
Ur Birger Sjöberg-sällskapets årsbok 1965. Kapitlet Frida i förklädnad, sidorna 87-91. 
Povel Ramel: Sommartrivialiteter 

 

 
 
 



Liten visa handlande om vardagslifvets små förtretligheter och om hurusom Frida och 
hennes Albin (jag) råkar ut för en ytterst vanlig form av sommarterror.  
(Fritt efter B. Sjöberg) 

 
Friden kring vårt torp är vilande, 
dit vi kom bilande 
från stadens kvalm i munter spleen. 
Sommarn möter med ett smilande, 
likt vattnets strilande 
i diskmaskin! 
Nu begynns ett idogt rustande: 
Den startar frustande, 
vår blanka dammsugsapparat, 
Medan värmen stiger pustande 
per thermostat. 
 
Humlans surr blir alltmer mumlande, 
den synes rumlande, 
liksom beskänkt av ädelt vin. 
Flugans stolta gång blir sneande 
av DDT-ande 
kring tyllgardin. 
Där går Frida lustigt sprutande 
och visslar plutande 
med rosenläpp, den muntra ton 
som herr Armstrong framför tutande 
i stereon. 
 
Mitt i detta glada fejande 
det hörs ett hejande 
därutanför i geografin. 
Frida slutar med sitt sprayande 
och tittar spejande 
bak jalusin. 
Dessa rop kring vårt idyllande 
tycks först förbryllande, 
men strax därpå: Naturligtvis! 
Grannarna som komma kryllande 
på grannars vis. 
 
Frida, strax sin olust hämmande, 
hörs ropa: Främmande! 
Så rart, välkomna till vår härd! 
Själv jag, mig i baren gömmande, 
står tyst fördömande 
min roll som värd. 
I bersån, den yppigt grönskande, 
jag, trots mitt vrenskande, 
sen bjuder kaffe och Martell. 
Inom mig dem alla önskande 
åt Häcklefjäll. 
 
Smuttande och TV-tittande, 
förbli vi sittande 
som i en konstlad månes sken. 



Mellan gäspningarna, smittande, 
förmärks små sprittande 
i myggbettsben. 
I sin päls behagen skylande, 
mot nattens kylande, 
syns vår värdinna trött och huld, 
medan TV’n Lennart Hylande, 
strör ut sitt guld - - - - - 
 
Så förflyter sommarn, pressande, 
med party-dressande 
och hysteri bak sockrad min. 
Stundom häver vi vårt stressande, 
med iskompressande och Benzodrin. 
Men när allt blir för omtumlande, 
jag drömmer fumlande 
att jag är bortom rum och tid;  
Slumrande som lilla humlan där  
i fönstrets frid. 
 
Alltsedan första offentliggörandet av vidstående lilla Frida-fabulering – parodi är ett i 
sammanhanget totalt felaktigt ord och pastisch ger mig övermättnadskänslor – har ett stort 
antal människor av allt att döma fått för sig att jag är en Birger Sjöberg-kännare av gigantiska 
mått. 
   Tyvärr måste jag göra lika många människor besvikna. Mitt samröre med denne 
underfundige diktare och hans produktion har varit ytterst begränsat. Som löjligt liten kunde 
jag möjligen vissla “Den första gång jag såg dig”. Som aningen äldre kunde jag texten. Som 
något äldre hade jag glömt den igen. 
   Tänker jag noga efter, så kommer jag även ihåg att en fras från en av mina föräldrars 
grammofonskivor fångade mitt intresse: “I källaren stod munken och bakade sitt gift”. Denne 
dolske klosterkonditor fascinerade mig till den grad, att “På Richelieu´s tid” ganska länge låg 
bra till i min privata tio-i-topp-lista, brottandes om gunsten med tangokavaljerer och 
grönmålade båtar. I övrigt: nästan hundraprocentig okontakt. 
   Som alldeles vuxen har jag givetvis tjusats av många Sjöberg-visor, liksom jag har låtit 
kvartetten sprängas för mig ett par gånger, men det är också allt. Med C.M. Bellman hade 
jag ännu mindre gemensamt, i stort sett bara vetskapen om att en äldre man vid namn Noak 
planterade på marken och att en annan kuf som hette Mollberg hade tappat sin hatt. 
   Valskungen Fred Winter låg lite närmre mitt verksamhetsfält. Hans opiumartat 
vanebildande melodier fanns nogsamt inbakade i min schlagerskalle ända sedan barndomen 
och det var också via “Zeppelinarvalsen” jag fick idén till den lilla trilogi, “Romantiserad 
nutid”, ur vilken den här visan är hämtad. Winter hade jag minst besvär med, honom kunde 
jag mest. Sjöberg och Bellman fick jag sätta mig ned och studera, ett utsökt privatnöje som 
försenade premiären på revyn “Alla 4” cirka fjorton dagar. 
   Ett dyrt nöje? Knappast om man som jag betraktar de förlorade slantarna som 
inträdesavgifter till nya litterära världar och – inte minst – till “The Birger Sjöberg Fan Club”. 
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