Min tid som redaktör
Vid årsmötet 1996 avgick Björn Lundgren
och Bengt Säfström som ordförande respektive kassör i UOF. Undertecknad fick då
överta ordförandeskapet medan Ulrik Lötberg
trädde in som ny kassör. Så här i backspegeln
kan man konstatera att det på många sätt var
en tid av förändring inom fågelskådningen
som skedde under 90-talet.
En av de mer glädjande var att antalet
skådande kvinnor/tjejer ökade allt mer, såväl
i fält som i föreningsarbetet. En annan var att
skapandet av Fåglar i Uppland under andra
halvan av 80-talet hade digitaliserats, vilket
under 90-talet successivt innebar helt nya
arbetssätt och nya möjligheter på såväl bildsom textsidan. I samband med ovannämnda
årsmöte efterträdde Curt Johnsson dåvarande
redaktören för Fåglar i Uppland, Rickard
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Fredriksson. Ett helt annat fenomen var att
intresset för sällsynta fåglar ökade, framförallt
blev det mer rumsrent att ägna sig åt sådan
skådning. Systemet med personsökare för
snabb info om rara fåglar utvecklades, som
sedermera har bytts ut mot BMS i Club
300:s regi.
FÖRUTOM UOF:S HUVUDSAKLIGA verksamhets-

områden, fågelskyddsarbete och publik verksamhet, ville vi i den dåvarande styrelsen lyfta
fram och stimulera till alla sorters inriktningar
av fågelskådning. Med hjälp av tidskriften
Fåglar i Uppland hade UOF under 90-talet
växt till att bli en av de större regionala föreningarna i Sverige.
Efter många års hårt arbete av en mängd
olika människor såg 1996 en ”tegelsten” på
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närmare 600 sidor dagens ljus, nämligen ”Upplands Fåglar – fåglar, människor och landskap
genom 300 år”. Detta praktverk nominerades
t.o.m. till Augustpriset i klassen facklitteratur
och fanns därför med på affischer runt om i
Stockholm, bl.a. i tunnelbanan. Tre år senare
kom så den efterlängtade lokalguiden ”Fågellokaler i Uppland och Stockholms län” ut,
späckad med info om var, när och hur det går
att hitta fåglar och fågellokaler.
EN SÅ HÄR I EFTERHAND ganska rolig upplevelse

var jag ute för i samband med försäljningen
av just ”Upplands Fåglar - ….” Bonniers bokklubb hade som policy att tillhandahålla alla
böcker som nominerats till Augustpriset till
sina kunder inom bokklubben. Därför ringde
en inköpare från Bonniers upp mig och ville
beställa ett antal ex av boken. Vi hade redan
tidigt fastställt ett pris för boken, dels till
enskilda personer och dels till bokhandeln.
Så jag gav henne det reducerade pris som
vi enhälligt bestämt inom föreningen att
bokhandeln skulle betala, varvid jag möttes
av ett halvkvävt skrik från nämnda person.
”Så mycket kan vi inte betala”, sa hon och
fortsatte med gäll röst: ”…då skulle våra
medlemmar få betala minst 8-900 kr för
den!!” Jag förklarade lugnt och metodiskt hur
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boken kommit till och att priset vi satt på den
var högst realistiskt med tanke på hur många
ideella krafter som låg bakom. ”Så vill ni inte
betala priset blir ni utan böcker” replikerade
jag. ”Jamen, det går ju inte förstår du väl…..”,
fortsatte hon. Några dagar senare inkom
Bonniers med en beställning till det pris vi
begärde, lite av Davids kamp mot Goliat!
DEN KLASSISKA FÅGELLOKALEN Hjälstaviken

hade under lång tid försämrats, framförallt
på grund av igenväxning. De första trevande
stegen togs på 80-talet, men Länsstyrelsen
hade inga pengar till restaurering. Det var
inte förrän WWF, med Jens Wahlstedt vid
rodret, lovade att ställa upp med pengar till
en dammbyggnad för att reglera sjöns vattenstånd, som det hela svängde. Samtidigt gick
Skogssällskapet, som förvaltade reservatet,
in med skötselpengar och började fräsa upp
strandängarna. Mycket av detta var Joachim
Tiefenses förtjänst, som med brinnande intresse höll i trådarna på Skogssällskapet. När
sedan Club 300 gick in med pengar för att
uppföra ett fågeltorn på västra sidan, föll allt
på plats. Det var inte utan ett stänk av stolthet
som jag 1996 höll invigningstalet för landshövdingen samt en mängd representanter för
Länsstyrelsen, WWF, Skogssällskapet m.fl.

organisationer i det nyuppförda tornet.
Det mest glädjande i samband med invigningen av tornet, var att i tornets omedelbara
närhet födosökte ett stort antal simänder
tillsynes helt bekymmersfritt, bl.a. flera par
årta som nu kommit tillbaka efter restaureringen. Detta trots att flera belackare av tornet
hävdat att viken, och allra helst området runt
tornet, helt skulle tömmas på fåglar på grund
av störning!
ETT ANNAT OMRÅDE som vi engagerade oss i

var Uppsalas bästa närområde för skådning,
nämligen Övre Föret och Fyrisåns angränsande våtmarker. Anders Eriksson på Uppsala
kommun var pådrivande i frågan om att utveckla Årike Fyris, såväl ur natur-, kultur- som
rekreationssynpunkt. Tanken var att göra
området mer tillgängligt för uppsalaborna på
flera sätt. Ur ornitologisk synpunkt innebar
det att dels restaurera de alltmer igenväxande
strandängarna, dels anlägga spänger över delar
av området men framförallt anlägga ett nytt
fågeltorn på östra sidan av ån med utsikt
söderut över Förets våtmarker.
Tyvärr stötte även detta på patrull från vissa skådare som ansåg att områdets fågelvärde
skulle försämras drastiskt. Det resulterade i såväl insändare i UNT som inslag i lokalradion.
Hur det hela gick sedan får vara upp till var
och en att bedöma, men från föreningens sida
var vi ense om att det fanns mycket att vinna
med en större tillgänglighet. Inte minst som
en fin introduktion för skolklasser och andra
med begynnande naturintresse, men även
för att det ökar förståelsen och motivationen
från den breda allmänheten för att använda
skattepengar till dylika insatser. Jag är själv
övertygad om att många haft glädje av områdets större öppenhet och att en hel del till
och med startat sin fågelskådarkarriär just här
på ”hemmaplan”. Inom föreningen utnyttjade
vi just det faktum att Övre Föret är en stadsnära lokal, dels med en lång rad exkursioner
framförallt riktade till nybörjare men även till
evenemang som ”Fågelskådningens Dag” som
lockat många deltagare. Även det faktum att
pressen uppmärksammade evenemangen har
bidragit till en större kännedom om fågellivet

och föreningen i stort.
Som en följdeffekt har även fågeltornet
på Fyrisåns västra sida renoverats och blivit
mer lättillgängligt.
1996 HÄNDE MYCKET MER och inte minst firade
vi i UOF 25-års jubileum. Detta gick av stapeln med en rejäl fest i SLU:s kårhus, med
”vitrygg-mannen” Gustav Aulén som uppskattad toastmaster. Många olika talare gav sin syn
på föreningen och inte minst vår dåvarande
kassör, Ulrik Lötberg, gav en målande bild
över hur han startade med fågelskådning samt
hur denna sedermera utvecklades. En sketch
på temat skådaren i dåtid, nutid och framtid
framfördes också, liksom ett bildspel över ett
potpurri av skådare och fåglar i Uppland.
SOM ORDFÖRANDE måste man ha många

strängar på sin lyra, en av dessa är att man
representerar föreningen mot såväl myndigheter, andra organisationer samt allmänheten.
En anekdot över den sistnämnda kategorin
var samtalet jag fick från en mycket upprörd dam, boendes på tredje våningen i ett
hyreshus i Uppsala. Hon berättade att nu
hade koltrasten byggt bo för andra gången
i hängrännan ovanför hennes balkong och
förra gången spolades det bort vid ett skyfall.
Så nu beordrade hon mig att komma dit och
plocka ner boet, så det inte skulle hända igen.
Jag försökte diplomatiskt förklara att vi inte
sysslade med sådana insatser, och allra helst
inte jag med höjdrädsla, vilket hon inte accepterade. Jag försökte då flika in att det nog
var vicevärdens uppgift, men fick till svar att:
”Den kan man ju inte prata med”! Hur det
gick fick jag dock aldrig veta.
EFTER ATT HA HÅLLIT i ordförandeklubban i fyra

år, överlämnade jag den år 2000 till Jocce
Ekström. Själv gick jag då vidare till att bli
reseledare i AviFauna, SOFs reseföretag för
naturresor.
Hans Ackered
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