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Vad gör du, 
Lasse? 

Nej! Det är ju äntligen dags för 
årets blåbärsmatch!  

Att vara väl förberedd när man 
går ut i skogen är A och O!  

Vad skulle jag ha glömt?

Kanske ... 
blåbärshinken?

Packar, så klart!
Hm, har vi allt med nu?
Karta, solkräm, matsäck, 
vattenflaska, kompass, 

stövlar …
Har du inte 

glömt något?



Mitt sommarlov

12

Jag heter:

och det är sommaren år 20

Förra sommaren gjorde jag:

Det var:

Jag tror den här sommaren kommer att bli: 

För att:

Det här vill jag göra:  spela spel bada

 måla spela fotboll bygga sandslott

 åka på läger cykla sova läsa 

 baka resa gå i skogen 

Fyll i INNAN
sommaren



Jag vill lära mig:  simma vissla  

 dyka hjula

Tre personer jag vill träffa:

 och

Jag vill åka till: 

Jag vill INTE: 

En bild av mitt drömsommarlov (rita!): 
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Blåbärsmatchen

-Klara …, färdiga … App, app app! 
Rune! Kom tillbaka, ropar polismästaren 
strängt.

Rune Andersson fnyser ilsket, men går 
ändå och ställer sig bakom startlinjen 
igen. Han har en kikare hängande runt 
halsen.
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För det är ju så att när det händer 
något roligt i Valleby, vill alla vara 
med. Idag har invånarna cyklat ut till 
Gunnarssons camping och står beredda 
med sina hinkar i skogsbrynet. 

Lasse och Maja vinkar till Miranda 
som står tillsammans med en ljushårig 
pojke som de inte har sett förut.
– Det här är Ilbert, min kusin från 

Solbacka, berättar Miranda. 



Lasse och Maja hälsar och ser sedan 
hur polismästaren kliar sig i nacken.
– Okej, säger han. Jag tar reglerna 

en gång till: Man ska alltså plocka så 
mycket blåbär som möjligt fram till dess 
att Franco blåser i trumpeten.
– Vad ska du ha kikaren till Rune? 

frågar Muhammed Karat.
– För att kunna upptäcka blåbär som 

växer långt bort, förklarar Rune som om 
det vore en självklarhet.

Franco Bollo, 
Vallebys brevbärare, 
sätter sin trumpet 

till läpparna och 
blåser en hög fanfar. 

Polismästaren gör honnör och 
Sara tittar imponerat på Franco.



– Inte så högt! klagar Ivy Roos och 
håller för sin hunds öron. Karl-Filips 
små pudelöron är mycket känsliga.

Polismästaren fortsätter:
– Man får plocka ensam eller 

tillsammans med någon.
– Jag ska plocka ensam! fnyser Rune 

Andersson.
Polismästaren nickar mot den sure 

receptionisten. Varken han eller någon 
annan i Valleby kan tänka sig 
att Rune Andersson skulle 
vilja samarbeta med 
någon annan.
– Rune är allt en 

riktig ensamvarg, 
viskar Maja till Lasse.



– Jag är aldrig ensam, strålar Prästen. 
Jag har ju Gud och Jesus …

– … och fåglarna och blommorna på 
ängen, stönar Barbro Palm. Jag undrar 
hur många gånger jag har hört det nu.

Prästen tittar lyckligt på Barbro.
– Ja, och det är ju alldeles sant. Varenda 

gång jag säger det. Och tänk att alla får …
Nu avbryter polis mästaren Vallebys 

präst.



I MORGON BÖR
JAR

BLÅBÄRSM
ATCHEN!

Ta med hink, o
ömma kläder

och ett g
latt humör.

Alla är v
älkomna!

/Polismästaren

– Predika får du göra på söndag, 
säger han bestämt. I kyrkan. Nu 
ska vi starta Blåbärsmatchen.

Lasse och Maja tittar på varandra och 
ler. Det är mitt i sommaren och solen lyser 
skönt. Det luktar så gott från träden och 
den varma marken, kåda, barr och mossa. 

Varje sommar kontrollerar polismästaren 
när blåbären är mogna i skogen och sätter 
sedan upp en lapp på anslagstavlan vid 
Stora torget.



Barbro och Muhammed står nu med 
ena knäet i marken i startposition, 
beredda att ge sig av. Bakom dem står 
nyckelsliparen, Taleb van Dango och 
optikern Irina Kovalenko. De ler och 
blinkar mot varandra.

Sara ger Dino en puss. Ivy kopplar sin 
hund och släpper ner honom i mossan.



Jack och Veronica från Superlivs viskar 
hemlighetsfullt bakom händerna.
– Klara, färdiga, gå! ropar polismästaren 

och alla sätter iväg in i skogen.
Rune sätter kikaren framför ögonen och 

springer rakt in i ett träd. Prästen försvinner 
mellan två granar med små hoppsasteg. 
– Sök blåbär, Karl-Filip, ropar Ivy. Sök!



Lasse och Maja skyndar fram genom 
skogen. De letar efter ett bra ställe att 
börja plocka på.
– Inte så mycket blåbär i år, konstaterar 

Lasse.
– Det var bättre förra året, säger Maja.
– Men här finns lite, säger Lasse och 

sätter sig på knä i den mjuka mossan vid 
en stor sten och börjar plocka.

Lasse och Maja sitter en stund och 
plockar bär och lägger dem i hinken. 
Vinden susar högt uppe i trädens toppar.

– Jag undrar vad man vinner i år, säger 
Maja och ler.
– Äsch, säger Lasse. Det är ju samma 

sak varje år.
Maja skrattar. 
– Ronny Hazelwoods samlade dikter, 

säger hon. 



Lasse sträcker på ryggen och håller ut 
handen:
– Här och där finns ett bär …, diktar han.
– … torra och små men ändå så blå, 

fortsätter Maja.
Lasse och Maja skrattar och fortsätter 

sedan att plocka en stund till. Men så hör 
de några som bråkar! Maja lägger fingret 
för munnen. 

De kryper närmare de 
upprörda rösterna.
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Bakom en buske får de syn på 
dem! Det är Barbro och Muhammed.

– Du måste hjälpa till, Barbro! Du har 
ju inte plockat ett enda bär!
Stadens museichef har lagt sig på den 

mjuka marken och svarar blundande:
– Carpe Diem*! suckar hon behagfullt.
– Va?
– Carpe Diem, upprepar Barbro utan 

att öppna ögonen.
* Carpe Diem = fånga dagen (njut av nuet)

 



– Vad ska det betyda? frågar Muhammed 
ilsket. Hjälp till istället för att prata strunt.
– Det är latin, förklarar Barbro lugnt 

för sin man. Det gamla språket som de 
framstående 
romarna 
talade.
– Ja, ja, men 

vad betyder det?
– Äsch, det har jag 

glömt, säger Barbro, 
men man säger så, när 
man ligger så här 
skönt i en skog.




