Kongens gull til Svein Haftorn
Av Magne Myklebust
Den mest sentrale personen i forbindelse med dannelsen av Norsk
Ornitologisk Forening i 1957
— Svein Haftorn — ﬁkk fredag
25. juli utdelt Kongens fortjenstmedalje i gull for sin livslange
innsats som forsker og formidler
av kunnskap om Norges fugleliv.
Utdelingen skulle i utgangspunktet skje
i forbindelse med en større seremoni ved
Haftorns arbeidsplass gjennom mange tiår
— Vitenskapsmuseet i Trondheim. Men
siden Sveins helsetilstand ble alvorlig utover sommeren, ble diplomet og medaljen
utdelt på St. Olavs Hospital 25. juli. Det
var assisterende fylkesmann Inge Mjøen
som delte ut medaljen på vegne av Hans
Majestet Kongen.
I sin tale nevnte Mjøen at fortjenstmedaljen i gull bare ble delt ut til personer som
har gjort en særlig fortjenstfull innsats
innenfor en fagdisiplin eller på et bredt
felt av samfunnslivet. Mjøen presiserte at
Haftorns arbeid fullt ut møtte kriteriene for
denne edle utmerkelsen.
Haftorn har mesteparten av sitt voksne liv
vært knyttet til Vitenskapsmuseet i Trondheim. Han ﬁkk stillingen som konservator
i 1952, og fra 1966 var han professor i
zoologi. I 1957 tok han doktorgrad på
meisenes ernæringsbiologi, og siden har
hans forskning vært fokusert på meisene
og fuglekongen. Hovedverket hans er
utvilsomt den meget siterte boken Norges
fugler fra 1971.
Svein Haftorn har publisert langt over
hundre vitenskapelige artikler, den aller
siste kom i 2002 i Ornis Norvegica — tidsskriftet han var redaktør for helt fra starten
av som Cinclus i 1978. I 1957 var Haftorn
den største pådriveren blant stifterne av
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Svein Haftorn satte stor pris på Kongens fortjenstmedalje i gull med tilhørende diplom. Foto:
Ingar Jostein Øien.

Norsk Ornitologisk Forening, og han var
foreningens formann fra 1958 til 1966.
Tilstede ved overrekkelsen var foruten
familien, en rekke kolleger og venner.
Norsk Ornitologisk Forening var representert med undertegnede, Morten Ree
og Ingar J. Øien.

Tre dager etter utdelingen av Kongens fortjenstmedalje døde dessverre Svein Haftorn
på St. Olavs Hospital. Vår Fuglefauna kommer tilbake med et fyldig minneord i årets
tredje utgave av tidsskriftet.
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