
Hej där i slott och koja.   December 2020 

 

Nu har vi kommit in i årets sista månad. Trots ett underligt och skrämmande år, har tid lagts till tid, 

och vi har kommit till december. Två adventsljus brinner redan i staken och lyser upp höstmörkret 

och julen närmar sej. En ovanligt mild höst har vi haft och de mornar vi vaknat upp till frost på 

marken kan räknas på en hands fingrar. Kanske blir det ändring på juldagen för på Andersdagen var 

det grått och regnigt. 

 

För tomten blir det säkert i år som de flesta år att han får sätta hjul på 

släden för att kunna ta sej fram. Och enligt tomtefacket som bestämmer 

om arbetstider och liknande blir det ändring i år. Dom har beslutat att göra 

som i gamla tider när julbocken delade ut paket. Då bankade den på dörren 

och kastade in paketen och med tanke på smittorisken att klättra ned ge-

nom skorsten blir det inte tal om. Eftersom arbetstiden på detta sätt blir 

mycket kortare kommer tomten att missta sin övertidsersättning, men å 

andra sidan kommer han i år att kunna fira jul hemma hos de sina för en 

gångs skull. 

Tomtens hår och skägg kommer kanske att se lite ovårdat ut i år med tanke 

på att tomten tillhör en risk-grupp och inte har velat besöka tomtefrisören för att få det ansat till julafton. 

 

För dem som ännu inte har skiftat om hjulen på bilen är det hög tid nu. Det blev i år som alla andra år. 

Redan i oktober månad har det frågats hur kondition på vinterdäcken är. Trots att man passerat stället 

där dom ligger flera gånger om dagen har det glömts bort varje gång. Dagarna går, men oj då-nästa 

vecka är det redan december. En snabb titt. Jodå, dom håller en säsong till. Lika bra att få det gjort 

meddetsamma. Fram med domkraft, fälgkors och däck och så kan arbetet påbörjas, men attans vad 

muttrarna sitter. Det blir att leta upp ett rör att sätta på fälgkorset för att få bättre kraft. När muttrarna 

släpper hörs ett klick som om muttern skulle gå av. Dom höll denna gången med. Efter en halvtimmes 

jobb är hjulen skiftade och man känner sej riktigt stolt när man rätat på ryggen. Nu kan vinter och halka 

komma. 

 

Ett nytt ord som vi lärt oss under året är invasiv. Många är de 

arter som är invasiva, till exempel, vildsvin. När man bor nära 

skogen är det lätt att få påhälsning av dessa. Under hösten har 

dom kommit mycket nära vårat hus, knappt 30 meter bort. En 

morgon var det rejält uppbökat nästan som någon kört med en 

plog och vänt på grässvålen. Vad göra för att freda sej? Inhägna 

tomten med elstängsel är både arbetsamt och ger en instängd 

känsla. Vi har prövat med våglängd i stället. En radio har placerats i ett tomt plaströr i riktning där 

svinen kan tänkas komma. Natten igenom går radion av och på varje halvtimma. Det var lite fundering 

vilken kanal som skulle väljas. Om det var för bra musik kanske svinen kom och lyssnade i stället för 

att skrämmas bort. Det blev P3 och hitintills har det fungerat. Ljudvolymen har fått justeras eftersom 

grannar har undrat vad som låter uppe i skogen. 

 

En annan invasiv art som står på Sverige -listan är lupiner. En mycket vacker blomma som tyvärr kan 

ta över stora områden. Vi har haft en "rosesäng" med lupiner helt nära ingången till huset men i höst 

beslutades att den skulle grävas bort. Sagt och gjort. I med spaden och börja gräva. Efter någon timma 

var alla lupiner borta och en svart jord låg blottad. Vad vi inte räknat med att våran katta genade över 

detta område när hon snabbt ville in. In kom en katta med kolsvarta tassar och svart jord under magen. 



Det blev att fånga in henne och raka vägen till tvättstället, men 

att tvätta en katta är inte det enklaste. Hon gjorde kraftigt mot-

stånd mot tvätten vilket resulterade i rivsår på armar och hän-

der. Så nästa dag blev att skyndsamt åka och införskaffa nät 

och stolpar och hägna in den nya rabatten. 

 

Har ni tänkt på hur många timmar under en TV-kväll som det 

sänds reklam. Det är nästan mer reklam än det är program. 

Syftet med reklam är ju att sälja någonting eller att visa att 

något är bra. En reklamjingel som inte jag förstår är ST 1, toalettfria bensinstationer. Inget sägs att 

bensinen är billigare eller något annat positivt utan att tankar man där finns det ingen toalett. Endast 

negativt för kunden. 

 

I de flesta stugor börjar nu förberedel-

serna inför julen. Det skall bakas och pyn-

tas. Alla prydnadssaker som legat ned-

plockade ett år, får nu åter se dagens ljus 

och dom skall placeras på exakt samma 

ställe där dom stått de senaste 50 åren. Det 

är vad man kallar för tradition inget får 

ändras. Utebelysningarna är redan upp-

satta och helst skall det vara lite mera än 

vad grannen har. På vissa ställen är det 

rena tävlingar om de största ljusshowerna. 

Det blinkar i alla färger. Tomtar, renar 

och julgranar om vartannat. 

 

Vad som är mycket annorlunda denna julen är att våra kyrkor inte kan ta emot besökande för smittris-

kens skull. Julen är ju annars den högtid då de som aldrig besöker en kyrka gör ett besök där. Det får 

bli TV och digitala kyrkbesök i stället. 

 

Med förhoppning att ni alla får en God och fröjdefull helg önskar Leif i Bottna.  

 

 


