
Hej där i slott och koja.     Mars 2021 

 

När vi trodde att vintern var slut kom den tillbaka med all 

kraft. Ett kraftigt snöfall som övergick i regn ställde till det på 

gator och vägar. Snödropparna som stod och lyste vitt vid 

husknuten blev nu nedbäddade i decimeter djup snö men bara 

på ett par dagar var all snö borta igen. En del lärkor som kom-

mit satt och huttrade i snöfallet och drömde om varmare da-

gar. 

 

Om mars månad kan man läsa i Bondepraktikan Att dagen är 12 timmar och 12 minuter lång och 

man skall ofta tvätta och bada sej och bruka söt dryck såsom mjöd, men akta dej noga för kall dryck. 

 

En släkting till mej berättade för länge sedan att hennes pappa hade en vårdag blivit svett och törstig 

och drack en stor flaska kall mjölk vilket resulterade i lunginflammation och han avled strax däref-

ter, så kanske har inte Bondepraktikan helt fel. 

 

När dagarna blir varmare och solen skickar ut sina 

gula strålar till oss börjar många att kasta läng-

tande blickar på cykeln som står inputtad, längst 

in i garaget bakom sommarmöbler och annan 

bråte. Den har även tjänstgjort som upphäng-

ningsanordning för diverse uteljus och 

ljusslingor. Snart kanske det är dags att ta fram 

och damma av den. Höstens punktering blev ju 

aldrig lagad så den får prio-ett. Kedjan måste 

smörjas, sadeln justeras och en allmän översyn är 

på sin plats. Och vem vet. Kanske det blir till att 

inköpa en elcykel i år och glida runt utan att an-

stränga sej för mycket. Allt skall ju drivas med el om man får tro radio och TV.  

 

Under vintern har det byggts en cykel- och gångväg från Gerlesborg till Brygge. Ja, nästan i alla 

fall. Där Tanums kommun tar slut och Sotenäs kommun tar över tog det stopp. En bäck delar 

kommunerna och om inte cyklisterna är observanta kommer dom att köra rakt i bäcken. Att cy-

kelväg upphör står det ingen skylt om än så länge. 

 

Heder åt markägarna som upplåtit sin mark till cykel-

vägen. Många gång och cykeltrafikkanter använder sej 

av denna vägsträcka och användning av reflex och 

lampa på dygngets mörka timmar har varit mycket 

bristfällig. Ett under att ingen olycka har hänt.  

 

Om några veckor stundar påsken och hur det blir med 

resorna till Blåkulla är det många som undrar över. 

Vilka pandemiregler finns där och måste man sitta i ka-

rantän vid hemkomsten och gäller detta katten också. 

Eftersom det bara är kvinnor som åker på dessa resor 

och skall dom då sitta i karantän vid hemkomsten. Hur 

skall det då gå för alla män som inte får någon mat när 

hustrun inte kan gå och handla? Dom kommer att svälta 

ihjäl.  

  



En pandemi brukar inträffa vart hundrade år men nu 

har Moder Jord drabbats av två stycken under loppet 

av ett år. Nu tänker säkert någon, att det jag syftar på 

är det muterade Coronaviruset men så är det inte utan 

en mera oskyldig pandemi, nämligen Jerusalema dans 

Challenge. Denna "farsot" tar världen med storm. På 

datorn kan man se hur många versioner som helst från 

hela världen. Alla yrkesgrupper, både profana och re-

ligiösa dansar denna och tittarsiffrorna överstiger flera 

millioner för flertalet. En version med dansande nun-

nor har över tre millioner tittare. 

Hur man skall dansa visas på YouTube i halvtimmes-

långa avsnitt. 

 

När Coronaviruset förhoppningsvis har avklingat och vi kan återgå till normala månadsmöten ser 

vi framemot att få se Seniordansarnas version av Jerusalema. Kan man bara räkna till fyra går dan-

sen att lära sej. 

 

Håll ut-vaccinet är på väg och ljuset tilltar för varje dag hälsar Leif i Bottna 

 


