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HERLUF \VINGE
Dansk ornithologisk Forening har lidt et smerteligt Tab ved
Viceinspector Herluf Winges Død, som indtraf den 10. November 1923.
Herluf Winge, der var født her i Byen den 19. Marts 1857,
blev, efter at have taget Magisterkonferens i 1881, knyttet til
Zoologisk Museum som Medhjælper i 1883 og virkede saaledes
i 40 Aar ved Museet, fra 1892 som Viceinspector;
Winges Felt var hovedsagelig Pattedyrene; hans forlængst
afdøde Broder 0 I uf Wing e var den, der egentlig helligede Fuglene
sit Arbejde, og han kendte, som Herluf Winge paa sin beskedne
Maade udtrykte sig, virkelig ganske godt Europas Fugle; men efter
Broderens Død blev Herluf Winge den Ledende her i ·Landet
paa Ornithologiens Omraade, og med .fuld Ret ·kan siges, at det
først er ved hans Arbejder og Paavirkning, ·at Studiet af Fuglene
herhjemme begynder i videnskabelig Henseende· at komme paa
Højde med den Stilling, det indtog i Udlandet. I de mange Aar,
han arbejdede paa Museet, bankede ingen, der søgte Raad, Bistand
og Oplysning, forgæves paa hans Dør; han var stedse, .utrættelig,
rede til at tage under Armene enhver ærlig Bestræbelse for at
yde et Arbejde, og det er ingenlunde for meget sagt, at saa godt
som alle vor Tids Fuglekyndige staa i ·Taknemlighedsgæld
til ham og skylde hans Vejledning og Paavirkning, hvad de have
kunnet og endnu maatte blive i Stand til at yde.
I adskillige Aar beskæftigede Winge sig med Ordning og Bestemmelse af det store Stof af Dyreknogler fra Køkkenmøddinger
og Mosefund, som enten fandtes paa Museet fra Forgængeres
Tid eller bragtes did fra Nationalmuseet; særdeles værdifulde
Oplysninger bleve derved bragte for Dagens Lys, og mange, der
.i de Tider saa Winge arbejde, ville have haft Anledning til at
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beundre hans enestaaende Evne til at bestemme Knogler, selv
naar kun Brudstykker fandtes, en Evne, som ogsaa kom Udlandet
til Gode, naar man derfra henvendte sig til ham. Et stort Arbejde udførte Winge i Aarene 1890-1911, da han overtog den
aarlige Udsendelse af Beretningerne om Iagttagelserne ved danske
Fyr og Fyrskibe, der faa Aar i Forvejen var sat i Gang; ledsagede,
som de ere, af Winges egne Iagttagelser fra Omegnen af hans
Bopæl i Hellerup, give de af Bevægelserne Aaret rundt i Fugleverdenen i og over Danmark et Billede, som for stedse vil bevare
sin Værdi. Foruden disse aarligt fremkomne Afhandlinger, der
stadig væsentlig under samme Form udgaa fra Zoologisk Museum,
skrev Winge om Steppehønens Indvandring i Landet i 1888, Grønlands Fugle i 1899, Danmarks Pattedyr og Fugle i »Frem« samme
Aar og forskellige Afhandlinger om jordfundne Fugle fra Sten-,
Bronce- og J ærnalder; her i Tidskriftet blandt andet den Liste
over Danmarks Fugle, der indleder 1. Aargang.
Selv om Listen over Winges samlede Arbejder er anselig, er
den dog ikke nær saa stor, som man efter hans omfattende Viden
og store Flid kunde have ventet og ønsket; men Grunden hertil
kan søges og findes i hans store Samvittighedsfuldhed, og hans
Arbejder ere til Gengæld desto lødigere; der er saa at sige ingen
overflødig Linie, intet overflødigt Ord at pege paa.
I 1910 blev Winge Medlem af Videnskabernes Selskab.
For Naturfredningen nærede Winge den varmeste Interesse;
ingen, der samtalede med ham om den Tankeløshed, som Mennesker desværre saa ofte gøre sig skyldige i over for Dyr, kunde
undgaa at harmes med ham, at blive slaaet af hans Udtalelsers
Sandhed og Rigtighed og at blive betaget af den Hjærtevarme
for Sagen, der udstraalede fra ham.
For Fuglekundskab og Naturfredning her i Danmark har
Winges Betydning da været saare stor; større har vel den videnskabelige Betydning været af hans Arbejde inden for hans oprindelige Felt Pattedyrene, men ingenlunde mindre var hans Betydning som Menneske. Hans Væsens Elskelighed, hans ubestikkelige Retsind og hans Karakters Renhed ville staa som uforgængelige
Minder, og mere end det, for dem, der have haft den Lykke at
kende barn blot lidt mere end flygtigt. Under Forløbet af en
Livsbane kan man næppe vente at træffe mere end een Mand
af Herluf Winges Støbning.
Paa Universitetets zoologiske Museum, som han viede saa
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stor en Del af sit Arbejde, og til hvilket han efterlod sine timelige Ejendele, vil man sikkert til sene Tider kunne møde hans
aandelige Paavirkning; i Dansk ornithologisk Forening og mellem
de danske Fuglekyndige, der kendte Herluf Winge, vil Mindet
om den højt skattede Læremester aldrig dø.

E. Lehn Schiøler.
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H. WING ES SKRIFTER
OM

DANSKE OG HØJNORDISKE FUGLE.
Om Steppehønen (Syrrhaptes paradoxus) i Danmark i 1888.
Vid. Medd. fra naturh. Foren., Bd. 41, Kbhvn. 1890.
V Report on Birds in Denmark, 1887. Ornis, Jahrg. 6, 1890.
Fuglene ved de danske Fyr i 1888-1910. 6te-28de Aarsberetning om danske Fugle. Vid. Medd. fra naturh. Foren., Bd.
42---63, Kbhvn. 1891-1912.
Grønlands Fugle.
Kbhvn. 1899.

Meddelelser om Grønland, Hefte 21, 1,

Danmarks Pattedyr og Fugle.
Natur; »Frem«, Aarg. 1897-99.

Den danske Stat: Danmarks

Meddelelser om Hvirveldyrlevninger i Køkkenmøddinger. Affaldsdynger fra Stenalderen i Danmark undersøgte af Nationalmuseet, Kbhvn. 1900.
Om jordfundne Fugle fra Danmark. Vid. Medd. fra naturh.
Foren., Bd. 55, Kbhvn. 1903.
Om Fugle fra Bronzealderen i Danmark.
naturhist. Foren., Bd. 56, Kbhvn. 1904.
Fortegnelse over Danmarks Fugle.
Tidsskr., 1. Bd., 1907.

Vid. Medd. fra

Dansk ornith. Foren.

Endvidere kan anføres, at der i dette Tidsskrift (2. og 14. Aarg.),
i »Ornis«, i Aarsberetningen fra Fugleværnsforeningen »Svalen«
og muligvis andetsteds findes forskellige, mindre Notitser, som
dog ikke er søgt samlede her.
R. H. Stamm.

