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Tillbakablick 
Förra året häckade ett ungt svanpar för första gången i Trekanten. Boet låg helt öppet, bara 
några meter från land, lätt att vada ut till för människor och hundar. Paret fick en unge, som 
de lyckades föda upp och som, såvitt vi kunde se, lämnade Trekanten i vanlig ordning sent på 
hösten. Föräldrarna flyttade några veckor senare. Vi funderade då och då på hur det gick för 
dem och om de skulle återvända även i år. Det gjorde de. 
 
29 april 
Jag ser svanparet för första gången redan när vi kommer hem från vår semester i Malaysia. 
Taxin från Arlanda kör fel och tar en sväng förbi sjön. Jag ser då de båda svanarna simma 
omkring runt det gamla boet för att försöka återställa det efter vintern. 
 
 

 
Svanhonan i boet 
 
30 april 
På valborgsmässoaftonen tar jag en promenad runt sjön för att se hur långt våren har kommit 
och vilka fåglar som nu finns i och kring sjön. Jag ser då Vera, som honan kallas av dem som 
följer familjen, i boet.  
 
Aloe, hanen står och plockar vass och annat i strandkanten vid boet. Allt ser alltså ut som det 
brukar göra. Det känns tryggt. 
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12 maj 
Så här tidigt på våren kan jag följa fågellivet i 
och runt sjön även från mitt frukostbord och 
min balkong. Jag kan därifrån – om än på 
avstånd - se boet och vad som försiggår kring 
det. Senare på året blir det för grönt utefter 
stränderna.  Boet kan jag då bara se på mina 
vanliga promenader runt sjön. 
 
Någon av svanarna ligger alltid i boet. Efter-
som jag aldrig ser några vaktombyten utgår 
jag ifrån att det alltid är Vera, som ligger där. 
Men det kanske är fel eftersom det sägs att 
svanpar byts av i ruvandet. 
 

 
Boet från min balkong 
 

28 maj 
Fortfarande ligger Vera i boet varje gång jag 
passerar. Jag tror att hon ligger på ägg, men 
jag kan inte vara riktigt säker, eftersom hon 
inte reser på sig så att jag kan se äggen. 
 
Aloe plockar med sina pinnar och vasstrån. 
Han flyttar dem fram och tillbaka och ordnar 
små högar. Jag kan dock inte se att han 
någonsin lägger något på boet eller äter av 
det han hittar. Inte heller att han ger Vera 
något att äta.  

Aloe plockar och plockar 
 

 
Vera har minst ett ägg 

 
           Aloe betar ur ett träd 
 

11 juni 
Situationen är sig lik – Vera i boet och Aloe runt 
omkring. Men när hon vänder på sig kan jag skymta 
åtminstone ett ägg under henne.  
. 

Aloe börjar plötsligt nafsa efter blad 
eller frön i träden i strandkanten. Jag 
hade ingen aning om att de gjorde det. 
Jag trodde att de bara åt från marken 
eller sjöbotten. 
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Den nya familjen vid badviken. Ungarna är några dagar gamla. 
 
17 juni 
Äntligen har den lyckliga tilldragelsen skett! Paret simmar stolt runt och visar upp sina två 
telningar. Först en lov runt boet, sedan kurs ut mot stora världen, d v s Trekanten. Jag återser 
dem strax därpå i badviken. Vilken utflykt för små barn! 
 
De stolta föräldrarna är dock alltid på sin vakt. De finns alltid på var sin sida av ungarna, 
ständigt spejande efter faror runt omkring 
 
29 juni 
På picnic med bl a Axel träffar vi på hela 
familjen uppe på en gräsmatta 30-40 m från 
sjön, på ”fel” sida av gångvägen. Ungarna 
tultade runt som ungar brukar och föräldrarna 
gick stolt omkring och visade upp dem för 
förbipasserande. De passade också på att 
tigga mat av dem, som gick förbi. De föreföll 
helt orädda fast de befann sig i ett utsatt läge 
med människor alldeles intill ungarna. Och 
tänk om det skulle komma någon lös hund 
springande…  

Ungarna uppe på land, två veckor gamla 
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När svanarna lämnar boet tar 
andra över. Den vita anden (eller 
kanske ankan), som lever ihop 
med gräsänderna sedan flera år, 
tycker väl att den har största rätt 
till det, den är ju ändå vit och 
relativt stor. Jag ser den sedan i 
boet flera gånger under somma-
ren. 

 
Den vita anden leker svan 
 

2 juli 
Familjen blir allt djärvare. De 
kommer flera gången upp i 
parken nedanför mitt fönster och 
ända fram till fruktlekplatsen. De 
söker sig till människor och hop-
pas på att få mat. Den 15 juli 
skrämmer deras närgångenhet  
t o m bort ett par som hade picnic 
under ett träd i parken. 
 
Svarnarna förefaller att inte alls 
bekymra sig lika mycket som jag 
gör om lösa hundar och avskurna 
reträttvägar ner till sjön. Vi kom-
menterar ofta deras oräddhet eller 
ska man hellre säga oförsiktighet.. 
 

 
Från min balkong 

30 juli 
Under en löprunda runt sjön stannar jag till 
och tar ett kort på familjen med min kamera-
mobil Ungarna har växt rejält. Det är svårt att 
tänka sig att de för bara en månad sedan var 
små ulliga dunbollar. 
 
Det här visar sig bli det sista kortet jag får på 
dem alla tillsammans. Så här långt hade 
familjen – i vart fall såvitt jag kunnat se - levt 
ett lyckligt och fridfullt liv tillsammans med 
alla djur och människor runt Trekanten  

Sista bilden på hela familjen. Ungarna är 
ungefär sex veckor gamla 
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7 augusti 
Vid den vanliga promenaden ser jag 
bara två av svanarna. Aloe och den 
ena ungen saknas! Nu visar det sig 
att svanarnas öde engagerar många 
människor runt sjön, i alla åldrar 
och bakgrunder. Jag och de flesta 
jag träffar på under mina promena-
der spekulerar i vad som kan ha 
hänt dem. 
 
 
 
 
 
 
 
Den vanligaste spekulationen är att 
familjen blivit attackerad av en lös 
hund, att ena ungen då dödats och 
att Aloe också dukat under i sina 
försök att rädda ungen. Det som  
bl a tyder på det var bl a att det 
finns en mängd svanfjädrar på deras 
vanliga uppehållsplats. Sorgen 
sprider sig kring sjön liksom 
upprördheten mot dem, som låter 
sina hundar springa lösa. 
 

 
Svanarnas öde engagerar folk i alla åldrar 
 

 
Halva familjen är borta. Bara en massa fjädrar är kvar. 
 

11-20 augusti 
Saknaden bland oss runt sjön är 
stor. Det känns vemodigt att se den 
ensamme honan med sin enda unge. 
Den har numera döpts till Lotus. 
 
Men livet går vidare för dem som är 
kvar. De fortsätter som vanligt sina 
rundor runt sjön. Lotus blir allt 
större. Snart är den lika stor som 
Vera. 

 
En vemodig syn när man vet vad som en gång var 
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25 augusti 
Vi sitter och äter middag på min balkong när 
jag plötsligt ser två vuxna svanar tillsammans 
med Lotus i sjön. Har jag verkligen sett rätt? 
 
Jag beger mig snabbt ner till andra ändan av 
sjön. Där får jag se att det verkligen är så. De 
simmar alla tillsammans som den familj de 
en gång var. Det är tydligt att Aloe är tillbaka 
igen. 
 
Men det märks att allt inte är alldeles som 
vanligt. Aloe följer inte med de andra fram 
till mig och tigger mat. Han söker i stället 
skydd under pilarna i närheten. Än litar han 
tydligen inte helt på människor igen. 
 

 
Aloe är tillbaka men håller sig avvaktande 

26 augusti 
Tilliten återvänder dock snabbt. Redan nästa 
dag ser jag hela familjen nedanför min bal-
kong – men ute i sjön - med människor med 
lösa hundar direkt på stranden. 
 
Jag fick senare läsa i vår lokaltidning – Mitt i 
Söderort – vad som hänt. Den ena ungen 
hade hittats i strandkanten svårt medtagen. 
Den fördes på ett djursjukhus men hans liv 
kunde inte räddas. Det var oklart om den dött 
av någon sjukdom eller yttre skada. 
 
 

 
Ingen rädder för hunden här… 

Aloe omhändertogs något senare. Hans liv kunde dock räddas på djursjukhuset. Han hade 
yttre skador som kunde ha orsakats av en hund eller dylikt. Man skulle försöka att närmare ta 
reda på orsaken till hans skador. 
 
När han var tillräckligt återställd ringmärktes han och placerades åter i Trekanten. Han hittade 
snart sin gamla familj och accepterades omedelbart av den. Ordningen var – åtminstone delvis 
– återställd. 
 
September-oktober 
Livet går vidare. Lotus växer alltmer. Enda 
sättet numera att skilja den från föräldrarna är 
färgen. Den är fortfarande nästan helt grå. 
Alltfler vita fjädrar börjar dock komma.  
 
Tilliten till människor är fortfarande stor. 
Ibland blir de t o m pockande och nafsar 
dem, som inte ger tillräckligt fort, i kläderna 
eller fingrarna. Svanarna förefaller att få mer 
mat från folk än vad de betar av från botten.  

 
Varhelst en människa med brödpåse står är 
svanfamiljen där 
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22 oktober 
Är det flygövningar på gång i badviken? Aloe visar hur man gör och Lotus försöker ta efter. 
Det är hög tid, för även om sommaren är sen kan vintern slå till plötsligt. Vera ligger längre 
bort i sjön för att Lotus ska flyga dit. 
 

 
Lotus försöker följa… 

 
…Aloes instruktioner. 
 

11 november  
En ny tragedi? Aloe är nu ensam med Lotus. 
Vera saknas. Det sägs senare runt sjön att hon 
hittats död i strandkanten en tidig morgon. 
Ingen vet vad hon dött av, men under hösten 
har många fåglar hittats döda i eller vid sjön.  
 
Långt senare får jag reda på att Vera dött av 
hjärnblödning, troligen orsakad av ett slag 
med något hårt mot huvudet. En människa 
alltså, ingen hund. 

 
Aloe ensam med Lotus 
 

19 november 
Vintern närmar sig men Aloe och Lotus är fortfarande kvar. Jag har så många svanbilder att 
jag numera mest fotograferar porträtt o dyl. Här är ett exempel. 
 

 
Porträtt av Lotus 

 
Porträtt av Aloe 
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26 november 
Svanfamiljen har flyttat. Men kvar i sjön 
finns en annan svanunge. Den hittades enligt 
www.kabisa.se under Essingeleden och pla-
cerades i Trekanten. Kabisa döper den till 
Busungen. Såvitt jag kan se har Busungen 
mer vitt i fjädrarna än Lotus. Möjligen är den 
något större. 

 
Porträtt av ”Busungen” 
 

Just nu är den väldigt förtjust i att umgås på 
nära håll med människor. Den kommer alltid 
emot mig när jag kommer nära sjön. Den går 
t o m upp på land och möter mig fast jag 
aldrig haft mat med mig till den. Men den 
verkar få mycket bröd från andra. 

 
Busungen 
 

10 december 
Svanfamiljen är tillbaka igen. 
De hade tydligen inte flyttat 
till Strömmen för vintern. Det 
var endast en kortare friarfärd 
för nu hade Aloe en ny hona 
med sig. Att Lotus var med 
var tydligen inget hinder. Den 
kanske tvärtom hjälpte till att 
övertyga den nya Vera att han 
var viril och kunde få vackra 
ungar. Vem vet. 
 
 

 
Familjen med ny hona 
 

Busungen accepteras tydligen inte av familjen. Den får hålla sig på avstånd, ofta på andra 
änden av sjön. Den grupp kanadagäss, som kom tidigare under hösten, delar ofta upp sig så att 
en grupp finns tillsammans med familjen, en annan tillsammans med Busungen. Fast på 
annandag jul såg jag de båda svanungarna tillsammans långt borta från föräldrarna. Har de 
börjat fraternisera med varandra? 
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17 -26 december 
Denna konstiga varma höst fortsätter. Visser-
ligen ligger det på juldagen lite is mitt ute på 
sjön, men på annandagen är den borta igen. 
Svanarna visar inga tecken på att vilja flytta 
på sig från sjön. De simmar runt och betar 
från botten. Mest verkar de dock bli matade 
av människor.  
 
Eftersom familjen redan har varit ute på 
utflykt en gång borde de kunna flytta när de 
verkligen behöver. Jag är mer osäker på om 
Busungen klarar av att flytta på egen hand. 
 

 
Aloe visar upp sig 

  
30 december 
En tunn isskorpa börjar lägga sig på sjön. De 
flesta simfåglar har nu flyttat. Det har också 
svanfamiljen gjort. Busungen är dock kvar, 
tillsammans med kanadagässen och en 
grågås, som vid det här laget enligt mina 
fågelböcker borde varit i Mellaneuropa eller 
vid Svarta Havet för länge sedan. Men jag 
läser senare att det så här års fortfarande 
finns många grågäss i Södermanland. 
 
De här fåglarna ligger i badviken, dit isen 
ännu inte nått.  

 
Busungen med gässen 
 

31 december, Nyårsafton 
Det regnar. Den lilla is, som höll på att lägga 
sig igår, har smält. Kanadagässen – och 
grågåsen – har flyttat. Busungen är ensam 
kvar i sjön. Där finns numera bara mindre 
fåglar - en ensam vigghane och en mängd 
gräsänder.  
 
I dag i regnet blir den inte heller matad. 
Övergiven av såväl gäss som människor när 
vintern står för dörren är livet hårt även för 
en svanunge. 
 
Eftersom jag ännu inte sett Busungen flyga 
är jag osäker på om den klarar av att flytta 
när isen definitivt lägger sig. Om inte hoppas 
jag att den får den hjälp, som behövs. 
 

 
Busungen måste beta för att få mat. 
 

Svanar bryr sig inte om vår kalender. Deras år i Trekanten fortsätter så länge inte isen lägger 
sig där. Och det har den inte så jag fortsätter till dess isen lägger sig på allvar och alla svanar 
är borta från Trekanten. 
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1 januari, Nyårsdagen 
Nyåret innebär dock på ett sätt en förändring för alla svanarna i Trekanten. De byter plats. Jag 
ser Busungen på förmiddagen på nyårsdagen i viken närmast mig. Den blir som vanligt 
matad. När vi tar vår promenad runt sjön på eftermiddagen är den borta. Såvitt jag förstår har 
den blivit så störd under natten att den flyttar till ett lugnare ställe. Det verkar alltså som om 
den verkligen kunde flyga och hade vett att göra det innan det blev för sent. 
 
Vad jag däremot ser i sjön 
under promenaden är hela 
svanfamiljen samlad. De 
blir matade i vanlig 
ordning i viken framför 
vårdcentralen. Hade de 
under natten blivit så 
skrämda där de varit så att 
de nu flyttat tillbaka hit 
för att få lugn och ro? 
 

 
Svanfamiljen är tillbaka och blir matad 
 

6 januari Trettondagen 
När jag på trettondagsaftonen gick runt sjön 
såg jag inte till någon av svanarna.  
 
Däremot träffar jag på vad som sägs vara 
Lotus ensam vid svanboet på trettondagens 
eftermiddag.  
 
Vi kommer i samspråk med ett par kvinnor 
som står där. Den ena visar sig vara den som 
tagit hand om och fraktat till veterinär såväl 
Aloe och Lotus som Vera tidigare under 
sommaren. Hon höll kontinuerligt uppsikt 
över dem och hade hittat dem på morgnarna i 
strandkanten vid olika tillfällen. 
 

 
Lotus vid svanboet 
 

Kvinnan berättar också att familjen tillsammans eller ungen ensam flyttat till och från sjön 
flera gånger de senaste dagarna. Hon hade kallats dit för att ungen såg medtagen ut. Den hade 
till en början inte velat äta, Men nu verkade den piggna till i och med att den åt från botten. 
Hon trodde att det inte var någon fara men hon skulle fortsätta att hålla ögonen på den. 
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13 och 20 januari 
Den 13 januari ligger svanungen i viken vid 
servicehuset tillsammans med några gräs-
änder.  
 
Den 20 januari har isen lagt sig på nästan 
hela sjön. Det finns små öppna områden, bl a 
längst in i badviken. Där står ungen ensam 
och blir matad. 
 
 

 
 

Vi kan senare läsa på www.kabisa.se att ungen senare på eftermiddagen blev hämtad och körd 
i taxi till Strömmen, där den förefaller att kunna anpassa sig bra. Men då upptäcker man att 
det troligen varken är Lotus eller Busungen utan ytterligare en svanunge. 
 
Jag hoppas att alla våra svanar får tillbringa vintern i lugn och ro tillsammans med de andra 
svanar jag träffat på under året. Och att de får tillräckligt med mat så att de kan återkomma 
och glädja oss även nästa år. 

 
Svan på Strömmen 
 

 
Svan i Stegesund 
 

Tänk vad en svanfamilj kan betyda för ett sådant här område. Många går runt sjön och håller 
ögonen på vad som händer där. Man – t o m jag - pratar med varandra om vad vi sett och 
spekulerar om vad som hänt och händer. Och det gäller alla – djurvårdande kufar som den här 
kvinnan, matande barnfamiljer, invandrare med eller utan familjer, aktiva alkisar på park-
bänkarna runt sjön och sådana svenssöner som jag.  
 
Jag börjar alltmer förstå mekanismen i filmen Pale Male om rovfågeln som slog sig ner på 
fasaden till en skyskrapa i New York och så småningom bildade familj där. Folk samlades i 
skaror i Central Park nedanför och t o m övernattade i sovsäckar för att inte missa ungarnas 
första flygförsök!  
 
Och så slutar fågelåret i Trekanten 2006-07. Det slutar med dis och dimma och med att isen 
lägger sig för gott. Det har varit spännande att följa såväl svanfamiljen som de andra fåglarna 
kring sjön i ett helt år. Jag hoppas att de kommer tillbaka och häckar även 2007. 
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Nyårsafton vid Trekanten 

 


