
Lokalafdelingen i Århus Amt 

 

1972 – 2022 

50 år  

i  tjenesten 
                      præcis som Dronningen ….. 



 

”Meddelser fra Dansk Ornithologisk Forening” 

 
udsendt ”anonymt” fra København direkte til medlemmerne 

 

”Meddelelser” var udelukkende tør tekst med annoncering af: 

Møde:  xx/xy fremlægger resultater fra en undersøgelse af ….. 

og ekskursioner:  med angivelse af leder, mødetid og - sted 

 

posten kom med DOFT plus et løsblad .… 

… her kommer et nostalgisk tilbageblik  

på primært lokaldelingens første år,  

hvor færre end halvdelen af  medlemmerne var født!     

Peter Thomsen -  september 2022 



Det var vist sådan 

 vi tog os ud!? 



 

 

 

 

… Vi kendte IKKE hinanden! 

 Vi så hinanden ved møder på Naturhistorisk Museum,  

Vi mødtes tilfældigt på en annonceret ekskursion,  

på Brabrand-stien eller ved kiosken på Moesgård Strand 

 

Ekskursioner var der nu ikke mange af  

udover Wittrups ture omkring Kysing Fjord 

Men ”meddelelser” var stort set alt  

hvad der kaldte os sammen! – for    
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Så startede dannelsen af lokalafdelinger  



20.september 1972  

blev første Bestyrelsesmøde  

afholdt og bestyrelsen konstitueret: 

 

formand  Jens Kirkeby 

kasserer Kim Øllgaard 

sekretær Jørn Eskildsen 

øvrige: 

Claus Bech 

Jens Gregersen 

Carsten Jonassen 

Jørgen Laursen 

Preben Skogstad 

Peter Thomsen 

Museumsdirektør Poul Bondesen,  
formand for ”Feltornithologisk Udvalg for 

MidtJylland”  
indbød kandidater til lokalafdelingens bestyrelse  



Bestyrelse og 
”aktivister”  

– anno 1975   
Georges Borgen 

Kim Øllgaard 

Bent Overgaard 

Peder Jacobsen 

Jens Kirkeby 

Peter Thomsen 

Flemming Christensen 

Jørn Eskildsen 

Kjeld Hansen 



 med 3-4   ekskursioner hver måned i hele lokalafdelingens område, 
 møder, kurser i Randers, Grenå, Silkeborg og Århus og 5 mdr. senere 

SØRAVNEN med rapporter, lokalitetsbeskrivelser og meget mere! 



Søravnen ….. blev på skift redigeret med entusiasme af 

lokalafdelingens officerer,  Jørn Eskildsen blandt andre tog en kæmpetørn – og 
”Flems” stod for trykningen på ”Huset” 

En senere redaktion  /  1988: 
 Svend Møller Jensen 

Christian Jordansen 

Jens Bonde 

Otto Trap Hansen 

 Torben Bøgeskov 



Og det var Danmark …. 

…. Før År 0 var det bare   
     meget privat, 

    meget lokalt og  

    på cykel! 

Før År 0  =  1972 



Søravnen udkom med  
op til 116 sider! 

Redaktørerne havde  
fart på tasterne! 

Du kan stadig læse om de  ”nye” 
 steder som blev ”fundet”  - f.eks.: 

Pannerup Mose  -  den er der endnu! 

Alle numre af  
SØRAVNEN  

kan læses på 

Lokalafdelingens 
hjemmeside!  



… du kan også læse om 

... Vejlby Nord – dengang! 

Nu hedder det EGÅ ENGSØ!   



Vi lærte efterhånden hinanden at kende  
og blev endda introduceret til ……. 

          Mr. Søravnen himself * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og hans skønne veninde miss Sørine** 
       *) søn af Jens Vorsø Gregersen                       **)  født Jensine Kirkeby 



Vi måtte have et sted at holde til! 

- det blev VIBORGVEJ 29 



Fra et lille depot bagved sendte  
vi lysbilleder gennem et lille hul  
i væggen ud i det ”store” rum  

på vel 15-16 m2 ! 

Og med små donationer blev der 
indsat herligt inventar 

 
Alt sammen takket være en 

kæmpeindsats af ikke mindst ”Flems” / 
Flemming Christensen,  

Jørn Eskildsen og hans søster 

Fra det lille lokale blev mange 
store  aktiviteter planlagt    



Efter blot 1 ½ års eksistens skulle lokalafdelingen være vært for 
DOF’s første årsmøde – ikke arrangeret af hovedafdelingen! 

År 2 = 1974 

med foredragsholdere  
fra Sverige og England! 



Teleskop, pas og nattøj  
     blev pakket – 

     nu skulle vi afsted ……. 

År  3  =   1974 

    Vi ville opleve mere …. 



  …..  til steder de fleste højst havde hørt  om ….. 

med bus til det nordtyske vadehav, til Falsterbo og vinter-ørne i Skåne, 

på lejr til Jæren, Hardanger og Rundø , til Getterön, Öland  og Fehmarn  

… alt sammen tilrettelagt og ledet af lokalafdelingens egne styrker! 

År  3  =   1974 



Der spejdes energisk efter ---  ja, hvad mon?  

Hauke Haien, Nordtyskland 
1972  



      Nogle ture fik et ganske særligt ry  -   

 for dyngvåde deltagere og fuglene vi skulle se gemt i tåge! 

Ørneturen til Skåne  

i november 1973 blev speciel! 

Til Sverige på en bilfri søndag 
–  i en forrygende snestorm! 

over Fyn fulgte turbussen i  
snesporene efter ambulancen ! 



Inden det går –  temmelig uopmærksomt – hjemad 



Der kom flere opgaver:  Lorenz Ferdinand havde netop afsluttet   
”Større Danske Fuglelokaliteter”  -     

Nu bankede han forsigtigt på døren - igen!  

Vil I godt hjælpe 
ham - Tommy ? 

Han er jo så ung! 
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”Større Danske Fuglelokaliteter”  -     

Nu bankede han forsigtigt på døren - igen!  

Vil I godt hjælpe 
ham - Tommy ? 

Han er jo så ung! 

Hmm… - var der ikke 
noget med kun penge 
til 1 Søravn sidste år? 



Vinen havde han vist glemt! 

Der var brug for lokalafdelingen ……. ! 

 Tommy Dybbro skulle i gang med  ATLAS-projektet 



Bestyrelsen i 1994 – de fleste hænger stadig både på – og hænger i! 

Ole Jensen  –  Steen Gert Larsen  -  Peter Lange  -  Carsten Høgh  

Nick Wrigley  -  Jens Bonde  -  Lars P. Johansson 



Ungdomslejr på Anholt 1988 

Lederne:  Jens Christensen   –   Peter Lange   -   Hanne Øvlisen 

(Thomas Kjær Christensen / bag kameraet)  
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SØRAVNEN og mange aktiviteter 
ændrede karakter –  

-  blev mere seriøse 

 og satte mere fokus på  
fredning og forurening mm. 



Hvad siger loven? 

En nyåbnet konservator stod for skud! 



SØRAVNEN udkom med seriøse, omfattende  artikler om  
fugletræk på Hjelm, om Øer-halvøen,  trækket over Djursland 

særnumre om Brabrand Sø, Engsnarren, om  glenter og ugler osv. 



2005:  klargøring og opsætning 
af redekasser på Vestre Kirkegård 

  

Og ugle- / tårnfalkekasser 

doneret til bl.a.  
Mollerup Golfklub! 



    Jean Rasmussen   

-  En Stormfuld Tur til Færøerne 1978 - 

Det var slut med de flippede indfald – og dog …….  
det er som om mange af fordums aktiviteter vendte tilbage: 
 ture til Falsterbo og Helgoland ,  lejre på Anholt og Skagen, 

personlige beretninger, artikler om trækket ved Moesgård  osv…   



… og sådan starter så meget forfra igen…! 

Vi travede forbi de berømte 

brændestabler på vejen  

ned til Börringesjön  

… og – håbede vi – til både 

fiskeørne og skrigørne 



En vemodig bemærkning og et billede fra en privat tur til MidtSverige med: 
Peder Jacobsen  -  Karsten Bjørnkjær  -  Flemming Christensen  -   Peter Thomsen 

Flemming blev uskyldigt trafikdræbt på vej hjem fra en ringmærkningstur 
Samme efterår tabte Karsten kampen mod kræft.     



År  5-9  =   1975-1982 

Lokalafdelingens store aktivitet smittede af: 

5 af Lokaldelingens  medlemmer begyndte i 1975 

(heraf 3 fra bestyrelsen!) at arrangere større udlandsrejser 

Rejserne var mere end Lokalafdelingen kunne magte! 

 De 5 fortsatte som rejseledere og forfattere til bøger  
om Gambia, Tunesien, Kanariske øer m.fl., og  

til DOF-bøger om danske fuglesteder  

Men det er en helt anden historie….. 



Det lykkedes at få kommunen med på at 
bygge et fugletårn ved Brabrand Sø 

Tårnet blev tegnet af  
”Flems” / Flemming Christensen 



Det første tårn i amtet 
indvies  15. oktober 1981 



Hér sluttede busturen  
ved 50-års jubilæet  

og hér slutter  billedturen 

Ha’ en rigtig God Jul! 


