
Hej där i sommar-Sverige, juli 2020 

 

Så har vi kommit till den månad alla ser framemot. Sommaren står i all sin fägring. Alla olika 

nyanser av grönt som vi såg på träd och buskar tidigare i vår har nu övergått till en intensiv, grön 

färg. 

 

Fågelsången har dämpats, alla fågelföräldrar har fullt upp med att mata 

sina barn och hinner inte med att ta en trudelutt på bokvisten. I 

skrivandets stund faller ett härligt sommarregn som vattnar allt som gror 

och växer och fyller på vattnet i sjöar och vattendrag. Trots att det är 

tidigt på säsongen har flera kommuner infört bevattningsförbud. Alla 

tänker säkert tillbaka två år och den torka som vi då hade. 

 

På försommaren hade vi en liten invasion av svartmyror på diskbänken. Varje morgon var dom 

uppe och kollade om det fanns något ätbart. I början försökte vi att bara ha ihjäl dom men dom är 

otroligt snabba på att springa undan. Försökte också med handsprit men det hade ingen inverkan, 

dom verkade bli ännu snabbare efter en dusch med detta. Till slut införskaffades en liten grön 

myrdosa och ställde den på diskbänken och på två dagar var dom helt försvunna. Om dom inte 

gillade den gröna färgen eller om det var giftet i dosan som tog ihjäl dom vet jag inte. 

 

Ett annat problem som tycks ha minskat det sista året är all de blåa, jättestora blommorna som 

växte upp ohämmat i trädgårdar under några år. Biologer och naturvetare hade många 

funderingar över hur man kunde utrota dessa växter men något gift verkade inte ha någon 

inverkan. Det enda som hjälpte var att hoppa upp och ner på 

växten och på så vis ta död på den. Både unga och gamla sågs 

hoppa som tokstollar och det verkar som det har hjälpt för 

antalet tycks ha minskat. En annan möjlig orsak kan vara att 

altaner och trädäck breder ut sej i trädgårdarna och minskar de 

gröna ytorna där växten kunde utbreda sej. Av de invasiva 

arter som finns i Sverige är det denna växt som är helt klart 

störst och svårast att bekämpa. Det finns en likhet med lupiner 

för dom flesta är blåfärgade. 

 

I det välbehövliga regnet som nu faller stundar goda förutsättningar för de bruna sniglarna. 

Sakta börjar dom att vakna upp och komma krypande för att förse sej med vad som 

trädgårdsamatörerna ha sått och planterat. Dom uppskattar särskilt där det har lagts duk 

ovanför salladen för då kan dom fortsätta med kalasandet även om solen tittar fram. 

 

Inget ont om norskar och danskar men när det gäller geografi verkar 

dom inte "ha alla hästar hemma". Det gick bra att åka på semester till 

Gotland eller åka från Norge till Danmark och vice versa men att 

Sverige låg däremellan hade inte gått fram. Detta smittsamma 

Sverige som dom måste passera. Dom verkade ha lika stor 

geografikunskap som Trump i USA. Nu stundar hårda tider på 

västkusten med att hålla avstånd i affärer och förrättningar när hela 

Sverige skall semestra hemma. Hit till kusten dras ju alla som en 

fluga till en sockerbit. Det blir till att använda vildsvinstaktiken, att 

vara ute på tidiga mornar eller sena kvällar om det skall handlas. På 

dagtid blir det till att hålla sej hemmavid. 



Coronaviruset har ju inte bara fört med sej elände. Aldrig förr har så många varit ute och gått på 

vägar och stigar och rört på sej. Konditionen måste ha rusat i höjden för många. Alla i dag har ju 

en smarttelefon som registrerar varje steg man tar och på kvällarna visas promenadlängderna 

stolt upp för övriga familjmedlemmar. I dag blev det 500 fler steg än i går! 

Så en glass kan man gärna unna sej och en extra kaka till kaffet. 

 

Undrar om fästingar har små smarttelefoner med sej där dom kan meddela varandra. Kanske 

fästing A ringer till fästing B och berättar att där vid trädgårdsbordet sitter en som äter 

blodförtunnande, skynda dit och tag ett skrovmål, där är det lättätet. Och fästing B skyndar sej 

dit på kvicka ben för att hinna före fästing C som också har fått ett mejl. Har vid många tillfällen i 

sommar känt det så. Det hjälper inte att flytta sej heller för dom hittar den nya platsen också. 

 

I min barndom var det ovanligt med fästingar. Någon enstakt gång på sommaren kunde katten ha 

en fästing på huvudet och då, enligt den tiden, skulle man kleta smör på färstingen så att den 

skulle sluta andas och till slut falla av. Det var aldrig tal på att ta bort den handgripligen. Vår 

katta, Lissi, njuter när man känner igenom henne och tar loss dom otäcka små djuren som oftast 

sitter runt halsen. 

 

Ha en fortsatt bra sommar hälsar Leif 

 

Gå ut och njut i skogens pelarsalar 

Lyft upp din blick mot valv av gröna löv. 

Hör himlatoner som i vinden talar Se 

trädens storhet, se växters minsta frö. 

 

Här är din kyrka, din katedral i tiden 

Här finns ej präst, ej någon mänsklig vän Men 

han som räknat gräsens strå på marken Han 

finns här hos dej och känner dej igen. 

 

Du hörer psalmer, brusande koraler 

Från vindens orgel, från björkens lövdiskant 

Och altaret av skogskovallen prydits Och ljuset 

skimrar från solljuskronans kant. 

 

Här är det rum där inga väggar stänger 

Där ingen dörr det finns att låsa till 

Hit kan du koma när du vill ha vila 

Eller bara drömma och låta kroppen vara still 

 

Varenda dag om året är här öppet Kom 

bara hit, du känner väl till var Och alla 

frågor som du har inom dej På dem du 

kanske här kan få ett svar. 


