
Hej där i slott och koja. Sensommaren 2021 

 

Sommar, sommar, 

sommar. Den melodin 

har ljudit i Sveriges Ra-

dio i många år och har 

man inte fått hört den 

några gånger under 

sommaren känns som 

om man inte har fått 

njuta en svensk som-

mar. För ett antal år se-

dan var påannonse-

ringen följande. ”Ett lättlyssnat program för er på 

vägarna, badstranden och i hängmattan”. Lättlyss-

nat program med glad musik och det sändes i P3. 

För en del år sedan flyttades programmet över till 

P1 och nu kom det att handla om jämmer och elände 

i stället. Alla hemska barndomar, orättvisor i värl-

den, flykt till Sverige och annat hemskt som händer 

i världen och musiken följde samma måtto. Turligt 

nog är signaturmelodin kvar. 

När sommaren kommer till Bo-

huslän ökar trafiken betydligt. 

Var kommer alla bilar ifrån? 

Förr kunde man utläsa på num-

merskyltarna från vilket land-

skap som bilen hörde hemma, 

men detta går ju inte idag. Till 

skillnad från förra året har de norska bilarna ökat 

markant på våra vägar. 

Undrar om någon har tänkt på att bilar är 

mycket sociala varelser? Ingen bil vill vara en-

sam på vägen 

Och detta gäller både sommar och vinter. Om en 

bil kör i t.ex. 80 km/t och fler bilar är på väg åt 

samma håll har den första bilen snart hunnits ifatt 

av flera andra och där ligger dom väldigt nära 

varandra. Och många hundra meter bakom kommer 

nästa lilla kö med bilar som har "klumpat" ihop sej. 

Bilar vill inte hålla avstånd till varandra. En annan 

sak som händer är att om du kommer först till en 

stor parkeringsplats och parkerar där, så kommer 

nästa och nästa bil att ställa sej intill dej, fast det 

finns 200 platser att välja på. Bilarna är sociala va-

relser.  

Apropå parkeringsplatser så kan det vara svårt 

att hitta någon ledig i sommartider. Förut kunde 

man parkera med en P-skiva första timmen och den 

var gratis men att parkera ytterligare 2 timmar fick 

man ringa ett samtal. Så i våras kom en eller kanske 

flera "intelligenta" personer på kommunkontoret på 

att P-skivan skulle bort och istället fick bilägaren 

ladda ner en app för att parkera den första timmen 

gratis, men för att göra detta måste en nyare telefon 

användas och kunskap om hur man gör detta. För 

många äldre är detta en omöjlighet. Många suckade 

förtvivlat. Hur skall vi nu kunna handla, besöka 

doktor och apotek? 

Tack vare driftiga personer i SPF och PRO lyck-

ades man övertyga "dom som har hann öm´et" att 

ändra sej och att P-skivan kan användas första gra-

tistimmen men detta har kommunen varit mycket 

dåliga på att informera om. En liten notis på hemsi-

dan som många äldre inte kan använda sej av. Kom-

munens budskap är att ladda ner appen på skyltarna 

vid parkeringsplatsen, ingenting om någon P-skiva. 

För några veckor sedan var jag ute med vårat 

barnbarn Sixten och skulle plocka blåbär. Vi hade 

var sin bärplockare och en mindre hink med oss. 

Våren var kall, så det var inte många bär vi hittade 

men till slut fick vi ihop 1 liter och när vi började 

gå hemåt gick vi på en fläck med många bär. Då 

utropade Sixten: ”Vi är i paradiset!!!” En lyckade 

blåbärsrunda. Senare på kvällen avnjöts bären 

med socker och mjölk. 

Tillgången på fästingar är god i år. Dagligen sit-

ter dessa små lömska djur och kalasar på mitt blod 

utan att ha frågat om lov. Hittills har det inte blivit 

några större rodnader runt bettet vilket man är tack-

sam för. Jag tycker mej ha märkt att fästingarna är 

mycket små i år, knappt synliga. I min barndom, 

"för snart hundra år sedan" var fästingar en ovan-

lighet. Kanske kunde katten få någon enstaka på 

sej under sommaren och då var medicinen att 

stryka på fett på fästingen så att den skulle släppa. 

En annan sak som 

jag också tycker 

har ändrat sej är att 

det ofta var efter-

middagsåskväder 

förr. Vacker klar 

morgon, höet skulle vändas och så på middagen 

drog det upp till åska och regn. Höet blev vått så det 

fick vändas nästa dag igen. Mormor bodde hos oss 

i min barndom och hon var livrädd för åska. Så fort 

det började mullra skulle katten ut. Hon trodde att 

katten drog till sej blixten och alla fönster skulle 

stängas så att inte blixten skulle känna draget ge-

nom huset och gärna skulle ytterlampan tändas så 

att om blixten skulle komma in i huset skulle den 

känna av strömmen i lampan och söka sej ut. 

Var det eld i spisen skulle den släckas så att inte 

röken blev en åskledare. Låg det papper nära tele-

fonen skulle detta plockas bort, utifall att åskan slog 

ner i luren. 

Sommar, sommar, sommar betyder också deck-

are på TV. Om det under årets övriga månader har 



visats 4 olika deckare varje kväll på varje kanal sti-

ger deckarvisandet under sommaren till minst 7 

deckare per kväll per kanal. Behöver svenska folket 

så mycket blod och hemskheter på film när verklig-

heten ser ännu mer hemsk ut. Sätt upp en filmka-

mera i Malmö Göteborg, Stockholm, Borås eller 

snart vilken stad som helst och filma live. Billigare 

TV-produktioner kan det inte bli och det är helt 

äkta, våldet och skjutningarna som kommer att sy-

nas på filmen. 

Sommar, sommar, sommar den bästa alla årsti-

der enligt många. Ljusa, varma kvällar, ledighet och 

att vi i år åter kan börja att träffas så smått igen och 

hoppas att pandemin kommer att avklinga under 

hösten. Sverige är fantastiskt vackert, så varför resa 

ut till andra länder när de bästa synintrycken finns 

här hemma. Hemestringen kommer att öka och vem 

vill betraktas som en person med flygskam när alla 

vill värna om miljön. 

Med förhoppning om en god sensommar och 

att det snart går att mötas i Kville bygdegård 

igen hälsar Leif i Bottna. 

 

Lite tankeverksamhet om svenska sånger och texter. Para ihop rätt textrad med rätt titel på sången. 
Svaren finns längst ner på sidan! 
 

A. när jag vaknade då lyste solen på mej        1. Min greve av Luxemburg 

B. solen som plötsligt börjar gå, upp och ner på en gång  2. Om du nånsin kommer fram till Samarkand 

C. och Jon där du sitter vid grytan din        3. Visa vid vindens ängar 

D. och jag skall skriva en sommarvisa        4. Sissi 

E. men det värsta var nog när vi hade gjort rent     5. Den blomstertid nu kommer  

F. vad du saknar är en karl, det är ju det vi sagt     6. Börja om från början  

G. vilket vackert väder, solen skiner i dag       7. Oboj 

H. kan jag komma igenom, javisst lilla vän       8. Är det konstigt att man längtar bort nångång 

I. där lövskogens grönska låg vissnad och strödd     9. Jag vill ha en egen måne 

J. utan att fålla tårar               10. Jag tror, jag tror, på sommaren  

K. ett regn som sakta faller här i stan gör husen grå    11. Så lunka vi så småningom  

L. sen jag blivit utlåst fem nätter i sträck        12. Eldarevalsen 

M. med segel och ruff och köl           13. Vem kan segla förutan vind  

N. nu vet jag bättre, du var på dans med min bror     14. Helgdagskväll i timmerkojan  

O. när döden ropar granne kom ditt timglas är nu fullt   15. Alptoppens ros  

P. seglar i kväll i Karibiska sjön          16. Ding, Dong 

Q. när man är över sexton vårar finns inga känslor kvar   17. Flicka från Backafall  

R. till allt som varit dött             18. Jag hade en gång en båt  

S. han var vår vän, ifrån kvarteret vi minns honom än   19. Grindslanten               /Leif 

 

A-2. B-10, C-14, D-3, E-12, F-1, G-7, H-19, 1-4, J-13, K-8, L-15, M-18, N-6, 0-11, P-17, Q-9, R-5, S-16 

 


