
Hej där i slott och koja.    Augusti 2022 

 

Sommaren börjar att sjunga på sista versen. Förhoppningsvis 

kommer det flera fina dagar men kvällarna börjar bli allt 

mörkare och gässen börjar flytta mot varmare trakter. Flera 

gånger i veckan kan man se stora fylkingar, skrikande flyga 

söderut. Även sommarens gäster har nu övergett Bohuslän 

och för ortsbefolkningen i våra samhällen har lugnet börjat 

att lägga sej och nerverna börjar att gre sej igen. Inga långa 

köer längre för att handla mat och på parkeringsplatserna är det gott om lediga rutor. Det är 

nästan att man får lappsjuka, var skall man stå när det är så gott om plats? 

 

Vädret i sommar har varit skiftande som en svensk sommar skall va. Lagom av det mesta, men 

ont om ljumma kvällar. Trots att det var en mycket torr vår är det förvånansvärt grönt överallt. 

Skördarna verkar ha blivit bra för bönderna och grässkördarna har gett bra ifrån sej.  

 

Allsångsprogrammen på TV har också avslutats. Lotta på 

Liseberg och Sanna på Skansen har haft en hektisk som-

mar. Många artister har framträtt men en sak jag undrar 

över är att nästan alla, både manliga och kvinnliga tar sej 

i skrevet när dom sjunger. Kan det vara så att den mini-

mala och trasiga klädsel dom bär orsakar blåskatarr. Hur 

skall det bli för dom i höst och vinter. Det lär ju inte bli 

varmare. 

 

En annan sak när det gäller artister är att man hör ju inte 

vad dom sjunger. Det är bara ett svagt mumlande, ett 

Molly Sanden syndrom eller har min egen hörsel blivit så 

mycket sämre. Men å andra sidan är de flesta texter lika 

bra att inte höra. En mening upprepas hur många gånger 

som helst. 

 

En annan sak som är mera bekymmersamt är att det finns så få insekter. Förr när man körde bil 

kvällar och nätter var ju grillen full med flugor och flygfän. I dag syns knappt en fluga i grillen. 

Hur kommer det att bli för våra flyttfåglar om det inte finns mat här i landet? Kommer dom att 

komma hit och föda sina ungar eller kommer vi att bara ha inhemska fåglar kvar. De enda 

smådjur som det är gott är fästingar, dom finns överallt redo att angripa människor och djur för 

att gotta sej i vårat blod. Årets fästingar är ovanligt små, som knappnålshuvud och svåra att få 

bort med fästingborttagare. Många gånger får man använda den vanliga pincetten. Fåglar är 

smarta individer. När vi kommer susande i våra plåtlådor i hundra knyck eller mer hinner dom 

nästan alltid att lyfta för att inte träffas av bilen. Om vi går tillbaka hundra år färdades vi med 

häst och vagn och detta gick inte så fort och så hade det varit i tusentals år, men på nittonhund-

ratalet har fåglarna lärt om, att nu går allt mycket fortare och dom måste reagera efter detta. 

Men å andra sidan är många fågelarter mindre smarta som när det gäller att hitta mat. Då sig-

nalera den första att här finns det käk, för att istället hålla tyst och ta allt själv.  

 

Ingen har väl undgått att priser justeras upp nästan varje vecka och inte bara detta. Förpack-

ningarna blir allt mindre. Det vi lärde oss i skolan att ett kilo är 1000 gr gäller inte längre. Ett 

halvt kilo kaffe är inte 500 gr, det är mycket mindre, men kostar mer än ett halvt kilo. 

 



Lille Kalle berättade för sin mamma, hemkommen från skolan att 

dom hade lärt sej mått och vikter i dag. ”Bra”, sa mamma. ”Då 

kan du kila bort till affären och köpa ett halvt kilo kaffe.” Kalle 

sprang i väg och efter en lång stund kom han tillbaka. ”Mamma! 

Det var slut på paket med ett halvt kilo kaffe. Alla paket med 

kaffe var det mycket mindre i än 500 gram.” 

 

Ock priset på el som stiger. De som haft rörligt elavtal och nu 

tänker att binda priset har svårt att göra detta. Elbolagen vågar inte 

ta den risken. Man kan ju undra hur det skall gå i vinter om det 

blir kallt och vindstilla. Då produceras inte mycket el av vindkraf-

ten. Det kan bli kallt i stugorna. Äntligen börjar "de som har hann 

öm et" att inse att vi behöver mer än vindkraft för att få en säker 

elproduktion. Kanske blir det till att göra som förr i tiden. En 

lampa i varje rum och när rummet lämnades släcktes lampan. 

Handlaren hemma i Bottna i början av 1960-talet, Simmerström, 

använde bara kylskåpet de varmaste dagarna. Han sa att det drar för mycket ström så det kan 

man inte ha på i tid och otid. 

 

Valet närmar sej. Hela landet är nu klätt i valaffischer. På minsta lilla byväg står en glad politi-

ker och tittar på oss med stora, snälla ögon. På nya bilar står att läsa på menyskärmen: ”Titta 

inte på skärmen när du kör, det kan orsaka olycka.” Men alla dess plakat kan man ju inte undgå 

att se och läsa vad där står. En trafikfara. Alla partier lovar guld och gröna skogar bara dom får 

din röst. Det blir väl som alltid. När valet sen är klart har dom glömt det mesta dom lovat. En 

politiker har ett ord som han har svårt att uttala och det är ordet aldrig. Kan det vara så att han 

eller hon inte vet om det stavas med ett eller två L? 

 

Sen när valet väl är över kommer det troligen att bli 

som förra gången. Vem skall regera? Det har ryktats 

att talmannen har köpt en större kaffebryggare ef-

tersom han förväntar sej många talmansrundor och 

eftersom priset på el har stigit kokar han mycket på 

en gång för att på detta vis spara på strömmen. Kaf-

fekannorna har han ställt ute i sommar med vatten i 

för att vara varma när det är dags att använda dom. 

Alla vill ju vara miljösmarta idag. 

 

Förhoppningsvis kan SPF i Kville efter dagens uppstart här i Fiskebo fortsätta som före pan-

demin, med kurser och sammankomster. Vi ser framemot en givande höst för både kropp och 

själ.  

Välkomna att delta, hälsar Leif i Bottna 


