
Hej där i slott och koja.     April 2022 

 

Våren har inte haft någon större brådska i år att visa sej från 

sin bästa sida. Nattfrost och kyliga vindar och till och med snö, 

men snö i april betyder ju fåragö, så det kanske bådar för ett 

gott år. Dom insektätande flyttfåglar som kommit har haft det 

knapert och har stort besvär att hitta mat för dagen. Dom sista 

dagarna har det dock blivit mycket bättre för dessa fåglar. 

Stora, feta myggor börjar syns i kvällssolen  

 

Så var då pandemin över om man skall tro vad folkhälsomyn-

digheten har sagt. Lite ändring av ord och så var det gjort, men fortfarande är det nog bra att va 

lite extra försiktig med vem man träffar. På caféer och matställen har nu borden flyttats ihop 

igen och om någon till äventyrs använder munskydd blir hen uttittad som om ett ufo hade kom-

mit. Så fort dessa två år glöms bort. Förhoppningsvis dröjer det hundra år innan nästa pandemi 

drabbar världen.  

 

Att tvätta händerna är fortfarande mycket viktigt och på offentliga 

ställen finns olika sätt att göra detta på. På en del ställen finns 

fortfarande vanligt hederligt papper som man kastar efter använd-

ning, på andra ställen skall man frottera händer under en fläkt som 

blåser varmluft. Har ofta undrat var den varma luften kommer 

från. Tas den från lokalen där den står, eller tas luften från utsidan. 

Om luften tas från insidan blir ju händerna fullpreparerade med 

bakterier och virus som finns i rummet. Om så är, det ju bättre att 

inte torka sej alls. Ett tredje sätt finns också där man stoppar ned 

händer i en ficka som blåser varmluft. Ock som det dånar om ap-

paraten. Det senare alternativet upplevs som att man kanske mis-

ter händerna i denna apparat. Så därför stoppar jag bara ned väns-

ter hand först och kollar så att den är kvar eftersom jag är höger-

hänt, innan jag stoppar ned högerhanden också. Hittills har allt 

gått bra.  

 

I påskhelgen var det stora däckbytardagen. Som alltid när man väl tar tag 

i arbetet med däckbyte blir man lika överraskad att däcken som lades in i 

höstas var så dåliga, nästan utslitna. Då i novemberljuset såg dom riktigt 

bra ut. Så det blir till att köra på dubbdäck ett par dagar till innan nya har 

införskaffats. Om farbror blå skulle komma på den dåliga iden att stoppa 

färden får man skylla på att det är nattfrost och rimma på marken varje 

morgon, så vinterdäck behövs.  

   

I trädgårdar och täppor är nu full fart. Det skall städas och röjas. Vinter-

ståndare, lövkvistar och annan bråte skall samlas ihop och köras till tippen 

eller eldas på plats. Ny jord införskaffas i säckvis. En säck hörs mycket 

men när väl öppnat säcken och spritt ut jorden räcker den ingenstans. Det 

är som droppe i havet. Det blir att göra många vändor till affären och köpa 

mer. Ock så mycket plastskräp som det blir av alla säckar. Har någon fun-

derat över så många olika jordsorter det finns. U-jord, k-jord, plante-

ringsjord, rhododendronjord, jord för krukväxter, såjord och troligen är det 

samma jord i alla påsar. 



Efter en hård arbetsdag ute i trädgården fordras det mycket mat, för att få orken tillbaka. Kaffe, 

smörgås med leverpastej är aldrig fel. Satt en dag och tittade på innehållsförteckning på lever-

pastej och blev lite fundersam. Först står det att innehållet i förpackningen är grislever och där 

står en stjärna, vidare fett från gris, en stjärna och längre ned står att järninnehållet är två stjärnor 

och detta är halva, dagliga referensintaget. Om två stjärnor är halva dagsintaget så borde ju en 

stjärna vara en fjärdedel av dagsintaget. Skall vi äta 1/4 gris om dagen. Fatta inte detta. Pastejen 

har namnet som en svensk stad utan att göra reklam. Det finns andra pastejer också, som det 

heter. 

  

Byttorna med Bregott har förut varit av plast som skall slängas i plaståtervinningen men den 

sista tiden har dom satt en papperskant runt byttan så nu har det plötsligt blivit två saker att 

sortera. Hur tänkte dom där? Vi skall ju göra allt för att minska på soporna. Det blir som det 

var med dom gamla mjölkförpackningarna. Då var det bara hoplimmad kartong men så satte 

dom på en kork av plast på förpackningen och vips blev det mer sopor.  

 

Ryssland är ju ett land som ingen talar väl om i dessa dagar men den som 

köper kaffe och tittar runt på kaffehyllorna kan bli fundersam. Vad har 

hänt? Har Putins oligarker infiltrerat kafferosterier? Rysslands militärer 

har på sina fordon målat med stora bokstäver bokstaven Z och tittar du 

noga så står det Z på flera kaffepaket. Det finns blåa, bruna och gröna 

paket. Bäst att hålla sej till Löfbergs lila och Gevalia.  

 

I programmet Vägens hjältar, som för det mesta är inspelat i Stockholm visar dom ofta slarviga 

bilister som glömt att tanka och står i vägen för andra. I dag är det ju bara att hälla i några liter 

för att komma vidare men hur blir det när det kommer fler och fler elbilar i trafiken. I dessa kan 

man ju inte pytsa i några KW och komma vidare. 

Dom måste bärgas från platsen, med långa köer 

som följd.  

 

På småvägarna börjar nu potthålen bli allt större, 

rent av halva badkar. Det blir till att kryssa mel-

lan dessa av bästa förmåga men ibland trillar man 

i och tror att hela bilen skall rasa ihop. För några år sedan var det någon eller några i Bottna 

som åkte runt och fyllde hålen med kross av tegelpannor, det flög tegelbitar åt alla håll, men 

när vägverket fick reda på detta kom dom blixtsnabbt och plockade bort pannbitarna och fyllde 

på med asfalt. Inget ont som inte har något gott med sej.  

 

Tag vara på den fina tid som nu kommer, njut av vårens blommor och fåglarnas sång från 

morgon till kväll hälsar Leif i Bottna. 

 

 


