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På 1920-talet och tidigare fanns 
det hemma i Hålanda en allde-
les speciell ”attiralj”, som kall-

lades ”spöttkupp”. Som regel fanns 
det flera utplacerade på vad man 
skulle kunna kalla strategiska platser 
i de olika rummen.

De var tillverkade antingen av sta-
bilt gjutjärn eller av uthamrad mäss-
sing. Båda typerna var försedda med 
olika mönster, de av mässing var väl-
digt fint ornamenterade. De liknade 
mest en djup tallrik eller skål, ca 20 
– 25 cm i diameter. Varje sådan hade 
sin bestämda plats, allt efter ägarens 
villkor eller önskemål. De var fyllda 
med finhackat enris.

Normalt stod en spottkopp place-
rad innanför köksdörren. Den bru-
kades inte bara av husets folk, utan 
även av manliga besökare som an-
vände sig av snus som vanemedel. 

Bra för tänderna sade man, även de 
som inga tänder hade.

Manfolken hade även sina egna 
”avstjälpningsplatser” i det egna 
hemmet. Oftast var det vid deras 
matplats vid köksbordet eller vid 
sängkanten. Att dessa uppsamlings-
kärl skulle räknas som ohälsosamma 
var det ingen som tänkte på. Jo, de 
stackare som svarade för dess rengö-
ring, husmor eller piga.

Men man måste ju servera även 
gäster. Var det kalas stod en sär-
skild spottkopp av mässing vid kakel-
ugnen. Den frekventerade gubbar-
na innan de tog för sig av den varma 
toddyn. Hade det blivit lite mycket 
av den varan, kunde det hända att 
det blev lite svårt att träffa rätt.

Rengöringen, ja det ålåg husmor 
eller i de flesta fall pigan att ansva-
ra för. Det skulle ske på lördagen. 
Bedöm själv hur en sådan attiralj såg 

ut då. Tömning, skurning, skrap-
ning, ordentlig rengöring, hacka nytt 
enris och sedan placera den på sin 
rätta plats.

Jag har på många auktioner genom 
åren sökt en sådan här spottkopp för 
att putsa upp den och ha som ren cu-
riosa, men har aldrig funnit någon. 
Kanske såg husmor till att tinges-
ten helt kom att förstöras - helt för-
ståeligt.

I samband med snusande kan jag 
inte annat än berätta om en sådan 
händelse i mitt hem i Höga. Min far, 
farfar och drängen snusade alla tre. 
Det hörde till kutymen att då min 
mor lördagshandlade köpte hon även 
en stor strut av varan för karlarnas 
veckobehov. Snuset hälldes i en glas-
burk med lock och placerades på ett 
lämpligt ställe, där var och en kunde 

fylla på sitt behov i sin dosa.
Det var ofta kusiner från Göte-

borg hemma hos oss i Höga under 
en eller annan sommarvecka. En 
jämnårig till mig kom på en idé 1925 
att vi borde ”smaksätta” snusen. Vi 
letade i mors kryddhylla och fann 
en lämplig ingrediens - starkpep-
par! Gubbarna lade in, spottade 
och sköljde munnen, så fick de sår i 
munnen. Då skvallrade någon när-
stående. 

Fan vad det sved i ändalykten 
sedan!

Evert Högabo 
i Hålanda
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Besök gärna vår hemsida 
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Välkommen på Sopplunch 
i Surte församlingshem 
varje tisdag kl. 13.30 

Modernt Symöte
Nu har vi hållit på i ett år med en träffpunkt 
för kvinnor i Nödinge nya församlingshem. 
Vi fortsätter under hösten att träffas torsdagar 
ojämna veckor 18.30 – ca 21.00 
Vi ser detta som ett modernt symöte för tjejer 
över 16 år (barn lämnar vi hemma) där man 
kan pyssla, baka, sy eller bara dricka kaffe och 
prata.
Vi träffas den 27 sep,11 okt, 25 okt, 8 nov, 
22 nov, 6 dec

Varje gång fi nns det fi ka till självkostnadspri-
set 10 kr. Vid pysseltillfälle erbjuds material 
till självkostnadspris.

Har du frågor får du gärna höra av dig till oss!

Linda Sjöberg 0303 – 97175, 
Elinor Gandee 0303 – 229413, 
Marie Andreasson 0303 – 97114 

Predikoturer
16 sept. 15 e. Tref.

kl 11 Gudstjänst Nödinge kyrka 
V. Wetterling

kl 11 Gudstjänst Surte kyrka
R. Olausson

18 sept. Tisdag
kl 14 Gudstjänst Trollevik 

V. Wetterling

23 sept. 16 e. Tref. 
kl 11 Mässa Nödinge kyrka 

R. Olausson
kl 15 Gudstjänst Bohus 
Servicehus R. Olausson

kl 17 Musikgudstjänst Surte kyrka 
R. Olausson

30 sept. Den Helige Mikaels dag
kl 09.30 Gudstjänst Nödinge 

kyrka R. Olausson
kl 11 Mässa Surte kyrka 

R. Olausson
kl 15 Gudstjänst Bohus 
Servicehus R. Olausson

Välkomna!

KUTSU ILOSANOMAPIIRIIN
Aloitamme Surten srk.kodilla 5 iltapäivän sarjan, jossa etsimme Raamatusta 
vastauksia elämän perimmäisiin kysymyksiin. Sarja on tarkoitettu niille, jotka 
eivät ole paneutuneet Raamattuun tai kristinuskoon.

To klo 13-15: 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11.

Tervetuloa
hiippakuntapappi Tom Blåhed

Finska Bibelstudiegruppen samlas varje onsdag kl. 18 i Surte församlingshem, 
Lilla Salen.

www.mittiale.se – 0303-332660

Starrkärrs pastorat
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Jukebox
MusikgudstjänstMusikgudstjänst 
i Älvängens kyrkai Älvängens kyrka

Söndag den 23 september kl.18.00Söndag den 23 september kl.18.00

Kammarkören VocAle sjungerKammarkören VocAle sjunger 
önsksånger från sin repertoar.önsksånger från sin repertoar.

LevandeLevande

Det händer i

Till minne av
Min kära hustru

Vår kära mamma och 
svärmor

Maud Engstrand
*24/8 1943
+8/9 2002

5 år av saknad men
Ditt ljusa minne lever 

kvar!

Eje
Mahlin och Tobias

Önskar vi fått träffa dig!
Lucas och Maja

Du är det finaste jag vet.
Du är det dyraste i världen.
Du är som stjärnorna, som 

vindarna,
som vågorna, som fåglarna,
som blommorna på marken.

Du är min ledstjärna och 
vän.

Du är min tro, mitt hopp, 
min kärlek.

Du är mitt blod och mina 
lungor, 

mina ögon, mina skuldror, 
mina händer 

och mitt hjärta.

Friheten är ditt vackra 
namn.

Vänskapen är din stolta 
moder.

Rättvisan är din broder, 
freden är din syster,

kampen är din fader, framti-
den ditt ansvar.

Du är det finaste jag vet.
Du är det dyraste i världen.
Du är som stjärnorna, som 

vindarna,
som vågorna, som fåglarna,
som blommorna på marken.

/ Björn Afzelius

Sanningen om spottkoppen

När du som förälder
behöver en annan

mamma eller pappa
att prata med.

Rädda Barnens
Föräldratelefon

020-786 786

Vem var  
Stalin?

Låna en biografi
på biblioteket istället


