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Bussen tog oss till hållplatsen Skegrie byaväg.	
!
En historia utspelade sig det första året av vandringsverksamheten just här. Vi åkte inte bara två 
gånger, utan tre gånger i följd till Skegrie. Slumpen medverkade till att busschauffören var densamma 
alla tre gångerna. När vi steg av bussen undslapp hon sig frågan: “Vad gör ni här?” Med betoning på 
varje stavelse. Frågan var helt berättigad. Ingen åker till Skegrie tre gånger med en grupp vandrings-
utrustade damer. Eller? Jo, vi gjorde det. Man kan gå åt flera olika håll från Skegrie. Idag gick vi längs 
Albäcksån norrut. Ett fjärde håll faktiskt.	

	
 !!!!

Vi följde åns lopp. Den går rakt för det mesta och 
svänger i rät eller trubbig vinkel. Den är kantad av 
al och pil.	
!!!!!
	
!!!!!!!
I en trädgård såg vi en blommande hassel. Man får 
gå nära för att se blomman men de gula hängena 
lyser långa vägar. Den purpurröda blomman är 
egentligen märkena som skjuter fram som trådar. 
Att våren är på gång syns överallt. Titta bara på 
den gula vintergäcken!	
!!!!!!!!!!
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Vid skylten till Torvängarna berättade Agneta om 
sin morfars föräldrahem, vars gård brann ner till 
grunden den 16 september 1927 med katastrofala 
följder. Morfars syster Nina, som var 27 år, skulle 
sätta eld i kaminen. Hon hällde på fotogen och såg 
inte att det fanns glöd kvar från en tidigare brasa. 
Elden flammade upp med väldig kraft. Nina och 
hennes lilla dotter blev så svårt brända att de avled 
några dagar senare. Två andra familjemedlemmar 
klarade sig. Huset var försäkrat men alldeles för 
lågt, 2.500 kr. Tre tidningar startade en insamling 
som gav bidrag mellan 1 kr och 25 kr, sammanlagt 
3.000 kr. Familjen kunde nu bygga upp huset på 
nytt. Men ändå, vilken tragisk historia!	

	
!!
Så kom vi till Bodarps by på slingrande vägar. Vi 
passerade en idyllisk damm med svanar. Sedan 
välkomnades vi in i Hallongårdens butik och kafé. 
Vi beställde våfflor med grädde och flera olika sor-
tens sylt. Lite besvikna blev vi när vi jämförde våra 
våfflor. Man vill ju ha så mycket som möjligt för 
pengarna. Våfflorna var väldigt olika stora!! Här är 
den större varianten.	
!!!
!!
Butiken är mycket rustikt inredd och smakligt dis-
ponerad med burkar och flaskor med rött innehåll. 
Dagens tema är alltså HALLON! Vi fick höra går-
dens och hallonets historia. Numera har man själv-
plockning av hallon och även av sparris.	
!
Hallon kan vara farliga, det fick vi nyligen läsa om 
i tidningen men Hallongårdens härplockade är för-
stås väldigt nyttiga. Innehåller mycket av C-vita-
min, folat, K- och E-vitaminer, järn, kalium, kalci-
um, magnesium och fosfor.	
!!!!!!!!!!
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!!!!
Bredvid Bodarps kyrka finns en bronsåldershög. 
Ivriga äventyrsvandrare måste anta utmaningar, så 
snart befann sig alla däruppe. Fotografen hann 
både upp och ner för att ta den härliga bilden.	
!!!!!!!!
På väg till V. Värlinge såg vi en odling av spaljera-
de plantor i mängd. “Det måste bara vara vin”, sa 
vi. Men hej, vad vi bedrog oss! Ägarinnan kom 
precis ut med sina barn och talade om sanningen 
för oss. “Det är äppelträd”, sa hon. “Vi odlar äpp-
len för Kiviks äppelmarknad.” “Äpplet har utsetts 
till världens mest hälsosamma livsmedel. Sänker 
kolesterolet, innehåller antioxidanter och minskar 
risken för stroke avsevärt. Med på listan finns även 
mandel, broccoli och blåbär.” Detta sista citat hitta-
de jag på Kiviks hemsida.	
!
	
!!
När vi kom fram till Slättarps gård passade vi på 
att göra ett minibesök för att bekanta oss med vad 
den har att erbjuda en vandrare. Det bjuds på 
lunch med sallader, soppor och långkok. På kväl-
larna är det en à la cartemeny, men då är vi ju inte 
där. Butik med mode och inredning. Det är spän-
nande med en gård, mitt ute på landet, som har ett 
så rikt utbud!	
!!!!!!!!!!
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!!!!
Purjolöksodlingen gav oss fina bilder med rader av 
vinterhärdiga gröna stjälkar. Rå purjolök ska man 
äta för att försäkra sig om K-vitamin, folat, C- och 
B6-vitamin och kalium.	
!!!!!
	
!!!
I Skegrie har man i den nyare bebyggelsen bevarat 
de gamla pilarna. Tillsammans med flyttblocket, 
kanske ditflyttat av inlandsisen, blev det en fin 
bild, tycker jag. Vi var i mål i god tid före bussens 
ankomst, så vi tog oss ända till hållplatsen vid 
E6:an.	
!!!!!

Jag avslutar med ett citat från Sydsvenskan i veckan som gick (v 20):	

“Vandring är ett utmärkt sätt att hålla både hjärna och lekamen i form.”
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