
OROVÄCKANDE MÅNGA LÄNDER följer en stigande kurva med corona-
smittade. Dagens aktuella Corona/Covid-19 siffror är följande:

32.626.165 bekräftade fall  –  990.134 döda globalt

Land Smittade Döda Land Smittade Döda
USA 7.040.313 203.918 Sverige 90.923 5.880
Indien 5.903.932 93.379 Danmark 26.066 647
Brasilien 4.689.613 140.537 Norge 13.545 270
Ryssland 1.138.509 20.140 Finland 9.577 343
Colombia 798.317 25.103 Island 2.561 10
Peru 794.584 32.037 Estland 3.165 64
Mexiko 720.858 75.844 Lettland 1.654 36
Spanien 716.481 31.232 Litauen 4.295 89
Argentina 691.235 15.208 Tyskland 283.712 9.456

NÄR JAG SÖKER PÅ NÄTET vad som finns att göra står 
det överallt. ”Det finns tyvärr inga evenemang”. Kulturlivet har nästan helt 
kollapsat, även om vissa eldsjälar försöker sig på mindre arrangemang av 
olika slag.
 Vissa yngre lever precis som vanligt med arbete, träning och familjeliv. 
Deras liv rullar på med endast smärre irritationsmoment. Dessa människor 
förstår nog inte hur det är för den äldre generationen som fått hålla sig isole-
rad och blivit hänvisad till andras välvilja för att tillvaron ska fungera. Vissa har 
blivit behandlade som vore de pestsmittade fast det inte är de som bär runt 
på det farliga viruset.
 Jag har faktiskt börjat gå ut och handla själv (iakttagande alla försiktighets-
åtgärder). Jag kan inte begära att min dotter ska åka 
nästan tolv mil enkel resa för att hjälpa mig handla. Hon 
är hjärtskärande orolig för min skull trots att jag berättat 
hur försiktig jag är. Det är en frihetskänsla att sätta sig i 
bilen och kunna uträtta ett ärende på egen hand så länge 
man kan det.
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Sju månader har Coronan prövat oss och det bara fortsät-
ter. Satt för en tid sedan och läste om en annan pandemi 
’Spanska sjukan’.  Den höll på 27–28 månader. Vad 
jag förstår var vi bara ca 1,8 miljarder människor på 

klotet då. Ungefär en tredjedel blev smittade och mellan 50 
och 100 miljoner människor dog. Ett stort spann mellan 
50 och 100, men man hade väl inte så säkra uppgifter då 
i början av förra seklet.
 Min farfar dog i ’spanskan’ 1918 och lämnade min 
farmor ensam att streta vidare i livet med nio barn. De äldsta 
var väl runt tjugo så de hade nog redan lämnat hemmet för att ta 
tjänst och försörja sig. Farfar var 44 år när han dog och min far 
var då bara nio år och näst yngst.
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FÖR NÅGON VECKA SEDAN hörde jag om en äldre man 
som ville överföra  5.000 kr digitalt från sitt SEB-konto till 
sonens konto. Banken spärrade hans konto. De sa att han 
var för gammal att hantera digitala överföringar trots att 
han gjort det många gånger förut. Tämligen horribelt. Här 
kan man tala om att banken silar mygg och sväljer kameler. 
Det går för sig om det är någon som överför miljarder. Hur 
tänker banken, som själv inte vill hantera kontanter?
 Är det meningen att vi gamlingar ska gå till bankomaten 
och ta ut pengar, utsätta oss för rånrisk, skicka pengar-
na i rekommenderat brev eller personligen resa iväg och 
överlämna dem och mottagaren sedan ska gå till sin bank 
med sedlarna och prova om hen får sätta in dem. Hen lär 
få ännu svårare att bevisa att det är ’vita pengar’. Banken 
ville kanske väl men så fel det blev. Nu miste de en kund i 
stället.

JA, DET ÄR INTE LÄTT ATT BLI GAMMAL när man med 
automatik blir betraktad som mindre vetande för att man fått 
några fler årsringar. ALLA gamlingar är faktiskt inte demen-
ta.

27 september 2020                                                                                         Inger Klintberg Danielsson

Höstkorgen famnar
tyngden av söta äpplen.
Skörhet och mognad.

Rika gyllne höst,

skärpa och klara färger

ger du åt tanken.

Solen värmer än,
skänker åt livet trygghet
trotsande mörkret.

Här några strofer ’höst-haiku’ till tröst:


