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Hur länge har du sysslat med fågelskåd-
ning och hur kom det sig att du började 
intressera dig för fåglar? 

Redan som barn var jag intresserad och fas-
cinerad av naturen. Varifrån intresse kom vet 
jag inte, däremot är det klart att det växte. 
Intresset gjorde att jag som tioåring gick med 
i Fältbiologerna i Norrtälje. Att intresset kom 
att kanaliseras mot fåglar skulle jag så här i 
efterhand tillskriva att fåglar finns överallt året 
om och syns, till skillnad från t. ex. fjärilar och 
däggdjur. En annan viktig orsak var att när 
jag i större utsträckning började exkurera på 
egen hand var att jag kom i kontakt med äldre 
skådare. Främst kontakten med Bill Douhan 
ökade mitt intresse för fåglar och kom nog att 
bidra till mitt förhållningssätt till skådning i 
sammanhanget ska också Karl-Olov Johans-
son nämnas. 

Hur mycket tid lägger du på skådning och 
vad gör du vid sidan av?

Sedan mitten på 1990-talet har jag nog lagt 
110-130 dagar per år på skådning så en stor 
del av min fritid ägnar jag åt fågelskådning. 
Utöver att vara ute och skåda så går det åt en 
del tid till ”skrivbordsornitologi” såsom sam-
manställa och utvärdera inventeringsresultat 

och med varierande frekvens att skriva artiklar 
om fåglar. Till vardags arbetar jag på Energi-
myndigheten med finansiering av forskning 
och utveckling inom energiområdet.

Favoritfågellokaler - var skådar du helst i 
Uppland, Sverige och världen?

Två lokaler som jag gillar skarpt och i någon 
bemärkelse är hemmamarker for mig är 
Angarnssjöängen och Nord-Koster. Givetvis 
gillar jag ett antal öar i Upplands skärgård 
som alla har sin speciella charm från norr till 
söder: Björn, Örskär och Horssten. Lokaler 
utanför Uppland i Sverige som jag gillar är 
först och främst sträckfågellokaler och/eller 
havsfågellokaler, i topp ligger Sebybadet. I 
och med at jag i stort sett inte skådat utanför 
Sverige har jag inga favoritlokaler eller regio-
ner utanför Sverige.

Vilken typ av fågelskådning föredrar du?

Det finns två typer av fågelskådning som jag 
tycker ger fina upplevelser utan att rangordna 
dem inbördes är det sträckskådning, i första 
hand sjöfåglar, och skådning vid en fågelrik 
våtmark särskilt en som jag får/kan besöka 
regelbundet. Sjöfågelsträcket fascinerar mig 
genom att det är spännande ”vad dyker här-
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näst upp?” och ger många upplevelser då bra 
sträckdagar ofta sammanfaller med ett upp-
rört hav och den dramatik som hör därtill. Ett 
par andra bidragande faktorer är upplevelse 
av att se hur väl pelagiska fåglar behärskar 
luftrummet ovanför ett upprört hav samt att 
få uppleva den obändiga urkraft som ligger 
bakom exempelvis ett massivt ejdersträck 
trots att väderleken är synnerligen ogynnsam.
 Att jag gillar att skåda vid våtmarker be-
ror på att jag gillar änder och att våtmarker 
är både art- och individrika. Nästan när som 
helst på året erbjuder de fågelupplevelser 
och ger goda möjligheter att få följa med 
årstidernas växlingar, om man har möjlighet 
att besöka en och samma våtmark regelbun-
det. För mig är möjligheten att få följa med 
i årstidernas växling en krydda som jag inte 
vill vara utan när jag skådar.

Är du en kryssare? Vilka listor har du och 
hur håller du ordning på dina kryss?

Givetvis räknar jag arter i olika samman-
hang, idag är kryssandet en integrerad del av 
skådandet för många och jag tror faktiskt att 
återväxten skulle vara betydligt sämre om 
inte skådare kryssade och delade med sig av 
sina upptäckter i realtid. Jag har fyra listor 
som spänner från stort till smått: Sverigelis-
tan, Upplandslistan, Nord-Kosterlistan och 
Angarnssjöängslistan. Genom Svalan och 
framfört allt den andra versionen av Svalan 
har gjort det väldigt enkelt att ta fram listor 
på längden och tvären men då jag inte lagt 
innan annat än enstaka obsar i Svalan som är 
äldre än 2001 så har jag en Excel-fil som hjälp 
att hålla reda på de aktuella listorna, I någon 
låda finns rester från predatatiden i form av 
klassiska krysslistor.

Hur många Sverige-kryss resp. Upplands-
kryss har du?

371 respektive 294.

Vilket är ditt bästa fågelminne?

För min del handlar fågelskådning om att 
skaffa kunskap och erfarenheter samt samla 
upplevelser. Genom åren har jag haft förmå-
nen att uppleva många olika saker, fenomen 
och fåglar så jag har många fina fågelminnet 

och att sätta något före ett annat är svårt 
då det blir lite som att jämföra äpplen och 
päron. Några upplevelser som etsat sig in i 
minnet är och visar hur olika fågelminnen 
kan vara är, 10/10 1973 den första riktigt bra 
sträckdagen med avseende på både arter och 
antal, att på egen hand och helt oväntat hitta 
en tretåig hackspett utanför Norrtälje under 
atlasinventeringen 1977, att vid Kundbysjön 
få se mitt livs första kungsfiskare och tanken 
som slog mig då den flög förbi var ”sådana 
fåglar finns inte i Sverige”, att få uppleva 2109 
sträckande havssulor samma dag (25/9 2003) 
i Sverige, att få hitta en riktig raritet som 
dvärgsumphöna vid min hemmalokal 28/6 
2003, det massiva sträcket av arktiska vadare 
3/8 2008 vid Angarnssjöängen, karavanen in 
på Kråks skjutfält 21/11 2001 och till sist att 
hitta en sparvuggla sittandes på trottoaren 
nära min port tidigt på morgonen 24/9 2011 
på väg till Angarnssjöängen.

.. och ditt värsta?

Som väl är har jag inte särskilt många tråkiga 
fågelminnen. De dippar jag upplevt är faktiskt 
inte några ”värsta fågelminnen”. En dipp blir 
med lite distans ofta en bra historia som går 
att berätta i många sammanhang, ex. vid mid-
dagar. En sådan historia är hur jag och några 
kamrater åkte till västkusten och tillbringade 
8 timmar på en grusplan i en hamn utan att 
se spetsbergsgrisslan. Mina värsta minnen är 
två kaotiska drag i oktober 1996 på Öland. 
Först brunsångare, när vi kom till Örbyör så 
var vegetationen fullständigt nedtrampad 
och de skådare som var på plats jagade de två 
sångarna från en tuva till en annan. Jag och 
mina kamrater såg som hastigast fåglarna när 
de frivilligt visade sig varvid de raskt skrämdes 
iväg av ”tjurrusande” skådare. Det var likadant 
med den sibiriska piplärkan i Södra lunden 
samma vecka. ”Tjurrusande” skådare gjorde 
att ingen fick möjlighet at se fågeln väl så fort 
den visade sig kom hopen rusande och den 
smet in i vegetationen igen. 

Har du en favoritart? 

Jag har två favoritarter brunand och dvärg-
mås. Brunand genom att jag är intresserad av 
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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 

änders ekologi. Det som gör arten till en fa-
vorit förutom att det är en vacker art (särskilt 
hanen) är den extrem sneda könskvoten som 
arten uppvisar och artens beteende och upp-
trädande. Min andra favorit är dvärgmåsen 
genom att den uppträder i så skilda miljöer. 
Den är hemmastadd i näringsrika slättsjöar 
under häckningstiden men under höst-vinter 
är den en pelagisk art.

Vad skulle vara en drömobs för dig?

Drömobsen eller snarare vad jag fantiserar 
om varierar med lokal och årstid. Är jag till 
exempel vid Angarnssjöängen och vi som är 
där börjar prata om vad vi vill se så är det olika 
arter som kommer upp är det vår så dyker 
ejder ofta upp i våra tankar och på hösten är 

det för min del någon östlig ras av svarthakad 
buskskvätta men på Nord-Koster så skenar 
tankar iväg bland havsfåglarna eller titt som 
tätt till strömand. Om jag frikopplar mig från 
lokal och årstid och funderar utgående från fa-
voritfåglar så blir svaret amerikansk brunand.

Vilken tror du blir nästa art för landskapet 
Uppland?

Detta är en omöjlig fråga. Vi angarniter har 
vid några tillfällen roat oss med att gissa vilken 
som blir nästa nya art vid Angarn och hittills 
har vi inte ens varit nära. Med tanke på Upp-
lands kvalitéer som nattsångarlandskap drar 
jag till med karolinasumphöna - givetvis vid 
Angarnssjöängen.
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