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– Första redaktören minns eller minns inte.
ARNE LUNDBERG

Jag läste nyligen ett trevligt kåseri av Lasse 
Willén (känd från bl.a. Naturmorgon i P1). 
Det var infört i Vår Fågelvärld nr 1, 2011. 
Han berättar där bl.a. att han sett mel-
lanspett, men minns inte när, var eller hur. 
Titeln på kåseriet är ”minns eller kanske 
inte”. Det är en passande titel för mig när jag 
skall skriva om min tid som förste redaktör 
för Fåglar i Uppland. Jag vet nämligen inte 
vad jag minns.
 Minnet är bedrägligt. Också jag tror mig 
veta att jag har sett mellanspett, i Bjärka 
Säby, att min första artbestämda fågel var en 
gråsiska (en flock 1953) och att jag såg mitt 
livs första bändelkorsnäbbar juldagen 1958.
 Att jag kom till Uppsala som student 
1966 är mer säkert och går att verifiera, men 
hur jag då kom i kontakt med andra fågelin-
tresserade personer har jag ingen aning om. 
Jag ”kommer ihåg” när UlOF (=Uppsala läns 
Ornitologiska förening, som föreningen då 
hade som namn) bildades, och att jag då satt 
bredvid Hjalmar Fleischer i Zoologens före-
läsningssal. När jag kontrollerar detta med 

Martin Tidemar visar det sig att mötet var 
på Limnologen och att jag satt på en mer 
undanskymd plats. Så är det med mitt min-
ne. När jag nedan vill beskriva mitt redak-
törskap har det samma sanningshalt som 
ovanstående inledning.
 När jag blev ombedd att skriva dessa 
rader som min tid som redaktör, ringde jag 
Martin Tidemar och frågade varför styrelsen 
valde mig. Martin svarade att ”vi tyckte du 
var bäst lämpad”. Där tror jag Martin minns 
fel. Styrelsen var nog mer pragmatisk än så. 
Jag var då, tidigt 1970-tal, doktorand vid 
Zoologiska institutionen, och där fanns en 
skrivmaskin (IBM) som kunde harmoniera 
avståndet mellan bokstäver; m var = 5 och i 
och t = 1 medan n var = 3. Förstår ni? Siff-
rorna står för det antal backslag man behöv-
de slå när man stavade fel; sedan fyllde man 
i med något rött nagellackliknande medel, 
backade och skrev över. Institutionen förfo-
gade även över en form av dupliceringsma-
skin, en apparat där man fäste det här papp-
ret i (pappret hade något slags huvud med 
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hål i, typ dagens dammsugarpåsar). Sen var 
det bara att veva och ut kom kopior.
 Därefter kom Xerox-maskinen – ett 
stort framsteg. Då kunde man skriva på van-
ligt vitt papper och korrigera med TippEx. 
Institutionens maskin kunde kopiera och 
sortera, tror jag, upp till tio sidor. Sedan var 
det bara att bära hem allt till vardagsrums-
bordet hemma på Rundels-gränd där styrel-
sen samlades och vi häftade ihop tidskriften, 
lade i kuvert, frankerade och var och en tog 
sedan sin del och spred dem över stadens 
postlådor. Från början var det Martin Tide-
mars bullar vi mumsade på (troligen bakade 
av hustru Karin). Efter 1980 var det Hans 
Ryttmans nybakade vetelängder till kvällar-
nas övningar.
 Från början var Fåglar i Uppland ämnat 
som ett medlemsblad, där man kunde läsa 
vilka aktiviteter föreningen erbjöd. Men 
redan till första numret hade Sven-Eric 
Swanqvist författat en artikel om flyttfå-
gelobservationer vid Väddökusten. Därutö-
ver fanns exkursionsrapporter och exkur-
sionsprogram. Första numret av FiU måste 
ha utkommit vid årsskiftet 1973/1974 efter-
som den första exkursionen som annonsera-
des skulle ske 26/1 1974 (i annonseringen 
finns en brasklapp om att exkursionen kan 
komma att inställas p.g.a. pågående bensin-
ransonering; ytterligare något som jag inte 
minns). Redan till andra numret fick vi in en 
artikel av Tony Foucard medan jag och Sven 
Erik-Swanqvist skrev en artikel om råkans 
förekomst i Uppsala. Sedan rann det bara på.
 Vad jag inte minns är hur vi fick för-
sättsbladet, jag menar hur det trycktes. Mar-
tin Tjernberg stod ju för alla omslagsbilder-
na (Tack Martin; de är verkliga konstverk). 
Sven-Erik Swanqvist gjorde vinjetten av en 
slaguggla uppe i vänstra hörnet; det var väl 
mitt förslag och privilegium som redaktör 
(jag doktorerade då på slagugglans popula-
tionsbiologi). (År 1983 valde UOF:s styrelse 
att byta ut slagugglan som föreningssymbol 
mot skäggdopping – se FiU nr 4 1983 –  med 
en motivation som jag har svårt att förstå; var-
för då inte till Upplands landskapsfågel havs-
örnen?).

 När jag skriver detta har jag nr 1, årg. 2 
(1975) framför mig och hela numret inne-
håller bara en uppsats, Martin Tjernbergs 
om dräktvariation hos kungsörn. Fortfaran-
de har vi slagugglan som föreningssymbol 
och Martin har skapat en sparvuggla som 
omslagsmotiv. På mitt exemplar har Martin 
skrivit en personlig hälsning: Ugglor är nog 
fina men örnar är mer spännande.
 Från att stå och duplicera och för hand 
veva fram stencilpapper, och i och med att 
föreningen växte i antal medlemmar, kunde 
vi 1977 gå över till att anlita ett tryckeri 
(Tofters?) och gå över till A5 format. Fort-
farande tror jag att vi lade skrifterna i kuvert 
och frankerade på Rundelsgränd.
 År 1980 till 1982 blev Martin Tjernberg 
min medredaktör och han tog senare själv 
över. Layout och kvalitet av FiU har sedan 
dess bara accelererat i en fart som vi inte 
kunde föreställa oss på 1970-talet. När jag 
bläddrar i gamla FiU från ”min” tid hittar jag 
dock mängder av uppsatser som jag ännu 
tycker håller hög populärvetenskaplig stan-
dard.
 När jag skriver ned detta, som mycket 
handlar om vad jag minns, tipsar min hustru 
om att jag borde läsa Torgny Lindgrens bok 
Minnen, vilket jag gjorde. På sidan tio skriver 
han: Om inte sanningen fanns, då skulle inte 
minnet behövas. Då tänkte jag, men om man 
tar bort de båda inte? Jag är i alla fall säker 
på min första gråsiska, bändelkorsnäbb och 
mellanspett för de finns nedskrivna i dag-
böckerna och det är nästan som jag kommer 
ihåg dem.

Uppsala läns 
Ornitologiska 
förenings tidiga 
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Swanqvist


