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           Kväll i trädgården 
 

Kvällen går omkring och plockar färger, 

stoppar varsamt ner dem i sin säck. 

Gräsets gröna och lavendelns blåa 

  -  snart ska alla färger vara väck. 

 

Vallmorött och rosenrött försvinner, 

bladen mörknar på var gren och kvist.  
Gula liljor svartnar och kastanjens 

vita låga slocknar allra sist.  
   

Kvällen tänder andra ljus i stället. 

Stjärnorna som blundat länge väcks,  
och i mörkret lyser kattens ögon, 

och i mörkret lyser min reflex. 

   

    Britt G Hallqvist 

 

 

  

http://www.snffinspang.se/


Gruvleden i Grytgöl 12/5 
 

Soligt, lite kyligt majväder, m.a.o. perfekt vandringsväder lockade hela 

23 personer till Centrum i Grytgöl för att ta sig an Gruvleden. Leden 

slingrade sig genom vacker barrskog och vi såg en hel del minnen från 

den tid då järnet bröts under säkert stora 

umbäranden. 

 

Gärdsmyg, bofink, svartvit flugsnappare, 

lövsångare, stenskvätta, trädpiplärka och 

spillkråka noterades och väl uppe på 

Tornberga smakade kaffet extra gott. Med 

sina 129,1 m över havet är det vackert slipade 

berget nästan kommunens högsta punkt. 

 

Bo Tufvesson 

 

 

 

Bioblitz på Holmsjöhultängen 30/5 
 

Det blev en intressant morgon/förmiddag för de 32 personer som kom. Bioblitz innebär att 

man gör en djupare undersökning av ett begränsat område under en begränsad tid. Denna 

gång var det ängens tur att få sig en genomgång. Den inledande fågelskådningen med Roger 

Karlsson i spetsen resulterade i 23 arter varav en kricka med 8 ungar stack ut lite. 

 

Sedan tog Marika Sjödin från kommunen och Kjell Antonsson från 

Länsstyrelsen vid och vi hittade bl.a kattfot, ormrot, blåsuga och 

svinrot, som alla är tecken på en fin slåtteräng. Tidigblommande 

fältgentiana, tvåblad och jungfrulin plus en mängd olika andra växter, 

för mig mer eller mindre kända, letades upp. 

 

När det blev dags för insekter kom stora slaghåven fram. Med dess hjälp ”trollade” Kjell fram 

en mängd olika småinsekter som vi fick titta närmare på. Blåbagge, 22-prickig nyckelpiga, 

schackbrädspiga, allövsbagge och guldtrollslända är bara några av de vi fick se. 

En simmande snok och en ung padda visade sig också. 

 

 Bo Tufvesson 

 

  



Besök på Holmsjöhultängen i orkidéernas tid 28/6 
 
Denna sommardag hade vi fint besök från Motala Biologiska Förening. Vi var tio medlemmar 

på plats för att visa våra fem gäster vår fina äng. Efter att våra besökare fått lite historik om 

ängen och beskrivning av skötseln var det dags att ge sig ut på upptäcktsfärd. 

 

Det visade sig verkligen vara ”orkidéernas tid” som vi 

hade utlovat i programtiteln. Nattviol blommade rikligt 

och både jungfru Marie nycklar och tvåblad visade upp 

sig. Fältgentianan blommade på flera ställen och rönte 

förväntad uppskattning, liksom småborre och vildlin. 

Våra besökare imponerades av den rikliga mängden av 

olika blommor. Prästkrage, kärringtand, stor blåklocka, 

ormrot, ängsvädd och ängsskallra var bara några av alla 

vi såg. 

 

Svarthättan sjöng i hasselsnåren och vid sjön höll några 

fiskmåsar till. 

 

Efter fikastunden och på väg mot parkeringen upptäcktes en 

svavelgul höfjäril som är typisk för slåtterängar. 

 

Bo Tufvesson 

 

 

 

 

Blomstervandring i Börgöl 7/7 
 

Hela 19 personer mötte upp i Börgöl i vackert sommarväder. Det blev en 

lärorik vandring längs en skogsväg med rikligt bevuxna vägrenar. 

Höskallra, stinksyska, krustistel, norsk femfingerört och skogsvicker var 

bara några av de växter vi såg där. Jan Dorell som är bra på skalbaggar 

visade oss bl.a. humlebagge och tordyvel. Därefter svängde vi in på den 

gamla järnvägsvallen där man förr fraktade torv med hästdragna vagnar 

ner till kajen vid Ormlången. Torv som sedan fraktades med pråmar till Lotorps järnbruk. 

 

Fika blev det sedan på en vacker äng där mängder av orkidéen Jungfru 

Marie nycklar växte. På våtängar ner mot ån såg vi sjöranunkel, 

fackelblomster och ängsruta. Sammanlagt blev 59 blommande växter 

noterade.  

 

Tack Peder och Marianne för god guidning och tack Ann-Christine för att 

du tipsade oss om de fina markerna.  

 

Bo Tufvesson 

 

  



Vandring till Trollkäringegölen 28/8 
 

Vackert sensommarväder och hela 27 personer 

mötte upp för att uppleva dagens vandring vid 

Trollkäringegölen. Med Lilian Strömberg i 

ledningen fick vi höra den mörka historien om 

den häxbränning som ägt rum här för drygt 400 

år sedan. Vi fick se grottan, där tre av de 

anklagade kvinnorna gömde sig, ättestupan de 

knuffades ut ifrån och gölen där vattenprovet 

ägde rum. Otäckt! Desto 

trevligare var det att uppleva den 

mossrika högstammiga 

barrskogen, skvattramen i 

mossarna, odon, blåbär och lingon och korsnäbben som 

passerade gruppen. 

 

Tack Lilian för en härlig upplevelse. 

 

Bo Tufvesson 

 

 

 

 

Trollsländor vid Lillsjön 3/9 

 

Tillsammans med 20 personer vid Lillsjön, fick vi av Tommy Karlsson från 

Länsstyrelsen en jättefin information om trollsländor. Vi såg några flygande och 

några i larvstadiet trots regn. Solen glimtade till och gjorde oss glada. Tack alla. 
 

Sven Erik Pettersson 

 

 

 

 

Blomsterresa till Alperna 

Angående den planerade resan till Österrikes alper väntar jag nu 

på besked om hur läget blir när det gäller Corona. 

Tågtider släpps 1 december. Boende har jag offert på. 

Så jag avvaktar tills Folkhälsomyndigheten släpper på restriktionerna och att det troligen finns 

ett vaccin. 

Håll ut. Tror på resa. 

 

Sven Erik 


