Hur UOF startades

När ens intresse för fåglar en gång väckts är
det nog ofta så att det varar livet ut. För egen
del började det när jag på 1930-talet gick i
realskolan i Storvik. Ju äldre man blir får intresset delvis andra uttryck. Skådarutflykterna
blir mer sporadiska men tack vare datorn
- Dagens fågel - kan jag följa med vad som
händer ute i fågelvärlden. Då är det särskilt
roligt att som rapportörer se så många kända
namn från UOF:s första årtionden. Men nu
var det om hur UOF började som jag blivit
ombedd att berätta.
NÄR VI SOM FAMILJ kom till Uppsala 1960 blev

jag mycket förvånad och besviken att SOF i
universitetsstaden Uppsala saknade en lokalavdelning. I slutet av 60-talet blev jag ombedd
av SOF att fungera som deras lokalombud.
Snart nog insåg jag att behovet av en förening
här var stort. Den 1 mars 1971 gjorde jag ett
utskick till dåvarande 134 SOF-medlemmar
i länet med förfrågan om intresse fanns att
bilda en förening och om man ev kunde
tänka sig ett styrelseuppdrag. Det var 51 som
besvarade enkäten, alla var positiva om inte
alla till ett engagemang i styrelsen. Jag åtog
mig det första ordförandeskapet som sedan
kom att omfatta nio år. Övriga som invaldes
i styrelsen var: Bengt-Georg Gilmark, Ingvar
Jansson, R.Sven-Erik Svanqvist, Bo Svensson,
Gunnar Söderbaum, Kjell Tofters och Hans
Wijkman. Senare under 70-talet ingick i ett
eller flera år följande personer i styrelsen:
Bengt Danielsson, Arne Lundberg, Bill Douhan, Mats Edholm, Rolf Eriksson, Thomas
Pless och Lennart Risberg.
De första årens verksamhet bestod av 5-6
årliga sammankomster och 10-11 exkursioner.
Ett lite originellt ämne för en sammankomst
var när Tony Foucard talade om ”Varför fryser
inte änderna om fötterna när de står på isen?”.
En annan gång talade han om dykande fåglars
fysiologi. Vad man 1979 visste om fåglars flytt-
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ning redogjorde Uppsalas flitige publicist och
författare Staffan Ulfstrand för. Arne Lundberg, sekreterare i föreningen, redogjorde
för sina doktorandstudier över slagugglan.
Martin Tjernberg och Gustaf Aulén påbörjade
sina studier om kungsörnen resp den vitryggiga hackspetten. Allan Ellenius föreläste om
Bruno Liljefors som fågelskildrare.
Exkursionerna gick i stor utsträckning
till redan och alltjämt kända mål men också
till en del udda platser. Hösten 1974 skedde
den första exkursionen till Öland, vilken sedan blivit årligen återkommande. Vi var 27
stycken som i början av juni 1977 besökte
Mariehamnstrakten på Åland och övernattade
efter en något äventyrlig ilandsättning på Lågskär. Återfärden skedde i tjocka. Till Helags
fjällstation gick färden 1978 (11-17/6). Där
bjöds vi utöver fåglar också på ett möte med
en fjällräv vid en stor lya. I början av maj
1979 gick ännu en exkursion till Åland där
vi besökte Järsö och Herröskatan. Resultatet
observerade arter blev 86, varav en härfågel.
Som UOF:s guider vid exkursioner fungerade först R. Sven-Erik Svanqvist och sedan
Mats Edholm.
SOM STYRELSE HADE vi många skiftande ärenden att ta ställning till. Det gällde att besvara
enkäter och remisser från olika håll, mest från
Länsstyrelsen. Flera kommittéer utsågs för
t ex olika inventeringar. Vi var många som
deltog i Svensk Fågelatlas landsomfattande
inventering. Mats Edholm var rapportmottagare. Andra uppgifter som föreningen åtog
sig var bl a vinterfågelräkning, utfodring av
örn, fågelsträckstudier vid Skatudden och Sv
Högarna. Bill Douhan påbörjade den än i dag
pågående bevakningen och ringmärkningen
på nämnd ö hösten 1976! Björn Lundgren
ledde kurs för nybörjare och en studiecirkel
startades. Föreningen engagerade sig i flera
naturreservatsbildningar där jag särskilt vill

nämna Hjälstaviken som blivit det bästa
tänkbara. De som först slog larm om läget
i Hjälstaviken, 1973, var först och främst
Rolf Eriksson (Bålsta), Folke Persson, Martin
Tjernberg och Pekka Westin. Tack för vad ni
gjort och alltjämt gör!
”FÅGLAR I UPPLAND” började som ett informa-

tionsblad 1974 med Arne Lundberg som redaktör och Martin Tjernberg som tecknare.
SÅ LITE STATISTIK: När föreningen startade 1971
var antalet medlemmar 139 st. År 1979 hade
det stigit till 445!
Ja, detta var ett litet axplock från de första
nio åren i föreningens historia.
TILL SIST ETT litet kuriosum: I slutet av 70-talet

fick vi ett brev från en australiensare som
var på besök i Tyskland. Han ville komma
i kontakt med oss för köp eller utbyte av
fågelägg!
Vad tror ni vi svarade?

Uppsala läns Ornitologiska förenings tidiga
symbol av slaguggla var tecknad av Ruben
Sven-Eric Swanqvist.
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0485-444 40

Sveriges Ornitologiska Förening

e-post: info@naturbokhandeln.se

Stenhusa gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Fax: 0485-441 42
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