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Fåglar på Mälarörna 2018

Dramatik i Väsby hage – brandkronad 
kungsfågel!
Ossian Rydebjörk

 År 2018 sågs en ny fågelart i kommunen ‒ brandkronad kungsfågel. Arten hördes redan 2016 på Ekerö men 
har aldrig setts. Nu finns även fina foton. Här beskrivs hur upptäckten gick till. Se även bild på framsidan 
och en genomgång av artfakta för våra mista fåglar på sidan 3.

Brandkronad kungsfågel i reviret. Foto Kjell Häggvik.
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Av någon anledning har Väsby hage på nordligaste 
Munsö blivit en plats jag ständigt återvänder till. 
Det måste inte vara för att skåda fågel. Behöver 
jag bara komma iväg lite är valet ofta den gamla 
hagen. De knotiga ekarna tillsammans med den 
speciella ängsfloran skvallrar om platsens historia, 
att Väsby hage bearbetats under flera hundra år 
av människa och boskap, genom bete och slåtter.

Söndagen den 6 maj befann jag mig i Väsby 
hage med min flickvän Klara Klint för att njuta 
av den fina vårdagen. Vi hade lagt ut en filt mel-
lan enarna som ligger i hagens västra del och 
köpt med oss sushi. Precis när vi skulle hugga in 
hörde jag ett läte som gjorde mig konfunderad. 
Melodin lät främmande, men ”rösten” kändes 
bekant. Eftersom jag genom den gångna vintern 
ägnat många timmar åt att lära mig fågelläten, dök 
brandkronad kungsfågel upp för mitt inre. Jag var 
långt ifrån säker på min sak, men den potentiella 
möjligheten gjorde mig tillräckligt nyfiken för att 
förklara för Klara att jag var tvungen att lämna 
henne ett tag. Hon verkade måttligt road av idén 
men gick med på det om jag skyndade 
mig. Att få syn på fågeln var ingen 
enkel match, men till sist tyckte jag att 
jag sett det vita ögonbrynstrecket som 
kunde bekräfta att det rörde sig om en 
brandkronad kungsfågel.

När jag triumferande vandrade 
tillbaka mot min flickvän såg jag redan 
på håll att hon var irriterad. Hon spra-
kade som ett litet åskväder där borta 
mellan enarna. Jag hade tydligen varit 
borta en halvtimme och hon hade sut-
tit hungrig och väntat. Jag bad tusen 
gånger om ursäkt och efter att vi fått 
lite mat i magen blev vi vänner igen 
och jag fick visa henne vilket finbesök 
Väsby hage hade fått.

När vi kommit hem förstod jag 
efter lite undersökning att arten var 
mycket ovanligare än jag anat. Det 
gjorde att jag började ifrågasätta mig 

själv. Hörde och såg jag rätt? Jag fick dåligt själv-
förtroende och beslöt mig för att inte larma om 
observationen just då. Jag åkte istället tillbaka 
tillsammans med Oskar Schlager några dagar 
senare för att reda ut saken. Jag möttes direkt 
av samma läten som tidigare, och kunde ganska 
snabbt konstatera att det inte bara rörde sig om 
en individ, utan två stycken. Jag såg också det vita 
ögonbrynstrecket tydligt igen. Därför tänkte jag 
att det bara kan vara brandkronad kungsfågel. 
Sedan spelade jag in en sekvens av sången och 
samlade sedan mod för att larma om fyndet i den 
lokala gruppen i appen ”Band”. Det var nervöst 
eftersom jag inte larmat om något tidigare och inte 
heller sett denna art förut. Men jag fick snabbt 
hjälpande kommentarer, bland annat av Glenn 
Cornland som erbjöd sig att lyssna på ljudupp-
tagningen. Han tyckte utifrån det han hörde att 
det lät lovande. Efter det anslöt flera skådare till 
platsen. De kunde styrka att min observation varit 
korrekt, vilket kändes väldigt roligt. 

Brandkronad kungsfågel, hanne.              Foto Kjell Häggvik.


