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Lånade bilder från
"Om krisen eller kriget kommer"



Nyss hämtade jag våra matkassar hos Maxi. Snyggt och prydligt, just in time. 
Man blir inte insläppt och ”utlämnaren” drar på sig handskar när han greppar
den elektroniska pryl där jag ska kvittera varorna.
Igår eftermiddag blandade Ulla ingredienser för en deg. Skulle blivit gott
med nybakt idag. Det visade sig emellertid att ingen jäst fanns i hemmet. 
Coronainstruktionerna för 70+are innebär dock att vi inte kan få hem jäst
förrän nästa beställning som vi planerar till fredag. En god vän på
gångavstånd hade inte heller någon hemma. Det fick bli kompostpåsen
denna gång.

Ytterligare några rutiner att se över. Vem ska köpa ut nästa gång vi behöver
vin? Liknar motbokens tid när det, åtminstone i min familjs kretsar, var 
skämmigt att köpa alkohol. Stor bandyportfölj och mössan djupt neddragen.

Bilen behöver tvättas och vi tycker det är lite jobbigt att göra det själva
numera. Brukar sitta i tvätteriets kontor, men det är inte tillrådligt idag. Måste
alltså vänta tills det blir så varmt att jag kan sitta ute.



Ska troligen hjälpa en släkting hämta varor som de beställer via nätet. Sjuka
och billösa. Någon annan som behöver lätthjälp av en osmittad 70+are 
känner jag inte till. Ingen har hört av sig.
HAMSTRARNA verkar så här till en början vara lite löjliga figurer som hör
hemma i en svunnen krigstid. Troligtvis rör det sig huvudsakligen om 
människor som inte tidigare tagit till sig innehållet i broschyren från MSB 
”Om krisen eller kriget kommer”. Vi har ansvar för oss själva i 72 timmar och
när alla tänker samma tanke samtidigt kan Expressen sätt krigsrubriker.

Det kommer att bli väldigt långtråkigt att sitta internerad här i flera månader. 
Intressanta avbrott blir ju när man brådskande måste maskera sig till 50-
åring för att smyga in på Maxi och köpa jäst, små små paket som vi brukar
glömma när datorbeställningen görs.
Glöm inte jästen! Och tänk på att SPF fortfarande finns om något skulle
inträffa.



Om krisen eller kriget kommer



"Dom kallar oss hamstrare."



En lycklig tid före Corona.


