
Vandringar i februari 2021 

Så vandrar vi in i vintermånaden 
februari. 
Uppdaterades: 04 februari 2021 

Även idag var vi arton trogna vandrare, som trots morgonens kyla (-14 grader enligt 
Karl-Erik) mötte upp utanför biblioteket. Denna gång styrde oss Rolf runt hela 
Ekebacken och när vi till slut bänkat oss nedanför Hembygdsparkens utescen, sade 
någon att sträckan uppmätts till 7 km. Det gick hastigt och lätt! Fattas bara, vi 
behövde hålla ångan uppe i den vintervackra men kyliga omgivningen. Osökt kom vi 
in på folkskolans musiklektioner, då vi alla fått framsjunga "Ack nu är det vinter" av 
Zacharias Topelius. Skam till sägandes kom inte skribenten ihåg ens första versen, 
varför omläxa gavs till nästa torsdag. Då, mina vänner gäller det att vi samtliga övar 
på första versen, så att vi i allsång stämmer upp i denna "stamsång". Se noter och 
text på sista bilden nedan. Rolf förkunnar att nästa vecka väntar de 7 broarnas 
runda. Vid fikat väntar alltså allsång och Rolf säger "Då blir jag rörd till tårar. Tänker 
på min fina skola, nu bara grundstenarna kvar. Forneboda Universitet kallade vi den. 
Vi sjöng förstås glatt utan att känna till Topelius". Kanske får vi även höra hur Sigge 
Ericsson fick en broder att hamna i en isvak och hur en hjälte kröp fram och en 
hockeyklubba blev broderns räddning. Välkomna då!!   
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Det blev de många broarnas marsch, 
men inte en suck hördes vid någon av 
dem. 
Uppdaterades: 12 februari 2021 

Rolf förkunnade inför de tjugo och en församlade Seniorerna, att vi under dagens 
promenad kommer att passera över nästan alla Ljungbys broar. Rutten blev som 
syslöjdens korsstygnsduk. Vi passerade över broar åt båda hållen och när vi slutligen 
nådde Hembygdsparken visste vi knappt hur rundan gått till. Dock hade telefonerna 
noterat en sträcka om 7 km. Flertalet av oss fann bänkplatser där vi fick solsken i 
blick under fikarasten. Plötsligt stod Ove framför skaran och som den lärare han varit, 
väntade ett förhör på läxan. Första versen på Zacharias Topelius dikt "Ja nu är det 
vinter...". Unisont framsjöngs den och mycket riktigt; Rolf rördes till tårar, då hans 
tankar riktades mot Forneboda folkskola, där han som liten lekt och framsjungit 
denna visa åtskilliga gånger. Nu är byggnaden sen lång tid tillbaka ett minne blott. 
Rolf förkunnar: Nästa vecka väntar en ny runda mot hemligt mål. Välkomna att 
vintervandra med oss då! Låt oss ta vara på vår korta vita, soliga vinter. Om inte på 
skidor så åtminstone till fots. 
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Denna dag tog vi pulsen genom en 
snörik men välskottad stad. 
Uppdaterades: 18 februari 2021 

Idag var vi 19 vandrare som välskodda med broddar tog oss runt den norra delen av 
Ljungby. Vid Sunnerborondellen passade Sunnerbogymnasiebilen på att passera 
strax före oss. Efter 6,3 km anträdde vi Hembygdsparken och som vanligt hade Britt-
Inger sopat bänkarna rena för oss att duka upp fika på. Visst blev det en vintervisa att 
sjunga. "Nej, se det snöar..." av Felix Körling tonade ut över nejden. På uppmaning 
berättade sedan Rolf om hur Sigge Ericssons guldmedalj i Cortina 1956, fick hans 
bror att införskaffa dylika skridskor. Det bar sig inte bättre än att brodern hamnade i 
en isvak och ropade på hjälp för att komma upp. Rolf kröp fram mot vaken och 
sträckte så fram en ishockeyklubba till sin bror vilket blev hans räddning. En varm 
applåd gavs nu Rolf för hans hjältemodiga insats. Nästa torsdag vandrar vi vidare i 
en annan del av vår vackra stad. Välkomna! 
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Drivans blommor smultit ner och dött? 
Åtminstone för tillfället! 
Uppdaterades: 25 februari 2021 

Dagens snabba promenad gick i söderled via passage över Gängesbron och 
Söderbron. Snabb? Ja de 7,2 kilometrarna avverkades på 1,5 timmar! Varför detta? 
Jo, sprint-VM på skidor väntade på oss i TV-rutan där hemma. Vid 
Hembygdsparkens utescen väntade Britt-Inger på oss med goda fastlagsbullar till alla 
och envar. Vilken överraskning! Vi brukar ju alltid bjuda på semlor vid månadsmötena 
i februari, sa Britt-Inger. Vi tackade henne med en vårvarm applåd för hennes goda 
tilltag. Så var det då dags för allsång. Det blev även denna vecka en dikt av 
Zacharias Topelius, tonsatt av Alice Tegner. "Sov du lilla vide ung" tonade 
känslosamt ut över damm och å. Nästa vecka sjunger vi följande visa: "Ta fram det 
bästa humör du har var morgon när solen går upp. Försök att hålla det ständigt kvar 
Fast jorden går runt i sitt lopp För om du bara tänker så: det här var roligt det måste 
gå Då finns ingen väg som är svår för dig Gå fram med ett jublande hej! Ett gott 
humör skall man alltid ha om vägen också är lång Och sura miner är aldrig bra Nej, 
skratta och sjung med en gång För om du bara tänker så." Melodi: 
https://www.youtube.com/watch?v=uYJP_MDiImQ . Hur många var vi idag? 23 
Seniorer, tangerat rekord igen! Var ska vi gå nästa vecka? Omkring Ljungby, men 
därefter bär det ut på landet. 
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