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Ovanligt nog tycker jag att huvud-
byggnaden är betydligt större än jag 
minns.
den.



Såskopp - slöfock, odugling, slarver.

I veckan återvände jag till platsen för mitt första 
sommarjobb - smörgåsnisse (servitörslärling) -
Tingsryd och det som då hette Kurortens sommar-
restaurang på en backe högt över sjön Tiken.

Idag verkade allt ha varit stängt hela sommaren, men 
gräsmattorna var välklippta och allt tipp topp.



Arbetsförmedlingen.
”Det enda jobb jag inte tar är på restaurang!”
15-åringen är styv i korken inför familjen, när han ska köra till 
arbetsförmedlingen för att söka sitt första sommarjobb. Det 
är en mils slingrig grusväg med cykel från Stenfors in till 
Tingsryd.
Pulsen är på topp när han försiktigt öppnar dörren till 
lokalen där jobben finns.
”Vad hade du tänkt dig för jobb då?”
”Vad som helst, men inte på restaurang. Jag vet ingenting
om sådant.”



En kvart senare har han övertalats att bege sig till Kurortens 
sommarrestaurang på andra sidan sjön Tiken. De behövde 
en smörgåsnisse, en helt okänd yrkestitel. Fältflygare, 
sjöman eller kanske skogvaktare var annars välkända jobb.
Det tog inte lång tid att komma till Kurorten, restaurangen 
syntes tydligt från samhället och runtomkring i terrängen 
låg huslängor med rum liksom enskilda stugor. 
Han skulle kontakta de två gamla systrarna som tillsammans 
drev stället. De bodde i ett hus på vägen fram till 
anläggningen. Nedförsbacke från stora vägen och där låg 
bostaden, ett förnämt hus i vitt och blått i kontrast till 
övriga byggnader i falurött.





Överfallet.
Plötsligt kommer en tax, ettrigt skällande, rusande mot 
honom, hugger sig fast i byxbenet och drar omkull den 
stackars tilltänkte smörgåsnissen. Hundens ägare, tydligen
en av de två kvinnorna, skyndar fram och skäller - på
hunden.
Inga skador, men just nu, många år senare, inser han att i
detta ögonblick hade han fått ett bra övertag som han inte 
utnyttjade just då, men som säkert var till hjälp senare 
denna sommar.
Anställning hela sommaren, månadslön endast 125 kr, vit 
kavaj och svart fluga fanns, men svarta byxor och vit skjorta
fick han skaffa själv.



Ha huvudet på skaft
Huvudrätt, förrätt, dessert, fiskkniv, bjud från höger, servera
från vänster, håll snyggt på bordet, ha uppsikt, var 
uppmärksam på gästens signaler, dricks ska ges till den 
servitör som har just det bordet, var alltid vänlig, skaffa
hjälp, ojoj ojoj ojoj……lär dig vad rätterna på matsedeln
betyder!
Han var läraktig, han fick massor av dricks och han tog hand 
om pengarna själv, förfriskade gäster kastade nävar av 
enkronor efter honom, han lärde sig äta med kniv och 
gaffel. Kort sagt: det gick riktigt bra!



Höger öga serveringsfatVänster öga - såskopp



En såskopp bör inte hanteras av en såskopp
Ansvaret utökades. Han fick ensam ta hand om alla gäster 
för frukosten, ibland uppemot 100 personer. Han hjälpte till 
med serveringen i matsalen, han fick inte beställa alkohol 
men serverade, vilket inte heller var tillåtet.
En kväll med många gäster inträffade vad som hittills varit 
en hemlighet – han skulle servera slottsstek. Hela biten 
ligger uppskuren på ett stort fat med smörgåsnissens högra 
hand under. Fatet bjuds från höger sida. I vänster hand 
håller nissen såskoppen av gräddsnipemodell och vars 
innehåll han ska hälla på tallriken från vänster när gästen 
lagt för sig.



Medan gästen, i detta fall en parant kvinna, gräver på fatet
och närapå orsakar att detta kantrar, ser nissen att han inte 
har riktig koll på såskoppen, vars innehåll sakta sipprar ned 
på gästens rygg.
-----------------------------------------------------------------------
Inte vilka såskoppar som helst kan bli servitörer, men 
eftersom han aldrig hörde något om händelsen, får man 
anta att det intjänade plusset från taxincidenten inte
behövde tas i anspråk denna gång.
Jag vinnlägger alltid mig om att ha ett gott förhållande till 
hundar.






