
Hej där i slott och koja.    September 2022 

 

Nu tänker säkert vän av ordning, månadsmöte i dag 

igen. Det är ju knappt en vecka sedan förra mötet, men 

har vi en utmärkt ordförande som är engagerad i allt 

och alla, så kan det bli så här. Bättre ett möte för mycket 

än ett möte för lite. Och efter pandemi nedstängningen 

vill ju alla träffas så mycket det bara går. Mycket tid 

och många kaffekoppar att ta igen. I helgen som gick 

var det strandstädning på Valö och Tjurpannan. Det 

vimlade av SPF:are runt stränderna och alla fick något 

att fylla säcken med. Trots att det såg mycket välstädat 

ut när dom första började att fylla i påsen fanns det alltid mer att ta hand om. Vädret visade sej 

från sin bästa sida, lagom arbetsväder. Alla lät dej väl smaka av de kalorisnåla bakverken som 

banken bjöd på. En mycket bra tanke av Tanums Sparbank att dela ut överskott av pengar till 

föreningar runt om i kommunen och inte göra som storbankerna gör, med att ge miljoner till 

topparna i styrelsen. (SPF Kvillebygden fick 27.000 kr.) 

 

Valet närmar sej med stora steg. Snart finns inte en enda meter kvar längs med våra vägar där 

det inte står en valaffisch. Tråkigt nog finns det människor som inte kan låta bli att riva ned 

plakaten och lämna kvar resterna hur som helst. 

 

Tänk, nästa vecka när radio och TV skall analysera vad som gick fel eller rätt i valet. Detta 

kommer dom att ha att göra med fram till nästa val. Ock det är inte bara politik som skall 

analyseras utan vilka kläder som kan vara avgörande för hur många röster den partiledaren 

fick. Som en klok man sa en gång: ”Det spelar ingen roll vilket parti som vinner, bara det inte 

blir dött lopp.” 

 

Tänk va mycket dumt våra politiker har hittat på under en kort tid. Något försvar behöver vi 

inte. Nej det lägger vi ned. Det blir aldrig mera krig i Europa och nu har vi krig i Europa. 

Fungerande maskiner och verktyg såldes billigt eller bara skrotades. Allmän militärtjänst togs 

bort. Kanske om dessa ungdomar som idag stökar till i Sverige hade fått lite militärtjänst hade 

det varit annorlunda. Dom hade fått lära sej att ta hänsyn till andra och inte bara, tänka och tala. 

Jag är bäst. Jag vill ha respekt. 

 

I dag hade säkert de flesta varit glada åt att ha haft kvar väl en fungerande kärnkraft och inte 

avvecklat den. Snart kommer våra mobiltelefoner att ha en liten vev på sidan så att vi själva kan 

alstra den ström som telefonen behöver. Våra telefoner förbrukar mängder med el eftersom dom 

används på fel sätt. Kolla nästa gång på ICA eller COOP. Där går kunder uppkopplade mot den 

som är hemma och undrar vad som skall handlas i stället för att ha gjort en inköpslista. Helt 

onödig strömförbrukning. Ock alla statliga verk som privatiserats. Inte har den vanliga männi-

skan fått det bättre när allt måste gå med betydande vinst. Ock hur var det med dieselbilar. Då 

basunerades ut från våra styranden att diesel var så mycket bättre än bensinbilar. Hur blev det? 

I dag vill ingen ha dieselbilar eftersom som bränslet är så mycket dyrare. Nu skall vi istället vi 

köpa elbilar är uppmaningen. Finns det ström till dessa och vem köper en begagnad elbil med 

ett batteri som minskar sin räckvidd år för år. När byte av batteri blir dyrare än att köpa ny bil. 

Vad gör du då? Skrota en bil som är bra, men drivkällan är kass. Vilket slöseri med jordens 

resurser. 

 



Att hösten närmar sej börjar allt mer synas. Gula löv faller från björkarna och kvällarna blir mer 

mörkare. Åkrarnas skörd bärgas och i trädgårdstäppor och grönsakslands stundar skördetid. 

Alla som odlar gurka har nu hektiska tider Vad skall vi göra av alla gurkor? Grannar gömmer 

sej för att slippa ta emot flera gurkgåvor. Dom står bakom neddragna gardiner och kollar när 

gurkodlaren närmar sej. Barn och hundar är tillsagda att hålla tyst för att inte avslöja sej. Efter 

tio minuters tystnad hörs ett belåtet puuh. Vi klara oss i dag med. Årets äppleskörd blir inget 

vidare om man inte uppskattar den animaliska smak som äpplena har i år. Kanske dags att sätta 

på limringen i år på stammen, men det blir väl som vanligt glömt och vips är frosten här och 

det blir för sent som alltid. 

 

När man sysslat med trä i snart hundra år är det vissa saker som man inte kan undgå att fundera 

över. På alla gamla hus och ladugårdar står bräderna oftast på grundstenen som får till följd att 

vatten sugs upp i brädan och ruttnar. I dag lägger vi syllen på utsidan muren så att inget vatten 

tränger upp i brädan. Dåtidens snickare visste det säkert lika bra som vi, men ändå gjorde dom 

inte så. En annan sak som vi idag är dåliga på är att glasa fönster. Gamla fönster med linoljekitt 

klarar tidens tand hur bra som helst, men i dag kittas det med någon form av gummimassa. Det 

ser hur fint ut som helst, tät och bra men vattnet blir stående bakom kittet och fönster på bara 

tio-femton år är helruttna i bottenträt. Där har den moderna människan tänkt fel. 

 

Snart är det dags för de två stora högtiderna här i Bo-

huslän. Hummerfisket och älgjakten. Årets första hum-

mer kommer säkert att som alltid kosta skjortan på nå-

gon fin krog i de större städerna. Dom som köper hum-

mer, eller mera riktigt en massa skal är nog inte rätt 

vaccinerade. Dom har mer pengar än dom behöver. 

 

Förr när tinantalet var obegränsat var det nästan krig 

om att få de bästa ställena att sätta på, men i dag tror 

jag att det är mindre konflikter på havet. 

 

Älgstammen minskar i hela Sverige vilket skogsägare jublar över och jägarna jublar betydligt 

mindre. Karl X1 hade planer på att sätta upp en arme med beridna soldater på älg men detta 

gick inte så bra och Julius Cesars var rädd för älgar och beordrade sin arme att såga av träd till 

hälften i tron att älgarna skulle luta sej mot dessa när dom sov och ramla i backen och dö. Inte 

lyckat detta heller. 

 

SPF:s promenader har nu startat och om det skulle 

regna på måndagar, tänk positivt. Vi behöver allt regn 

vi kan få för att återställa grundvattennivån innan vin-

tern. 

 

Stövlar och regnjacka på. Ju sämre väder på en prome-

nad, ju mer kommer man ihåg den. 

 

En god höst hälsar Leif i Bottna 

 


