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”Vad gjorde du där?”
Det var nog den vanligaste frågan jag fick 

efter upptäckten av bruntrasten vid Säby-
holms Naturbruksgymnasium utanför Bro 
i Uppland.

”Letade trastar så klart!”, blev självklart 
då mitt svar. Just trastar under senhösten 
har jag haft i tankarna under många år. Det 
är ju inte alltför sällan det dyker upp rara 
trastar vid något fågelbord på vintern. Men 
de har ju högst sannolikt kommit hit redan 
på hösten och då är de rimligen också flera 
ute i markerna. Det är ju heller inte de ”van-
liga” fågellokalerna som är de bästa ställena 
att leta på. Trädgårdar med fruktträd är nog 
mer lämpliga. Så jag brukar ta mig någon tur 
till bl.a. Säbyholm under höst och vintersä-
songen. När man sedan väl hittar en ovanlig 
trast är man inte alls beredd utan står där som 
ett fån i alla fall.

Hela historien började redan den 6:e 
november då jag hade varit en kort tur ute 
vid Hjälstaviken. På väg hem fick jag idén att 
åka förbi Säbyholm för att gå en runda där. 
Jag hade inte varit där tidigare denna säsong 
så den här gråtunga novembereftermiddagen 
fick bli premiärturen. Jag parkerade vid sko-
lan och gick ner mellan husen och närmade 
mig den numera berömda rönnbärsapeln. På 
knappt 100 m håll ser jag en trast sätta sig i 
toppen av ett träd. Jag ser bara ryggen men 
anar ett tydligt ögonbrynstreck. ”Hm, vad är 
nu detta? En rödvingetrast kanske eller ...” 
tänker jag medan jag fortsätter gångvägen 
närmare för att få se den bättre och mer från 
sidan. När jag närmar mig så flyger den så 
klart iväg men jag är beredd med kameran 
och får iväg ett par skott. Men jag får bara 
en suddig underexponerad bild och jag kan 
inte se några ordentliga detaljer i displayen på 
kameran. Jag fortsätter spana runt en stund 
men hittar inte igen den och det redan dåliga 
eftermiddagsljuset börjar bli ännu sämre så 
jag åker hem.
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Där kunde allt ha slutat!
Och hur ofta har det inte gjort det. Man 

har inte tålamod att leta rätt på den där skum-
ma fågeln som smet in i busken. Eller tänker 
att det nog bara var en rödhake i alla fall. Men 
man måste ha lite tur ibland också. Och det 
hade jag denna gång skulle det visa sig.

Veckan gick och jag mer eller mindre 
glömde bort obsen, men något låg ändå kvar 
och gnagde i bakhuvudet. Det blev lördag, en 
gråmulen novemberdag igen och jag småpyss-
lade lite hemma. ”Nej, jag måste ut och få lite 
frisk luft”, tänkte jag. Jag bestämmer mig för 
att ta en snabb tur ut till Säbyholm igen och 
sedan fortsätta ner till Ådö några km därifrån 
där det också brukar vara bra för trastar. Så 
med små eller inga förhoppningar om just 
den gäckande trasten gick jag åter igen ner 
mot växthusen på Säbyholm.

Nästan det första jag får syn på är en 
trast i toppen av ett träd, ivrigt smackande: 
tjack-tjack-tjack. Inte helt olikt rödvingens 
upprörda läte. Nu ser jag den lite skymd från 
sidan på kanske 70 m i handkikaren och inser 
att detta inte är en rödvinge. Det måste vara 
samma fågel som förra veckan, men vad? När 
jag sedan närmar mig försvinner den igen och 
är bara som uppslukad. Jag HATAR trastar! 
Men nu tänkte jag inte ge upp. ”Jag SKA hitta 
den igen”, bestämde jag. Jag går runt en sväng 
och tillbaka igen och rätt som det var sitter 
den helt öppet i apeln på runt 30-40 m. Utan 
att kolla i kikaren men med kameran beredd 
så drar jag snabbare än Lucky Luke och får 
några hyggliga bilder innan den försvinner. 
Jag tar en titt på bilderna i kameran och nu 
börjar pulsen öka. ”Ser det inte ut som en 
bruntrast?”, mumlar jag för mig själv. Jag är 
inte så orolig att den ska försvinna så jag går 
lugnt (nåja!) tillbaka till bilen och hämtar tub 
och fågelbok. Väl tillbaka ställer jag mig på 
lämpligt avstånd och försöker hålla koll om 
den kommer tillbaka medan jag ivrigt blädd-
rar i boken. Bruntrast stämmer så klart bäst 
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men jag vågar inte riktigt tro på det. Och jag 
är inte helt överens med bokens illustration 
där fågeln är tecknad med ganska rödbrun 
vingovansida. Jag måste prata med någon 
annan så att man inte bara har fått fnatt. Jag 
ringer till Anders Eriksson och lämpligt nog 
sitter han i RK-möte just när jag ringer. Han 
föreslår det geniala att jag ska ta en bild av 
kamerans bildskärm och skicka över.

När Anders sedan ringer tillbaka och säger 
”Klockren bruntrast” så känns det så självklart. 
Det var den bekräftelse jag behövde och med 
bultande hjärta och darrande fingrar larmar 
jag ut den på BMS. Bruntrasten var väl i stort 
sett godkänd innan första larmet gick ut (!). 
När de första anländer har det gått över en 
timme sedan jag såg den sist. Och det är först 
då jag blir klar över att det är ett förstafynd. 
Oj! Efter ett tag kommer i alla fall trasten 
fram och de tiotal som nu anlänt får se den 
kort. Fler folk anländer och trasten ses då även 
på ett närliggande fält. Dagarna därefter ses 
fågeln sedan regelbundet i rönnbärsapeln. 
Den sitter ofta dold i en tät gran eller några 
cedrar i närheten för att flyga ut och ta några 
gula bär med runt 15 minuters mellanrum. 
Bruntrasten var kvar i området till den 17:e 
november.

När jag nu senare tar fram min bild från 
första obsen, ljusnar upp och ökar skärpan 
så inser jag att det självklart är samma fågel. 
Utan facit i hand hade man väl knappast 
kunna vara säker men nu känns det ganska 
uppenbart. Lärdomen av detta är väl att 
aldrig ge upp. Det man också kan fundera på 
är hur många bruntrastar eller andra ovanliga 
trastar det finns där ute. Liknande områden 
som Säbyholm måste det finnas många utav 
men hur många skådar där? Så stanna till vid 
någon trädgård och spana lite på hemvägen 
från din favoritlokal. Det kan löna sig.

Bruntrast, Turdus eunomus. 14 november. Låssa. FOTO: JOHANNES RYDSTROM

Skitbilden jag fick på ”skum rödvinge” 6 
november och som jag sedan dissade. Och 
visst är det samma bruntrast som jag på 
nytt upptäckte 12 november. 
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