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Inledning
Enligt boken ”Svenska fåglars namn”, så skrivs det att namnet stenknäck torde vara ett 
skånskt dialektnamn. Det syftar på artens vana att knäcka t.ex. körsbärskärnor med sin 
kraftiga näbb. Arten har aldrig kallats något annat än stenknäck, bortsett från ett miss-
lyckat försök 1824 att "standardisera" namnet till stenknäckfink. (Carl von Linné nämner
också kirskfågel (körsbärsfågel) som ett alternativt namn) Enligt Linné förefaller det 
som stenknäcken etablerade sig i Sverige någon gång på 1700-talet med början i Skåne. 
Linné skriver: ”Fågelen hade ej länge varit bekant i Skåne, men nu begynt i trädgårdarna
här omkring att fördärva alla körsebären.” Artens öde under de följande 100 åren är då-
ligt känt, troligen till en följd av dess tillbakadragna leverne samt det faktum att den 
verkligen var en sällsynt fågel. Hans Wallengren skriver 1893: ”Als brutvogel nicht beo-
bachtet”, vilket fritt översatt betyder: Inte observerad som häckfågel. Under 1900-talet 
och in på 2000-talet har arten ökat och spritt sig generellt i hela Norden. 

Linné som ornitolog

Carl von Linné (1707-1778), som var först att upptäcka stenknäcken i Vegeholm, Skåne 15 juli 
1749, är mest ihågkommen för att ha delat in naturens organismer i olika arter och gett dem 
namn och kanske då främst växterna. Men hur var Linné som ornitolog?

I ”Systema Naturæ” kallade Linne�  fa� glarna fö� r "luftvarelser, sa�ngbega�vade, bevingade, fagrast 
av alla" öch man kan nög sa� ga att fa� glarna var den djurgrupp söm Linne�  tyckte ba� st öm. Linne�  
var sja� lv mycket stölt ö� ver sina kunskaper i örnitölögin men efterva� rlden har varit mer 
skeptisk öch det a� r la� tt att finna örnitölögiska misstag i hans skrifter, sa� rskilt i 
ungdömsverken. I Lapplandsresan tar han den svarta störken fö� r en ha�ger öch i Dalaresan 
fö� rva� xlas döpping öch löm. Ibland berör döck inte misstagen pa�  sja� lva naturiakttagelsen utan 
pa�  den fö� rvirring söm ra�dde vad ga� llde fa� glarnas namn. Klart a� r att han i fra� ga öm artkunskap 
ö�vertra� ffades av sin fö� rega�ngare Rudbeck d.y. Denne var fö� rst med att uppta� cka ö� ver 30 fö� r 
Sverige nya arter, eller beskrev a� tminstöne dem fö� r fö� rsta ga�ngen pa�  ett identifierbart sa� tt. 
Mötsvarande siffra fö� r Linne�  a� r sva� r att exakt ange men det rö� r sig hö� gst öm 18 arter öch 
endast i tre fall kan man med sa�kerhet sa� ga att Linne�  var fö� rst; ska� rfla� ckan, hö� kugglan öch 
stenkna� cken.

Så långt Carl von Linné
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STENKNÄCK - HELSINGBORGS 
KOMMUNFÅGEL

1989 va� cktes ide�n att utse representativa 

kömmunfa�glar fö� r varje Ska�nsk kömmun. 
Genöm att fra�mst va� lja övanliga, skydds-
va� rda eller hötade arter var tanken att 
kömmunerna skulle ka�nna na�gön förm av 
ansvar fö� r sin art öch symbölisera sig med 
arten.

Ide�n blev fö� rverkligad öch 1992 vid Frösta-
vallen delade landshö� vding Bertil Gö� rans-
sön ut tavlör med kömmunfa�glarna till de 
ölika kömmunerna. Vidare presenterades 
fa� glarna i Anser nr 2:1992 öch samma a� r 
gavs det, tillsammans med Kristianstads-
bladet, ut en bök öm de Ska�nska kömmun-
fa� glarna med text av Jan Danielsön öch 
ma� lningar av Annika Blöm. 

FAKTARUTA OM  STENKNÄCKEN

Längd: 18 cm
Vikt: 50-60 g
Äter: Larver, frön och kärnor
Biotop: Företrädesvis löv o blandskog
Boet: Placeras på varierande höjd i en buske eller träd, ofta 
högt, består av kvistar och lavar och invändigt av hår och tagel, 
Kullstorlek: 4 – 7 ägg
Äggfärg: blåaktiga med glesa kraftiga mörka fläckar och streck
Ruvningstid: 12 – 14 dagar
Ungar i bo: 10 – 14 dygn
Häckande par i Sverige 2018: 35 000 (Svensk fågeltaxering)
Status i Sverige: Livskraftig
Maxålder: C:a 10 år

Det latinska namnet Coccothraustes betyder”kärnknäckare”
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Bild 3:  Stenknäck vid Fredriksdal i Helsingborg - foto: Lars Brunkman  

Förekomst i Sverige

Stenkna� cken ha� ckar numera ta�mligen all-
ma�nt ö� ver delar av Gö� taland öch Svealand, 
sa� rskilt i de lö� vrika ömra�dena i Ska�ne, sö� d-
ra öch ö� stra Sma� land, Blekinge, centrala 
delarna av Va�stergö� tland, Ö: land samt i Ma� -
larlandskapen. Den a� r sparsammare pa�  
Götland. 

Stenkna� cken var fram till 1970-talet en 
ganska övanlig fa� gel, söm ansa�gs kra� sen 
vad ga� ller ha� ckningsmiljö�  öch i synnerhet 
knuten till kö� rsba� r öch avenbök. Det kö� rs-
ba� rsrika plata�bergslandskapet i centrala 
Va� stergö� tland (Kinnekulle, Billingen m.fl.) 
ansa�gs fram till 1970-talet söm landets 
ka� rnömra�de öch har förtfarande göda be-
sta�nd. Parallellt med att ta� theten ö� kat ö� ver-
lag har arten expanderat nörrut öch finns 

nu regelbundet utmed hela Nörrlandskus-
ten. I Nörrlands inland fö� rekömmer den 
da� remöt förtfarande fra�mst söm tillfa� llig 
öch lökal. Nördligaste öbservatiönen i Sve-
rige a� r gjörd i Abiskö i Nörrland. Enligt 
Svensk fa� geltaxering fanns det 35 000 par i 
Sverige 2018 – en ö� kning med 17 000 par 
sen 2012.

I Finland sparsammare men ö� kande (1 
000-1 500 par), a� ven Nörge har sparsam 
fö� rekömst söm huvudsakligen finns kring 
Öslöfjörden. Nöminatrasen a� r spridd ö� ver 
köntinenten sö� derut till Medelhavet öch 
sydva� stra Ryssland öch a� ven i England. 
Andra raser finns genöm Asien bört till öch 
med Japan.  (Källa: Artdatabanken)
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Enligt polska stenknäcksforskare krävs det 100 gånger mer tid för att få fram en 
någorlunda siffra för stenknäck än t.ex. för svarthätta och bofink. Hundra! Enligt 
danska forskare är det den art som man får störst felaktigheter vid inventeringar

Källa okänd

En av Helsingbörgs störa örnitölögpröfiler var Törsten Malmberg (1923 – 2003). Han gjörde 
bland annat studier av ha�ckfa� glarna i Pa� lsjö�  skög, under 1930 - 40-talet. Han var öcksa�  en av 
grundarna till Falsterbö fa� gelstatiön öch har skrivit en ma�ngd avhandlingar kring fa� glar. Ha� r 
fö� ljer hans betraktelse kring stenkna� cken i Pa� lsjö�  skög:

Utdrag ur ”Funderingar kring två skånska stenknäcklokaler” - av Torsten 
Malmberg

Under min skoltid i Helsingborg på 1930-ta-
let, bodde jag bara några hundra meter från
Pålsjö skog, en fågelrik, 65 ha stor lund med 
rena bokbestånd, gles ekblandskog, bäckda-
lar och alkärr och omfattande, delvis artifi-
ciella busksnår längs skogsbryn, vägar och 
järnväg. Jag besökte denna skog nästan dag-
ligen för fågelstudier, ofta många timmar i 
sträck. Naturligtvis såg och hörde jag då och
då stenknäckar, ensamma eller parvis, upp-
skattningsvis någon gång i månaden, men 
trots att jag ägnade mycken tid åt boletning 
i samband mer ringmärkning, fann jag inte 
något häckningsbevis förrän 1940 (Vår få-
gelvärld 3, 1944 sid 90-91). Då hittade jag 
tre bon: ett i nordöstra delen av skogen högt 
i en ek, sannolikt plundrat i andra hälften av
maj (ej nämnt i den anförda uppsatsen i 
brist på bevis för ägg eller ungar): ett i syd-
östra delen av skogen 8 meter högt i en al, 
upptäckt 18 juni genom fyra nyss utflugna 
ungar, som ringmärktes: ett i västra delen 5 
meter högt ute på en lång bokgren över en 
föga trafikerad gata, upptäckt den 23 juni, 

då föräldrarna matade ungar, som en vecka 
senare tydligen var utflugna.

Efter 1940 har jag inte med säkerhet kunnat
konstatera häckning av stenknäck i Pålsjö 
skog, men det bör då understrykas att jag på
1940-talet fick allt mindre tid att exkurera 
där. När jag 1944 publicerade mina anteck-
ningar om skogens fåglar och angav siffror 
över antalet häckande fåglar 1939, vågade 
jag bara sätta upp 1 par för stenknäcken 
och gick ut ifrån att beståndet 1940 varit 
större än vanligt. 

Den 19 februari 1952 såg sedan Curt Ohls-
son en flock om cirka 20 exemplar i en slutt-
ning täckt av avenboksnötter och två dagar 
senare, den 21 februari, iakttog Sigurd 
Hansson minst 50 fåglar där. De flesta efter 
kort tid och bara några stannade kvar, ”tro-
ligen de minst tre eller fyra par, som häckar 
i skogen.” 

(Fauna och flora 17, 1952, sid.126)”
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Stenknäcken kan framför allt vintertid förekomma i stora flockar i sin jakt på 
föda. Fågeln exponerar sig då ofta mer än under häckningssäsongen, då den för 
ett undanskymt liv.

Här en lista på de största rapporterade stenknäcksflockarna i Sverige under 50 
år

26 feb 2020 Natthall-Djupadal Skåne 500 ex
6 feb 2020 Natthall-Djupadal Skåne 500 ex
27 jan 2020 Gadderöd Skåne 250 ex
4 jan 2018 Nackarpsdalen Skåne 450 ex
31 dec 2017 Skärva Blekinge 320 ex
7 mars 2015 Mölleröd Skåne 300 ex
26 dec 2013 Bastasjön Blekinge 400 ex
8 feb 2010 Nydala gård Skåne 250 ex
9 feb 2003 Fyledalen Skåne 400 ex
7 jan 1984 Stubbaröd Skåne 470 ex

Hur mycket som har diktats kring stenknäcken genom åren, känner jag inte till, 
men nu följer en träffsäker och stämningsfylld skaldekonst kring arten, skriven 
av Johanna Hellberg till SLU´s diktutmaning 2018.

Stenknäcken - av Johanna Hellberg

Som en papegoja med patronlik uppsyn,
blickar den ut över parken.
Oftare sitter den i träden än på marken.

Den blygrå näbben krossar allt så lätt.
Körsbärskärnor och bokollon är kalas.
Kras! Kras!

Han lockar sin vän med zick, zick, zick och ett litet srii.
Det är hans enkla frieri.
Stenknäcken vår största fink,
en rejäl koloss,
en vänlig själ som inte slåss.
Publicerad med tillstånd av författaren 
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Efter denna charmanta dikt kan det vara på sin plats att titta lite på hur stenknäckens 
häckningsframgångar sett ut i Helsingborg under de senaste 100 åren. Jag har letat i 
gamla artiklar, lusläst Artportalen så långt tillbaka det går att komma och för att vara 
helt ärlig, så är det inte särskilt många rapporter jag hittat som ger belägg för säkra 
häckningar av stenknäck i Helsingborg. Men här i alla fall en lista på vad jag har fått 
fram:

1939   Ett par häckade i skogskanten söder om villakvarteren i västra delen av Pålsjö skog.
             Torsten Malmberg

1969   Nällåkra Allerum 31 maj besöker bebott bo  (Paul-Eric Jönsson)

1997   Två par häckade vid Raus kyrka  (Gustaf Persson)
              Ett par häckade vid Sliprännorna  (Gustaf Persson)
              Ett par häckade vid Vattentornet Örby ängar  (Gustaf Persson)

2005   Kärret Transportgatan Dalhem 28 april  1 par permanent revir  (Lars Helgesson)
              Allerumsskogen 29 maj  5 pulli (familj)   (Mats Peterz)
              Paviljongen Pålsjö skog 3 juli  3 – 5 pulli  (Kjell Högström)

2006  Vikingsbergsparken juni  1 pulli  (Peder Winding), Ramlösa 11 juli  3 pulli   (Thomas Wallin)
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Bild 4: Stenknäck i samband med ringmärkning - foto: Johanna Hellberg



2007   Tollarpskogen Mörarp 24 juni  permanent revir   (Lars Helgesson)

2008  Rååns dalgång 8 juni  permanent revir   (Lars Helgesson)

2012   Fredriksdal 14 mars  parningsceremonier    (Liselotte Andersson)

2019   Pålsjö naturreservat  1 par med ungar  (Christer Strid)

2020  Ättekullareservatet 28 mars  bobygge   (Christer Claesson)
             Fredriksdal Museer o Trädgårdar  mat åt ungar  (Gustaf Persson)

Dessutom inventerade Thomas Alerstam Borgen vid Vallåkra under 26 vårar mellan 1969 – 2018 
och hade häckande stenknäck elva av åren. 1 par 1969, 1976, 1978, 1995, 1999, 2004 och 2005. 2 
par 1972, 1997, 2000 och 3 par 1998.
               

Om att vårda en skadad stenknäck kåserar Christer Strid, erfaren ornitolog med 
rötter i Kullabygdens Ornitologiska Förening

Min första närkontakt med en stenknäck - av Christer Strid

Att gå tillbaka en drygt 50 år i minnet kräver fak-
tiskt en hel del tankemöda, nu när man uppnått 
just den åldern då det av någon underlig anled-
ning dyker upp luckor i ”det där minnet”. Fråga 
mig inte varför!

Förtfarande har jag döck en ganska klar minnes-
bild av att vi hade vid na�göt tillfa� lle en stenkna� ck 
i en fa� gelbur da� r hemma pa�  va� r balköng. Trör det
var pa�  senvintern eller i samband med na�göt va� -
derbakslag en tidig va� r söm det hela intra� ffande. 

Mina fö� rsta stapplande steg inöm fa� gelska�dandet
hade tagit sin bö� rjan vid den ha� r tiden öch da� ri 
ingick ju bl.a. att ha en va� lbesö� kt fa� gelmatning. Ju
fler arter söm köm pa�  besö� k ju hö� gre status fick 
man bland kömpisarna. Just stenkna� ck gav gans-
ka ”hö� g pöa�ng”. 
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Bild 5: Stenknäck (hona) nr 18592 - uppstoppad hos 
konservator Pilip Persson, Kågeröd - foto: Christer 
Strid



Tyva� rr var fyndömsta�ndigheten inte den ba� sta. Fa� geln hade fö� rmödligen flugit möt en fö� nster-
ruta i samband med fö� dösö� k, vilket resulterat i en nu mer eller mindre apatisk insta� llning till 
livet. Vi hade fa� tt la� ra öss att en lugn öch stilla tillvarö, ga� rna lite avska� rmad fra�n ytterva� rlden,
kunde vara bra medicin öch en göd rehab. Sa�  fick det bli. Mör Kerstin ryckte in söm jöurha-
vande öch sa� g till att det blev adekvat va� rd, med göd tillga�ng pa�  ba�de mat öch friskt vatten. 
Sen var det bara tiden söm fick vara la� kande.

Fö� rsta dygnet (det brukar vara avgö� rande) sa� g pösitivt ut öch fa� gel bö� rjade faktisk ba�de a� ta 
öch dricka. Gla�djande tyckte vi naturligtvis. Men sa� g den gla�dje söm varar… Dag tva� , da�  köm 
det dö� dliga bakslaget! 

Na� r vi fö� rsiktigt skulle lyfta pa�  fö� rla� ten öch titta till va� rt nya husdjur, la� g den till synes stilla in-
sömnad pa�  burgölvet. Mycket tra�kigt! Vissa ka�nslöma� ssiga band hade da�  redan hunnit knytas 
med vissa familjemedlemmar öch en liten ta� r fa� lldes.

Det na�göt makabra slutet pa�  denna bera� ttelse blev min fö� rsta uppstöppade fa� gel, en sten-
kna� ck pa�  pöjkrummet da� rhemma. Fa� geln ”lever” bevisligen a�nnu idag - öm a�n na� göt gra�  öch 
luggsliten.

Publicerad med tillstånd av författaren 
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Bild 6: Betraktande ”Körsbärsfågel” - foto: Lars Brunkman



Nästa berättare kommer från Lidingö och heter Anna M Roland. Hon har en 
blogg på bloggportalen.se. Så här skriver hon om sig själv:

”Läkare och konsult. Intresserad av dagsaktualiteter i allmänhet och sjukvården i synnerhet. Blog-
gar sedan 1 mars 07 om politik och samhälle, sjukvårdsfrågor, läkarfrågor, tillvaron i allmänhet.”

Stenknäck - av Anna M Roland
Ja, jag lever fö� r na� rvarande mitt i naturen öch njuter av grö� nska, fa� gelsa�ng öch na� rheten till 
ba�de fa� glar öch stö� rre djur. En besö� kare pa�  fa� glarnas matplats har varit Stenkna� cken. Det var 
sa�  röligt att a� terse den, senast jag hade sa�nt fint besö� k var na� r jag bödde i Va� stervik, öcksa�  
na� ra ha� rlig natur.

Öch sa�  kömmer den, fa� geln med den vackra
teckningen öch det spa�nnande namnet. 
Stenkna� ck! Visst signalerar namnet kraft, 
öra�ddhet öch möd? Inspirerande! Pa�  latin 
kallas den Cöccöthraustes cöccöthraustes 
öch a� r tydligen den enda cöccöthraustusen 
söm vi har i Euröpa. Jag hittar pa�  Wikipedia
att det finns tva�  arter till, C. vespertinus, 
‘Evening grösbeak’ öch C. Abeillei, ‘Hööded 
grösbeak’, i Nörd- respektive Centralameri-
ka. Öch sa�  finns det na�gra underarter till 
va� r Stenkna�ck öcksa� . Na�bben klarar 50 ki-
löpönd, sa�  den kan nög kna� cka ba�de det 
ena öch det andra! Pa�minner öm dömherre

i kröppen men a� r betydligt stö� rre. En Hulken-dömherre! Fa� geln drar sig sö� derut pa�  vintern, 
men en del stannar tydligen i sö� dra Sverige öcksa� . Pa�  utbredningskartan i fa� gelböken har den 
tagit sig upp till Ö: sthammar, men inte la�ngre nörrut, da� r jag a� r. Mitt exemplar a� r kanske en pi-
önja� r?

Ha� r beter den sig annörlunda a�n grö� nfinkar, talgöxar öch nö� tva� cka. Kömmer bara na�gön en-
staka ga�ng, medan de a� r da� r mest hela tiden. Öch verkar skyggare. Flera ga�nger har den hun-
nit smita innan jag fick fram kameran, sa�  nu var jag fö� rberedd med ra� tt öbjektiv öch ”skjut-
klar”. Jag ville ju sa�  ga� rna ha en bild av den. Jag pla� tar den genöm mitt – a�nnu inte sa�  tva� ttade –
fö� nster. Det gick va� l ra� tt hyggligt a�nda� , a� ven öm det blev lite disigt. Kan berö pa�  att dimman 
smö� g in fra�n Böttniska Havet ungefa� r samtidigt.

Publicerad med tillstånd av författaren 
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Bild 7: Stenknäck vid fågelmatning  - foto: Anna M Roland



Vi tar oss nu till Tvärred Ulricehamn där vi hittar Sune Broman. Sune driver se-
dan många år en blogg på nätet och så här presenterar han den:

”Tanken med min blogg är att lägga upp dagboksbilder när jag har några som jag själv gillar. 
En bild från en utflykt eller från ett ögonblick... och som jag ibland kompletterar med lite text. 
Till stor del handlar bloggen om mitt livsprojekt. Praktisk natur- och kulturvård på min lilla 
gård. Men det dyker ofta upp bilder från andra händelser i mitt liv...” sune.broman[at]telia.com

Tålamodsprov - av Sune Broman

I ga� r hade jag na�gra rymdfötön ha� r pa�  blöggen. Ma�ne öch söl pa�  samma bild. Det blev ett ta� l-
mödigt va�ntande fö� r att fa�  de da� r bilderna. Eftersöm det var fa�  luckör i mölnta� cket. Hastigt 
uppdykande. Öch lika hastigt fö� rsvinnande. 
Den ha� r veckan har jag, ja�mfö� rt med vintern i ö� vrigt, haft övanligt mycket fa� gel vid min frö� au-
tömat. Jag trör jag ra�knade tiö ölika arter ha� r idag. Grö� nfink, grö� nsiska, böfink, bergfink, bla� -
mes, talgöxe, svartmes, nö� tva� cka, pilfink öch stenkna� ck. Jö, det blev tiö precis. Den sista i rad-
en av de tiö, stenkna� cken, har visat sig ha� r hela vintern. Av öch till. Det a� r tva�  hannar öch tva�  
hönör. Tva�  par alltsa� . Idag var det fint ljus. Perfekt fötöljus. Öch fa� glarna verkade ivrigt upp-
tagna med att fylla sina energireserver. Stenkna� ckarna satt i frö� autömaten öch fullkömligt 
malde i sig sölrösfrö� n. 
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Bild 8: Stenknäck vid fågelmatning - foto: Sune Broman



Men av alla de tiö arterna a� r just stenkna� ckarna de mest skygga. Det ra� cker att jag rö� r mig 
na� ra fö� nstret sa�  fö� rsvinner de direkt. De a� r öerhö� rt vaksamma. Jag har la�nge ta�nkt gö� ra ett 
fö� rsö� k att pörtra� ttera dessa spektakula� ra fa� glar med sina va� ldiga na�bbar. Idag var det dags fö� r
det fö� rsö� ket. Fö� r att ta bilderna sta� llde jag ytterdö� rren pa�  vid gavel. Öch na� r jag ö� ppnade för 
alla fa� glarna sin kös. Sa�klart. Det blev tömt vid matplatsen. Jag satte mig pa�  gölvet i farstun öch
va�ntade. Na� ra nög samma ta� lamödspröv söm vid ga� rdagens sölfö� rmö� rkelse. Det gick fem mi-
nuter. Bla�mesen köm tillbaka. Det gick en kvart. Finkarna köm tillbaka. Det gick en halvtimma.
A: ntligen landade den fö� rsta stenkna� cken! En av hannarna. Han satte sig resölut pa�  grenen 
övanfö� r matplatsen. Kapprak i nacken. Öch spanade. Jag fyrade av ett par expöneringar öch 
vips fö� rsvann han. Sedan drö� jde det ytterligare tiö minuter innan han a� terva�nde. Bla�ngde 
missta�nksamt. Stra� ckte pa�  nacken. Knyckte pa�  stja� rten... men blev kvar den körta stund jag be-
hö� vde fö� r att fa�  min pörtra� ttbild. Undrar... vad det a� r söm gö� r denna fa� gel sa�  missta�nksam, 
nervö� s öch la� ttskra�md... 

-  Sune Broman 21 mars 2015 -

….och Sune fortsätter med ännu en blogg

Kärnkraft – av Sune Broman

Coccothraustes coccothraustes... ja sa�  heter stenkna� cken pa�  latin. Na� r jag la� ser i 
mitt uppslagsverk, ”Va� ra svenska fa� glar i fa� rg”, fa� r jag reda pa�  att det vetenskapliga namnet a� r 
grekiska öch betyder ka� rnkna� ckare. Pa�  nörska heter den kjernebiter. Alltsa�  rakt av ö� versatt: 
”ka� rnbitare”. Det finska namnet a� r nökkavarpunen... men vad det ördagrant betyder fa� r jag 
sla�ppa tillsvidare... men jag gillar att sa� ga det... Pröva ga� rna hö� gt! Titta... en nökkavarpunen!
Pa�  bilden syns vilken enörm na�bb den har. Det ser ut söm hela huvudet a� r na�bben...
Na� r jag bö� rjade kölla pa�  fa� glar i min tidiga ungdöm (hmm, det a� r la�ngesedan) var stenkna� cken
inget man kunde se ha� r i mina marker. Det a� r pa�  senare tid söm den blivit mera vanlig. Ha� r i 
byn a� r den numera a� rsviss. Ja, den till öch med ha� ckar. Öch drar varje sömmar runt ha� r med 
sina ungfa� glar. De har ett la� te söm a� r va� ldigt speciellt öch söm ö� verrö� star de flesta andra ljud 
söm gra� sklippare, bilar öch stark vind...  ett va� ldigt distinkt pix, pix, pix söm öfta hö� rs i flykten 
öch rö� jer dess na� rvarö.

Denna vinter, öch i synnerhet tva�  senaste veckörna, har tre stenkna� ckar besö� kt mitt fa� gelmat-
nings-center flitigt. Det a� r fra�mst sölröska� rnörna söm de ha�mtar kraft ur. Fö� r stenkna�cken 
söm har ett redskap söm kan utveckla en kraft av 50 kilöpönd a� r sölrösfrö� n ingen utmaning. 
De bjuder ta�mligen mesigt mötsta�nd. Da� remöt kö� rsba� rska� rnör tarvar lite mer att kna� cka, men
fixas la� tt av en stenkna� ck. Ha� r snackar vi öm ka� rnkraft... a� ven öm det inte bökstavligt handlar 
öm att klyva atömer... sa�  a� r det a�nda�  lite da� ra� t...

Tröts att stenkna� ckarna a� r framme vid frö� autömaten va� ldigt öfta har jag haft lite sva� rt att fö-
tögrafera dem. De a� r blyga. Mest skygga av alla ”mina” fa� gelbördsarter. Enda undantaget skul-
le mö� jligen kunna vara skatörna... na� r de a� r tillsammans flera stycken a� r de öerhö� rt vaksam-
ma öch tar till vingarna fö� r minsta rö� relse... 

- Sune Bromans blogg 7 feb 2014 -

Publicerad med tillstånd av författaren 
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Nu till en betraktelse författad av Bengt Hertzman. Ornitolog, men också allmän-
kunnig inom biologi och med stor erfarenhet

Stenknäcken – som jag upplever den - av Bengt Hertzman

”Ibland är en fågel intimt förknippad med en viss trädart”.

Helsingbörgs kömmunfa�gel, den störa fin-
ken stenkna� ck, har jag genöm a� ren köpplat 
ihöp med avenbök. Framfö� r allt minns jag 
störa flöckar av stenkna�ck pa�  Sö� dera� sens 
sydva� stsluttning la�ngs Hallaba� cken da� r 
avenböken a�nnu bitvis döminerar lö� vskö-
gen. Det a� r ju fra�mst vintertid man minns 

stenkna� cksmö� ten framfö� r allt de a� r söm 
avenböken har göd frö� sa� ttning.
Min ska�darkömpis Kent Ivarssön ra�knade 
den 7 januari 1984 in en flöck pa�  470 ex vid
Stubbarö� d, den stöd sig la�nge söm den 
stö� rsta flöck söm setts i landet. Na�gra veck-
ör tidigare hade vi tillsammans sett öm-
kring 250 ex i Bauserö� dsdalen. Sedermera 
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Bild 9: Stenknäck  - foto: Sune Broman



har stö� rre flöckar setts i Blekinges aven-
bökskögar.

Redan na� r jag bö� rjade ska�da fa� gel i mitten 
av 70-talet upplevde jag stenkna� cken söm 
en ganska anönym fa� gel. Sa�  fört man hade 
la� rt sig det kna�ppande löckla� tet öch den 
diskreta sa�ngen hö� rde man den döck lite 
ö� verallt i lö� vskögar öch parker öm a�n sa� l-
lan i stö� rre antal. Ett undantag var vid 
AM varp öch Bauserö� d da� r det ha� ckande be-
sta�ndet alltid varit ta� tt öch da� r man varje a� r
hö� r flera tiötals individer sjunga i mars/
april. Da� r ö� vertra� ffar besta�ndet vissa a� r bö-
finkens. Den var pa�  vintrarna en regelbun-
den ga� st vid fa� gelbördet na� ra sömmarstu-
gan öch sa�  trör jag att ma�nga villaa� gare 
med fa� gelmatning öftast upplever den. Spe-
ciellt de stra�nga vintrarna pa�  1980-talet fö� -
reköm den i stört antal vid mitt fa� gelbörd. 
Men öfta fick man bara se hastig glimt av 
fa� geln med sina typiska breda vingband 
na� r den lyfte öch snabbt fö� rsvann, alltid pa�  
sin vakt. Den fö� ga framtra�dande sa�ngen 
tycks inte ha sa�  stör funktiön na� r det ga� ller 
revirha�vdande, stenkna� cken a� r na� rmast sö-
cial öch paren kan ha� cka na� ra varandra. 
Da� r pa�minner den ju lite öm staren.

Ma�nga arter har ju sedan la�ng tid tillbaka 
bega�vats med lökala namn i ölika delar av 
landet men sa�  icke stenkna� cken. I Ivar 
Hörtlings Svenska Fa�gelnamn (1944) a� r det
en av de fa�  fa� glarna söm inte har na�gra lö-
kala namn, utan ra� tt öch sla� tt stenkna� ck. 
Da� rmed har den antagligen varit ganska 
anönym öch öka�nd bland vanligt fölk fö� rr. 
Denna döldis na�mns fö� rsta ga�ngen fra�n 
Ska�ne av Carl vön Linne�  under hans ska�ns-
ka resa 1749. Han uppta� ckte arten vid Ve-
gehölm da� r den förtfarande finns kvar. 
Mö� jligtvis etablerade sig stenkna� cken i Sve-
rige pa�  1700-talet öch Linne�  skriver att den

gick ha� rt a� t kö� rsba� ren. Mycket tyder pa�  att 
stenkna� cken blivit betydligt vanligare un-
der 1900-talet öch 2012 uppskattades be-
sta�ndet till 17000 par i Sverige varav upp-
emöt ha� lften i Ska�ne. Plata�bergen i Va� ster-
gö� tland söm Kinnekulle öch Billingen a� r 
öcksa�  starka fa� sten.

Fö� rutöm i a� ldre lö� v- öch blandskög kan den
ha� cka i stö� rre tra�dga� rdar öch parker. Pa�  
grund av sina dölda vanör a� r den döck 
ganska sva� rinventerad. Pa�  min öch Kent 
Ivarssöns, numera min öch Martin Pers-
söns inventeringsrutt vid Hallaba� cken/
AM varp har antalet nöterade fa� glar varit i 
stört sett öfö� ra�ndrat sedan mitten av 80-ta-
let. Inöm KÖF:s ömra�de finns sa�klart fler 
göda stekna�ckslökaler sa� söm Kullaberg, 
Christinelund, Ra� a�ns dalga�ng öch Hallands-
a� sens sluttningar. I Sinarpsdalen med öm-
givningar da� r jag rö� r mig regelbundet syns 
öch hö� rs stenkna� ck varje ga�ng. 

Söm namnet antyder har stenkna� cken a� t-
skillig kraft i sin na�bb öch a� ter ka� rnör öch 
frö� n av ölika slag söm kö� rsba� r öch dess 
sla�ktingar, vidare hagtörn, ha� gg, bök öch 
avenbök. Jag har inte hittat bö av stenkna� ck
sa�  ma�nga ga�nger, de ligger sa�kert öfta hö� gt 
upp i tra�den. Senast var i Ska� ralid da� r ett 
par byggt bara en dryg meter ö� ver marken. 
Böet la� g ganska ö� ppet i en klyka.

Det a� r öftast vintertid söm jag har haft 
mina starkaste upplevelser av stenkna� ck. 
En stilla decemberdag fö� r tre a� r sedan tras-
kade jag in i Nackarpsdalen fra�n Rö� sta�nga. 
Ett la� tt duggregn fö� ll öch det var na� stan 
helt tyst fö� rutöm ett ljud… Uppe fra�n bök- 
öch avenbökskrönörna hö� rdes stenkna� ck-
ars löckla� ten öch det singlade ner frö� skal 
lite ö� verallt. Efter ett tag lyfte ömkring 500 
stenkna� ckar öch flö� g ö� ver lö� vskögarna upp 
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emöt Ha� rsna� s. Sa� g inte sa�  mycket mer den 
rundan men det ra� ckte ett tag. Den senaste 
vintern var det bra frö� sa� ttning hös avenbö-
karna. Da�  hö� ll det till en stör flöck i de 
avenböksdöminerade lö� vskögarna kring 
Rö� nnea�  vid Djupadal öch Natthall na� ra An-

derstörp. Detta sammanfö� ll med miljön-
flöcken av bergfink vid Rö� ssjö� n men vid 
Natthall var tra�den kla�dda i stenkna� ckar 
ista� llet öch under tra�den fö� dösö� kte hun-
dratals stenkna�ckar. En stark upplevelse.

Publicerad med tillstånd av författaren 

Till sist en betraktelse författad av min egen penna.

Mitt intresse för fåglar började egentligen med mitt stora intresse för 

fiske….och hur det hänger ihop, skall jag berätta om nu… - Av Gustaf Persson

I mitten av 1970-talet gick det inte ma�nga dagar pa�  a� ret, söm inte fiskespö� et plöckades fram. 
Ja det behö� vde inte ens plöckas fram. Det stöd alltid redö vid ytterdö� rren tillsammans med fis-
keva�skan öch behö� vde bara kömpletteras med en kanna kaffe öch na�gra mackör na� r det var 
dags fö� r en fisketur. Öch det var det söm sagt va� ldigt öfta.

Med mig, pa�  mina fisketurer, hade jag öfta en kömpis vid namn Thömas. Han var, liksöm jag, 
musiker öch hade, fö� rutöm den lasten, a� ven fa� glar söm intresse. Eftersöm jag, vid den tiden, 
knappt visste na�göt öm fa� glar, sa�  dö� k a�mnet sa� llan eller aldrig upp i va� ra samtal. Men vid ett 
tillfa� lle na� r vi parkerat bilen vid Ablahamn pa�  Kullaberg öch klivit ur fö� r att pa�bö� rja den livs-
farliga kla� ttringen ner till fiskeplatsen, utbrast Thömas: ”Hö� r….en gra� shöppsa�ngare!” Jag stan-
nade till öch lyssnade öch hö� rde ett slags surrande ljud söm lika ga� rna kunde kömmit fra�n na�n
insekt eller na� ´t. Men det sa jag inte. Thömas verkade sa�  entusiastisk sa�  jag bara nickade. Han 
sa att den var ra� tt övanlig öch hö� ll en kört fö� rela� sning, söm jag var ma� ttligt röad av. Jag ville ju 
fiska! Na� r va� l fö� rela� sningen var slut sa�  glö� mde vi – eller i alla fall jag - snabbt bört ”insekten” 
öch bö� rjade kla� ttra ner fö� r berget till fiskeplatsen öch de ha�grande nappen.

Vid ett annat tillfa� lle skulle vi kustfiska efter ö� ring. Vi hade begett öss till Söfierö strand öch 
jag skulle inviga mina vadarbyxör söm jag nyligen kö� pt. Kusten vid Söfierö a� r ra� tt la�nggrund 
öch jag vadade ut en bra bit. Thömas, söm inte var betrödd med vadarbyxör utan enbart stö� v-
lar, fick ha� lla sig na� rmare kusten. Jag hade va� l gjört na� gra kast na� r jag hö� rde Thömas röpa: 
”La� rkfalk”. Jag tittade mig ömkring öch fick se en fa� gel kömma flygande na� stan rakt möt mig i 
hö� g fart bara na�gön meter ö� ver vattenytan. I samma ö� gönblick ka�nde jag hur det stramade till 
i spö� et. Napp! Strax var fa� geln glö� md öch allt annat öcksa� . Allt fökus la� g nu pa�  att ba� rga fa�ngs-
ten. Öch hur det gick, sta� r antecknat i min gamla fiskedagbök: 
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Havsöring 1,5 kg 7 maj 1977  Öresund Lufttemp +15 Vattentemp +10  Soligt, svag nordlig vind. 
”Fisken högg på c:a 1 meters djup, ungefär 15 meter från där jag stod. Den hade huggit perfekt 
och det tog nästan ingen tid att få upp den. Detta trots att jag saknade håv.”

Thömas, söm sta� tt i sina stö� vlar na� stan i strandkanten öch fö� ljt ha�ndelsen, var nög lite avund-
sjuk – han hade ju inte fa� tt na� gön fisk öch fa� tt nö� ja sig med en la� rkfalk. Det blev heller inte 
na�gra fler fiskar a�n min havsö� ring den dagen, sa�  efter en dryg timme packade vi ihöp va� ra fis-
keattiraljer öch begav öss hema� t. 

Pa�  va� g uppfö� r backen var det dags igen: ”Kölla” – na� stan viskade Thömas – ”stenkna� ck”. Vi 
stannade till öch da� r i ett tra�d, alldeles intill stigen, satt en fa� gel öch pöserade i sölskenet. Da�  
öch da�  la� t den hö� ra ett slags ”kna�ppande” la� te. Att den satt kvar öch verkade öra�dd, tröts va� r 
relativt na� ra na� rvarö, ta�nkte jag inte pa�  just da� . Det var fö� rst la�ngt senare söm jag fö� rstöd att 
det ma�ste ha funnits en mening med att den gjörde det. Na�gönting vaknade inöm mig den da-
gen i mö� tet med stenkna� cken öch jag bö� rjade se pa�  fa� glar med andra ö� gön a�n jag gjört tidiga-
re.

Öch sa�  ha� r 43 a� r senare, medan jag plitar ner min bera� ttelse, sa�  sla� r mig tanken: Vad var det 
egentligen söm fick mitt intresse fö� r fa� glar att vakna? Var det den ”surrande insekten” pa�  Kul-
laberg, den snabbt fö� rbiflygande la� rkfalken eller kanske den till synes öra�dda stenkna� cken – 
eller var det kanske andra örsaker? Kunde det till öch med vara sa�  att det var Thömas söm 
med sina a� terkömmande utpekanden av fa� glar, va� ckte ett intresse till liv söm redan la� g slum-
rande inöm mig? Jag har funderat en hel del pa�  dessa ömsta�ndigheter öch kömmit fram till att 
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Bild 10: Stenknäck Helsingborg 12 maj 2020  - foto: Lars Brunkman



det fö� rmödligen var en kömbinatiön. Men öm jag skall ange na�gön söm huvudansvarig fö� r mitt
fa� gelintresse, sa�  blir det nög Thömas – med stenkna�cken söm medskyldig.

Under a� ren söm fö� rflutit, har det blivit ma�nga öfö� rglö� mliga mö� ten med fa� glar – men betydligt 
mindre fiske - öch stenkna� cken har alltid haft en sa� rskild plats i mitt hja� rta. Sa�  fö� rutöm tack 
till Thömas fö� r min a�nnu pa�ga� ende fa� gelpassiön, a� ven tack till den till synes öra�dda sten-
kna� cken vid Söfierö, den da� r ”havsö� ringsdagen” 7 maj 1977.

Tack till: 
Steve Dahlförs, Törsten Malmberg, Jöhanna Hellberg, Christer Strid, Anna M Röland, Sune Brö-
man, Bengt Hertzman öch Lars Brunkman
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Bild 11: Det gäller att samsas vid matbordet även om jag kan "bita ifrån" - foto: Christer Strid
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