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LINNÉS VÄNNERS PRIS 2016 har tilldelats amatör-
ornitologen Lennart Nilsson ”för hans breda 
gärning som på många sätt, och med ett 
kulturhistoriskt perspektiv, har inspirerat till 
kunskap om fåglar i nutid och det förflutna. 
Han har i närmare fyrtio år 
skrivit populär vetenskapligt 
om fåglar och där lagt till 
ett i sammanhanget ovanligt 
humanistiskt perspektiv.”

Priset delades ut av ord-
förande Ann-Mari Jönsson i 
samband med Linnés vän-
ners årsmöte i Uppsala och 
består av ett diplom samt 
prissumman 5 000 kr. 

LENNART NILSSON (född 1936) är pensionerad 
adjunkt i engelska och svenska i Lund och 
har skrivit om fåglar i Sveriges mest lästa 
fågeltidskrifter,  Vår Fågelvärld  och den av 
Skånes Ornitologiska Förening utgivna An-
ser. Han var själv i många år huvudredaktör 
för Anse r och införde där ett för fågeltidskrif-
ter närmast unikt humanistiskt stråk. Han var, 
tillsammans med Bo Ekberg, redaktör för två-
bandsverket Skånes fåglar i dag och i gången 

tid (Signum 1994, 1996), som förebildligt 
diskuterar vårt sydligaste landskaps fågelfauna 
i historia och nutid. Han är en aktiv recensent 
av nyutkommen ornitologisk litteratur samt 
har översatt flera böcker och försett dem med 

biografiska notiser och kom-
mentarer: Kenn Kaufman, 
Kingbird Highwa y och Be-
vingat liv; Leonard Nathan, 
En vänsterhänt fågelskåda-
res dagbok; Lynn Haupt, 
Ovanlig a möten med vanliga 
fåglar; Plinius den äldre, Om 
fåglarna; Mark Cocker, Skå-
dare – ett släkte för sig; Henry 
David Thorea u, Fågeldagbok 
– anteckningar om fåglar och 

natur; Chris Gooddie, Juveltraståret  samt 
Michael McCarth y, Farväl till göken.

LENNART NILSSON har därutöver själv skrivit 
två böcker: Orre, trast och trana. Om fåglars 
namn (2005) samt Kråkan som var en mes. 
Om fågelarter och artbildning (2008). 

Ann-Mari Jönsson, kontaktperson 
ann-mari.jonsson@lingfil.uu.se

070-614 73 28 /018-471 62 72. 

Lennart Nilsson fick Linnés Vänners pris

Lennart Nilsson tar emot Linnés Vänners pris 2016 
och håller upp Michael McCarth ys Farväl till göke n, 
ett av många ornitologiska alster han inte bara 
översatt utan även försett med biografiska notiser 
och kommentarer.  FOTO: CECILIA BERGSTRÖM
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