
Hej där i slott och koja.    November 2021 
 

Då var vi inne i november månad. Ingen aha-månad precis. Det blir mör-
kare för var dag, regn, regn, någon solglimt ibland och kallare blir det. Men 
när vädret verkar vara som dystrast spirar ljuset upp, det blir första advent 
och vi kan tända alla ljusslingor och adventsstakar som är hela. Många har 
av någon outgrundlig anledning gått sönder under vistelsen i garderoben. 
Man lägger in en fungerande stake och när den tas fram igen fungerar den 
inte. Det blir som vanligt att åka till elaffären och handla lampor och då 
slinker säkert någon ny stake med hem.  

 
Och alla ljusslingor som skall upp. Oftast är det mannen i familjen som klättrar 
upp på svajande trappstegar med livet som insats för att sprida ljus i november-
natten. Väl lyckligt nedkommen från stegen högsta punkt konstaterar kvinnan 
att den fjärde lampan sitter för lågt så det blir att äntra stegen igen med livet 
som insats. Snart ligger skarvsladdar ringlande i hela trädgården, likt ormar 
slingrar dom sej in under buskar och träd. När det närmar sej julen är det ingen 
som tänker på att spara på elen. Då går alla All in. För många gäller det att ha 
fler ljus än grannen. 
 

Annars är hösten en behaglig tid, man kan gå 
in tidigt med gott samvete utan att ha krav på 
sej att uträtta storverk i trädgården. Dom nya 
lökarna är nedstoppade i jorden, de nysatta 
äppleträden är rådjurssäkrade . Tänk att dessa 
små vackra rådjur har på många ställen blivit ett 
gissel för trädgårdsodlare. Allt planterat måste 
skyddas om det skall bli något kvar. Till och 
med pelargonieknoppar mumsar dom i sej. Att 
dom kommer fram när det är ont om mat i 
markerna är förståligt men under sommaren 
när det finns hur mycket som helst att äta är 
dom ändå inne i trädgårdarna och snokar runt.  

 
Löven är hopkrattade eller har blåst bort, snöpinnar uppsatta, återstår att skifta däck på bilen men 
så länge det är milt brådskar det inte. Det har varit en otrolig mild höst i år, bara någon enstaka 
frostnatt, gräset det växer ännu och snudd på att det behöver klippas. Även hängrännorna blev 
rensade i höst och det behövdes. Ett tjock lager med jord och löv låg och hindrade vattnet att rinna. 
Vintern kan komma när den vill. En annan sak som är bra med november är att nu behöver man 
inte gå och fundera på om huset behöver målas om, det är ändå för sent. Vilken härlig känsla att 
kunna slå bort den tanken. Det får bli nästa års problem och dit är det långt. 
 

1965 kom vintern den 11 november, som idag, och det året var det 
vinter. Kallt och mycket med snö. Jag minns att vi hade precis tröskat 
klart dagen innan. Undrar hur det kommer att bli i år? 
 
En sak som jag undrat över är? Vart tar alla kuddar vägen? I all in-
redningsprogram på TV fyller dom sängar och soffor med kuddar. 
Det blir ju ingen plats kvar. När dom väl har snickrat klart, ställt upp 
ljus och tavlor och så kommer alla kuddarna, det är som dom vill 
dölja vad som finns under. 



I Glasgow sitter världens mäktiga och fundera på vad som kan göras för klimatet. En omöjlig 
uppgift. Så snart vi rör oss förbrukas energi. Bara det att vi är här i kväll har vi tärt på jorden 
resurser. Vi är riktiga miljöbovar hela högen. En tröst är att vi åt upp potatisskalen så där blev inga 
rester och lotterna använder Lillemor som jordförbättring hemma i trädgården. Metallringen blir 
utmärkt att binda upp blommor och blad med. Allt för miljön. 
 
I affärerna börja nu den stundande julen att märkas. Pepparkakor och flaskor med glögg staplas 
upp i ansenliga mängder och snart ljuder julmusiken i högtalarna. Redan ligger stora högar med 
Tomteskum och väntar på att bli uppköpta. Förhoppningsvis går det fira en mera traditionell jul i 
år än ifjol med tanke på Coronaläget - men det gäller att var försiktig med vem man träffar. Kanske 
har grannen inte vågat eller velat ta sprutan. Många tomtar i fjol mådde dåligt av att inte få lämna 
ut sina julklappar Det fick inte vara flera än åtta personer i varje hus och många tomtar fick gå hem 
med oförrättat ärende.  
 
När Tegnell visade med hela handen vågade inte ens tomtefar yttra sej. 
Mängder av klappar fick sändas tillbaka till tomteverkstan och lagras i 
stora magasin i väntan på kommande jular. I vanliga fall går färden 
med jultomten hemåt lätt för hans renar men i fjol fick dom även dra 
tungt på hemfärden. Flera av renarna låg helt utschasade i flera veckor 
och Rudolf var blek om nosen till långt in i januari. 
 
I år har tomtarnas fackförening, SF, Säcken Full, utbildat kåren utifall 
det skulle bli samma i år. Flera yogaövningar i veckan för tomten och 
hans nissar. Även tomtarnas kampsång ”Hej tomtegubbar slå i glasen och låt oss lustiga vara” har 
ändrats till ”Hej tomtegubbar akta muggen ty av papp den skall vara”. Helt i miljövänlig Glasgow 
anda. 
 
Med förhoppning att viruset håller sej lugnt under resten av hösten ser vi fram emot Lucia och den 
stundande julen  
hälsar Leif i Bottna. 

 


