
Hej där i slott och koja.    Oktober 2022 
 

Hösten är här. Regn, rusk och gula blad. Tänk om vi 

alltid hade sommar. Visst hade det väl blivit tråkigt i 

längden. Sverige är ju fantastiskt med sina årstider, vil-

ket skiftande väder vi har och om vi hade samma väder 

alltid hade vi ju inget att prata om, och nu när alla glor 

i sina mobiler behöver vi verkligen något att diskutera 

om vi för något ögonblick släpper skärmen med ögo-

nen. Att ungdomen gör det är inte så konstigt, allt nytt 

måste ju prövas men, att 60+++ gör det visar ju att man 

kan hemfalla åt att bli skärm-drogpåverkade långt upp 

i åren. Att hörseln blir sämre med åren är ju känt av 

alla, och några som borde veta detta till hundra procent är ju doktorerna, men ändå kommer 

dom ut i väntrummet och nästan viskar vilka patienter som skall komma in på undersökning. 

Skäms på sej, vitrockar.  
 

Snart är det dags att ställa om klockan igen. Hur var det nu? Skulle den fram eller bak? Den 

enklaste regel att komma ihåg, att på hösten skall klockan tillbaka och trädgårdsmöblerna också 

tillbaka. Detta är ju samma elände varje år med att få plats med dom i garaget igen, och inte blir 

det bättre, när det har inhandlats nya under året. Var skall dom plockas in? I våras var vi ju 

överens om att dom där gamla stolarna skulle få göra sin sista säsong, men så blev det inte. 

Dom hänger fortfarande med och propsar på att få komma in i garaget. Vinterdäcken får flyttas 

ut i det fria, den sista månaden innan dom skall monteras, och sommardäcken blir helt säkert 

liggande ute hela vintern i brist på plats.  
 

Annat som skall göras vid denna årstiden är att ta hand om alla utblommade växter som står 

och ser ledsna ut. Krukor skall tömmas och tvättas, jorden skall tas omhand och löven krattas 

ihop och alla lecakulor som legat längst ner i krukorna skall tas om hand och återvinnas till 

nästa säsong. All ledig plats i källaren går åt till att torka dessa. Går man ner i källaren när det 

skymmer, och försöker spara på el och inte vill tända lampan, kan man ge sej den på att man 

missar den lilla gången som är ledig i mitten av rummet och snart halkar man runt som Papp-

hammar på lecakulor och trevar efter något att hålla sej i. Oddsen för att bryta armar och ben 

rakar upp mot hundra procent. 
 

I år har det varit sparsamt med frost så de flesta blad 

hänger kvar på träden ännu. Ja, att kratta löv är snart en 

utdöende aktivitet. Nej, nu skall det lövblåsas och löv-

sugas. Många jagar runt på gräsmatten efter något en-

staka löv som har fallit, för har man väl köpt maskinen 

måste den ju användas. Har även sett personer som satt 

lövsugen på långa pinnar och till och med på teleskop-

rör, för att nå upp och suga direkt från trädet Då är det 

lämpligt att ha batteridriven lövblås för med en sladd 

efter sej blir det mycket krångel. Lämpligt att göra detta blåsiga dagar när strömmen är billig, 

med tanke på att batterierna behöver laddas titt som tätt.  
 

Vägverket är ett föredöme när det gäller att förhindra olyckor. Dom tänker i flera steg framåt. 

Här i Kville bygdegård hålls ju en massa kurser och möten och har man suttit still i flera timmar 

och kanske lyssnat med halvt öra, är det lätt att känna sej dåsig när man lämnar lokalen. Men 

nu har vägverket gjort kraftiga skarvar på vägen från Kville så att man skall vakna upp vid varje 



passage och passagen är många. Så risken att slumra till blir minimal och asfalten är kolsvart 

så det gäller att hålla ögonen öppna vid färd för att inte hamna fel. Vägen mot Hamburgsund 

har inte sömnsäkrats än, men det kommer troligen där med.  
 

Dom som styr och ställer på Bohusläningens kontor kan inte vara rätt vaccinerade. Nu vill dom 

inte ha in verksamhetsberättelser i bladet. Man kan ju undra varför. Ett enkelt sätt att fylla upp 

tidningen, nej istället sätter dom i hur stora bilder som helst, på ingenting. Härom veckan visade 

dom en bild på en kvinna som satt på en stentrapp. Bilden gick över två sidor och i måndags 

var det en bild av en kvinna i blå bil som tog nästan hela framsidan och på mittuppslaget var 

det samma bild men ännu lite större. Med fyra bilder till på samma reportage om folkrace, tog 

detta två och en halv sida. Tidning blir ju som en pekbok till barn under tre år. Kan det vara 

nyhetstorka eller har dom svårt att skriva på vanlig svenska. Ock ofta sätter dom in rubriker på 

sådant som hänt för flera årtionden sen. Detta är väl inte nyheter i en dagstidning. Ock papperet 

går snart inte att tända i spisen med. Dom har blandat in så mycket krita i pappersmassan, så 

det går åt ett tiotal tändstickor att få eld på bladet och i bästa fall glöder det så pass mycket att 

veden tar fyr. Till den som tänker bli pyroman. Använd inte Bohuslänningen, du blir bara be-

sviken. 
 

När höstmörkret lägger sej över landet är ju 

Tv:n ett bra tidsfördriv. Förr fanns det bara 

en kanal och det var alltid något att titta på. 

Idag har vi hundra kanaler och inget att titta 

på, utom en massa reklam. Reklaminslagen 

tar mer plats än själva programmet. Viss re-

klam kan ju var rolig, bara den inte kommer 

för ofta. En reklam som blivit hur dålig som 

helst sista året är ICA:s filmsnuttar. Här 

frossar reklammakarna i mental lyteskomik. Det som är tänkt att visa att ICA har bra och billiga 

varor blir bara pinsamt att titta på. Dom borde fatta vilken urusel reklam dom visar. Som dom 

senaste inslagen när ett biträde ringer hem och frågar sin mamma hur många månader han är, 

när han handlat barnmat i tron att det var små portioner Och praktikanten dricker kaffe när varor 

kommer och skall skriva under inköpslistan med sitt namn, vilket han kanske i verkligheten 

inte kan. 
 

Vilken tur att vi har ett par månader med höst innan julen kommer med all den stress som den 

högtiden för med sej. Bara njuta av mörka, tysta kvällar, sena mornar och en temperatur, så att 

man inte behöver svettas vid lätt ansträngning. Mygg, knott och sommargäster har försvunnit, 

allt andas frid och tillfredsställelse. 
 

Ta vara på hösten hälsar Leif i Bottna. 
 

 


