
Den skvättige nunnen 
Av: Wilhelm Dietrichson 
 
Eva och jag åkte till Hargshamn för att slänga skräp. Eva föreslog att vi först skulle åka ner 
till hamnen för att spana lite och dricka medhaft förmiddagskaffe med nybakade bullar. 
Utmärkt tyckte jag. Jag hade dagen före sett en ungtrut som jag tyckt sett lite kaskpisk ut. 
Eftersom jag haft lite svårt för att bli klok på de där trutarna tog jag med mig tuben, digital-
kameran och fågelboken med sopbilen till Hargshamn. En bra åtgärd kom det att visa sig. 
 
Jag hade ett projekt till. Det var lite svårare att kombinera med soptransporten. Sedan två år 
tillbaka har jag gett mig tusan på att hamnområdet, stenkrossen och intilliggande industri-
område borde ligga bra till för någon udda stenskvätta eller annan höjdare, sent på hösten. 
Holmsunds hamnområden och Biotestanläggningen, varför skulle dom vara bättre i det 
avseendet än Hargshamns hamnområde? Nu hade flisshaken dessutom börjat importera 
sekunda, insektsrikt, timmer från Ryssland och Baltländerna som borde kunna locka en 
hungrig fågel.  
 
Vi åkte som sagt ner till vändplan vid hamnen. Det var lite grått, men en lugn och mild 
höstdag. När vi stannat bilen tog jag först en kort promenad för att räta på ryggen, p.g.a. ett 
lättare ryggskott. Jag slängde några åtråvärda blickar mot timmerhögarna runt vilka insekter 
svärmade, men jag insåg att det var fåfängt. Jag såg inte ens en gråsparv. Väl tillbaka till bilen 
satte jag mig bakom ratten för att dricka det vid det här laget kraftigt försenade 
förmiddagskaffet. Hustrun hade för länge sedan tyckt att det hela drog ut på tiden. Så där i 
förbifarten sa hon, som just då inte alls var inne på skådarbanan, att det hade varit en 
stenskvätta där utanför bilen.   

- STENSKVÄTTA!! Jag for upp som om jag 
försökte ta mig ut ur bilen genom taket. 

- STENSKVÄTTA, var då? 
- Ja, den hoppade här utanför och kvittrade, sa 

hustrun lugnt och pekade på gruset framför 
bilen.   

- Den kom där bortifrån och hoppade ett tag på 
berget, sa hustrun och pekade på berget mot 
badplatsen. 

- Vart tog den vägen? 
- Den flög in i hamnområdet 
- Vartdå? 
- Ditåt. 

 
Hustrun hade inte riktigt förstått vad som var, förlåt, kunde vara på gång. Visst, det kunde 
vara en vanlig stenskvätta, det hade vi råkat ut för förr, men chansen var onekligen inte 
försumbar.  

- Vart for den? 
- Ditåt, sa hustrun igen och pekade in mot hamnområdet. 

 
Det kunde inte ha varit mer än två minuter sedan. Jag hoppade ur bilen, inte genom taket 
(plåttak), utan genom ordinarie utgång. Rusade upp mot grinden och spanade inåt 
hamnområdet. Såg att det rörde sig. En fågel flög upp på toppen av en nyanländ rysk 
skrothög. Vit på stjärten.  

Här började det…. 



-  
- Där är den, sa jag men la till, om det inte är en 

sädesärla. Jag insåg att allt jag såg, såg ut som 
stenskvättor, i alla fall med handjagaren på flera 
hundra meters avstånd. 

- Hämta tuben, hämta tuben! 
 

Hustrun, som precis nått grinden, undrade antagligen 
när det skulle bli kaffe idag, egentligen. Och bullar 
hade hon bakat. 

- Hämta tuben, hämta tuben! 
 
Hustrun vände om. Gick tillbaka de tjugo metrarna till 
bilen, öppnat bagageluckan och tog fram stativet. 

- Inte det stativet! Inte det! Inne i bilen ligger tuben med ett annat stativ! Äsch, jag 
kommer! 

Otålig av den sävliga farten rusade jag tillbaka till bilen, röck tag i tuben och sprang tillbaks 
till grinden. Vad olika det kan vara. För det mesta är det jag som är seg och hustrun som 
ligger tre steg före. Kan det vara bullarna det beror på, eller var det skvättan? 
 
Väl tillbaka till grinden fick jag upp tuben, och sedan också med den in skrothögen. Där satt 
tre gråsparvar. Och framför stod en nyanländ blå Ford Sierra och framför den stod två 
nyurklivna ungar, som sannolikt nyss skrämt bort min skvätta, eller var det nu var. Det var i 
alla fall inte en gråsparv. 

- Vad gör vi nu? 
 
Jag spanade runt över hamnområdet. Tittade vänster, tittade höger och också bakåt. Inte så 
många fåglar och inte så många möjligheter att tillfredsställa eller gömma en skvätta. Vi, 
kanske mest jag, bestämde oss för att omgruppera. 
 
Den alternativa spaningspunkten var given. Vi körde runt till återvinningsstationen, där det 
vita stationshuset en gång låg. Vi stannade, jag klev ut. Hustrun satt kvar för hon var 
fortfarande mer inne på kaffe och soptransport. Hon insåg inte vidden av vad vi sett, förlåt, 
kunde ha sett.  
 
Som sagt, jag klev ut. Jag gick snabbt fram framför sopcontainrarna. Omedelbart stötte jag 
upp den. Bara tjugo meter framför mig. Där lyfte den! En stenskvätta! Så´n jäkla röta. Jag såg 
omedelbart att det troligen inte var en vanlig stenskvätta. Jag vände mig om och viftade. 

- Kameran, kameran. 
 
Hustrun satt i bilen och drack kaffe. Hon såg mig inte 

- Kameran, kameran, nä ryggsäcken, ändrade jag mig till då jag insåg att adaptern och 
fågelboken låg där. 

 
Hustrun, som nu började intressera sig för händelserna, eftersom hon insåg att hon skulle 
kunna få återse sin pigga skvätta, kom gående med kameran. 

- Ta hela ryggsäcken! 
 
Hustrun vände och hämtade hjälpsamt ryggsäcken. Fågel hoppade livligt omkring. Skvätte 
från stolpe till stolpe, gjorde små rajder efter insekter. Väldigt aktiv. Jag fick knappt in den i 

…en nyanländ rysk skrothög… 



tuben innan den flyttade sig. Ganska orange, nästan 
aprikos! Jag tänkte mot medelhavsstenskvätta, utan att 
ha koll på alla de olika arterna och deras dräkter så där 
helt noga.  
 
Hade för ett par veckor sedan turen att vara vid Ottenby 
när en isabella dök upp, och en sådan var det definitivt 
inte. Tvärtom var den liten i stället för stor, nedhukad i 
stället för upprätt, lite färgad i stället för beige. En 
snabb titt i Fågelguiden gjorde klart att medelhavs 
eller nunne verkade troligast. Svårt att skilja stod det, 
för den dräkt den här verkade ha. Strategin var klar. 
Jag försöker få några bra bilder så artbestämmer jag sedan. Med den nya digitalkamera-
tekniken blir bilderna ibland bättre än verkligheten. Och så är dom mer stilla på bilderna, bara 
man får dit dom.  
 
Jag försökte fånga fågeln i kameran. Hustrun tog handjagaren och spanade. Hon 
koncentrerade sig på stjärten. Var det mycket vitt eller inte. Det hjälpte ju inte så mycket i det 
här fallet men hon visste att där skall man titta på skvättor. Fågel satte sig ett tag på en stolpe 
och flög precis när jag fick in den. Den flyttade sig bortefter järnvägsvagnarna. Den hade 
lustigt nog, sällskap av ett par talgoxar, både då och senare. Dom undrade väl vad det där var 

för lustig figur, fågel alltså, för mig hade dom sett 
förut. Skvättan flyttade sig ganska snabbt framåt 
tågsättet. Hustrun valde att gå tillbaka till bilen, 
eftersom vi nu var inne på mer eller mindre förbjudet 
område, det avspärrade hamnområdet.  
 
Jag fortsatte, med fågeln framför mig. Jag fick ändå 
några bilder. Skvättan for iväg och försvann bakom 
malmlastningsrampen. Jag valde att gå tillbaka. Hade 
nu några bilder som kanske kunde duga för 
artbestämning. Jag behövde också planera den 
närmaste tiden med hustrun och kanske larma 
bilbingogänget, UppX-2003 eller vad de nu kallar sig, 

och andra skådare. Det senare var jag lite osäker på hur det skulle gå till eftersom jag inte ville 
ha en invasion som ledde till att jag inte kunde fortsätta bevaka hamnområdet. 
Strömmingsfiskarna hade dom sedan tidigare slängt ut. 
 
När jag kommit tillbaka till bilen tog jag en kopp kaffe och en nybakad bulle. Hustrun hade 
”redan” druckit. Jag tog fram CoolPixen och tittade på bilderna, inte perfekta, men ganska bra 
ändå. En titt i Fågelguiden sa att det var en nunne om den var kall och vattrad på ryggen, Såg 
nog mest ut som nunne men det verkade inte vara så lätt. Jag lyfte upp kameran och visade en 
bild. 

- Där sitter den! Hustrun pekade ut genom fönstret på det lilla trädet 10 meter framför 
bilen. Hon är alltid snabbast att hitta rara fåglar. Synd hon inte är med oftare.  

 
Otrolig! Fågeln hade nästan följt mig tillbaka, flera hundra meter, och satt där nu, två meter 
upp i det lilla trädet framför bilen. Det var bara att jämföra bilden i kameran och i 
verkligheten. Det var densamma. Gick det att ta en bild utan tub? Nä, givetvis inte. Jag 
avvaktade tills den flyttat sig. Den satte sig, fortfarande 10 meter från bilen, på den  

De första bilderna blev inte så bra …… 

….. här satt det, nyss! 



intilliggande timmertraven. Jag öppnade försiktigt 
dörren. Ålade mig ut. Tog tub och kamera och 
monterade upp.  
 
Den närmaste timmen fortsatte vi med att följa fågel, 
försöka få till några bilder, tappa bort fågel, 
omgruppera, ta en slurk kallt kaffe, hitta den igen, 
osv. Hustrun var nu nästan lika i gasen som jag. Dom 
där bilorienterarna UppX 2003 fick vänta. Bilderna 
blev hyfsade men skärpan inte perfekt. Vet inte om 
det var skvättan eller jag som var skakig. Det var ju 
förstås lite skumt också, 1/15-dels sekund, ett skakigt 
lättviktsstativ och en förstorning motsvarande 2500 mm med vanlig kamera. Ett tag regnade 
det så jag började undrade om det kunde bli kortslutning i kameran och alla bilder borta. Nä, 
så ska det väl inte bli. 
 
Så småningom åkte vi upprymda hemåt. I bilen konstaterade hustrun eftertänksamt att det var 
tur att hon nämnde att hon såg en stenskvätta! Tänk om hon inte gjort det.  
 
När vi kom hem var det titta på bilder, läsa i bok, äta sen lunch och på något sätt bjuda in 
andra skådare, som gällde. Bilbingogänget var nog sugna, men hur gör man för att 
åstadkomma en vettig lösning? Jag kom inte på någon, men ringde Jocke ändå. Efter ett par 
lugna artighetsfraser blev han alltmer skakig på rösten. Ungarna skrek. Jag tror han höll på att 
strypa en av dem med haklappen när han samtidigt försökte klä på sig, ungarna, hustrun, 
tänka ut en plan, larma andra skådare och försöka uppfatta vart han skulle köra och hur. Jocke 
skrev i alla fall ner rätt mobilnummer för det tog inte lång tid förrän Robert ringde och 
frågade om han skulle svänga vänster eller höger. Han befann sig då i Hargshamn. 
 

Efter en halväten sen lunch körde jag ner till 
Hargshamn för att visa skådarna tillrätta. Det första 
jag såg var en BMW som stod tvärs över vändplan. 
Tur dom inte skulle hämta containrarna. Jag hade 
förresten mina sopor kvar i bilen. Ute i hamnområdet 
såg jag några skådare irra omkring likt radiobilarna 
på Grönan. Riktningen var högst oklar. 

- Vart ska vi, skrek Jocke då han såg mig. 
- Ditåt, sa jag lugnt och lyfte högerarmen, 

varpå alla rusade åt det hållet. 
Jag tog med mig kameran för att kunna visa upp min 
skalp, och få artbestämningen bekräftad. 

- Vi har inte tid, var är den, det mörknar. 
 
Skådarna jagade spända och nervösa, planlöst runt i skymningen. Efter en halvtimme började 
entusiasmen bytas mot ett visst tvivel. Skulle vi hitta fågel igen. Även jag blev orolig, men jag 
hade den på bild. Letande bedrevs slumpmässigt. Plötsligt drog alla väster ut. Jag gick en liten 
sväng åt andra hållet. När jag kom tillbaka stötte jag upp skvättan, som flög upp på ett berg. 
Jag busvisslade. Sedan flög den upp på en stor grushög. Jag busvisslade högre. Inte en 
skådare. Jag sprang framåt. Inte en skådare. Jag busvisslade ännu högre, och det säger inte 
lite. Som tur var hade några nu hört mig, de var flera hundra meter bort. Jag tittade uppåt 
grushögen igen. Ingen skvätta! 

…den blev inte så dum! 

…där är den …



 
Den närmaste halvtimmen, medan skymningen la sig allt mer letade vi skvätta.  

- Jädrans också, att det skulle vara jag som såg den igen. Dom tror kanske jag driver 
med dem. 

 
Äntligen! Något skvättlikt hoppade ner från en skylt och försvann. Klockan var 16.15 och 
strålkastarna började alltmer ta över i hamnområdet. Men vart tog den vägen? Ingen såg den.  
 
Efter ett tag skulle gruppen närma sig platsen där den försvann. 

- Martin kommer om fem minuter skall vi inte vänta på honom? 
- Nä, det hinner bli mörkt! 

Sakta drog sig skådarfronten framåt. Nya sekundärskådare dök upp flåsande bakifrån i 
skumrasket. 

- Där är den! 
 

Klockan 16.23 tog jag min sista bild. Det var i det ögonblick gänget fick en ny Upplandsart. 
Tillfälligt var det några som drog ifrån i Upp-X tävlingen. En i tätgruppen hoppades tydligt på 
gott sträckväder under natten. Men dagen efter var ordningen densamma. 
 
För min del kunde jag alltmer konkurrera med skvättan. Det hade blivit ganska mörkt. Gång 
på gång berättade jag för alla, både dom som ville höra och dom som inte ville höra, om hur 
vi hittade den. Gång på gång visade jag bilderna. Jag kände mig som den gång jag träffade 
björnen. Den första björnen i Harg sedan Karl X:s tid. Men det är en annan historia. Hoppas 
nu bara att hamnen inte stängs för gott, för då hittar jag inte nästa skvätta. Men trutarna skall 
jag plåta.  
 
 


