Professor L. A. Jägerskiöld 60 år.
Den 12 november, kort före denna tidskrift går i press, fyller
Ornitologiska föreningens i Finland hedersledamot, professor L. A.
Jägerskiöld 60 år. Vi kunna icke betrakta det annorlunda än som
en för oss olycklig tillfällighet, att vi icke på märkesdagen få fylka
oss kring jubilaren och bringa honom vår enkla, vördnadsfulla
hyllning. En son av detta land, som han i lust och än mera i nöd
omfattat med trofast sinne, blev professor Jägerskiöld redan i unga
år omplanterad i svensk jordmån. Sina första levnadsår tillbragte
han i Finland, men överflyttade efter det modern ingått nytt äktenskap med svenske hovrättsrådet A. H. Ramsay till Sverige. Där
genomgick han hastigt de obligatoriska metamorfoserna från scolarisstadiet till professorsskapet, och Sverige har sålunda till den dag
i dag dragit nytta av den arbetsförmåga utöver alla vanliga mått,
som utgör ett av de mest karakteristiska dragen hos professor Jägerskiöld.
Sedan 1904 har han i egenskap av intendent för Göteborgs
museum varit bosatt i denna stad. Där har det ock förunnats honom att under lyckliga yttre förhållanden fullborda sitt livs stor
verk, det nya Naturhistoriska museet, vilket till sena tider skall bära
vittnesbörd om hans skaparkraft och skaparglädje . Ingen som besöker Göteborg, bör försumma att bese museet, där det, imponerande redan till det yttre, reser sig på en höjd i Slottsskogen . De
rika, instruktivt och smakfullt uppställda samlingarna giva envar
lättfattliga lektioner i zoologiens olika grenar samtidigt med att de
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tala om upphovsrilannens kärlek till uppgiften och ett av honom
inspirerat storslaget mecenatskap. Numera finnes också Finland
representerat bland de många vackra fågelgrupperna, vilka höra till
museets sevärdheter. Under en resa till Äyräpäänjärvi senaste sommar förvärvade professor Jägerskiöld, för museets räkning några
dvärgmåsar, svarthakedoppingar och ett par sommargyllingar, vilka
allasedan jämte bon torde vara införlivade med samlingarna .

För de ornitologiskt intresserade är professor Jägerskiöld mest
känd genom det stora verket Nordens fåglar", vars första upplaga
utkom för c. 30 , år sedan som frukten av ett mångårigt och träget
samarbete med den namnkunnige biologen och jägaren Gustaf
Kolthoff . Ehuru fjärran från oss har professor Jägerskiöld genom
nämnda arbete även- i vårt land utövat ett inflytande på ornitologiens studium, som icke kan skattas nog högt, och förvisso betrakta
sig många som hans tacksamma lärjungar, ehuru de blott indirekt
åtnjutit hans undervisning .
Under årens lopp ha de band, som fästa prof. Jägerskiöld vid
Finland, knutits allt fastare . Besöken här ha blivit allt tätare . Det
är i synnerhet Karelen, rosenfinkarnas och sommargyllingarnas land
och främst naturligtvis Äyräpäänjärvi med dess myllrande fågelliv,
som tagit hans hjärta helt .
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Professor Jägerskiölds livsgärning är alltför rik och omfattande
för att kunna avhandlas inom de trånga gränser som stå till buds
. i Ornis Fennica. Dessa ord avse blott att motivera den hälsning
som hans många okända elever och personliga vänner, vilka fått,
njuta av hans ärliga älskvärdhet sända honom på hans högtidsdag.
Vill man med ett ord karakterisera professor Jägerskiöld, så
kan man säga, att han på sin 60 årsdag är vad han varit livet igenom : livsdyrkaren med en, vidhjärtad känsla för allt, som lever och
andas. Aren ha icke förmått böja hans höga gestalt, lidanden och
prövningar av vilka han träffats i övermått ha icke lyckats bryta
hans lust att leva och verka och sträva mot höga mål .
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