
UTFLYKT TILL ARVIDABO 

Och visst kom vi fram till Arvidabo. Man följer blott appen i Pokemon Go! 

Sigbritt, Lena och jag, Ove anlände på eftermiddagen den 13 juli till gården, där Britt-Inger 

och Rolf tog emot oss. Vi förevisades alla rum i f.d. ladugården, såsom festsal med 

övernattningsutrymmen, skid- och cykelmuseum, verkstad och vedbod. 

Tre mindre pörten från anno dazumal, 

väl bevarade och inredda, ledde oss 

tillbaka till forna tider. Tänk vad 

intressant det är att kunna se tillbaka på 

äldre tiders boende! 

Så var det tid att beskåda rosariet. Inhägnat och med 

portaler av enestörar växte och blommade alla de 

rosenarter man kan tänka sig. Lancaster och York från 

1400-talets ”Rosornas krig”, samt flertalet andra. 

 

 

  



    

Nu är det dags för eftermiddagskaffe ropade Britt-Inger och vi satte oss kring bordet vid den 

urgamla kastanjen. Med tanke på Oves glutenintolerans hade Rolf bakat en blåbärspaj, som 

innehöll havremjöl och bovete. Ove njöt av detta bakverk, han tog om två gånger. Det var tur 

att gästerna hade med sig tårta, så att alla fick sig något till dels. 

  

Kantareller har det funnits gott om i trakten, men nu finns de i frysen, sa Rolf, men lade till att 

blåbär inte alls är ovanliga häromkring. Ska vi företaga en bärutflykt? Men plockare, bunkar 

och hinkar gav vi oss ut i skogen. Tala om blåbärsskog, mors lille Olle skulle ha bleknat inför 

dessa fullmatade blåbärsris. Vi böjde oss över risen och skalade av de fullmogna bären med 

stor frenesi. Inte minst 

vår hund Roxy, som 

fann bären smakliga. 

Hon plockade bären 

direkt ner i sitt gap. 

Rolf berättade en 

historia om jätten 

Enskälle, som fordom 

härjade i trakten. 

Enskälles göl och 

berget med Enskälles 

grotta finns här i närheten. Han led så av klockornas evinnerliga dån från Bredaryds kyrka. 



Fortsättningen av denna historia får ni veta om ni ber Rolf berätta. På väg tillbaka från 

blåbärsskogen träffade vi Seniorgrannen Åke med sin godmodige jakthund. En mycket trevlig 

man, som dessutom är biodlaren i trakten. 

  

Väl tillbaka i Arvidabo gick vi husesyn i 

storstugan och fick en historisk tillbakablick 

av gården och omgivningarna. 

Mycket nöjda tackade vi för oss och anträdde 

vår resa tillbaka till Ljungby. 

Var finner en vandrare vila och ro? 

Jo i Arvidabo, jo i Arvidabo. 

Var finner man blåbär- och lingon-sko(g)? 

Jo i Arvidabo, jo i Arvidabo. 

Vart längtar man till när man fått på sina sko®? 

Jo till Arvidabo, jo till Arvidabo. 

Tack för oss! 

 


