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Jag tror att jag har varit medlem i Upplands 
ornitologiska förening (Uppsala läns OF som 
den hette i början) sedan starten. Jag har i 
alla fall ett ex av första numret av FiU (nr 
1 Årg.1 1974) med en teckning av Martin 
Tjernberg av en ung kungsörn på titelsidan. 
Martin Tjernberg var sedan under lång tid 
och under hela min tid som ordförande tid-
skriftens redaktör och utvecklade tidskriften 
till en mycket njutbar tidskrift långt före de 
digitala designmöjligheterna. 

Hur jag kom in i föreningsarbetet minns 
jag inte men under ett par tre år i slutet av 
1970-talet var jag och Olle Sjöberg revisorer 
i föreningen. Jag minns någon revision som 
komplicerad, för då föreningens kassa inte 
räckte till, hade kassören lagt ut för utgifterna 
ur egen kassa och naturligt ville ha tillbaka 
summan då föreningen kassa åter stod på plus. 
Alltnog genom kassörens okonventionella 
och självuppoffrande ingripande klarade sig 
föreningen från konkurs.

Eftersom jag inte suttit med i styrelsen 
blev jag något förvånad då jag tillfrågades 
1980 om jag ville bli ordförande för fören-
ingen. Jag har som princip att tacka ja till alla 
förfrågningar. Jag ser utmaningar som positiva 
delar av livet; håller jag inte måttet blir jag väl 
sparkad och tycker inte jag att det är roligt 
kan jag ju själv avgå. Konstigare än så är ju 
inte ett uppdrag. 

På hösten fick styrelsen en förfrågan om 
Uppsala OF skulle kunna tänka sig att an-
ordna SOF:s årsmöte 1981. På den tiden var 
inte SOF:s årsmöten så stora och omfattande 
som de är nu för tiden så vi accepterade upp-
draget. Det blev ju en hel del extra arbete för 
styrelsen med att ta reda på hotellrumspriser, 
möteslokal med lämpliga förhållanden, mat, 
kaffe och bokningar av dessa delar. Vi tyckte 
också att evenemanget skulle ha en kulturell 
del. Vi tyckte att Uppland hade en mängd 
duktiga fågel- och djurmålare varför vi tog 
kontakt med amatörer och professionella 
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konstnärer och dessutom fick vi kontakt med 
Upplands konstmuseum genom Arne Lund-
bergs hustru Kerstin. På detta viset fick vi tag 
i en utmärkt och representativ samling konst, 
dock inte Bruno Liljefors då kostnaden för 
försäkringar skulle bli alltför stor. Ett tråkigt 
och mycket beklagligt missöde inträffade 
dock på årsmötet. Efter lunchen som intogs 
på en restaurang blev många av deltagarna 
magsjuka. När jag flera år efteråt träffade 
en av årsmötets deltagare påminde han mig 
om detta och om magsjukan var det enda 
som ihågkoms av årsmötet är det ju sorgligt. 
Det var ju inget som styrelsen kunde göra 
något åt. 

Jag lät mig omväljas till ordförande två 
gånger och avgick 1986. Att jag stannade 
så pass länge berodde naturligtvis på att jag 
trivdes utmärkt med mina styrelseledamö-
ter. Förutom att vi träffades på de mer eller 
mindre regelbundna styrelsemötena så var 
det styrelsens uppgift att se till att FiU kom 
ut till medlemmarna. Jag minns dessa kvällar 
med glädje med många god skratt då Björn 

Lundgren och Bengt Säfström var i sitt esse. 
Dessutom fick jag förutom kamratskapet 
i styrelsen många andra positiva sociala 
kontakter. Det är väl detta som gjorde att 
ordförandeskapet blev så pass långt. Men vi 
i styrelsen uträttade också en del annat som 
jag tror har haft viss betydelse även efter vi 
hade avgått. Vi fick ihop en skogsgrupp och 
en våtmarksgrupp som var mycket aktiva och 
som fick skogsvårdsstyrelse och markägare att 
ta större hänsyn vid avverkningar och andra 
förändringar. Dessutom gjorde vi fruktlösa 
försök att få stopp på rivningar av råkbon, 
upphörande av duvhöks- grågås- och korpjakt. 
Föreningar har ingen överklagningsrätt. Men 
vi (Martin Tjernberg, Arne Lundberg, Björn 
Lundgren och Dag Eriksson) tog hand om 
nära 200 duvhökar från Frötuna, ringmärkte 
dem och släppte dem fria. Tyvärr sköts många 
av duvhökarna senare men fler fick säkert 
möjligheten till ett längre liv. 

1983 ändrade UOF också föreningssym-
bol från slaguggla till skäggdoppning. Vem 
som kom med förslaget och varför en ändring 
föreslogs kommer jag inte ihåg. Men i FiU nr 4 
1983 finns en oklar förklaring till bytet. Kan-
ske vår ”ständige sekreterare” Mats Edholms 
utmärkta protokoll kan ge mer information 
om varför ändringen kom till stånd.

Under min tid kom vi också överens med 
Stockholms ornitologiska förening om hur 
rapportområdena skulle begränsas och vi fick 
då hela Norrtälje kommun till vårt område 
vilket känns naturligt med den representation 
vi har från denna sida av Uppland. 

Styrelsen inrättade också ett naturvårds-
pris och jag vill minnas att förslaget kom från 
Björn Lundgren. Priset är ju symboliskt med 
några hundralappar för att kunna rama in det 
grafiska blad som medföljer. Men jag anser att 
det är viktigt att uppmärksamma alla dessa 
ideella krafter som gör att vår natur räddas 
och ökar kännedomen om den.

Det var alltså roliga och spännande år som 
jag minns som mycket positiva. Många av de 
kontakter som jag fick genom mitt ordfö-
randeskap har blivit mina personliga vänner 
vilket jag verkligen uppskattar. Bättre än så 
kan man inte leva ett liv.


