
Hej där i slott ock koja.     Januari 2022 

Oj, det är redan nytt år. Väldans vad tiden rusar på. 

Just när man lärt sej att skriva 2021 är det dags att lära 

om och skriva 2022, men nytt år, nya möjligheter. 

Förhoppningsvis har alla nyårslöften som lovades här 

för leden inte brutits ännu, men många kommet säkert 

att falla i glömska.  

När vi nu kommit ett stycke in i januari kan man se en 

antydan till att dagarna blir lite längre, ljuset återvän-

der, ljuset som alla längtar efter. Om ett par månader 

börjar det klia i fingrarna på alla trädgårdsamatörer, 

nu skall det börjas att plocka fram krukor och såbäddar som kommer att belamra alla fönster i 

hela huset, det blir nästan omöjligt att titta efter vem som besöker grannen.  

En stor sak som händer i år är det är val till riksdagen. Ett rykte har spridits att Andreas Norlén, 

talman i riksdagen, redan börja bunkra upp kaffe som han skall bjuda alla som önskar att bli 

stadsminister på. Löfbergs lila och Gevalia har tagits bort med tanke på färgen på paketen, så 

Nordkvist kaffe var ett bra tips. Men dom paketen är ju bruna så det gick inte heller. Tänk vad 

färger spelar roll. Egentligen borde han bjuda på hallonsaft i stället med tanke på hur partitop-

parna tänker, det mesta påminner om barn i en sandhög.  

OS i Kina ligger ju närmare i tiden. Då får alla 

sportreportrar mycket att göra. De skall analyse-

ras före tävlingen, under tävlingen och efter täv-

lingen, och sen blir det återblickar och vad som 

gick fel. Den som är måttligt intresserad av sport 

kommer att stänga av. Man orkar inte höra alla 

expertkommentarer.  

En sak som är sej lik sen förra årsskiftet är att vi 

fortfarande har en pandemi att ta hänsyn till. 

Många trodde säkert på höstkanten att nu har viruset lugnat ner sej och är på väg att försvinna 

men så blev det inte. I stället kom en ny variant, denna gång från Sydafrika. Det blir till att hålla 

ut ett år till med att träffa så få personer som möjligt och fylla på med sprutor när immuniteten 

avtar i kroppen. Inga månadsträffar än på ett tag.  

Det är visserligen 6 månader kvar till sommaren men man kan börja undra hur kommunen 

tänker göra med parkeringsplatserna i våra samhällen i sommar. Om det blir lika rörigt som i 

fjol eller kan det bli ännu värre. Ett förslag är att pensionärer som inte har eller har kunskapen 

om att använda smarttelefoner ringer ett vanligt telefonsamtal till kommunen och får utskriven 

ett intyg att sätta i vindrutan. Där kan det stå: ”besöka läkare, sköterska apotek eller matinköp” 

och att detta gäller i två timmar. Man ställer in tiden med en vanlig p-skiva Det måste vara en 

bagatell för kommunen att ordna detta för när det gäller att ta in skatter och avgifter är kommu-

nen jättesnabb. Enkelt och vederbörande pensionär behöver inte ha hjärtat i halsgropen över att 

inte hinna med sitt ärende. På en slogan på tillståndet kunde 

det till exempel stå:  

”Tanums kommun värnar om dom som byggde nutiden”  

En sak som irriterat mej många gånger är emballage på smör-

gåspålägg. På paketen står det en liten pil. Öppnas här: Låter 

enkelt, men ack nej! Smörgåsen bredd, kaffet upphällt, det är 

bara pålägget som fattas. Man pillar och pillar men någon 



öppning blir det inte. Försöker med tänderna, sätter nageln under plasten, men icke. Hermetiskt 

tillslutet. Frustration tilltar, kaffet kallnar och i ren desperation tar men till vad som finns i 

närheten, en sax, en kniv eller en penna. Plasten ger med sej och man kommer åt korven Ibland 

står det. Lätt att öppna och stänga. Nog blir det lätt att stänga när halva framsidan är bortfläkt. 

Jag tror att de som gör förpackningar ibland för att skämta inte gör någon öppning i plasten, 

bara för att retas.  

Och korkarna på julmust och liknande är så hårt påskruvade att det behövs polygrip och rör-

tänger för att rå på dem. Vissa butiker har börjat ställa läskedryckerna i verktygsavdelningen 

och kan på så vis få sålt verktyg att öppna med.  

En tradition som verkar ha fallit i glömska är att 

"gå Knut". På 40 och 50-talet var det mycket 

vanligt. För dom som inte känner till detta var 

det att klä ut sej i skrubbansikte och konstiga 

kläder och sedan knacka på i stugorna, gå och 

inte säga någonting, bara stå där och titta. Oftast 

blev Knutarna bjudna på något. Var det kakor 

eller godis gick det bra men om det bjöds på sprit 

eller andra drycker var det svårt att inmundiga 

detta, utan att avslöja sej. Det hela gick ut på att 

ta sej ut utan att ha blivit avslöjad vem man var.  

Dagen efter Knut är det Felix och då var det en 

annan tradition att klä ut sej i ett vitt lakan och gå runt på samma sätt som Knut. Även detta är 

nu mycket sällsynt.  

Var för några veckor sedan inne på 

Torp köpcenter vid Uddevalla. Va 

stort det har blivit och så svårt att 

hitta där. Man går och går utan att 

hitta affären man skall besöka och 

namnen på affärerna står så högt att 

detta resulterar i nackspärr dagen ef-

ter. Karta och kompass kan rekom-

menderas. Mötte förresten ett par 

från Kville som letade efter en 

skjortbutik, men efter två timmar 

gav dom upp. Det blev ingen ny 

skjorta. Tur att det finns matställen där annars hade ju matsäck varit nödvändigt att ha med.  

En god fortsättning på det nya året önskar Leif i Bottna 


