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2022-06-22 Faledreven/Ruskela källa 

13 deltagare 

Vandring med onsdagsgruppen i midsommartid på kända stigar 

     

Midsommarhelgen står för dörren, midsommarafton två dagar bort… den känslan är 

fin också i vanliga fall, men i den här miljön förstärks den känslan så att det nästan är 

möjlig att ta på den…  två dagar före…  sakta vandra på blomsterkantade stigar, i ett i 

högsta grad kulturtyngt landskap – följa Faledreven på Brunnhemsbergets sluttning 

upp till Ruskela källa.  
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… och inte blev känslan sämre av att höra Gullvi nynna några strofer på ”Visa vid 

midsommartid”    … vi var ett par stycken som förunnades det… 

 
Du lindar av olvon en midsommarkrans 

Och hänger den om ditt hår 

Du skrattar åt mångubbens benvita glans 

Som högt över tallen står 

I natt skall du dansa vid Svartrama tjärn 
I långdans, i språngdans på glödande järn 
I natt är du bjuden av dimman till dans 
Där Ull-Stina, Kull-Lina går …. 
 

Välkänd.. 

Leden är välkänd för alla i onsdagsgruppen, också för de flesta andra, med lokal 

förankring och minsta naturintresse. Onsdagsgruppen har tidigare besökt Ruskela 

källa flera gånger, och även som idag, via Faledreven , senast i början av oktober 2021 

Fåglarna.. ne…        

I det här området och utmed leden, är det gott om boplatser för de arter som tar 

holk. 

Skulle kunna gissa på hundratalet holkar bara utmed leden… Det tyder på ett stort 

fågelintresse hos de eldsjälar som jobbar för att hålla detta området öppet och 

tillgängligt för alla kultur- och naturintresserade. Respekt och eloge! 

Fågellätena är talrika och observationerna blir succecivt allt fler under promenaden. 

På min lista har jag ca 25 arter noterade, som setts eller hörts,    …men det gjordes 

säkert fler obsar än så. 

Koltrast , bofink, rödhake, svarthätta gransångare, svartvit flugsnappare, kungsfågel, 

törnsångare, trädgårdssånagare, dubbeltrast, törnskata, svarthätta, gärdsmyg, 

ringduva, trädpiplärka, grönfink, talgoxe, sädesärla, tornseglare, korp och gulsparv… 

Tyvärr inga fina fågelbilder denna gång … (fotograferna saknades)  men svarthätta, 

törnskata, rödhake och grönfink var annars sådana som satt fint till, och skulle kunnat 

fastna på bild.  
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Lite annat… 

… så här ser lindens 

blommor ut… (det ljusa 

bladet, stipeln och 

blomkorgen) 

            

 

 

 

Slutligen några bilder från sista kaffepausen, ett tänkvärt ”talespråk”,… och en 

önskan om en bra midsommar från onsdagsgruppen, till alla Er som, av och till, följer 

de här rapporterna… 

                

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//Evert         


