
Hej där i slott och koja.   Oktober 2020 

 

Tiden bara rinner iväg. Häromdagen 

var det sommar och nu har det redan 

blivit höst. Vackra färger syns i trä-

dens bladverk. I trädgårdarna börjar 

det vissna ner, det som vi hade ett så-

dant arbete med att få att blomma. Da-

garna blir kortare och betänk att om 

knappt tre månader är det jul. Enligt 

Anders Tegnell behöver inte jultom-

ten bära munskydd och visir eftersom 

skägget tar emot allt virus som kom-

mer farande genom luften. Dock har 

tomten fått en förmaning att inte 

komma ner igenom skorsten eftersom 

då skägget kan bli tilltufsad och inte göra samma nytta, men arbetsmiljöverket har redan påtalat 

det olämpliga att tränga ner sej i en skorsten med fyra rökkanaler. 

 

Två gånger om året ställs mänskligheten inför ett svårt prov och om några veckor är det dags igen. 

Sommartiden skall bli vintertid eller normaltid som det heter. Och hur gör man nu? Skall klockan 

fram eller tillbaka och när på dygnet skall detta göras. En del gör det på kvällen, andra stiger upp 

mitt i natten och en del väntar till nästa morgon. På hösten skall klockan vridas tillbaka och på 

våren ställs den framåt eller var det tvärtom. Lika svårt varje gång att komma ihåg rätt. Armbandsu-

ret och klockorna i huset brukar de flesta komma ihåg att ändra men klockan i bilen är det många 

som glömmer att ställa om vilket kan göra att det blir missade tider. 

 

Det har varit ett ovanligt bra svampår i år. På helgerna står 

bilar parkerade utmed de små grusvägarna och hoppfulla 

svampletare trevar sej in i skogen efter de åtråvärda kantarel-

lerna. Numera ser man inte många som plockar i plastkassar 

eftersom dom har blivit så dyra så i år har de gamla hederliga 

korgarna kommit till heders igen. 

 

Tidigt i våras började vår "svampman" förbereda sej inför kom-

mande säsong. Flera kvällar satt han och kollade på Internet 

efter den perfekta svampkniven och efter mycket letande lyck-

ades han hitta den. En vacker liten kniv i kolstål med tillhö-

rande bälte att fästa kniven vid. Tysk kvalitet i minsta detalj, 

ingen Kinakniv här inte. Och smakar det så kostar det. Efter 

någon vecka anlände kniven med Postnord. Hemleveransen fungerade för ibland måste ju turen 

också vara på den rätta sidan. Kniven låg perfekt i handen och vår "svampman" gick flera dagar 

och kände in kniven och gjorde små snitt i grönsakslandet där det inte skulle snittas. 

 

Så var då svampsäsongen inne. Efter frukost gav sej vår "svampman" iväg och innan middag var 

korgen full med gula kantareller. Detta fortsatte dag efter dag, och till slut började hustrun tycka 

att det blev lite för mycket svamp att ta hand om. När frysen var full och barnen inte ville ha mera 



började dom åka runt till grannar och bekanta. Tillslut började svampmannen och hustrun märka 

att när dom närmade sej bekantas hus som redan hade fått flera omgångar med svamp såg plötsligt 

husen så tomma ut, ingen öppnade trots att det stod halvljummet kaffe på trädgårdsbordet. Dom 

kunde även se rörelser bakom gardinerna.  

 

En dag sa hustrun "att nu får du inte plocka mera svamp, det är svampförbud" Helt sonika tog hon 

svampkniven och låste in den översta lådan i diskbänken. Att försöka att protestera ansåg vår 

"svampman" inte vara värt, men efter några dagar tog svampabstinensen över. Att försöka att bryta 

upp lådan var inte att tänka på eftersom som han skulle få laga den själv. Han hade kommit på en 

smartare lösning. Om han drog ut nedersta lådan, kunde han föra en ståltråd med magnet upp 

bakom lådorna och då skulle han kunna fiska ner kniven. 

Sagt och gjort. När hustrun åkte till affären för att handla 

var det bara till att skrida till verket. Allt var uttänkt i 

minsta detalj och det fungerade. Snart satt han med kniven 

in handen på golvet, glad som ett barn. 

 

På med mössa, stövlar, jacka och svampkorg och i väg uti 

skogen. För att komma snabbare till svampställena tog han 

en genväg över en ravin och här måste det ha hänt någon-

ting för när han kom till svampstället var kniven borta. Aj, 

aj vilket elände. Han vände snabbt om och började leta ef-

ter kniven men den fanns inte att hitta. Det var bara att 

acceptera. Fort hem innan hustrun kom tillbaka från affären och låtsas som ingenting. Hur han skall 

förklara att kniven är borta från lådan får bli ett senare problem. I flera dagar har han sedan gått 

samma väg och letat men ännu har ingen kniv hittats. 

 

Ännu en gång är hummerpremiären avklarad. Den första hummern 

som såldes gick för ett högt pris, runt 34000 kr. Inte klokt att ge så 

mycket pengar för ett skal med lite kött inuti. Och som alltid klagar 

hummerfiskarna på vädret. I bland blåser det för mycket och ibland 

blåser det för lite. Aldrig är det Sverige-lagom. 

 

Nästa stora premiär blir älgjakten. Om bara några veckor smäller 

det. Då är det säkrats att alla svampplockare håller sej borta från 

skog och mark Lennart Hyland gjorde tillsammans med svenska fol-

ket en ABC-bok på sextitalet och under bokstaven Ä stod att läsa: 

Älgen ensam satt och log  

i en sönderskjuten skog. 

 

Vi får hoppas att dagens jägare är mindre skjutglada. 

 

En god höst önskar- Leif 


