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Skotsk sommar
Ena dagen är det sol och +20’, nästa är det regn, blåst och +11’

Att vädret ar temperamentsfullt i Skottland är en underskattning.  Ena natten svettas man med 
öppet fönster och tunt täcke och nästa kommer duntäcket fram och värmen sätts på.  Det är lätt att 
bli lurad till att gå i tunnare lager än man borde.  Jag lämnar ofta mitt hem med en ryggsäck med 
en  varm  jacka,  en  svalare  jacka,  en  regnjacka,  paraply,  flip  flops,  solskyddsmedel,  mössa, 
solglasögon och vantar.  Svensken i mig tvingar mig också att ha på mig en massa lager, så jag är 
alltid redo.
Men  det  finns  ett  djupare  problem  i  vädret  än  bara  dess  opålitlighet.   Förra  sommaren 
rapporterades det i nyhetstidningar att man borde “Proppa i sig tonfisk, lax och ägg”, när man i 
själva verket inte kan få i sig det rekommenderade dagliga intaget då man dessutom går utan sol så 
många dagar om året säger NHS, National Health Service.  Även om en i fem personer har lågt på 
D vitamin betyder inte det att miljontals är i riskzonen.
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D vitamin reglerar intaget at Kalcium och fosfat som båda är 
viktiga för skelett,  tänder och muskler.   Man kan få i  sig 
vitaminen genom mat och dryck men det största intaget är 
från solen direkt på huden.

Så det är inte så konstigt att alla gröna områden i stan är 
fyllda  så  fort  solen  tittar  fram och  det  är  viktigt  att  inte 
glömma solskyddsmedlet innan man rusar ut.
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Obama tartan
Nu har det tartan, rutigt skotskt tyg, som special designats till före detta presidenten 
Obamas ära blivit officiellt registrerat i Edinburgh. Obama family tartan.
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Det var under Obamas visit till huvudstaden i Maj 2017 som han fick en tartan kilt och tartan 
byxor i gåva.  Det har marinblått för att representera Hawaii där han var född, grönt från Kenyas 
flagga där hans pappa var född och det himmelsblåa och vita är tagna från Chicagos flagga där han 
arbetar och bor med sin familj.
Även om Herr Obama gillar kilten har han hellre byxor eftersom han tycker hans ben är för smala, 
något tartan designer Brian Halley från Slank Kilts i Glasgow, som designade mönstret, inte höll med 
om.

Nu när Herr Obama officiellt har registrerat mönstret i sitt namn äger han fulla rättigheter till det.
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