
 

Till Tove på 40 – årsdagen 
 

Idag är det 40 år sen, ja tro det eller ej 

men så länge är det sen hon föddes denna tjej. 

Tove är vad hon fick heta 

men mycket annat har hon kallats, ska ni veta. 

 

Att lära sig prata, ja det gick ju bra 

för hon repetera allt det pappa sa: 

”Häxa, grodda, skinn” 

”Häxa, glodda, sinn” 

Av pappa blev hon kallad tjuvkäring tills hon var 15 år 

Däremellan kunde hon sitta länge och fläta hans hår. 

 

 
 

 
 

 



 

Som alla andra barn var hon nyfiken på det mesta 

Så hur det skulle kännas att klämma sig, det måste hon testa. 

Syrran din tänkte att inte kan hon väl vara så dum 

när hon stegade iväg in i mammas å pappas sovrum. 

Hon öppnade fönstret med dess gamla hake 

å syrran som såg på tänkte –Åh, stackars krake. 

Snart blev det ett himla liv, jisstus va hon grina 

efter hon dragit igen fönstret över fingrarna sina. 

 

 

 

                            



 

 

 

 

Under Tove å Maj-Lis sammanboende skull man aldri be om fika 

I kylskåpet där fanns bara en gammal burk inlagd paprika 

När jag såg den paprikans blekhet blev jag förvånad 

Tove sa: -Tänk dig själv å ligg inlagd månad efter månad! 

Toves ”Tänk dig själv” var en ständig kommentar 

eller ”Köp själv, fattijävel” som man ibland fick till svar 

Dessa uttryck var dock aldrig elakt menat 

men visst kunde hon bli arg ibland så förbenat. 

 

 

Som den gången vi utanför MB i min bil sitta 

å helt fredligt på disco besökarna titta. 

Ett fyllo kom å bråka å sa att bil´n va hans 

snart han skulle inse att han inte hade en chans. 

För syrran nu ett stadigt grepp om hans krage tog 

slet honom mot bilen så att han mot taket sin näsa slog 

Efter hon visat benstyrka var det slut på denna strid 

sen hon skickat iväg fyllot över bilen som stod bredvid. 

Ja, man skall inte leka med Toves humör och styrka 

det är lika säkert som Amen i kyrka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Det var på den tiden du bodde ovanför posten i en lya 

och du å Maj-Lis ville era naglar förnya. 

Ni skulle ha fest och ville vara fina 

men du glömde visst att klippa dom nya naglarna dina. 

Det blev problem att öppna ölen, eller blusen knäppa 

så snart börja naglarna en efter en att släppa. 

Nu var snart återigen dina naglar korta 

för innan festen börjat var nästan alla naglar borta. 

 

 

 

 



 

Och sen är det ju tämligen känt 

vad Tove har för temperament. 

Så många gånger har hon blåslagen blivit 

när hon med näbb och klor sig in i slagsmålen givit. 

Jag minns en gång när vi till Skellefteå for på dans 

Efter en stund hade jag ingen aning om var Tove fanns. 

Det fick jag veta på ett lustigt sätt förstås 

För diskjockeyn ropa: - Här ligger två brudar och slåss. 

 

En  gång vid MB i Lycksele kunde du blivit hårlös 

när du där slogs med en annan arg tös. 

Tobbe och Lena fick skilja er båda åt 

men sen var ni bästa vänner och sade förlåt. 

 

Av Tobbe och Lena jag även hörde 

att du en gång var ute och övningskörde 

Dom förstod att det inte var Nille som körde denna bil 

som passerade utanför Rusksele som en gul pil. 

Ja, du hade ju länge om körkortet drömt 

Men att ta läraren med dig hade du visst glömt. 
 

 

                 

        



 

 

Vad du och Maj-Lis aldrig missade var 

när det i Vilhelmina var marknadsdar 

I åska, hagel eller drivis 

ni tog er dit på något vis. 

När ni sen i Vilhelmina sovit av er ruset 

kom ni ihåg katterna där hemma i huset. 

När ni kom in så prata Tove med katterna så förtroligt 

men efter en stund var det inte lika roligt. 

För då skrek Tove: 

KLIV NE BÅRDA SKÄRBRÄDA, KATTJÄVEL!!! 

 

 
Ja, det var mycket skärbräda ett tag, det är då sant 

men Tove gillar nog inte då man ställer dom på kant. 

Särskilt inte om man har sin tumme under 

för det kan bli en riktig blunder. 

Tove jobba då i Göteborg och ville inte tillbaka 

så att fixa sjukskrivning var det enda raka 

Så tummen blev blå med hjälp av polaren Bengt 

efter att han på skärbrädan med hammaren dängt. 

Men läkaren tyckte inte att det med tummen var så farligt 

däremot att hon med rösten skulle ta det varligt. 

För hon var så hes att hon knappt kunde prata 

därför fick hon sjukintyg innan hon från läkar´n knata 
 

 



 



 

 

En annan gång det på MB va dans 

var du förstås där – ett riktigt Snowstorm-fans. 

När dom sjungit färdigt deras ”Sommarnatt” 

stegade du fram å sa till dom att: 

-Kom ner till oss när ni plockat ihop era grejer, 

vi ska ha fest där, några tjejer. 

En av killarna hade storlek 53 på skorna, faktiskt 

å Toves sätt när dom kom va väl inte så taktiskt. 

För när han stod på bron å knacka på dörr´n din 

öppna du å sa: - Ta av dig skidorna å kom in! 

 

Det var efter såna fester som Tove var en hungrig fröken 

å börja fixa sig en macka långt in på nattkröken. 

På tummen ständigt hon gick med ett sår 

För när man skär gurka i fyllan, är det så det går. 

 

 

 

 



 

En semestertripp och tur med skotern tar dom gärna 

så ibland dom packar allt och åker till Tärna. 

På vägen dit dom ber en liten bön 

att dom denna gång inte ska finna limpa som ä grön 

eller fisk som för länge sedan slutat simma 

och av lukten får dom att svimma. 

 

Nu tog dom sina skotrar och drog iväg på fjällets vita snö 

Ja, det var bra väder, kanske rent av tö. 

Färden bar iväg uppför en större lutning 

vilket efter en stund för Tove, inte var nån njutning. 

Tove såg på när Anders for förbi i en hast 

men för henne gick det tungt och snart satt hon fast. 

Sinnet rann på å hon sa: - Men no vare väl fasen!! 

och så drog hon på för fullt med gasen. 

Det var inte av kyla som Tove blev smått blå 

Å Rickard å Ronny kunde bara förskräckta se på 

när Anders den stackar´n, fick redigt med skäll 

för att skoter´n stod parkerad uppför en björk på detta fjäll. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En vinterdag när temperaturen var långt under noll 

Tove å Anders skulle till Lycksele å ta sig en koll. 

I Kvarnås´n blev dom stående med sin bil 

av resan återstod det då bara 5 mil. 

Då Kalle kom för att hjälpa 

märkte hon inte att handväskan råka stjälpa. 

Bilens generator reparerades på plats 

så snart fortsatte dom sin strapats. 

Tove såg inte allt smått och gott 

som låg kvar på vägen där bilen stått. 

I Lycksele dom tillbringade ett par dar så korta 

och på hemvägen upptäckte hon att hennes nycklar var borta. 

När dom till Kvarnås´ns parkering kom va det inte så ballt 

för där hade plogbilen passera och skottat undan allt. 

Att hitta nycklarna nu fanns inte mycket hopp 

men plötsligt såg Anders nåt svart i snön som stack opp. 

Ja, Tove hade sannerligen tur som ett tok 

detta är som taget ur en sagobok. 

 

 

 



 

 

 

 

Tove har som jag, varit rädd för mycke 

så som åska å en å annan jycke. 

Det där med hundar har blivit bättre med åren 

men rädsla blir sällan bättre om nån strör salt i såren 

 

När ni bodd på Porsön hade Anders tagit fram grillen 

han är nog bra på matlagning också, den killen. 

När Tove kom hem och sig i soffan sätter 

ser Anders att himlen är lika svart som grillens briketter. 

Nu tar Anders med sig familjen opp 

till Ormberget, Luleås högsta topp. 

Där fick dom 1900-talets värsta åskväder beskåda 

för det regna, blixtra å storma så jäklar anåda. 

När dom i regnet sett hur stan blev strömlös gång på gång 

flydde dom tillbaka in i bilen med språng. 

Hela bilen gungade av vindens kraft 

å Anders börja önska att han inte den här idén haft. 

Tove kände hur håren börja resa sig i nacken 

av rädsla för att bilen skulle tippa utför backen. 

Hädanefter dom på blixtar från rumsfönstret ser 

för Anders vågar nog inte göra utflykter mer. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

På discon där såpmaskin används kan olyckor lätt hända 

Tove stuka foten och fick åter till doktorn vända 

Doktorn rådde henne att inte så mycket på foten stå 

så fick hon låna kryckor för att kunna gå. 

Långt efter denna händelse fick Tove flera brev 

Det var Landstingets hjälpmedelcentral som skrev: 

Snälla, nu vill vi ha våra kryckor åter 

för se, vi har andra patienter som gråter. 

 

Tove har ju ganska långa tår så för det vi henne reta 

efter det fick hon mest T-ove heta 

Senare på TV det sjöngs en låt om Elåä 

då blev hon kallad Öl-Tove 

Då vi vandrade hamnbacken gång på gång 

brukade vi sjunga denna öl-Tove-sång 

Och om det inte för hennes kompisar vore 

skulle hon nog inte heller bli kallad för Tore. 

Men Lunsar´n är nog vad hon blivit kallad mest 

Och får Tove bestämma är det nog vad hon gillar bäst. 
 

Det har nog inte bara berott på hennes längd 

att hon varit lätt att urskilja bland mängd 

Då hon sej ut på discogolvet ställt sig och stila 

har hon haft håret färgat i både rosa och lila. 

Och ska man säga nåt om hennes smyckearsenal 

så är den väl minst av allt skral. 

På den fronten har hon nog allt hon behöver 

Ja, på henne har smyckeaffärer tjänat en å annan klöver. 

 
 



 

Hon lessna på Lycksele å tog sitt pick å pack 

det var 1985 som hon till Luleå stack 

På helgerna var hon väl mest ute och fria 

medan veckorna innebar jobb på en pizzeria. 

Ett tag du även jobbade som Bingovärdinna 

och däremellan skulle du till Hansson i Råne hinna. 

Lekte affär gjorde hon redan som lit´n 

men i den affär´n fanns hä sällan nå sprit´n. 

Nu på snabbgross´n här i stan hon jobbar och trivs 

å säljer allt man både dricker å äter till livs. 

Tove är ganska tuff mot tjuvar och andra busar 

och det är sällan som hon kunderna krusar. 

Att vara så är väl ett måste, förståss 

Inte undra på att kunderna tror det är hon som är boss. 

 

 

När Tove glömt Nille, Urban och han som skulle bli präst 

träffade hon Anders, på mjölkudden under en fest. 

Detta hände på midsommarafton 1991 

å Anders var fänrik på F 21. 

Men på sin planerade utlandsresa Anders ändå for 

medan Tove gick hemma i lägenheten på Tuna och svor. 

Under en hel månad skicka han bara ett kort 

Ja, starten på deras romans gick inte särskilt fort. 

Men sen till slut, å de va då för väl 

så fick Tove i alla fall sitt befäl. 

Helt otroligt, han va inte gift å dom va inte släkt 

Nu hade Tove hitta en man som va perfekt. För han har 

faktiskt lugnet och harmonin 

vilket är bra för Toves ständigt glödande stubin. 

 
 



 

Tove passar på ibland att av utevistelse njuta 

men föga anade hon hur det denna gång skulle sluta. 

Hon gick ut på balkongen och satte sig i campingstolen 

slappnade av och riktade näsan mot solen. 

Det bar sig inte bättre än att stoltyget brast 

Tove ramla ner i stolen och nu satt hon fast. 

Va ska man göra när man som en fällkniv är ihopviken 

Tove börja nog så smått att känna paniken 

Hur hon kom sig ur denna fälla vet inte jag 

men Tove har skräck för såna stolar än idag. 

 

 

 



 

 

Nu på Hertsön dom köpt sig ett hus 

där Tove myser och tänder ljus. 

Att läsa morgontidningen, Anders ibland inte hinna 

då Tove på grund av ljusen, får den att brinna. 

Anders tar det mesta med ro, utan stress å jäkt 

medan Tove vill att det ska gå undan när dom startar projekt. 

Verandaprojektet är kanske lagt på is 

nu vill Tove ändra vardagsrummet på nåt vis. 

Bokhyllan skall ut och väggen vill hon förgylla 

med lampor, blommor och en å annan hylla. 

Men för detta kan du ju behöva mera klöver 

så längst bak i denna pärm, finns det du behöver.  

Nu har jag med rimmandet kommit i mål 

och alla vi utbringar för 40-åringen en SKÅL 

 

 

 

 

 

 

Vigdis har som vanligt i elfte timmen 

med syskon å Anders hjälp hittat på rimmen 

Bilderna som i pärmen är rite 

är gjorda av Brage Hellgren i Pite. 

 


