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Notiser

Lennart Nilsson hedrad av Linnés Vänner

Lennart Nilsson satt under många år i Ansers 
redaktion och han var också redaktör för tid-
skriften under åren 1987–1997 samt 2000–
2001. Det var produktiva år och det hände 
väldigt mycket med tidskriften under denna 
period. Lennart var inte rädd för att ta in udda 
material och han skrev åtskilligt själv. Detta 
ledde till en bredd på texterna i Anser som vi 
alltjämt tror är tidskriftens styrka. Efter perio-
derna med Anser har Lennart fortsatt att pro-
ducera såväl egna böcker som översättningar 
av brittiska och amerikanska författares verk 
om fåglar och upplevelser i markerna.

Nu har Lundabon Lennart Nilssons breda 
gärning med pennan uppmärksammats i en 
annan lärdomsstad – Uppsala. Han tilldela-
des nämligen föreningen Linnés Vänners pris 
2016.

Linnés Vänner är en vänförening till Uppsala 
linneanska trädgårdar. Med ett medlemskap i 
vänföreningen bidrar man aktivt till att hålla 
Linnés minne levande i Uppsala med omnejd.

Lennart fick priset med följande motivering:
 
”Linnés Vänners pris 2016 tilldelas 
amatör ornitologen Lennart Nilsson, vars 
breda gärning på många sätt inspirerat, 
särskilt i skrift, ur ett populärvetenskap-
ligt och kulturhistoriskt perspektiv till 
kunskap om fåglar i nutid och det förflut-
na. Till skillnad från de flesta som skriver 
om fåglar har han förmått att lägga in ett 
humanistiskt perspektiv.”

Linnés Vänner noterar att Lennart under snart 
40 år skrivit populärvetenskapligt om fåglar i 
Sveriges mest lästa fågeltidskrifter, Vår Fågel-
värld och Anser och att han tillsammans med 
Bo Ekberg var huvudredaktör för tvåbandsver-
ket Skånes fåglar i dag och i gången tid.

Vidare nämns att han har översatt flera 
böcker och försett dem med biografiska noti-
ser och kommentarer: Ken Kaufmann, Kingbird 
High way; Leonard Nathan, En vänsterhänt få-
gelskådares dagbok; Lynn Haupt, Ovanliga mö-
ten med vanliga fåglar; Plinius den äldres skrift 

från den grekiska antiken Om fåglarna; Mark 
Cocker, Skådare – ett släkte för sig; Henry David 
Thoreau, Fågeldagbok – anteckningar om fåg-
lar och natur samt Michael McCarthy, Farväl till 
göken. Sist men inte minst nämns Lennarts två 
egna böcker Orre, trast och trana. Om fåglars 
namn, ellerströms 2005 samt Kråkan som var 
en mes. Om fågelarter och artbildning, eller-
ströms 2008.

Priset delades ut av ordförande Ann-Mari 
Jönsson i samband med Linnés Vänners årsmö-
te 23 februari 2016 och bestod av ett diplom 
samt prissumman 5000 kr. 

SkOF gratulerar och kan bara instämma i 
motiveringen. 
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