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2022-09-21, Forentorp 

 

En tur i Forentorps omgivningar står på agendan för dagen.  

Dagens vandring får en lite annan sträckning jämfört med tidigare. Passagen över 

Forentorps gårdsplan och vidare förbi Granliden (gården med alla hundar) har 

numera skyltats som privat område, och tillåter inte allmänhet att passera.  

Därför går vi idag från P-platsen förbi Forentorps gamla kvarn, vidare mot Lilla 

Lunden och därifrån fädreven förbi Spångatorp och ner till den mysiga rast-

/grillplatsen vid dammen, och tillbaka igen. 

23 deltagare hänger i alla fall med på detta, denna krispiga men underbart fina 

morron, med löfte om en fortsatt solig förmiddag. 

 

Övergången till höst är tydlig, inte bara i form av vackra gula löv, utan också i den allt 

mer utglesade förekomsten av fågelarter….  

… men entusiasmen och intresset för de arter som 

finns kvar består…  

…just här handlar det om en ormvråk i buskaget på 

andra sidan fältet…. Inte lätt att upptäcka, men det är 

inte mycket som undgår den här flocken av 

skogsmullar ska ni veta……. 

Bergfink, nötväcka, grönsiska, gråsiska, gräsand, 

nötskrika, ringduva. gransångare, koltrast, korp, 

grågäss, tranor och trädkrypare….är några av de arter 

som kom ivägen för oss idag… 
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Mestadels alldagliga obsar således, som man kan förvänta sig vid den här tiden på 

året …. En enkelbeckasin kom också bokstavligen ivägen för oss… den låg på stigen 

ock den var död…  

Vilka samtal som förs, och vilka spörsmål som kommer upp under dessa promenader 

är så klart varierande för var och en, beroende av var i gruppen man befinner sig, 

eller bredvid vem man för tillfället går…  

…men det kan handla om botaniska 

funderingar, som t ex om huruvida en brun 

blomstängel vid sidan av stigen skulle kunna 

vara resterna av en nästrot, eller något 

annat… nästroten som för övrigt fått sitt namn 

av utseendet på rotsystemet… som ett 

näste…,  

eller hur ett myrsamhälle egentligen 

fungerar… om de till synes myllrande 

myrorna, likt människor i morgontrafiken, har 

sina specifika mål, sina konkreta uppgifter och 

vet vart de ska etc…  

…eller om det kunde vara myrlejons hålgångar 

Håkan såg utmed stigen….  

 

…det kan också handla om vad det kan 

vara för sorts insekt som liftat med på 

Kenneths ryggsäck … kan vara en slags 

bärfis… 

Kenneth ser ”lättad” ut… Sten har 

avlastat, och förevisarhär bärfissläktets 

egenheter… 

…en fjäder i hatten för Kenneth…! 
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Ja så kan det vara…. 

Ofta är det någon som 

vet mera om det som 

kommer upp, och om 

inte, är det nästan alltid 

någon som vaskar fram 

mer vetande från olika 

media….  

… kul är det i alla fall, 

och alltid har man med 

sig något hem… 

…dock inte matsäcken… 

 

//Evert 

 


