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Kåseri är en lättsam text som innehåller 
högt som lågt grundat på egna erfarenhet-
er.

Kåserier har alltid lockat mig, men att 
tränga sig in bland kåserigiganterna har 
självklart inte varit möjligt: Red Top, Eld, 
Gustafsson med Mustascherna, Cello m.fl. 
Men om nu RR-redaktören vädjar om bi-
drag i coronans tid, så sammanfaller det 
med den gamle enslingens behov av att sti-
mulera hjärnan.

Naturligtvis ska den röda tråden vara pi-
por och tobak men det kan bli ett problem. 
Enslingens minnesluckor blir allt värre – 
med ålderns rätt. Tappar han tråden så kan 
det väl ändå bli en inblick i hans vardag. 
Hemtjänsten tillhör den.

Hemtjänstens personal är oftast kunniga 
och erfarna personer som man lär känna 
och får ett gott förtroende för. Men det 
behövs ju ”fler händer i vården”, särskilt 
under vikarieperioder. Dessa ”händer” är 
ofta arbetslösa yngre män som i bästa fall 
har sett en åldring i youtube. Under en pe-
riod behövde jag hjälp med frukosten. 

5-6 ”händer” under en vecka var inte 
ovanligt. Alltså ny instruktion till varje 
nykomling: Koka fyra koppar kaffe som du 
häller i termoskannan, havregryn, och vat-
ten, en halv dl gryn och en dl vatten, glöm 
inte en nypa salt (barndomens förhatliga 
havregrynsgröt som nu är nödvändig för 

tarmfunktionen), mikra i två minuter, 
koka ett ägg, sex minuter brukar bli bra. 
Koppar och glas finns i det skåpet. Nu ut-
spelas följande:

Nej du behöver inte bryta dig in i det 
låsta skåpet. 

Kom inte med en kopp kaffe nu, det blir 
ju kallt innan jag ätit. FYRA koppar i ter-
moskannan var det. 

Det var gröten som skulle mikras i två 
minuter, inte ägget. Att skala och servera 
ett tvåminuters ägg i en äggkopp är dock 
en konst.

Ofta sägs det om handfallna män i köket 
att de kan ju inte ens koka ett ägg. Det är 
ett fullkomligt felaktigt omdöme. Att koka 
ett frukostägg med fast vita och lös gula är 
en KONST. Så här gör man: ta fram ägget 
ur kylen i tid så att det får rumstempera-
tur. Koka upp vatten och ägg och låt sedan 
koka sakta i cirka sex minuter, inte storm-
koka. Kyl av i kallt vatten en stund. Så ska 
det va!

Det fins riskgrupper i samhället i dag, 
70+are. Som 90+are tillhör man väl en un-
dergrupp – eller övergrupp som överbliven. 
När nu hela tillvaron har digitaliserats kan 
det inte hjälpas att vissa riskerar att hamna 
i utanförskap. Lite spill får man räkna med. 
Det blir kanske lättare om man placeras in 
i en riskgrupp. Då kan man överlämna hela 
klabbet till hemtjänstens nya ”händer” som 
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är digitaliserade med modersmjölken. Att 
den digitala världen fulländats i maskopi 
med coronan är nog bara en slump.

Men nu har jag en bestämd känsla av jag 
glömt något. Visst – pipan. Den rökte jag 
ju efter morgonkaffet. Den låg färdigstop-
pad sen kvällen innan. God is in his heav-
en and all is well on earth. Det gäller bara 
en stund med god tobak i en väl rengjord 
favoritpipa. 
Vad därutöver är får jag återkomma till.

Halmstad i november 2020

Olov


