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FRÅE{STÅ III{I}E B rjSÖK
T
lnnan Stalin slutade sin skiftesri-
ka levnadsbana hade han uctryckt
den meningen, att olika samhälls-
syst€m kan arbeta sida vid sida

och samarbeta under fredliga för-
hållanden, utan att låta sig störas

cller komma i strid med varandra
på grund av olika seder och sam-

hällssystem. Detta betyder icke en

strävan efter likriktning, endast ett
erkännande aY att det kan finnas
olika lösningar för samma prob-
lem. Som ett sätt att knyta närma-
re förbindelser mellan olika stater
händer det numera ofta att de oli-
ka ländernas statsöverhuvuden be-
söker varandra efter tiliträdet tiil
sin tjänstgöring. Så sker i Europa
och även i Asien. Sedan kriget i
Vietnam glädjande nog avslutats
har ledarna för världens två stör-
sta foik besökt varandra. Först res-

te Folkrepubliken Kinas statsmini-
ter Chou En-lei och gjorde visit i
Indien hos prerr-riärminister Nehru.

Och nr.r har premiärminister Nehru
besvarat visiten hos Chou EnJei i
I'ekrng. Vrd en pressmottagnlng I

Peking den z5 oktober yttrade
Nehru: "Mina överläggningar med
Kinas regeringschef Chou En-lei
har lett till etr stort mått av enig-
het. Det har inte förekommit någ-
ra sådana skarpa meningsmotsätt-
ningar som vissa brittiska och ame-
rikanska tidningar har uppgivit.

Jag tror att mitt besök i Kina inte
bara har bidragit till ett närmande
mellan vfua bäda länder utan ock-
så tjänat världsfreden".

Däri kan man säkert instämma.
Däremot ställer man sig frågande
till om detsamma kan sägas om
Adenauers besök på Island.

Och vad vill Europa? Europa,
som sett vad tysk upprustning kan
leda tiil, vill återigen låta Tysk-
land upprusta. Borde q Europa
hämta visdom från det åldriga
Asien?

LIrt4belh I 4mn].

MODERN
(Forts. från sid.22).

gan, satt Iänge stum innan han slut-
ligen tog tili orda och vände sig till
allt folket:

- Men tagri kuli Timur!
Jag, guds tjänare, Timur, säger som
det förhålier sig! Levat har jag och
jorden har redan under många år stö-
nat under mig. I ett trettiotal år har
denna hand beriivat döden dess skör-
dar och jag förintar för att hämnas på
döden för att den ryckte bort min son
Djigangir, för att den släckte mitt
hjärtas sol! Man har stridit mcd mig
om kejsarriken och städer, men ingen
har någonsin kämpat mot mig för en
människas skull, och en människa1rär
i mina ögon aldrig haft något värde,
och jag har aldrig tänkt över vem
hon är och varför hon råkat i min
väg! Det var jag, Timur som sade till
Bajasid, sedan jag besegrat honom:

"Oh, Bajasid, som du ser är stater
och folk obetydligheter inför Gud. Se
bara hur han gav dem i våld åt så-
dana människor som vi: du -- sned
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och vind, och jag själv - halt!" Ja,
så sade jag till honom, när han för-
des inför mig i kedjor och dignade
under deras tyngd. Så sade jag, när
jag såg honom i olyckan, och jag
tyckte livet kändes bittert likt mal-
örten som växer bland ruinerna!

- Jag, Guds tjänare, Timur, säger
vad sant är! Här framför mig sitter
en kvinna, som en vålnad, men hon
har i min själ uppväckt känslor som
hittills varit mig främmande. Hon ta-
lar till mig som en jämlike, och hon
ber inte, utan fordrar. Och jag inser
och förstår varför hon är så stark -hon äiskar och kärleken har lärt hen-
ne inse, att barnet hennes är livets
gnista, ur vilken flammor kan fram-
springa för många sekel framöver.
Hal kanske inte alla profeterna varit
barn en gång, och hjällarna varit
svaga? Oh, Djigangir, mina ögons eld,
kanske var du skickad att värma vår
jord, att bringa den lycka - själv
har jag begjutit den med blod och
sinrf r'len frrrlrf l-erl

Änyo försjönk folkens gissel i lång-
varigt grubbel och sade till sist:

- Jag, Guds tjänare, Timur, säger
vad sant är! Trehundra ryttare skall
omedelbart bege sig till mitt rikes
alia utkanter för att leta efter denna
kvinnas son, och själv skall hon stan-
na här, och tillsammans skall vi vän-
ta. Den som återvänder med barnet
på sin sadei blir en lycklig man -
så talar Timur! Är du belåten kvinna?

Hon strök sitt svarta hår ur an-
siktet, log mot horrom och svalarle i

det hon nickade:

- Ja, kejsare!
Då reste sig den skräckinjagande

gubben, och bugade sig tyst för hen-
ne. Men den muntre poeten Kermani
jollrade förtjust som ett barn:

Vad är vackrare än sången om blom-
mor och stjärnor?

Alla svarar med en mun: sången om
kärleken!

Vad är vackrare än solen en klar
majdag?

Och den förälskade svarar: det är
kärleken!

Ack, fagra stjärnor på midnattshim-
len - jag känner er!

Oh, sköna sol vid niddagshöjd - jag
känner dig!

Min älsklings ögon, fagrare än alla
blommor - jag känner erl

Och hennes leende är. som solen der.r

väna - jag känner det!

Men ännu har ej den vackraste bland
sånger sjungits,

Sången om alltings upphov på jorden.
Sången om världens hjärta, om hjär-

tat det underbara.
Om T o i, som vi människor kallar

Modernl

Och Timur{enk sade till sin poet:

- Just så, Kermani! Gud misstog
sig ej, då han valde dina läppar för
att förkunna sin visdom!

-- Oh! Gud själv är den bäste poe-
ten! - mumlade den berusade Ker-
mani.

Men kvinnan 1og, och det gjorde
även kungarna och furstarna, alla
krigarhövdingarna och alla de andra
barnen, i det de såg på henne - Mo-
dernl

Allt detta är sant, vartenda ord är
riktigt, det vet våra mödrar, f.räga
dem och de svarar:

- Ja, det är en evig sanning, vi
är starkare än döden, vi som ständigt
skänker världön visa män, skalder
och hjältar, vi som ger den allt vad
den är ryktbar för!

(Från ryskan rru Sören RJrlströn).



I)e/ )t,rll*t.rk:t kt'inrtaf;;rhtrrdc/r .rhalt i Årrici,r

Atrclrea Attrlreett;

sk.r1'rcr'. (Dct kan hiindri att rnan

Ir;rr en kursdcit;rgare sonl :rldrig
iöl'ut sett en tandborstc). .fust ntr

\';rr lrcl.r krrrscn f r'ån Svditalicrr.

.J,rg t,inktc på rncdborg;rrskolan på

Fo,1elst.rti iijlstås och ijnskarle etr
SK\r h.rclc crr rlriliu så litcrr sk,t-
t-

Klock.in ro s.llnnr.r kr'.ilI
,;ick SAS pl,ur, en D(,6 B. till
i',.rlktrtt.r. l)l.rnct lrecle st.ilt.rt Ir'årr

Storl..h,,lnr pi rnorgt)ncn. Dct tog
t,ss ått.i tirttrn:rr rrtt f lyga till Aba-
cl.rir, f crn tin'tn't.ir. f rån Ab.r.l.rn till
h..rr':lclri och lcnr rir-nnr.rr clär'iirårr

till l(irlkutta. Med cn tirnmes up'r-

pehåll vicl nrellanlandningarna
och nrccl tidsför'skjutningcn v:rr vi
l'ranttnc i Kllkrrtt.i rlerr : ,rkt,,bcr'

kl. r r .Jo på kviillcn. l)lanct fort-
såttc onleclclbert till B;rngkok och

Tokio. Ett sådant plan flyger fan-
txstiskt jänrnt på 4ooo rlrete rs

hojd ungcfiir. Redan i Abadan
var det varrllt, samma ökenvärme
som vi mötte i Aschabad i våras.

Och det är varnrt hiir, iast alla sä-

llo' ;rtt clcnna årstid iir clet ingcn

vidarc värmc.

Från ROM KALKUTTAtill
T-'rH .. r'Ilrr r.iniig senstltnrnat'sol Iystcr

iivel Iiorrr rlcrr r oktolrer när Me-
rie l.letltl.rlena Rossi tog nrig ut till
tlcn siiol;r sonr dcn it.rlicnska sek-

rionen lr,' Ki)V h;rr ut:urför Rorn.

Biltlcn h,ir brcclvici ger elr aning orn
Irur v;rckert irusct iir nrcn intc on't

dct underh,rrl läget. Skolan, sonl

lrctci' " Ii'nr.r Batrdicr;r" cf te r e n

rrrriLlig kvinn,r sottr clrg unclcr kri-
;i.t. liiqcr i ,Arrici.r tit,tnt'iir',i\lb:r-
no bl:rnc{ kl:rssiskl ktrll:rr -- C:rt-
te lli llonr;rtti; utsiktcrr ;ir trrrclcr-

l;.rr', l'r'irr en b;rlkong i trecljc r i-
irini.'rr scr nr.'ur .incl.r tiII ltavct.
I it '.irskilt litct hrrr iirnclråller
ti,.,,i',.ii.'ir !'iii Ii [).:rs()ncr'. ltrr sir.rll

itt Lit *kiii,-'t-rrln t()lntcll 
- 

gr'.i:;lll.tt-
l()r i,,r \ .r,i' litsiikt lirr.i, r'inclt'ttv..rt'-

n,t ,,.il' it)()rjlt.t. tie t l.trrns lrrlit .tr

iiriirr'.ike r' --- ,,ch h.urs f l'rr stir fiir'
rn.Lii.rgnin;icn. St.iclningclr -.kiitcr'
ll,-''reln:r si.ilr.i rlct \''.il- s.lrj(i-

iii.,t lint iirt'r'.rllr l'.r.r vi kont r,v,in-
t.rtle. Vi iit rnititi.irl t'ted ..lctit. r'ril-
tii;t br'.r in.it. [:lcvcln,r qiir sjiilr'.r
r.ri-)r) rtt.rt'c.icln itrrr och oldning
irrorn err viss giverr kosttr.rclsr'.rtrt.

Viste lscrr vicl skolrrrt iir kostnedsfri.

V;rrjt: krrrs riicko' ungcfrir 6 I'cc-
kor. Under d. 3 åren skolan på-

gått h;rr trngclr:ir yoo kvinnor un-

clcrvisr.ts cltir. I(ulserna iir av olik,r
typ bcrocnclc på vilken k:rnrpanj
i'nan avscr f ijr cn konfercns,
för rrbctc L'rlancl barn, för bättre
bostiiclcr, f ör' 8 nr:rrs o.s.\r. Jvf an

gcr också ott.r lite t alInränna liun-

ry*



Medpassagcrarnå t:rlade ganska

mycket tyska och dcssutom hebre-

iska och ungersk;r, en gl'upp tnttsi-

lier från Isr,'rcl av ungcrsk härstan'r-

ning for till Kalkutta -_ de hadc

f ått engagefflcnt f ör ett år. När
nlArl frårr Israel vili fara österut

iir: i dessa spända tidcr cnda möj-
lighcten att flyga till ltonr och se-

clan ta SAS-planct sorlt ttuntcr;1

unclvike r att f lyga ijver arabjskt
ornråcle. Min favorit bland passrr-

gerarna var en italiensk språkvc-
tenskapsrnan, halvt priistklädd, sc-

clan r-nånga år' bosatt i Tokio oclr

syssclsatt mcd språkstudier f ör
kyrkans räkning. I-{;rn hadc cn

stor beundran för östcrl,indsk kul-
tur och var ytterst kritisk rrot
kristen r-r'rission. Han saclc xtt cn

kristendom byggd på grekisk l<,ul-

tur aldr:ig kr-rnde vara något för
Asien.

Bland passagerarna fanns också

ett ungt tyskt par med två små,

små ylleklädda flickor. De steg av

i Kalkutta. Flickorna var ängla-
lika hela resan uren hettan på flyg-
platsen i Kalktrtta blev för myc-
ket för dem. Två söta indiska
rnarkviirdinnor bar derrt omkring
och plockade srttåningotn av den-t

:rlla kläd det hade varit kallt
i Tyskland. Pass- och tullformali-
teter tog en ändlös tid. Mitt ryska

visum var väl orsaken till att po-

lisen måste tala med mig en extra
gång, men hur de kunde veta att
jag fått Stalins fredspris hör till
I ivcts oförklarliga mysterier.

Och så efter tner än en titntrtc
satt vi genomvåta av värnten i brrs-

sen på väg till Kalkutta. Oc:h ge-

nåsr där' i niörkret mötte Vi In-
clien.

Så fort vi kom inorn strrtletts

områdc låg det fullt av rn;inni-
skor och sov på trottoarerna, hun-
clratals såg vi. Bara män och poj-
kar tycktes det. Man säger att cler

är folk från byarna som h:rr ar-
bete i staden och intc har råd eller
nröjlighet att få Ann;1t nettkvarter.

4

kuinnor

t.tså qr".lf zJ7a 1.-a5 *Ta:.iact-zt .t. 1*{. +.ooPrial v1rl.-i jirrrrer;rfrt år.1s xittttt
r6.iut parzr$rd. E r'a tt*rr.nEJva&a. ar Prs 6c<r il^qrftr.rdl-az4 "V ifo'trrf ptc, ciyewf"r q.r+ t;
qurr i-<xr dai.rtraetr e\, r-4tcG(, l.dtt'r,'lral2t.rta'e8ti.-rilroq 

t4åta.r,F.rr'1, trr/,..t-4a
å1;1-.1 t'c*o^*{, r-.-i ?".1t".., -t t'6rrt 'r-tl'""*- ua.'i 3p-+-- p,Jr rqt.lr?trr 

7v'.a..-
Sfrorx.ttc,\to <ir!4ovcr,!Lo ar,, qdSLcL^*- -frL;62^ e*no'Z.t-'(Alqttrr t(vf?t^rta, jr'; 9.14

ro^ v.{ Fw$r1 vranr.< rÅ'Hv*piv*v'ElvJr ri ?u?pe.l. 1'.c< ät"-'*ä.tl-,2* AnOnYtH*rSf..v
t-6nrx H Ct{xH:liR 5a.r .ri,Jpe }a.</-c. o-f -r t;rvL 6'37t<lr,t;?4noJ vlrttvt ro' krrrclrr'-

Grekiska

Sll tttt.itt 1t"i /luutts/L' pt/tltt'r ltdr iii rt,q:l,rde gt,'-

1)rLt kritttt,tr lriinlat )ter el/ bd.rktp .r,,ttt i t,t ttt-

itt.rntlrt,, ltder .rå; "lil, .r,tttt hitti/l.r b)dra{l lill
.r// r i ,ittttrt i,:ir let''r, lli ktu helria o.\\' //t' lån,qett'
tl.rftt'tt. l') l,iggt'r vår.r,tle iEd.rt hiincier, t,i är

.tiIr,t rrll t,it rö.rt .rkall nå I:r 
- 

Krär rte,l
.'i tttttt .r/örrt' t tt/t iiget/tet oc/t be:luLrctnhel ttt' !t c-

Ii'Lt rt'geriit,qett, bo.r FN oc/t hr,.r regeriitg,trtt,r )

I:,\ ; r ilttdIt'ill t.\/.t/ ct' ALLA/|ÅI\1 AMNES'|'1".

VÄDJAR OM HJALP
tr
Hend"t som sträcks mot fredens vita få-

gel, mot gryningens gyllene budskap. -
Det lilla kortet som ni ser här bredvid

har SKV fätt frän grekiska kvinnor. Det

är nrålat för hand, med vattenfärger, av en

av dem 
- 

någon kvinna i något läger el-

ier fängelse, någon \/ars natrn vi inte kän-

ner 
- 

någon som är en av de hundratals

av vårrr kämpande systrar i Grekland, där

fascist.uen ännu r'ägrar öppna dörren till
friheten frir cle politiska fångarna.

Vår anclra bild visar en del rtv ett brev

sonr grekiska kvinnor skrivit till oss fcir

att få r'årt stöcl i kanrpen ftir anrnesti åt

rle f iingslacle. Dessa otroligt slrå, f int

l.riirrtade skrivtecken på tunnaste papper
__ de bi;r till oss bud om solidaritet, tlc

Jag gjorde rnig genast en förestä11-

nins om att man kunde bygga väl-
digt prin-ritiva sovhallar åt dem,

den clagen kornmcr kanskc. Här
oclt vrtr 1åg det stor.l vitl kor och

sov på trot.toaren också.

Fijl clagen har j^g hamn:rt på

Grenci Hotel som är skrärnmlndc
intc bara genom sin stclrlek ut:rn

r''ckså genom nryllret av vackra
vitkladda pojkar och rnärr sorn sii-

kert alla väntar på drickspengar:!

I matsalen till lunch var clct r]tyc-
kct fler kvprrre än giister, rnin ky-
pare hacie ff 244 ocl'r hen förrna-
nade mig att jag skulle hålla mig
till honom. I morgon hoppas jag

kunn,r f lvtta till KFLIK:s {ästherrr.

Tyvärr kom jag hit en dag för-
sent. I går högtidlighöll rnan över
hela Indien 8y-årsdagen av Gan-
dhis födelse. Man höli massmöten

clär män och kvinnor sp.Inn) på ett
ställe under 8y tiuunar i sträck!

IMan s.iöng Gandhis favoritsånger,
clet hölls tal och man bad. Tid-
ningen i dag säger att Dresident

I)rasad i sitt tal beklagade att män-
niskorna i detta lancl "lockades av

det glittrande ljuset från väster"
och han uppmanade dem att inte
evvika från Gandhis viig utan på

nytt viga sig till kamp mot "obe-
riirbarheten" och för bättre lev-
nrdsförhållanden på landsbygden.

Andrea Andreen



Myg Stjell, dropp dräll,

tuskaft och slarvtjäl\

€?r titt på en nryinreclcl

aciu.stuga

T.7
-h.r,r nlan tiinke tig något rltcr

inbjudande en dtg i irijstrusk
bland hyreshusen än en dunkar-rde

varln och färggrann vä vstLrga?

Särskilt när man nickande väikom-
nrs aY, som här i Hof<lrs, en glacl

oclr rar väverska, Sara Swndberg,

som tidigare varit ordförande i
vår SKV-avdelning. Och när man

så fär syn på den nöjt rnysande

lilla gturilna som iförd mjuka toff-
lor sitter på en pall och nystar
garn en blå och långsträckt
tr,lr,.1 som fort löper rr-rellan hennes

lringr.rr frtin en stturrande nystvin-
d.r, jrr -

Och niir S.rrr lråller trpp g:irclin-

r.iv på sin tristr'lickt.r lrtn och vi-
s.il nriinstct'oclr v;ivsätt i ijtrset

f L'ån fcinstrct tr'or t'tt.ttt it-ttc lärtgre

på, :ltt lllall ll|-s$ 1';11 gcnorllblåst

trclt f t'use tt. l:.irgt'r'rr.t r .it'rtte t' .rch

lyscr. Den luf tig.r viivctr ger: lätt-
h.'t och ljLrs, oclr s.irsii.ilt ett, clt tLt-

sk:rftg;rrclin rnc.l cf1cliu'incl riv fiir-
g;1t ljusvekcglrn, iit' .1\' såtl.rrt be-

skaffcnhct, ;rtt clen fångar sol i sitt
fintrådig:r nht, cn trccljc är en

rnyggtjällsgarclin. cn fjiircle cn sil-

v,:rgr'å hSlgttrclirr rtrccl cfickt';.rrn.
Och ;rncJr:r. Vackra lll:ittol' tlch

kucldar sorll rir ttlcnlcle :rtt bot'ra

orn i nrång:r rrtrtt ligger liär clckså

uppradade ocl-r strålar varlrlt. Bara

den f örsiktiga örnhete n i en vä-

verskas röst när hon vänder sina

llstcrs nanrn av ålder och hemlig-
het i sin mun är lugn och blomster
i en höst som blåser och svartnar.

N.j, Sara Sundberg i Hofors
kan inte vara utan vävstol. Hon
har sin farmors huvudyra att tacka

för de första lärdomarna och för
att intresset väcktes tidigt. För det

var först när farmodern blev yr i
l'ruvudet vid varpningen som hon

överlät sin plats på vävarpallen åt

sondottern. Sedan har Sara genom

att studera och reproducera gamla

täcken och bonader som hittats på

bondgårdars vindar och gömstäl-
ien grundligt lärt sig vävsätt och

färgsammansättningar. Hon blev
förvånad när hon fick veta att hon

på en vävnadsutställning vunnit
ctt tredjepris för en slarvtjäll, och

att den kommit i drottningens ägo.

Sedan i maj i år har Sara fått
hyra en lokal, som hon har inrett
trivsamt och som ger henne större

svängrum än hon förr har haft när

hon har suttit och vävt i sitt kök,
och hon har flera vävstolar och

kan få fler arbeten ur händerna än

förut. Och så gör hon samhäilet en

hantverks- och trivselbefrämjande
tjänst när hon håller sin vävstuga

öppen och låter bostadsområdets

kvinnor komma in och viiva åt sig

själva när de har lust.
För Vi kvinnor är det en glädje

.rtt få erbjuda läsarna att till för-
månliga priser köpa av Sara Sund-

bergs vackra alster. Hon skickar

gärna prover och prisuppgifter till
den som är hugad.

Molalena

.!.'lli,'l SI',rDBlili(i t )ri 1|1 1 t/rtlt'tt. D,'/ ,it

( tt l.).tltit tt'/r,- ,rr-l: ii')t'.r,'lbr',1 r,irt jattde tiån.rt

lt,'tt.qi)r rtär l.t,nt ltålier.rin t,ät's/rtgt ö1tpcn

lör bos ta,:l.s o tnråd el.r kti n n or.

är hälsningal' soln trtlts allt talar otn flecls-

längtans och livsvil.ians segcr över tagg-

trådsstängsel och bevakade rnurar.

Nu har vi nåtts av budet om n)'a ar-

resteringar. Ärton kvinnor, unga och älclre,

arbeterskor och intellektuella -_ har clrab-

bats av den nya terrorvågen, enligt vad

som hittills blivit bekant. Säkert är 'det
flera 

- 
polisen arbetar när-nligen i hemlig-

het och offentliggör inte de arresterades

namn, i syfte att ställa dem inför militär-

rlotlstol. tliir terror.lorllirr skall ktrnna fäl-

las titan att clen dcruokratiske opiniouen i
.rnclra länder fått up1'trriirksarnhetcn frist på

ve.l son-i sker.

De grekiska kvinnorua skrir ct' i sitt

sista brev till oss:

"f/år'a bjiirtart fylls ncd glädje ttiir ui

.rer krigen sluta i andrcr' länder - 
det är

detta li önskar också lö, aårt plågade

Gre\lancl. Vi ber oil? er hiälp för at rädda

de längslade palrioterta' t'ilkt 'tt'iit'tr i
rt nt ed. el b a r I iusf ara."

I{cgeringen Pagagos, sottr fiirc vrtlen lo-

vade respektera de demokratiska frihcter-

na. har brutit sina löften. Är'rättning ar'

politiska fångar ägcr fottfaranclc rlrlll, i

f iingclser och koncentrationsliiger lide r

rniin och kvinnor vilkas brott är att cle

käu-rpat för demokrati och inre fred i
Grckland och fiir fled i världen.

Även till oss går budet att stiidjr tlct

grekiska folket i dess kamp för allmän

arnnesti åt de politiska fångarna, som ett

första steg på vägen till ett lugnare och

tryggare liv.
Margit Lindströrn



ICa Bacbmann;

o

r l-\
' l) dt nere, dryga tusen metet under oss,

flyter "den gröna anden", som namnet

lala betyder, bred och lugn som om ing-

enting hänt. Som om inget hade hänt här!

Hjärtat bultar. För drygt tre år sedan fär-
jades vi en natt över denna flod under

stor livsfara, frän Kina till Korea under

däcket på en motorbåt, sedan från Korea

till Kina i länga öppna båtar som vricka-

des fram av stående, filosofiskt utseende

kineser. Nu flyger jag över i ett helt van-

ligt flygplan i regul.iär trafik.
Tunga, vita molnmassor breder sig mel-

lan flygmaskinen och landet där nere. Jag
bönfaller vädrets gudar om att komma med

en kvast och sopa bort dem, för jag vill
se Korea. I revor och glimtar kommer det

till synes. Ute mot väster skymtas havet,

Gula havet. Så åter moln som ett oändligt,

snötäckt berglandskap. Men i nästa glimt
återser jag I af.tonsolen Koreas terrakotta-

röda iord.
Minnena av det Korea jag säg I95l

stormar genon-r min hjärna: de sönderbom-

bade städerna, de nedbrända skolorna,

massgravarna, de överlevande soni bönföll
oss: "Berätta för världen vad ni har sett!"

SAolan flyttar till sin nya byggnad.

t*

Aterseende
rned Korea

östa.ven.r n1'tt ttngdrnt. T t ,i tr,rrr',tttskor oc/t

(t. h.) ett t,ietnatne.ri.rha.

Det har vi gjort. Och nu skall jag återse

koreanerna. Nu skall jag se Korea utan

krig. 
*

Mycket har hänt sedan sist.

Pjongjang är inte till att känna igen.

Den gången var Nordkoreas huvudstad en

oformlig ruinhög, under vilken tlänniskor-
na bodde i små ynkliga jordhålor för att

gardera sig n-rot de ständiga luftangreppen.

Efter ett år och tre veckors vapenvila är

den med sina nyligen anlagda, långa, breda

och festligt upplysta boulevarder redan i
färd med att ta fomr av urodern storstad.

Men det är kontrasterna sont karaktäri-

serar staden i dag. Mellan högar av aska

och nurbruk, förbrända bilvrak, öde sträc-

kor och bonkratrar skjuter fina nya bygg-

ningar upp. Byggkranarna arbctar, där re--

ser sig en skog av ställningar ocir stegar,

ett nyllrande liv. Här möts fortid och

framtid: imperialisn-rens ödeläggelser och

socialisrnens ul.pbyggnad, krig och fred.

Människorna bor inte längre under jor-

den. Så snart bombregnen upphörde i juli
19fi byggde varje farnilj sitt lilla h'.rs av

det material som fanns till hands: mur-

skärvor, lösa tegelstenar, plåtbitar, eller av

nya bräder med lera eller mattor.

I t\,å år måstc cle klara sig nre..l dessa

hyddor, sedan ska de försvinnrr för att ge

plats ät nroderna bostadsbyggen. Men i
den 3-år'splan sonr llran nu arbetar efter
står andra ting på dagordningen: skolo4

barnhem, sjukhus, kulturinstitutioner och
prodr-iktion såi'äl i jurdbruk som industri.

Stadsplancrna och arbetsteckningarna

rrråste lra legat f.ardiga den 27 juli L95)
när vapenstiileståndet undertecknades i
Paninunjom. Sju dagar därefter var hela
Nordkoreas järnvägsnät i bruk, förutsätt-
ningen för den återuppbyggnad sorn före-
stod.

LJna", kriget miste otaliga barn sina
föräldrar och hem. Vi såg dem 1951, all-
tid nyfikna, pojkarna krypande bland rui-
ner som bröt sanman under dem, små

flickor med mindre syskon vid handen el-

ler fastbundna på deras rygg. På Koreas

befrielsedag, den 1) augusti i år (9-årsda-

gen för befrielsen från den japanska ocku-
pationen) lrörde jag premiärninister Ktrn
lr Sen tala on.r dessa barn. För ett år se-

dan utgjorde de lanclcts stör'sta;,roblem,
sacle han; "nien barnen iir Koreas fraurticl,
och dem l'rar clct först och f riimst måst

sörjas för".
Kinr Ir Sen är själv en yngre man med

friska minnen olrl cn stonnfull barndom
oci'r ungdom i f rihetskarlrpen. Vid hans

:,ida i landets iitcrLrppbyggancle står arbe-

trupartiets kvinnliga generalsekreterarc, Pak

Dett Åi , sor.n också är ordförande för den

koreanska sektionen av Kvinnornas Dettto-
irrrrtiska Världsförbund. Det rir uppenbart
rrtt den balans och nriinskliga spiinnviclcl

:,onr karaktäriser:ar ar-betet för clet uppvrix
r:r-rde släktet har sin gmnd i denna konstel

Lrtion av det manliga och det kvinnliga på

l:ke fot 
- 

i landets högsta ledning sår'ril

:; rnr i det dagliga livet.

"Staten tar särskilt hänsyn till skydclet

ln' rrödrar och barn" står det i Nordkoreas

i;rr-rndlag. Varje barn har nu ett hem där

.lct hör hemma. Mödrar, som miste sina

bern under tre års krig mot civilbefolk-
ningen, har tagit föräldralösa barn till sig.

Andra barn växer upp på barnhem eller i
l<ostskolor. För oss låter det kallt och trist;
men i Nordkorea besökte jag båda katego-
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rierna och märkte överallt att den extra

omsorg dessa barn behöver kommer den't

till del. Vi såg den i den ömsesidiga, öpp-

na förtroligheten nellan barnen och de

vuxna, och vi såg att där var ett tjog fos-

termödrar och fosterfäder till halvannat

hundratal föräldralösa barn.

Under Nordkoreas uppbyggande från

l94t till 1950 blev antalet skolor fer-n-

dubblat, och 19t0, innan kriget kou, var

.lär allnän skolgång för alla barn. Under

den arr-rerikanska ockupationen hösten 1910

blev skolorna nedbrända. Men när vi nu

frågade vad den eller den färdiga nya

byggnaden var fick vi nrycket ofta svaret:

skola. På ett år har cle alla blivit byggda,

och den 1 septer-nber kuncle skolåret börja

med plats till sarntliga skolpliktiga barn.

Det var ju inte bara Nordkoreas utan

också en stor del av Sydkoreas städer och

rnänniskor som utraderades för att skaffa

plats till den motoriserade, atnerikanska

krigföringen. Ett ^y 
resultaten, fick i^g

veta. är 50.000 föräldralösa barn i <len de-

len av landet. Jag hade den här gången

tillfälle att tala med flera sydkoreaner, till
och rr-red rned några som just hade kom-

nrit över clemarkationslinjen. Jag frågade

.lern ot'r.r rryncligheterna gör något för des-

sir bar-n. Då log sydkoreanerna bittert och

svaracle: "Ja I De får lov till att tigga sig

till livsuppehiillet på gatan eller finna fö-

.lan i anrerikauarnas soptunnor. Och clc har

lov till irtt bo under broar och i jordhålor."

[eg friigacle otrr c]ct byggcs skrilor i Syd-

överbi,riiotckario ID,\ BACIIMANf{
var en av de två danska medlem-
marna i den internationella kvinno-
kommission som sommaren 1951

hesökte Korea. I augusti detta år
kom hon åter dit - som gäst vid
allkore anska kvinnof örbundets kon-
gress. Här berättar hon om sina
intryck från sommarens återseen-
de med Korea. De här återgivna

bilderna har hon själv tagit.

;':#i
f;ffiffi;trii

P i o tt gi r t/ gt b 1 g.3tt'rt/ ; r l'il I ti t ;t,q't t

korea. "Nej," lydde svaret' "diir byggt

inga skolor och det är bara rikt folks barn

som går i skola i Sydkorea, ty där skall

betalas en inträdesavgift på s.ooo hwatt,

böckerna de ska ha i grundskolan kostar

4.000 hwan och skolavgiften utgör 800

hwan i månaden. Det kan de fattiga inte

betala. En rranlig arbetare föftjånar 30-
40 hwan otn dagen, en kvinna ännu rlind-

re, om hon nu överhuvud taget kan finna

arbcte, för clär råder en utbredd arbetslös-

het." 
- 

I Nordkorea får eleverna gratis

un.lervisning och böcker, på universitctcn

också kost, logi och kladcr.

IgtL hade Pjongjang sin teatel cljupt

r.rndcr jorden. Nu har diir på åtta tnåna.lcr

rcsts en stor oclr tlll'cket vacker teater 1'å

berget lMoranbong, där också det gaula,

nu bc-,ntbskadacle ten-rplet och det nya fri-
hetstnonunentet står. Med plats till över

800 personer är det huvudcentrurn för skå-

despel, musik, balett och möten, ett vitt-

nesbörd om viljan till att föra vidare lan-

dets kulturtradition, kosta vad det kosta

r.ill. Och teatern är ju bara en av de tnånga

kulturbyggnader som uppförts sedan kri-

get slutade.
I
lnte allt som bygges ät av samtna kva-

litet och utsökta skönhet sotn teatern i
Pjongjang. Det är tydligt att en del bygges

fiir att bli bestående, annat bara till pro-

visoriskt bruk. Detta gällde några av de

fabriker vi besökte. I en handvändning ha-

de man smällt upp dem för att fortast möj-

ligt få produktionen i gång. Ett bomulls-

spinneri hade till exempel under kriget

måst arbeta 30 meter under jorden med

de rnaskiner som räddats ut ur ruinerna.

Tre månader efter krigets slut stod de nu-

l,-ir l:r.,rl.t/ 1,, l.r rI o,.?.tr . , .

r.arande byggna.lema färdiga och spinne-

riet var i gång. Nu är drir 3.600 arbetare,

och bostäderna utgör en del av fabriks-

kon-rplexet. Daghemmen har heller inte

blivit bortglömda, även om de ännu är för

sn-rå och för primitiva. Från januari till
augr.rsti i år har fabriken ökat sin produk-

tion av bomullstyg med t87 Vo. Där finns

ett rnål att nå, en nations kläder är brända.

Barnen springer nakna orttkring i sommar-

viinren; men det kotntner en vinter' Det

hastar.

Fr,itt P1ong1,rn,q; Ett,rt' de n1',t .rkolotta

reser sig i bakgrunden.

Jotclbruket såväl sorlr industrins olika

grenar uppfyller 3-årsplanens normer och

priserna har sänkts för att höja levnads-

standarden. Ingen vill förneka att vägen

framöver är brant; men ingen kan heller

ta fel av att den bär uPPåt.

Om vägen blir lång eller kort är helt

beroende på om det lyckas att avvärja det

(Forts. å sid. 20)



Motty Äsbrink;
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Nlolly Åshrink behiiver ingen prt:sentat,ion, känd och

älskad som hon är av di:n stola radiopubliken. Mcn horr

har många strängar på sin lyra, inte hara den svenksa

visan men också littcraturcn. Och som alla verkligt
lil,teraturintrosserade vet hon att kärleken till goda biic-

ker skall grundläggas i barndomen. IIär berättar hon

om sina båda barns böcker, från den första bilderboken

fram till 10-11-åringens äventyrsbiicker och reseskild-

ringar.

\r
Y'ad skall jag köpa till barnen i år?

Några julklappar vill jag gärna ge denr,

men vad ? Jag gär omkring i våningen och

srnåstädar och funderar. Leif, 1O-åringen,

har lämnat en bok på soffan; konstigt att
det skall vara så svårt att lära sig var böc-

kerna skall stå! Jag tar boken i handen och
går till barnens bokhylla 

- 
och där blir

jag stående. Jag tycker plötsligt att bok-

hyllan tittar på mig, stort och anklagande.

Vad bar da gett barnen a/, läsa? Har du
varit tillräckligt ansvarskännande när du
läst och berättat eller när du köpt en bok
och satt i händerna på barnen för att n-red

lugnare samvete kunna lämna dem åt sig

själva ?

Jag rnåste dra fram en stol och sätta
nrig ned. Hur har iag tillgodosett det and-
liga behoaet hos dessa underbara små aa-

relser sorn jag fått i min uård? Barnen år
ju framtidens nänniskor, som jag gåma
vill tro att jag arbetar för, men hur ser

den egentligen ut, den andliga värld som
barnen lever i och som är närmare och på.
tagligare för dem än min vuxna ? Jag skall
försöka plocka fram de böcker, som jag an-
ser försvarar sin plats på hyllan för att
sedan kunna se hur mänga som blir kvar,
hur många gånger jag haft för bråttom
och glömt att det först och främst är jag,
nramma, som skall skaffa fram lämpliga
bricker till barnens bokhylla, försöka att
hjälpa dem till en riktig och nyanserad
uirpfattning av medmänniskorna och livet.

*
Den första boken köpte jag till Gunnel

när hon var ungefär ett och ett halvt år
ganrmal. Det var Mary Steichen Martins
"ltörsta bilderbohen". Med sina klara och
rediga fotografier av ting, som hon kände
igen, gjorde boken så stor succö att inte ett
blad av den finns kvar i dag. på samma
sätt gick det meel Leifs första bok "Små
tittg runlomAring". Färgfotografierna i den
var kanske första impulsen till Gunnels

I

En sommarglad bild.
[,eif ocb Gunnel i
;lt.lntilta A4oll 1 s fan n.

numera utpräglade färg- och formintresse,
vad vet jag? Leifs intresse var i alla fall
mycket handgripligt och det är säkert bara
jag som är medveten om att boken funnits
i huset. Men vår fina klassiska bilderbok
"KatlresAn" av Ivar Arosenius finns kvar,
likaså J. de Rrunhoffs böcker om elefan-

: 'l :'' " :"
'-: :::- -i-,-, 
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ten "Babar", och så "Rlsrnuf' av J. Clevin!
"ftAsmus", sönderläst och utan pärmar, kan
jag än i dag hitta i Leifs säng. Och här
har vi Elsa Beskowl "Putte i blåbärssko-
gefl" , "T omtebobarnen och " Pelles nya
hlädey'', Iag kan fortfarande, när j^g
bläddrar i böckerna så här, känna min
mammas doft när hon läste böckerna för

mig. Lånade vi Elsa Beskows övriga böcker
på barnbiblioteket ? JaS hoppas det, men
jag minns inte. "Musikbus:en" och "N7-
lihen i en slrilt" av I-ennart Hellsing, ",I1i-
-rlorien on , , ." och "Hi.r/ot'ien ottt ttrigor/'
av Egon Miillcr-Nielsen och till och nred

"I/A rtt de jt .rrf' av Arne Hir.lnran finns
l'r.ir, fast cle korrt ut ntycket senafc.

*
"NaJle Pt/:" .t DLr undcrbara lilla ['rok I

Så gränslöst nrycket glridjc dr.r hrrr skrinkt
hela vår familj! Hur ganrla r.ar barner.r

när vi började läsa l{ilnes böcker? Gun-
nel fem och ett halvt och Leif fyra och
ett halvt år skulle jag tro. Jag rlinns att
jag läste den högt första gången, att r i
tänt en brasa och att jag, kanske litet hiig-
tidligt, förklarade att nu skulle vi fiir
första gången läsa en bok, son-r alla bam
mellan fyra och nittio år borde få hiiL.r

läsas högt. Sedan har vi läst "Nalle Puh"
och "Nalle Puhs ltörna" otaliga gånger, det
var den första bok Gunnel läste högt för
oss och vi härhemma beh<iver bara tala onr

Ior så försvinner den nrest rnartyriska upp-
syn. Gunnel har förresten skrivit fyra egna

Puh-böcker, bättre fi)rebild kunde lron
knappast ha haft.

"Eshimåtrollet Figge" av Viktor Mall,
"Karre Igelkottt' av Karin Larsson, "Nal-
leresan" av Solveig von Schoultz, r'Tr.e s;r-

goy'' av Maxim Gorkij och "[Jlla tuå trap-
ponrpp" av Bodil Farup kom sedan. "Ville



Viigh,tl.r" av Koenick-Koeterer måste också

lrir krrnrnrit hit vid salttlna tid, likaså "Mus-
/,tlt, Ert.rtnus och Muselitta" av Erik Lin-

,-legårcl (sign. Eld). Och naturligtvis

"skeppskatten St'ensJon går i land'" av Hil-
bert Norcllander ! Vad vi skrattade åt den

boken både barnen och jag!

Vid sex, siu års ålder läste Gunnel all-

tid högt och alla "Pelle Saanslös"-böckerna

finns här, fast egentligen borde jag bara

lrlocka fram de fyra första . " Po-Po oclt

drakarrt" av C. F. Forester hör' till de

verkligt roliga och "Poiharna Igelkotts

rinter.rhor" och "När lohn Blund' försot'
.rl.q" ar. Eva Billow, "Kasper Kul" av An'

nie I3ergnrat:', "BdrilA lledt'uhös" av Ber-

til Alnrqvist (iag såg förresten häromkr'äl-

lcn r-r;il Visrrns Vrinncr ha.lc slrtrlmanträde

att han hade en ny Hedenhösbok med sig)

måste också fram. "Trollkritan" av Zinken

Hopp, "Sagan om Beppo" av Else Fisher-

Bergman, "Fantilien Taff-Tuff', "Kutauta

från Afrika", "Klarr fem llyter borf' och

"Klass tex dyker ilpp" av Karl-Aage

Schwartzkopf hör till de mest älskade.

"Det blåser på rnånen" av Eric Linkla'

ter fick Gunnel för tidigt. Visst är boken

bra, till och med mYcket bra, men både

Gunnel och Leif blev rädda för de hemska

partierna i den. Jag borde ha sparat den

till efter tioårsåldernl "Niälas ocb figuren"
av Bengt Anderberg är däremot en mycket

snäll bok och "Bimbis bok om Babsl' och

" Babsi reser iorden runf' av Estrid Ott
läste Gunnel högt för Leif.

Den första bok Leif läste högt ur var

visst "Lille Bo i Bokstausland.el' av Chris'

ty Bentzon. Han ville egentligen helst att

jag skulle berätta och det var då jag bör-

jade med folhsagorna. Svenska, norska och

ryska. Varför har vi inte flera sådana böc-

ker på hyllan? "Kasitarhd' av Anton Tje'

clrov crch "Slctr/t'iil/etf' tv L' Pantelejev iir

bra böcker, soltr vi läste vid sanlma tid.

*
Ir{en så konr den stora upplevelsen sotlt

ingen av oss glömmcr. Gunnel läste den

fullstäncligrr upplagan av "Nl/r Holgers-

-rott.r ttuderbara resd' högt. Det var nästan

onrirjligt för någon av oss att under den

ticlen gå bort någon kväll innan Gunnel

liist sin halvtimtnir om Nils. Men jag rir

velkligt glad över dessa halvtimmar, clet

var hiigticlsstunclcr för oss alla. Hugh Lof-

tings böcker onr " DoAlrtr Dolittle" hör

crckså till }-,rir[<rrna, likaså " Peih" -böckerna

ocl'r " S/,td.q',i//Lttt r',cb laulråttan" av Bar-

hla Ring. " All.r tti barn i Bullerbyn" vat

Leif särskiit fiirtjust i och han bubblade av

skratt niir lrrrn läste :'Tctilt Mittiprich," av

Betty MacDonald. Han servcrade Gunnel

nroralkakor genottt clen (boken hancllar on't

barn sorn spiller och slarvar osv'), men

clär fanns också situaticner som kom ho-

nom att bli eftertänksan-r. Gunnel läste

" AIary Popltittt" -böckerna och klassikerna:

"Andersens sago/' (i urval) , "Läsniag lör
barn" av Topelius, "Tusen ocb en nalt"

osv. När Gunnel var i nioårsåldern bör-

jade hon läsa Brisleys böcker on "Milly'
Molly". IaS glömmer aldrig uttrycket i

Gunnels ansikte när hon fick den första.

Narnnet gjorde att hon kände sig släkt

rr-red boken. Ungefär vid samma tid kunde

hon spela srnåstycken av Grieg på pianot

och hon läste med verkligt intresse Titt
Fasmer Dahls böcker "l tonernas uärldl',

"Det L,ar en gång ett spelemantt och ttMtt'-

siAens trollmaLt". "Det silsar i säuentt av

Kenneth Grahame är en verkligt fin bok

som båda barnen tycker om och när Leif
blev nio och Gunnel tio kom Robinson-

åldern.

"Robinson Crusod' har barnen ärvt. Det

känns verkligen egendomligt att bläddra i
sin barndoms böcker "Den bemlighetsfilla

ön" och "Jorden riln, På 80 daga/' av

Jules Verne, "Diangelbohed' av Kipling
osv.

"sbahespeares sago/' giorde att Gunnel

prompt ville se "Hamlet" när Per Oscar'

son var här. Hon trodde mig nätt och

jämnt nfu iag påstod att "Hamlet" varken

var rolig eller lämplig för barn. Ransomes

bok "Sommarlägret på Vildäattsön" höll
på att splittra familjen. Gunnel ville, som

barnen i boken, klara sig sfälv, hoo ville
absolut tälta ensam med Leif, men av nåd

fick till sist även dcn övriga familieo fölia
med. Mari Hamsuns böcker "Barnen pä

fäbodaallerl' och "Ola ocb bans sTshod'

är hemtrevliga böcker i norsk vardagsmiljö,

och Lisa Tetzners utomordentliga böcler

om "sotarpoiåed' och "Vi i 67-4d' h6t
till de många gånger lästa"

Tillräcklig hjälp vid valet av böcker har

barnen sannerligen inte fått! Några böcker

till kan jag plocka ftatn, men här finns

alldeles för många som jag inte alls kän-

ner till. Att inga seriemagasin utom "Tuff

och Tuss" förekon-rrnet är i alla fall ett

litet plus. Jag har aldrig förbjudit barnen

att läsa serier, men vi vuxna i familjen

liar faktiskt lyckats få barnen att inse det

löjliga och tarvliga i seriernas innehåll och

deras dåliga språk. Och Gunnel vill giit'nrr

behålla sitt fina betyg i svenska.

*
Böcket skall jag köpa till iul ! Rra bö..-

ker: Josef Kjellgrens " Åtterttyr' ) skärgår-

den" och "N1'a iiuetttl'r i .rkiirgården",

"I/iigen .qenom A" a\r Alf Henrikson'

"Diur sc.,tn itg kiinl" itv Cora Sanclel, "f.-,i-

gel Grli" av Erik Asklund, " IJ ngtr 'tclt
d jur" av Olga Perorvskaja, " lt'ik den f'r
derlöse" av Pipaluk Freuchen, "Bartten i
Ekåsbyn" av Märta Leijon, "Lilla doLtortt"

(onr Hazelius), av Ulf Tengbom, "Etla till
Linclesnäs" av Terje Rakke, "skdtlett rid
Stöparegatan" av Anna Lisa Lindkvist,

"Trå syskon oclc Kiell" av Mollie Faust-

nran, "Lasse Ladda" av Fritz Stenlun.l,

"Gralriddarna" (om Parsifal och Lohen-

grin) av Kerstin \Tikander. Så här många

böcker kan iag naturligtvis inte köpa, men

alla kan stå på önskelistan. Det kan för-

resten "Björnklo" (från stenåldetn), "Dag

från skogarnd' (frän järnåldern) och"Geir
den fredlöse" (från folkvandringstiden)

av B. Stokke, också göra. Biografier skall
jag läna på biblioteket. Paul \Tetterfors

bok om Fritiof Nansen, "Knud Rasmasien"

av Peter Freuchen och G. Lindwalls "Ix'
gen jören uid Beacb Street" (om John
Ericsson) var slut i bokhandeln när jag

frågade sist.

Kan någon yrkesarbetande, jäktad mam-

ma ha nytta av mitt lilla plockande bland

barnens böcker? Tänk om flera mammor

ville göra på samma sätt, så kanske vi kun-

de hjälpa varandra? Moily Åsbrink,



Liha'lönskratet får ui inte ge at.aall p,i, st'i,qer t'ru Arttie srlleldt,.rotn
arbetat uid löretaget i 21 år. 

- vi sliter liha hårt sorn cJe manlig,r
rtrbetarna oclt iir lika nTttiga f ör f örettgt,t sol/t ,Jr, til/iigger ltort.

Säkert har nl någon gång genom brevbärarens
försorg fått ett färgglatt reklamblad som berättat
om senaste skonytt från Oscarla, landets största
skoindustri. Här tar vår medarbetare, IIIRGIT'
JAI{SSON er med på cn rundvandring i huvutl-
fabriken i örebro.

varit anstälid inonr Oscaria och om hon
hela tiden arbetat på nåtlingen.

- 
I 30 är har jag arbetat här. Jag har

naturligtvis inte suttit vid dcn hrir maski-
nen hela tiden utan övat uprp min fiirclig-
het på andra enklare nåtlingsarbeten fiir
att slutligen hamna på detta lrera avan-
cerade arbete, säger fröken Norgren och
det ligger ingenting av skryt i rösten 

-bara berättigad yrkesstolthet. Konsulenten
nickar bekrriftande och menar att just det
här arbetet hör till de mest kvalificerade
arbetsmonenten.

- Hur är det då med lönen ?

- 
Allt arbete häl är ju ackordsarbete,

och när iag har fullt upp att göra tjänar
jag i genomsnitt 3 kronor i timman på mitt
ackord, men då ffu jag också arbeta för
det, tillägger hon.

med sitt verk tillverkas i cn graclerings-
maskin skärningsnrocleiler för olika num_
lIef.

På tillskärningsavdelningen arbetar utc_
slutande manlig arbetskraft. Det hela ser
ut som ett jiittestort pepparkaksbak och
ser egentligen välcligt enkelt ut, men clc,t

forclras en mycket stark hancl för att irållr
tillskärningsmoclellen fast och cl-r srol.
skicklighet fiir att fcira den vassa knir.en nå
fätt sätt.

På nåtlingsavdelningen däremot arbetar
nästan bara kvinnor. Nåtlingsavdelningen ?

Ja, det verkar nästan latin i den oinvigcles
öron, men översatt skulle man kunna säga
sömnadsavclelningen, här utföres nämligen
allt sön-rnadsarbete på ovanlädret. Flertalet
av de kvinnor som arbeta r I-År dt n-rycket
yrkesskickliga och här kräves en otrolig
precision.

Vi stannar vid en av nåtlingsmaskiner_
na. FIär håller fröken Norgren på att sy
prydnadssömn-rar kring en perforering. Och
det vill sannerligen till att hålla tungan
rätt i mr,rn. Inte en tiondels millirneter åt
ena eller andra hållet utan kanten måste
fölias exakt.

När fröken Norgren ser upp från sitt
arbete passar vi på att fråga hur länge hon

- Hur är det med intresset för fackför-
eningen, brukar ni ofta besöka avdelning-
ens n-röten ?

Fröken Norgren ler Iite ursäktande. 
-Det blir nog inte så ofta.

_- Men ni känner väl till att fackför-
eningsstyrelsen beslutat att även i årcts ar,-

talsrörelse föra frarn förslaget ont att kvin-
nolönerna skall höjas till minst g0 Vo av
cle manligas löner?

- Ja, det är ett välcligt bra fiirslag och
visst är lika-lönen något ntan ntåste strär,a
efter, säger frökcn Norgren och tar fatt på

ett n1'tt ovanläder sorn skall gatneras.
Vid en maskin längre bort träffar vi fru

Nilssuz, som hör' till de få sorn har del-
ticlsarbete på fabriken.

- Jag har varit rnycket sjuklig en tid
och orkar därför inte arbeta hela dagen
berättar hon. Och på vår fråga hur stor
fcirtjiinsten kan bli på sådant deltidsarbete
svarår hon att det blir ungefär 60 kronor
i veckan.

- Det är inte mycket, men det är ändä
ett välkommet tillskott till farniljens kas-
sa. Jag trivs med mitt arbete och jag är
glad så ld.nge jag orkar hänga med.

Vid den fortsatta rundvandringen får vi
se hur olika skomodeller tar form, från

Kvinnor pä S K o FAB RI K
I
I huvuJfabriken, där man specialiserat

tillverkningen trll rand- och sandalsydda
skor, arbetar omkring 725 personer. Av
dessa är ungefär 525 sysselsatta i själva
skofabrikatronen, resten är kontorister oclr
tjänsten-rän, ungefär ett 90-tal är kvinnor.
Personalen vid samtliga fabriker inom kon-
cernen uppgår till 1.800 varav c:a 400 ar
kvinnor. 1.2 miljoner par skor är cien nor-
mala årstillverkningen inom Oscariaföre-
tagen och därtill kommer c:a 300.000 par
tofflor.

*
Vi startar vårt besök i centrallagret för

skinn. I fack efter fack, hylla efter hylla
ligger väldiga buntar med skinn sorteracle
efter färg och kvalitet. På ett av arbetsbor-
den hittar vi ett stycke härlig chevreau. Vi
tänker med saknad på de fina svarta chev-
reauskor vi en gång i tiden ägt och undrar
varför lnan så sällan numera ser dam_
skor i detta material. Det används emel-
lertid mest till herrskor, upplyser konsu-
Ienten.

Modellavdelningen där arbetar de
män som skapar de nya modellerna. Då
och då reser de ut på kontinenten och häm_
tar inspiration. När modellören är färdig
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det bindsulan och ovanliidret fästcs vi..l

lästen tills den färcliga skon är klar fiir
avsyning och kontroll för att sedan p'rrckas

in i kartongerna för vidare beforclran ut

till Oscarias 236 skobutiker landet runt'

Vi hamnar slutligen i fabrikens stora'

ljusa matsal, där de som så önskar kan få

ett rejält mål mat - 
smörgås, varmr:itt

och dessert - 
för 2.50-3.o0 kr. Här trrif-

far vi Annie Solleldt, som tillhör företags-

nämnden och sonr tidigare varit metl i
klubbstyrelsen' hon arbetar också på nirt-

lingsavdelningen.
Fm Solfeldt berättar att hon för sin ..lcl

virrit anställd på Oscaria sa-mmanlagt 2l

år. Förtiänsten växlar efter de olikr s'i-

songelna - 
sommartid' niir vinterkollt'k-

tionen tillverkas är inkomsten som högst'

- 
Räcker lönen till ?

__ Man får naturligtvis leva efter clen

lön rnan har, men visst vore man glacl orlr

den vore lite större' Vad som förargar oss

på nåtlingen är att skillnaden mellan man-

liga och kvinnliga löner ska vara så stor'

De män som arbetar uppe hos oss har inte

n-rindre än 30 ls högre lön än vi, och det

tycker vi är orättvist. Vi är lika nyttiga

för företaget och vi sliter inte mindre än

de manliga.

- 
En del kvinnor brukar iu resonera

som så, att lika-lönen kan bli oss en black

om foten, att vi får svårare att hävda oss

på arbetsmarknaden om vi i lönehänse-

ende blir järnställda med männen?

--- Jug kan inte förstå r'ad ..let rir för

logik i det. Det skulle ju innebiira att de

män som sitter med högre lön för salrma

arbete skulle ha svårt att hiivda sig på ar-

betsmarkna.len under nuvarande ftlrhållan-

Nåtlinsrr'tlett; tttt.rl.irt t id ttttshin. ht'ittn't

Vid den hiir ""',,,

tn,ts kitt, tt I.i t /, i ,.,'

kldckarna Pri. 
:

.lcn. Nci . tike-lcinskravet får I'i inte ge a\r-

kall på.

-- När fru Solfel.lt satt nrecl i klubb'

sti'relsen, r'ir.i var clet då för frågor son'r ni

frrurfirr allt fick syssclsritta er meci?

-- Dct vi ha.le mest besviirligt med var

ticltagningen. Tidssttr.lietrl.innens frisför-
slag strinrcle ju aldrig överens med flic-

kornas egna önskemåI. Ibland kunde clet

hiinda att f<ir knappt tilltagna priser resul-

teracle i kvalitetsförsätl"rringar och ganska

kinkiga situationcr kunde uppstå'

Ackordsriktpunkten dr 2.5I, men tack

vare vår egen färdighet och arbetsintensi'

teten ligger vår genornsnittliga timlön på

ackordsarbete på drygt 3 kronor' Hastig-

t'it/ htittttrt.rå lånet ös'tt rtår .

heten är den högsta tänkbara och vi tär

sannerligen jäkta. Arbetare f rån and-

ra fabriker säger att arbetstakten

här är betydligt högre än den de är vana

vicl. Och på oss som arbetar på bland-

strängen ställs stora fordringar. Vi får ald-

fig arbeta med några stora partier, så att

vi på några dagar kan träna upp hastighe-

ten, utan här växlar modellerna och ofta

år det mycket svåra och arbetskrävande

moment som överlåtes åt vår avdelning'

Det måste vara väl kvalificerade arbetare

för att de här skall kunna komma upp i
en något så när hYgglig inkomst.

- 
lnnzq rasten är slut ska vi försöka

hinna ännu en fräga. Det klagas ofta på

att kvinnorna inte förstår att genom den

f.ackliga organisationen hävda sina intres-

sen.

- 
Kanske är det riktigt och det finns

säkert en del kvinnor som inte förstår vil-

ken betydelse fackföreningen har' Men det

blir inte bätre Settom atl man ständigt

ttpprepar alt kainnorna är passiua och

)nget Jörsrår. Fackföreningarna bör nzer

ettergisAr företräda uåra intressen, då h'om'

ntet' också kainnorna ail bli ned i det

fdckliga liuet.
Och därmed lämnar vi den stora Osca-

riaf abriken. Lunchrasten är slut. På nåt-

lingsavdelningen surrar maskinerna, vana

och skickliga händer formar lädret och

nya prydliga skor ska snart vara färdiga'

Orn fyra timmar är arbetet slut för dagen'

Pir clen här arbetsplatsen. Någon ska hämta

pojken på daghemmet. Någon ska hinna

in i mjölkbutiken. Och till klockan halv

sex ska naten vara färdig, för då ska hela

familjen äta rniddag.
Birgit lansson.
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l)en nrlvcll av den store r1'ske cpi-
kern vi här presenterar är hämtad
ur lrans samling "Italienska sagor"
ooh det är första gilngen dt'n prc-
seltteras i sve nsk iiversiittning.
I)en är en hiigstämd dikt till Mo-
dern, hon sonl ocl<så kallas Toi,
som är alltings rrpphov och utan
vilken världen I'trrlren sllrllc ?iga
hjältar eller poetcr, ty "vålr och en
av dem htrr IIon amrnat ooh var
och cn av dern har IIon fört vid
handcn ut i världen n?ir tlo inte
var hiigre än tulpanplantor . . ."
Dct är berättelsen onl fiskarhust-
run sorn kom från dct f.iiiman Sa-
lerno i Italien till Samarkand fiir
att ftterkriiver sin hortriivaclc son
från T'imur-lcnl<, lran som ocksii
karlladcs tlcn hzrltc palrteru oclr
Sahib-i-Kirani ooh Tilnur-I[untgan
och Tamerlan, nrannen sonr vilk.
fiirgiira en hel viirld.

åt oss plisa kvinnan N{o-

dern, den outsinliga källan till
det allt besegrande liver!

Här vill jag berätta om den iärn-
hårde Tirnur-lenk, den lralte 1;antern,
ottr Sahih-i-Kilani - rlt-'n lycklige e.r:-

övraren, om Tamerlan, sctm han olik-
tigt kallats, om manrlen som ville för-
störa en hel r'ärld.

Femtio år vandrade han här på jor'-
den, och hans järnhäl för.tr.ampadr"
städer och stater, som elefanten
trampar söndel nryrstrLckar'. I?<jda

floder av blod rann ul. hans spår åt
alla håll. I{an byggde hi)ga tor.n av
de besegrade folkens lrr_'uknotor., harr
raserade livet, rnätte sina kral'ter tned
Döden och hämnades yrå den ftjr att
den ryckte lrol't hans son l)jigangir..
Han var en fruktansvärd ntiinniska.
som ville ]reriiva den alla clcss offer

- 
ja, besegra den med hunger och

sorg!
Från den dag Djigangir dog oclr

Samarkands befolkning klitclda i säck
och aska mötte de ondskefulla djet-
ternas besegrare, från den dagen och
till den stunden då Timur i Otrara
mötte och besegrades av Döden, så
log han inte en enda gång på hela
trettio år. Så levde han med samman-
bitna läppar, böjde ej sitt huvud för
någon och höll hjärtat slutet för
medlidande under hela trettio år!

Låt oss här i världen prisa kvin-
nan - Modern, den enda kraft inför
vilken Döden ödmjukt böjer sig! Här
skall berättas sanningen om Modern,
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om hur Dödens tjänare och slav, den
järnhårde Tamerlan, jordens l_',lodiga
gissel, ltöjde sitt huvud inför henne.

Det gick till på följande sätt:
Timr"rr-bek höll gristabud i Kaniguls

tiusanrle dalgång, som Samarkands
poeter kallat Blommornas älsklings-
plats och från vilken man kan se den
stora stadens minarete,'r och moskc-
ernas l-.1ånande kupoler.

fremton tusen runda t:ilt ligger .sol-
fjädersformigt spr-idda i clalen, alla
liknar de tulpaner och likt levancle
blommor vajar hundratals sidenfanor
över vart och ett av dern.

Mitt ibland dem ligger Ilurugan-
Titnurs tält, som en kejsarinna t,land
sina hovdamer. Det är fyr.kantigt,
varje sida hundra steg långt, tre lan-
sar högt och i dess mitt bär tolv gyl-
lene rnansgrova pelare upp en blå kir-
pol, medan tältet i övrigt är sömrnat
av svarta, gula, blå sidenvåcler och
tjudrats vid marken med fenrhundra
röda snoddar för att inte fara till
väders. Alla fyra hörnen kröns av ör-
nar drivna i silver, och i tältets mitt

Bakom Timur sit tcr nrusiliantcr',
men vid hans sida - ingcn alls, vitl
fötterna -- hans anl örvantcr-, slnir-
kungar, Iurstar och fältherrar, oclr
allra närmast honortr den l;eru-
sacle poeten Ker.nani, den silnln]c
sorn vicl ett tilkille dä världsfiirhrir.-
jarcn I'rågade: -* Krrnnani! I{ur. ntyc-
ket skuller du viijii bctala för rnig,
on jag vole till salu? svararlr:
nlallnel] sorn spled dricl <tch faser orir-
kring si11;

- Tjugolem askeler.!
.[,. 1 iir jr, crnl arli. rnin giildt'l

v?irdl - riit den iräpne Timur'.
-- Jarlen, tlet. v:rr ocksa l;ai'ir. 1rä

clen j:rg tiinkte! - - genrnåilcic I{ct--
rnarri Ingenting trnrrut rirr giir.-
rleln, ty ,s.jriti' ?ir tlii in1_e vrir.rl en st-1,-

vcr !

Jo.jorncrr, just sa sader pocten Ke.r'-
nrani til l<ejsar.nas kejsare, onclskau
och s;krrir:ken personifierad, och är:r
Lrir vi poeten, sanningens vän, som
alltid ställde sanningen högrc än Ti-
mr-rrs ära!

Låt oss ära poetcl'na, son] enclasL

MAXIM GORKl
under kupolen på en estrad sitter
han själv, den femte, okuvlige Timur-
Hurugan, kejsar.nas kejsare.

Han biir en vid sidenklädnad, him-
melsblå till l'zilgen och rjvelsållad med
iuveler __ rninst femtusr:n stycken,
stora solt) s:ideskorn, jojomen ! på
hans sklzi.ckinjagande grå huvud sit-
tel en vit rnijssa nrr:d rulrin i toppen,
och vicl nrinsta rör'else blixtrar det
blodsprängda r)gat till, beskådancle
den omgivande världcn.

Ilen Flaltes ansikte liknar en br.ed-
bladig klinga, rostig av allt bloci rncd
vilken clen tusentals gånger- Lesucl-
lats. Hans ögon är smala rnen sef
allt, och deras glans är kall sonl
zaramoteus, arabernas favoritjuvel,
vilken oegentligt kallas smaragd och
som påstås skall kurera fallanrlesot.
Och i kejsarens öronsnibbar sitter
örhängen av rubiner från Ceylon, av
stenar så röda som en vacker flic-
kas läppar.

På marken på mattan som
saknar sin like står trehundra
gyllene krus med vin och allt som
behövs för ett keiserligt gästabud.

Han.r
har en gud - det sköna ordet, den
oförskräckta sanningen, som de all-
tid dyrkar!

nÄ
IVIen just när glädjen stod sonr
högst i tak, mitt under den yra fes-
ten till åminnelse av strider och
segrar, under larmet av musik och
folklekar framför kejsarens tält, där
otaliga brokiga narrar skuttade om-
king, atleter brottades, ledlösa lin-
dansare kråmade sig, fäktande sol-
dater tzivlade i dödandet konst och
uppvisningzrr hölls med elefanter
målade i riitt och grönt. som gjorde
att den ena säg nleriL skråickinjagan-
de och löjlig ut än den a,ndra - i

denna, glädjestund f ör Tirrrurs folk,
rusigt som det var av trijtthet cfter
vunna segrar, vin och kumis - i
denna vanvettets stuncl, skal gt:nont
larmet ett kvinnoskrik som även nåd-
de sultan Bajasids l,escgrare, ett
djiirvt skrik som f rån en örnhona,
t:tt bekant ijud, nära l;efryndat merl
dcspotens ki'åinkta s jril föroläm-
pad trv Döden och därför lrrutal mot
människorna och livet.

Holm-I llu str,
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IJ:[$3(3EDEffiru
Han befallde att man skulle ta

reda på vem som skrek så hjärtskä-
rande därute, och fick till svar, att
det kommit en smutsig och trasig
kvinna, som av allt att döma var
sinnesförvirrad och på arabiska kräv-
de - 

ja, just krävde - att få träf-
fa härskaren över världens tre län-
der.

- För in henne! - befallde kei-
saren.

Och i nästa stund stod kvinnan
framför honom - barfota, i trasig,
urblekt klänning, med det svarta
håret utslaget för att skyla sitt nak-
na bröst, ansiktet var som brons,
blicken - befallande, och den svar-
ta handen som sträcktes mot Den
Halte darrade inte det minsta.

- Var det du som besegrade Ba-
jasid? - sporde hon.

- Ja, det var jag. Jag har beseg-
rat många och bland annat'honom,
och ännu har jag inte fått nog av
segrar.

- Hör på ett slag! - sade hon.

- Vad du nu än uträttat, så är du
i alla fall bara en människa, men
jag - jag är en Mor! Du tjänar dö-
den, men jag tjänar livet. Du har
förbrutit dig mot mig, och nu är jag
här och kräver att du skall sona
din skuld, ty man har sagt mig, att
ditt valspråk är - "rättvisa är det-
samma som styrka", och det tror
jag inte på, men du måste vara rätt-
vis mot mig därför att jag är Mor!

Kejsaren var tillräckligt klok för
att inte ignorera kraften i det djär-
va yttrandet och svarade därför:

- Slå dig ned och säg vad du har
på hjärtat, jag lovar att lyssna!

Hon slog sig ned som hon fann
för gott, på mattan i furstarnas trån-
ga krets och tog jill orda:

- Jag kommer från trakten av
Salerno, i ltalien, du vet säkert inte
var det ligger! Min far var fiskare,
min man också. Vacker var han, och
lycklig som jag var delade jag hans
lycka! Jag hacle oekså en son - den
vackraste gossen på jorden . . .

- Precis som min Djigangir,
mumlade den gamle krigaren.

- Den vackraste och klokaste gos-

sen som fanns var min son. Han var
redan sex år när saraseniska pira-
ter gjorde strandhugg på vår kust,
dödade min far, min make och mån-
ga till med dem, samt rövade bort
min gosse, som jag nu söker jorden
runt sedan fyra år tillbaka. Nu be-
finner han sig hos dig, det vet jag,
ty Bajasids soldater tillfångatog pi-
raterna, och du i din tur besegrade
Bajasid och berövade honom allt,
så du måste veta var min son finns
och du måste ge mig honom tilF
baka!

Alla hånskrattade, och furstarna
som alltid anser sig kloka, kunde
naturligtvis inte hålla tyst.

- Hon är från vettet! - sade kun-
garna och Timurs furstar och anfö-
rare, och alla skrattade de.

Endast Kermani såg allvarligt på

(Forts. å sid.22)
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Signe freclholm,

RAMOI{A
rr
Illotr skulle möta mig i Paris vid
Gare de Lyon. Där jag satt vicl kup6-
fönstret en aprildag medan Franknike
gled förbi i duggregnet, kyligt och
grått, återupplevde jag i tankarna min
sista resa samma väg. Det hade flutit
mycket vatten under broarna sen dess,

ty det var på kvällen den 28 aug. 1939,

som jag förra gången for från Perpig-
nan - ett par dagar före krigstttbrot-
tet. Då hade Ramona följt mig till sta-
tionen. I korridoren utanför kup6n. en

med i den levande tysta muuelt av

människor, stod jag sen i timmar
tryckt mot fönstret och såg ut över
det månbelysta landskapet, som gled

förbi i gyllne dis, mörklagt och sti11a.

"La douce France" - orden föddes På

läpparna art sig sjäIvt.

Den här gången skulle hon stå vid
stationen för att hälsa välkommen -
inte för att säga farväI. Skulle vi kän-
na igen varandra? Vi hade inte gjort
upp om några igenkänningstecken, vår
samvaro hade varit kort men intensiv,
ett par sommarveckor vid en av de små

platserna vid Medelhavet. Några brev-
lappar och kort - ibland ett Paket -
krig gynnar inte precis korrespondens.
Dessutom skrev Ramona endast span-

ska, som jag läste dåligt och jag fran-
ska, som hon inte läste a1ls. En brev-
växling hade under alla förhållanden
blivit föga givande.

Ramona var en av droppartta i den

väldiga flyktingvåg som vid det repub-
likanska sammanbrottet nyåret 1939 ge-

nom igensnöade pass i Pyrcnneelna
vällde in i Frankrike. Lyckligare än

de flesta omhändertogs hon på andra
sidan gränsen av en barndomsviin och

slapp de improviserade lägren, som

uppslukade flertalet av hennes lands-
män. En halv miljon spanjorer gick i
de dagarna över franska gränsen. Kvrn-
nor, barn och åldringar sattes på bus-
sar och tåg och sändes ut över Frank-
rike, varthelst myndigheterna hade
möjlighet att skaffa dem tak ör'er hu-
vudet. Männens tunga vanclring gick
till i hast inhägnade milslånga sand-
stränder vid Medelhavet, där de bäst
de kunde fick bygga sig skjul av gamla

bräder, korrugerad plåt och de filtar,

T4
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Rauona tid rosensbaliön.

som är den enkle spanjorens käraste

och mest användbara överPiagg.
Jag hade den sommaren sökt mig

ner till Sydfrankrike, så nära den span-

ska gränsen, som jag kunde komma.
Den var obevekligt stängd, men kan-
shc skulle man i alla fall kunna gör'a

någon nytta. Föregående år hade jag

arbetat några mån:rder vid kväkarnas
hjälpcentral i Barcelona och ett par arz

kamraterna, som blivit utvisade kori
efter satnmanbrottet, hade cn liten
hjälpbyrå för flyktingar i Perpignan.
f)et var där man frågade mig om jag

träffat Ratnona, hon bodde i samma

lilla samhälle av fiskare, vingårdsarbe-
t:rre och badgäster, där jag nyss slagit
n'rig ned.

- Sök upp henne, hade man sagt.

Hon var inspektris vid regeringens
bzrrnbespi:ningar de sista månaderna
och vi hade en hel del samarbete.

Ja, så fann jag Ramona. Hon satt på

en liten halmsitsad stol mitt emot mig
vid hordet och såg rätt framför sig,

när hon berättade att hon för ett par
veckor sedan fick meddelande om att

henncs man avrättats i fängelset' De-
ras lilla hus hade beslagtagits av myn-
digheterna och deras båda tonårsflic-
kor tagits om hand av sldktingar.

-- Det var prästen som skrev till
mig, så det är inte endast ett rYkte.

sade hon. Jag ville aldrig lämna dem'

men min man yrkade så bestämt På

det, där4ör att jag stått i tjänst hos de

republikanska myndigheterna. Han an-

såg inte att han själv löpte någon risk.

Vi var båda socialdemokrater sen

länge och fast vi naturligtvis kände

oss djupt solidariska med republiken
hade ingen av oss deltagit i politisk
verksamhet. Men Francos Polis kom
ganska snart och frågade efter miq.

Vid sitt andra besök arresterade de

min man i mitt ställe. Han kom aldrig
tillbaka.

Det var karakteristiskt för Ramona,

att hon aldrig tycktes försjunka i egen

sorg eller oro. Hon hade inte varit
många dar i Frankrike, när hon för-
siktigt började undersöka möjligheter-
na att få ut två manliga arbetskamra-
ter ur det fmktansvärda flyktingläger,
där de hamnat. Försedd med erforder-
liga intye begav hon sig till lägret oeh

kom tillbaka med Enrico. Det hade
inte varit möjliet att få med båda på en
gång.En veeka senare giorde hon om
samma färd. Men nu hade bestämmel-
serna hårdnat. Det tycktes ha varit in-
flation i intyg under mellantiden - de

var av noll och intet värde. Hur Ra-
mona trots ailt lyekades få med sig
Mizuel var hennes egen lilla hemlig-
het. Nu bodde de alla tre hos den gäst-

fria franska murare som var gift med
hennes barndomsvän. Tack vare hjälp-
byrån i Perpignan kunde de varie vee-
ka dela ut tomater. ägg och annat till
nödställda flyktinrfamilier. Inte så få
av gränsborna hade nämligen gått sina
egna väqar över bergen och i all tyst-
het slagit siq ned på franska sidan där
ju befolkningen var vänligt inställd och

talade katalanska som de siälva. Nästa
utlämningsdag stod jag själv med och

delade ut grönsaker och de dyrbara
små påsarna med socker och torrmjölk,
som varje mottagare ordentligt kvitte-
rade med namn eller fingeravtryck __

det var inte så helt med skrivkunnig-
heten.

Sedan dess hade fjorton långa år
gått fram över de spanska flyktingar-
na. Många hade emigrerat, andra vänt
tillbaka, inemot 200 000 lär fortfarande
vara kvar och bilda egna små folköar
i det nya landet. Vår fantasi har under
senare år blivit så avtrubbad att vi



vägra realisera vad en såclan l:rnds-
flykt innebär. Men Ramona var min
första flykting. 

*
Hon stod vid själva spärren, barhu-

vad och leende, vi kände ögonblickli-
gen igen varandra. Och bakom henne
skymtade Enrico. Han hade en god
anställning i Paris, hans hustru och
barn hade för länge sedan kommit till
honom från Barcelona. Och dessa båda,
vad de i alla fall var sig lika. Deras
ansikten lyste av en värme och en r'än-
lighet, som kom de fjorton åren att bli
såsom en dag.

Från den breda sängen i Ramonas
vindskupa såg man rätt ut mot den
blå himlen. På morgnarna sjöng en
trast i träden nedanför och trafiken
från Place Etoile hördes hitupp som ett
avlägset brus. Den klumpiga lädcrfå-
tö1jen och det runda horgl:oldet var
kasserade civrgripar från en tanclläka-
res mottagningsrurn, clär Ramona nå-
gon tid sköti städningen. En byrå hade
hon fått 1åna in från vinden utanför,
där den stod bland annan br'åte. Jag
drog försiktigt undan ett broki5lt bom-
ullsförhänge, som tycktes dölja något.
Där hängde ett par klänningar och blu-
sar som jag kände igen, nätt lagarle
och underhå1lna.

Ramona var lycklig över sin bostad.
En kvinnlig ldkare hade upptäcirt hen-
nes skicklighet i sjukvård - hon var'
i själva verket utbildad sjuksköterska

- och gav henne patienter och - det
allra bästa - doktorn ägde detta hus

Barnpsykologen:

Huvudvärk
I t tllVlodern vrtf er] vai'nrllotlig ntiinni-
ska, snabb i sina rtirelset', tr:it'mast
rastlös. I{on tände cleu eua cigaretten
på den anclra och hacle en vaksatn
glimt i ögonen på grund av det här
"oväsendct" hon nu igen blev inbian-
dad i. I{on hacle legat långvarigt sjuk,
rinderlivslidande, hade flera operatio:
n':r- l.al<onr sig, understöcl från sjuk-
lirr:ssan och nu socialhjälp i ett par
J)r)r'iodef. I{on hyste inte alltför stor
l.illit till offentliga byråer.

Och nu var det alltså något i vägen
r:red Karl? Hon slet och släpade da-
gen lång, var ständigt sjuk men hade
tagit arbete i alla fall, därför att hon
rnåste fi)rt.jåina pengar. Var då iivct
inte annat än ftirtretligheter?

Karl var en begåvad pojke, rar, höv-
lig, men hade svårt med läsningern.
I{an var mycket stillsam till vardags,
men någon gång emellanåt fick han
våldsamma. utbrott, kunde plötsligt
slänga ner alla biickerna i skolväskan
och gå sin viig om en lärare förebråd-
de honom något, cllel han kunrle
plr)tsligt ställa till ctt våldsanrt slags-
rnål på skolgården orn en kamlat re-
tadcs med honom.

Värst var det på efternriddagshem-
met där han var den mesta tiden ef-
tcr skolans slut. Modern var ir-r på
albete. llär var han hiiilpsam, näL-

och här hade Ramona fått flytta in.
Hennes flinka händer hade inrett ett
skräprum mitt emot kupan till ett rik-
tigt användbart kök. För närvarande
shötte hon en av doktorns patienter,
en sänglig.gande gammal fru i våningen
två trappor upp. Hon var där varje dag
några timmar, hade d6jeuner i ordning,
när dottern kom hem från sitt kontor,
ordnade med huset och den sjuka, en
kinkig och tydligen mindre älskvärd
person, men sorf] Ramona sa: "Hon ska
väl ha sin passning för det. Ungdom
vill inte gärna sköta gamla, så dok-
torn är glad att jag tar hand om hen-
ne.tt

Jag frågade om hon aldrig tänkt sig
in vid den franska sjukvården.

- Då hade jag måste söka franskt
medborgarskap och det har burit mig

mast tillgiven, särskilt mot förestån-
clarinnan som han kastat sin kärlek
på och som också höll mycket av ho-
nom. Men också här, på glund av ba-
gateller: plötsliga raseriutl'rott. Han
slängde stolarna runt omkring, kros-
sade en fönsterruta eller något lik-
nande. Efter dessa utbrott kunde han
vara helt slapp och olycklig och kun-
de få en våldsam huvudvärk så han
n'råste läggas till sängs.

Från det han var ganska liten haclc

han varit mycket överlämnad åt antl-
ra, mormor och olika barninstitutio-
ner. Modern hade tidigt blivit iinka
och hade måst arbeta för att firrsiir-
ia sig och barnet och i de per-iocier

då hon varit sjuk, ofta i månadsvis,
hade Karl måst vara på upptagnings-
hem.

I{arls explosioner måste ses mot
hela denna bakgrund. De var inte
dikterade av elakhet eller vanligt
trots. De var ett ensamt barns reak-
t.ion. ett starkt känslobetonat och
konta.ktsökande barns sorg och för-
tvivlan över att bli l--ortmotad av dc
i sin omgivning som han mest ville
bli accepterad av. Och för honom
kändes till och med en liten repri-
mand eller clet att någon godmodigt
retades med honom. som att ha hlivil.
bortstött.

Huvudvärken blev för Karl ett vär'n
mot livets förtretligheter. Även den
värsta huvudvärk var trots allt bätt-
re än medvetandet om en överan-
strängd mor som man så gärna vill
hjälpa - men inte kan, bättre än
medvetandet om andras vrede och
irritation. bättre än skuldkänslan ef-
ter explosionerna.

Att han fick allt för litet sömn
gjorde ju heller inte huvudvärken
bättre. En lägenhet med ett enda
rum som man clelar med mor, som
ännu inte vill vara färdig med livet
utan gärna vill se människor omkring
sig då, och då och som själv lider av
sömnlöshet - det ger inte den möj-
lighet till ro och vila som Karl så
innerligt väl behöver.

Under ett ganska långvarigt uppe-
håll på en barnkoloni fick man bukt
med huvudvärken. - men när Karl
kom hem till konflikterna igen var
det likadant som förr.

IIur ska man kunna skaffa modern
ett halvdagsarbete med samma in-
komst som nu, så hon kunde få en
möjlighet att återhämta sig - och
en lägenhet på två rum och kök?

B. B.
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lrledtrns{iienrlc lir ctt :tr,snitt ur
Ilallddr l:ilXtrr: ss roltlåul SALKA
\'.\l,KA, som enhatrt den bordc va-
lit nog fiir ett Nofrelpris. Svensl<
'['oncfilnr har som bekant gjort clt
filnr på romanen och prt'miären åir

ivrigt r'äntad. Biltlcrna håir är från
upptagningarna på Island i som-
ras. '['ite!rollen har två frurnstiil-
larc: Gunnel Broström och tlcn 15-

åriga Ilirgitta Pettcrsson, som
sllelar barnct Salka Valka. Arnal-
tlur ge:staltas av Folke Sundqvist.
lk tre st's ltit bilden hitr l;retlvid'

Tåink att jag ?intligcn fålt
rollt'n som .iag driirnt ortr i alla år!
sitger Guntrt'l lfrostriirn. Onr ni I'a-
ra visste hur untlerllart tlet klittlls
l'iir en skåtlcspelcrslia att få l<rvp;t
in i ett rihtigt kvirlnoiide, att fir

eo kiitt och blod åt cu miinrlisli:t
sr)rn man tror pii, sonl matr iil"llitl'
och lidt'r med.

Halldrir Ltx'rtts.r

T\
l'):n vit cn \'.lr clc;r cn.t lr.lttcit

v;rckf irrc iin clcn 
'tn 

clr.i, L)ct .i I

otroligt vilka t'ikcclorrt.tr 11;itLtl'('11

kan gömmr i sitt skijtc. Ingentinll
på jorden är: så vlcke f t sot-)r e ll
Lrpprr-ilt11* k,irlck rr-rell;in crl Llllg

nr:1n oL-!r en ung ki'ittnl i veckcrt
vrdcr p:1 n;iitcn olll ,,'åi-ct'i,, niir
hiistrrrn:r har somnat Pi] trirleir. At.t

tiilrkrr sir-1 rt-t ctt -*åchnt undet-, sotr-t

trot) siri hclg:rdc hiigirct änd,i iir: så

intinrt förbundcrr nrcd clet jorclis-

ka, kan iiga rum på en plets där

butikstönstreir inte kan ståta nred

andra utställnir-rgsvarcrr än ett fo-
togenkök, cn bleckspann för barir
rned bilder utarlpå och ctt porträtt
av kung Edvard a.v England på

hans krijningsdag. E,gentligen fanns

inte längre någonting till utom
kärleken. För denna melodi om

alltings upphov förstumrnades

småningom all annan musik, unge-
fär på samma sätt som när man

somnar ifrån ett mångstämmigt stoj

och drörnmer de vackraste dröm-
mar. Och när de möttes på vägen

kvällen efter, kom många ansik-

l6
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ten f r:1ur i fönstrcn, bleka kvinnor,
sonr rgde tio barn och en klipp-
Fisk, och skäggiga jungFrtrr som

ir:irie otnvänt sig dll den allena
s:iliggörande tron, eftersom de sov

ens;rnrlna. Alla måste betrakta kär-
icken.

- Drg, sade han hemlighets-
tullt.

- God dag, sade hon glatt och

räckte honom handen inför hela

världen.
Han tog inte cigaretten ur mun-

nen, lnen anförtrodde henne att
han hade längtat hela dagen efter
afi få. trdffa henne, och fick rök i
ögonen.

- Har jag kanske inte kommit?
sade hon.

Ett mera oförställt ansikte

fanns inte under solen, och inte
heller ett större allvar i kärleken.

- Var kan jag vdffa dig en-

sam?

__ Är jag inte ensarn hiir? El-
ler är dr-r kanslie riidd för att låt;r

l'olk se oss?

- Vi l<an väl ändå inte gå upp
till dig så här mitt för ögonen på

folk?

- Upp till rnig? upprepade
hon, ty hon var ännu så oerfaren

som älsk arinna och insåg inte be-

tydelsen av fyra väggar kring kär-
leken. Det är mycket roligare att
gå ut som förra natten.

I hennes uppfattning Yar kär-
leken oskiljbar från vårnatten med

dess oändliga himmel - en dröm-
mande vandring genom landska-
pet, kvittrande eller tysta fäglar,
ett fär som frågande kikar fram
över en år, framsipprande käll-
drag i mossiga backar, en bäck som

porlar forbi.
Hon saknade sinne för behovet

av hemlighetsmakeri omkring det-
ta börjande äventyr, och därför
blev hon ännu nlera förvånad än

han, när de upptäckte en gammal

gurnma under bron över bäcken

klockan wå på natten. Det var



gamla Steinka i Gisleballe, mor
till två söner som gällde för att
vara de mest frarnstående fyllbul-
tarna på platsen. Salka kände hen-

ne väl från fiskrensningen.
De hade redan gått över brorr

och hade stannat ett par metcr
ifrån den och såg sig tillbaka. Då

upptäckte de ett garnmalt huvucl

insvept i schalett titta fram under
bron och skynda sig för att för-
svinna igen. De gick tillbaka för
att undersöka företeelsen närtnare.
Arnaidur stannade rnitt på bron
och stampade rned foten som när
rrlan skrämr-ne r srnåfisk Llt från
strandkanten vid en flod, men
gumman blev kvar där nere utan
att röra rig, tills han stötte till
henne med foten.

- Vad hittar du på där under
bron? frågade han.

- Å, jag bara tappade en liten
sak genom hålet, svarade gumman.

- Vilket hål?

- Hålet i bron, vetja, begriper
du inte vad jag säger?

- Det finns ju inget hål i bron.

- Är du alideles tokig som

kryper ner under bron i v,rtten
och snrörja nritt i n:rttcn? fLågade

S;rlka Valka och började borsta

av henne med handen.

- Äsch, låt bli det där dun-
kanclet, sade guurln:1n, vad ska det

vlrl bra för?
Du kLrnde ju rentav få lung-

infiamnration, sade Arnaldur.

- Seså, låt nu mig gaml;r stac-

kare gå min väg i fred, r'ad fan

skulle det göra om jag fick lung-
intiarnrnation? sade gunlln:ril ocl-r

.inrnade gå.

Dtr slipper inte fri, s:rcle Är-
naldur, förrän du har talat om vacl

clu hittade på under bron.

- Ockockock, sorn om jag hit-
tade på någonting särskilt. Får
man kanske inte sitta under bron
orn man vill, sade gumman.

- Du råkar illa ut om du inte
talar om vad du hade for dig.

E,fter åtskilligt hotande och
övertalande lyckades de få ur hen-
ne att sadelmakarfrun och präst-
frun hade engagerat henne för ett
pund kaffe och socker ett håila
ett öga på trafiken, ty ryktet gick

att Salka och Arnaldur hade varit
trte tills:rntm;ilts förra ltattcll. S;r-

clelmakarfmn och prästfrun hade

hållit sar-nrnanträde i frågan och

kallat gamla Steinka till sig, ty
clenna var en ciurkclriven fiirlov-
ningsspion ocii hadr: tillbragt
rnånga vintcrn;itte r under vissa

l:ijnster: fi;r xtt inr:inge kärleken
och f ;rstställ;r L'ttyde lsef ulla av-
skcdskiockslag. På såclana nattvak-
tcr hacle hon tjiinat ntiinga ptrnd

l<:rffe och dito socker.

-_ J^, nran iil ju tvungen ett
hitt:i på niinting nii i arbctsiöslre-
ten, sacie hon . . . cftersorn dc viil-
signade fmarna viil ha en till sånt.

lV1en ni är kanske förlovade, så att
rlet inte gör nånting.

__ Är det sant, frågade Arnal-
dur, att den nye ld,raren smyger

sig in genom fönstret till prästfrun
Yar gång prästen är i annexför-
sarnlingen?

- Ä, han srnyger sej nog ingen-

stans, och om han smyger sej så Iåt
honom bara, svarade gumman.

Samtalet slutade rned att Arnal-
dur lovade henne två pund av vart
sl,rg orl hon ville görnrna sig i när-
l-ie tcn av priistf runs f önstcr n;ista

gång prastcn var iivcr och rnässade

r lrrncxi<,vrkar-r. Dctt.:r blcr., ijver-
crrskonrnret clch clc sliilcles som vän-
ner.

nv cr1 n;rttcn gick de inåt bygden
i cl;rlen, där den stora andeisgår-
clcn skulle rcsa sig som ett kastell
rled sina väldiga byggnader. I
\'årn:lttens förkiarade frid vrr clet

i sanning en saliglietens dal. De
r-.rndrade över cle frodiga griisäng-
r-Lrna vid den timrne, då aila röster
clör borr sonl i en symfoni, niir
crescendot sover i stråkinstrumcn-
rcn strax innan det släpps lös. I
spridda hopar över sänkor och
sluttr-ringar låg fåren lugna och be-
låtna och idisslade, och ån gled ut-

(Foris. å sid. t9)

Gttittt'i Bro.rtröru oc/t Birgitta Pelter.rson

i ett isländsAt härbre.
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LJamta fru Root såg upp från stick-
nrngen och sade:

- Sätt dig en stund, Brita, och låt
Lillan ta in katfet at oss! Ilet är inte
häIsosamt att vara sa nervös som du
är.

- Det är väl ingen sr-rm fragar e[-
ter vad som är halsosamt ior mig,
svarade fru Brita Dittert och drog ut
ladan där teskedarna lag.

- Om vi skuile vänta pa kalfe tills
Liilan ger oss, skulle rtog ocksa manr-
ma bli otalig.

- -[nte btrr nrormor otälig, sade
Lillan med ett litet skratt. - Sänt
har hon bakom sig!

-unta kastade en hastig, nästan
skygg t-rlick pa sin dotter - hon iät
inr.c rychlrg. Vem kunde det vara nu ?

IJen dar extrald.raren i matematik,
kanske?

- I,'orresten är jag strax färdig -jag maste Dara sy thoP sÖmmen Pa
turumen. . . ljet är nllna enda an-
vänduara handskar, mamma... Sen
ska du få kaffe, Iilla mormor. Och
malnma med.. .

Teskedarna klirrade mot koPParna,
när llrita lite för härt lade dem Pa
sin plats. Hon satte brickan på bor-
det Iramför rnormor och gick ut i kö-
ket. Lillan kom inte erter henne.
Liltan var underligt lik mormor, lton
oroade srg inLe lor YLLre ting.. .

O nej, det var bara en Ytlig iikhet!
Brita satte på kalfevatten och tan-
karna forsade ohejdat kring dottern.
I)et var nagot - det hade hänt na-
got - modersinstinkten anade en la-
fa... Men om hon trägade, fick hon
bara ett, ot"ahgt svar eller ett
skämt.. . Men det låg bitterhet bak-
orn orden. LiIIa Lillan, vartÖr kan du
in[e tala med din egen mamma'?

I servertngsrumm.et stannade hon
med kaltekannan i handen. Ijömen
stod pa glant. Lillan talade med mor-
mor. . . . ocII nlolnror liade inget
medel mot olycklig kärtek, va?

NIc,rmors tiira hltttgatrde skratt
trängde ut genom rlot-rs1lt-ttrgatl.

- r-iila toka där, jag hade visst
ett mctlel. c[t utmärkt uredel . . .

-- Vad då, tnormor'? Jag vet lIOg

TRE KVINNOR
NOVELL

d'u
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ilLu itlo|rtor- haft en massa kärlelishi-
sLorict'. l iul gick det när tttt-rt'tttol blev
hii.r' i nan soln inte - 

ja, sonr inte
t-ilcv kär tilloaka?

- Jag väntade - och var sa sä-
kcr-: det gick över. Älitiug gat' dver
orr. rnan uarä väntar, kottr rhag deL
eftcr mig!

- Meu om tuan iutc Ii a n vättta,
nrormor'i ll:land kan tnan inte v:inta.

- Jo, vad man kan. Se Pa nrig! Irat'
jag det inte ura? I)u tror Väl irtle iLtt
jag alltid haf t det sa lugnt och skönt'/
ivtcrr alit gar- över', sägcr jag ju. Ntan
sha t-rara lnLe oloa sig .. .

I3rita stod i serveringsrutnrnet och
bet i underiäppell. - 0 Gud, denna
flacka aiderdomsvislret, tänkte hort
bittert. - llon har glömt aIIa mänsk-
liga känslor. ilon passar in[e pa att
llaga Lillan v e m det är sotn gör
henne olycklig! I{on bryr sig inte om
att henues enda dcltterdotter lider -av - otycklig - kärlek...

- Mctr mormor, om man till exctn-
pel skulte fa barn med en karl scrur

rntc vill gitta sig med en, hur kan
det ga över? Onr man inte gör nagot
åt siiken, sa l.ar man Ju uarnet -som ogift. . . Och det är väl ända inte
sa lusttgt, vir'l

-_ Sa du pratar, toka lilla ! lvlen
jag rninns en v:ininnat till mig som
1ic}< c[t l-iarn i l'aris - 

ja, hotr i,ltrv
skickad i pension, hette dot pa dtltt
trden __ och sen adoplet'adc hon clcl,.
I)ct blev ett förtjusande barn, eu ii-
tcn alt.ig gosse. I'yvii.rr dog han i tlif-
Leri. llilel av tnpacktlttlgett. ilou
sörjde nog barnet, nten dcl gich över.
Allting gar över, ska jag säga cltg
Minns det cfter tnigl

HJIIejors r/tlt,.,g dL'l L'uLt'

ocl.t t'/l j,'i/lt'.r/ot l ttttblt'ttt
gl,itlja, /r1 ggltet ctc /L lt;il.r.t.

Ilrita satte fiirsiktigt harnnan ifrätr
sig och sjönk ncr pa elt köksstol.
linäna liändes son) av dr:g och tungan
blev torr. Gode Gud, mot'triur begrep
ingenting lton f örstod inte att
Lillan iroll i.ra att bekärtua uagot.

- IJet Zir kiiirt, sade Lillart meci
sin klala lralda rijst, arllting gar över

- det gör det till sist när ntan dör.
Och allti dör jri - alltsä gar ailting
över...

Det blcv tyst därinne. IIödosamt
re ste sig Brita och grcp kannan.
Plötstigt stod Lillan i dörren. - Nu
skall j"g hjiilpa dig, tuamma! sade
hon vänligt. Ncj, är det I'cdatr fär-
digt'i liorn, jag kan t,:r l<atrnan! l)u
s€rf såL trött ut . . .

Dct sista sades innc iros lnorlrlof.

- Jaha, sadc inorntor, hon ger sig
1u aldrig ro . . . Jag försLar inte var-
för hon sl<all vara sa rtervös. Man
mal mycket [-rätli'e av att vara Iugn
och ta dagarna som de kommer.

Britas hand darrade häf tigt när
hon slog i kaffc åt mormor. lngen
rnärkte det. Lillan var upptagen av
silt eget prolllem, och rnormor stod
(iver alla ploblem. Brita lyckades fyl-
ia kopparna utan kommctrtarer. V e m
kan det vara'! Det måste vara den
ungc rnatematikläraren! Ilan är den
ende Lillan gatt rned på sista tiden.
Jag maste tala med Lillan! Hur
skall jag kunna hjälpa henne? - Var-
sagod, nrorlnor, sockerkakan är bra...
Lillan, ska du inte ira nagot till kaf-
fet? När du vat'ken tar socker eller
grädde, kunde du åtminstone ta en
kerka.. . O Gud, o Gud, vad ska jag
göra ? Skall jag tala med karlen di-
rcki'l Nej, det si<ulie hon aldrig för-
lat:rnrig...

l{olnroL smilckade lite när hon njöt
av sockcrkakan lciständerna var
viLcl{r':i, nrcn de satt inte alldeles per-
fekt. - Ta dig du eu bit av socker-
kakan, dcn snrakar dcliciöst, sade
rnorlnor mellan tuggorna. - Var inte
lii.dd olll f iguren, det är bara rart
rlrcd lite hull. .. Det tycker männen
oll Irlrlllnll] . . . Se på mig. . .

Lillan tog en klunk av sitt svarta
kafie. lLur komtner det sig att
mornlor hal't sall tur hos männen?
Intc har rfralnlltit ocli jag...

- L)cL katrskc itrte var så märkvär-
rligt sonr dct ialer i minnet, sa-
cic Brita. - Nog var pappa galant
nrot mamnla, men inte har jag hört
talas om några äventyr, inte...

- Du ja, sa mormor, soln om
hon blåste bort en fluga. - Vad kan
dn vcta om min ungdom? Jag blev
up1;vaki"ad minsann! Och flera friare
hade jag innan jag fyllt nitton år.
I)a gifte jag mig med morfar, Lillan.
Och innan jag fyllt tjugu var din
rnamma född... Då var jag lika
girmrnal som du är nu . . .

- Kom hon i laga tid? frågade
Liilan.

Brita blev cn anins röd. Men
LilIan!

NÄR tsARNEr\S DAGS-l:ESI'LIGIlHf i:RNÄ ,qick tt' 'rttpeltt )
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- Jd, var lugn för det, min Pulla,
sade mormor utan att rodna. - l)et
gick ordentligt till i bättre familjer
på den tiden.

- Men den där väninnan du ta-
lade om?

- Det var ett undantag, kära barn.
Undantag finns det i alla tider. Och
även i bättre familjer.

Lillan skrattade till lite torrt. - Är
inte mormor djupsinnig? sade hon
vänd till Brita.

Brita kände tacksamt deras bunds-
förvantskap på denna punkt. De sag
mormors små svagheter tillsammans
och log åt dem. Men - nyss hade
flickan talat f örtroligt med mor'-
mor... så som aldrig med sin mor.
Varför?

- Nu måste jug gå ut ett tag, sade
Lillan och satte den halvtomda kop-
pen på brickan. - Ursakta mlg. . .

- När kommer du hem? rragade
Brita oroligt. Det där bleka spanda
ansiktet värkte inom henne soln en
sjukdom. Lilla barn!

- Jag vet inte . .. Till middag för-
stås ... Var ia jag handskarna? Se
där! Adjö då, sma gummorl

Hon vinkade med de nylagade hand-
skarna och försvann ut i hallen.
Snart knäppte patentlåset efter hen-
ne. Brita grck fram till fönstret och
såg henne komma ut på gatan. FIon
stod stilla och såg på den smala raka
gestaiten tills den törsvann vid nästa
gathörn.

- Sätt dig ett tag, Brita! Var inte
så nervös! Det är gott gry i flickan

- hon är precis som jag var i hennes
ålder. . .

- Du hade barn vid hennes ålder,
sade Brita skarpt. - Också Lillan
borde kanske gifta sig. Jag är rädd
hon är kär. Olyckligt kär.

- Sånt går över, sade mormor och
lyfte på stickstrumpan. - Inte skall
hon gifta sig än - bara barnet...

Lillan låg i sin ,ång o"t hade slZickt
ljuset när Brita kom in. - Ilar du
redan lagt dig? sade hon föriägen. -Jag ville tala med dig. . .

- Gör det! sade Lillan vänligt.
Rösten lät mycket gladare än vid
kaffebrickan. - Sitt här pa sä.ngkan-
ten hos mig. Sover mormor?

- Jag hoppas det. Du förstår -jag är rädd - att du kanske är olYck-
Iig på något sätt. . . Och jag ville så
gärna hjälpa dig om jag kunde . . .

Lillan satte sig upp i sängen och
slog armarna om Britas hals - Lilia
lara mamma - har du gått och varit
ängslig för mig?

- Ja, det är inte utan . . .
-_ Nu behöver du inte vara det

längre, mamma! Det var falskt alarm
clen här gången. Det drog lite över
tiden. Men något gott har det haft
med sig vet jag att h a n inte
är den rätte för mig! När jag talade
om min misstanke för honom _- vet
du vad han gjorde? Han tog fram ett
flickporträtt och sa: - Det här är
min fästmö. Vi har varit förlovade ett
helt år. Vi ska gifta oss i höst. - Är
det inte tur, mamma, att jag slapp
honom?

VÄREN. . .

( lror-ts. friirr sitl. l7).

för genonl dalbottnen kail oclr

klar rncllan lnossiga, genolndränk-
ta stränder. l)e gick över älven på

en pianka nedanför höjningen, där

huscn i Kofållan ännu låg sovande

hopkrupna i landskapet med sneda

gavlar och doftande takbiommor,
Arnaldur förklarade för sin ied-
sagarinna att just här skulle den

nya anläggningen bli, den stora

andelsgården skulle resa sig ur des-

sa ruiner, vilka kunde berätta den

lille självägande bondens saga,

hans, som varit sin egen stackare

från urminnes tider, hunsad livet
igenom, dumrnare och med ännu

hårdare levnadsvillkor till och med

än trasproletariatet i storstädernas

fattigkvarter, och ända fram i vära
dagar ansetts vara prisgiven åt dö-
den om lössen inte längre trivdes
hos honom, och även kaliats en

kung i sitt rike, när hans herlighet
utrnålades i tidningarna söderut.

Den natten besöktes dalen av
de förfärliga skadedjur som mer än

några andra hotar nationens själv-
ständighet, de orosstittare soln har
på sitt program att beröva Jukke
i l(.fållan och andra lyckliga
självägande bönder deras gårdar,

och sotn befinner sig på en så låg

utvecklingsnivå xtt lttan knapp:rst

vet huruvicla det inte vore att gö-

ra denr för stor rira att niirtttra cietu

ens i sarnrna andedrag som danskar

- - I{änns dct inte svårt da? Är' dct
inte cn nrissråikning?

-- Ncj, inte nu. Skr:icken att jag
skulle få barn med honom tog allde-
les bort f örälskelsen. Det var nan
sorts chockterapi. Jag tror jag säger
som mormor: "Allting går övcr! Se
på mig, allting går över!"

Brita tog Lillans hand och smekte
den. Hon log i en dimma av tårar.

- Mamma, viskade Lillan ut i
mörkret, det är så underbart - att
jag får leva. . . kanske blir jag lika
gammal som mormor. . .

Nu ranir tårarna ivrigt och tyst ut-
för Britas kinder. Lillan såg det inte.
Hon lade huvudet tilluaka på kudden
och småskrattade:

- Och kanske blir jag lika v i s .. .

och ryssar, dessa revoludonsflab-
bar som bekiimpar det isländska

folkets nedärvda ideal, däribland
den privata företagsamheten, som

har varit vårt adelstecken i tusen

ät, f astän dess frukter ännu inte
har mognat, slavsjälarna, som vilja
beröva den isländske småbondcn
hans kungavärciighet och göra oss

till trälar under det ryska oket i
ali evighet. "lslands bönder, vak-
nen upp alldeles utanför er

tröskel står de män som ämnar
fråntaga eder edert odai och era

rättigheter, och inte ens ämna väja
dllbaka för att fräntaga eder edra

barn," citerade Arnaldur högtid-
iigt Aftenbladet, i det han satte

sig ner, tog upp en blyertspenna

och ett stycke papper ur fickan
och började rita. Hon betraktade
honorn full aY beundran, medan

kojan .*.d sina sneda gaYIar fort-
satte soYa, utan att ana skadedju-
rens närhet.

- Titta här, sade han. Den här
flygeln ska bli barnens egendiga
uppelrållsplats. Hd,r dr sovsalarna,
dd,r d.r matsalen. Resten är skolrum
och arbetsrum. Naturligtvis ska en

stor del av undervisningen dg

rurn utomhus, åtminstone allt som

har xtt göra rned jordbruk och

kreatursskötscl. Någonting av dc

rnest förädiande på bam är att um-
gås med djLrr. Jaira, låt oss nu inte
gliinrma lekplatsen. Det är nämli-
gen en utomordentigt viktig del av
den rnåhncdvetnA) vetenskapliga
bernuppfostrarr) att lära blmen le-
ka. Sp.idbarnshemmen och Kinder-
garten nråste vi bygga i Osöre. Jag
tänke r mig att barnen inte ske

släppes hit förrän de är fcm, sex
o
ar.

Hon stirraclc betagen på teck-
ningen men svarade ingenting.

I den flygel som jag nu ritar
upp sli;r lantbruks- och folkskolan
inryn-nn:rs och där ska arbctrrna
både iilclre och yngre, få fortsätt-
ningskr-rrscr både i arbetstcknik och

i vanliga ämnen. Titta ett slag ut

l9



över slätten och backarna och

tänk dig rader av piogar i gång

vår och höst, och slåttermaskiner
och räfsor på sommaren, alltihop
draget av traktorer. Alltså, här

bygger vi sedan en jättestor loge,

där vi installerar en hötorknings-
rnaskin av senaste amerikanska mo-

dell, driven med elektricitet, så att
höet inte längre berövas sin vita-
rr-rinhalt genom att ömsom bli ge-

nornbiött och ömsorn soistekas utc

på ängarna, och folket kan bespa-

ra sig sina hittilis gällande väder-
lekstydningar med tillhjälp av

clrömmar, vilket har utgjort hu-

vudinnehållet i deras själsliv de

senaste tusen åren, och kan syssla

rned annat.
Men fastän Arnaldur alltså hade

löst iandsbygdens svåraste problem
genom tiderna, väderleksproble-
met, genom att införa en ameri-
kansk hötorkningsmaskin, sade

flickan f ortfarunde ingenting.

- Nåå, vad tycker du, kamrat?
frågade han.

Hon svarade naivt:

- J^, men om nu Bogesens och

sjiilvständighetspartiets alltings-
k:rndicl:rt i alla fall går och blir
vald i somtnr'rr? Har dtr hört att
Bogesen har sk;inkt v:rrenda gant-

rnal fattig kvinna i Osöre tyg till
ett förklä? Och prästen går till dem

i tur och orclning c,clt tal,rr om

Guds vilia.

- Om Johann Bogescn skiinl<er

dem tyg till ett förklä så ska de

hos mig få tyg till cn kiol, svaracle

Arnaldur och fortsette rita.

- Arnaldur, sldc hon cFtcr cn

lång stuncl. Kommer du ihåg den

veckra kvinnan bortonr de blå
bergen? Förr i världen t:rl:rcle c{tr så

ofta om henne.

Han slutade rned ens upp att
teckna och såg p;l henne, nastan

förskräckt, sedan mun'rlade han

nånting om vad det var för dumt
prat, och ändå såg man tydligt att
han kämpade med osynliga väsen,

som trängde sig in på honom.

2A

EN INTI'RVJ U

I/ar det .rkönt, aar det uärt att let'a?

l/ilkett fråga! Nu är det gjort.
Ibland uar det smått, ibland aar det

storl.
Det nte.rta uar grått ocb mycket

lort.
IIet glintar ur nolnenJ r€ttil

lyste ibland på uligens bancl

oc/t liusel tände cxlasenr lsrtnd 
-

Itg /rodde jtg silg och f ag ttel al/ j'/!!

kände

tilluarotts trrtder 
- 

elt .rviudlaude

under
) u)gr,t .reAunder 

- 
nen vilka

.r ektnder !
[:ör t,,d. som dessa sekund.er hände

( ottt ttig,ot hände!) jag suarar, tnin

b err e,

att liuel kunde ha aarit

GUNHILD TEGEN

- Finns hon där än? frågade

f lickan.

- J^g vet inte alls vad det är

du talar om, sade han.

- Jasså, inte, sade hon, det gör

heller ingenting. Jtg kan bara inte
rå f ör att jag minns allt så bra. [eg

kan inte glömma nånting.
I)etta Sv;rrade han intc på ut;rn

fortsatte xtt teckna och nynnade

tunder tidcn på en utländsk melodi.

- Är det säkert att dti håller
av mig? frågade hon.

Han grep hennes händer och

kysste derl häftigt en stund.

- Hur kan du kyssa såna f ula

labbar? frågade hon.

J.g tror på dent, svarade

han. Dc :ir verkligheten.
Arn:rldur, sade hon allvar-

ligt, vill du lova mig en s:rk?

- Vad då?

- Vill dtr lov;r rrig, Arnaldur,
xtt gcnast tala om för mig, när du

har blivit trött på mig. Jag skulle
inte kunne stå ut med att dtt var
sniill mot r-rrig, sen du hade blivit
trött på mig.

Han såg på henne tigande.

- Vill du lova rlis det, Ar'-

naldur?
Han göntde sig vic-l hcnrres briist

som ett barn ocl'r visliaclc:

- Salka, dtt aller iittc lttit'

hjälplös jag iir . . . llerltirnrot li.irlc-
ken. Tag rnig till clig sorl ctt litct
barn, Salka, och giv ntig lor' .itt
vara hos dig.

Hon såg ner på hatts .rnsilitc

med moderliga, djtrpe, upprikti:,r.
f c;riilskade blickar, utAn att h.rrr

iindå blev på det kltir.r rr"rcd orlr

iron hade förstått vad h.rn bctt .ri-rl.

- i.iit oss gi ctt :;1:ig i1cn, s.rdc

hon slr.rtligcn - och sc, p-,å vår stig

i daggen. Otn en stund går solen

upp och torkar bort den.

ÄTERSEENDE MED KOREA
(Iiorts. från sid. l).

krig sonr hela tiden hotar denna del av

värl.len. Återuppbyggandet, upplysningen,

den högle levnadsstandarden är i sig självt

en utmaning rnot dem som åt sig hade ut-

sett Nordkorea (såväl som Sydkorea) till
koloni. Bara i ett land utan upplysning

kan kolonisation genomföras rned profit.

Därför brände Hitlers armöer skolor och

bibliotek i Polen och de andra östeurope-

iska länderna. Av samrna skäl briincle anre-

rikanarna de nordkoreanska skolorna och

biblioteken; men mycket tyder på att de

korn för sent.

Oanfäktirclc rLv de ideliga krigshotelserna

bl,gge r n<,irdkoreanerna upp och kultur-
byggnaderna reses på höjderna, tydligt syn-

liga frir alla, också från luften. Är det ute-

slutande för att Nordkorca ärar och hög-

aktar sin kultur? Eller är det månne också

f<ir att det viii visa eventueila angripare

sin inre styrka? På dess vapenn-rakt behö-
."'cr vi inte tr,ivla; uren niir en av folkar-
mdns gcneraler, sout jag hörcle, offentligt
yttracle: "L,'tan kvinnornas insats hade 'i'i

inte kunnat segra i försvaret av vårt land",
tlå är det tal om en annan styrka. Det rir
eir styrka som r'äxer dag för ciag. 'I'y irtcr-

uppbyggnaclen rör sig först och friimst onr

rrriinniskor'.

Ja. nr.vcket har skctt i Nordkorea. Ett

folk sonr kiimpnds och lecl i tre år för att

bevarrr sin f rihet har vrint sina lidanden

tilI sl'apancle arbete. Scu-gerna, fiirlr-rsterna

iir intc glörncla, cle är outplånliga. Men i
clct gcmensirn'ura arbetet för freden ocl.r

fiir de kornmancle generationerna har där

uppstått en ny, osårbar lycka.

Ida Bacbmann



Barnens egen sida; FRU KLOK
3.

l3.Eftersont llichan aar så sparsarn och shichlig i bashållet
började de tuå alt kunna hlara sig. Alla kallade henne

"Fru KIoh". Chuang aar rutcket llcklig,

15. De tu,i rtiirtrer sa a/t de t,ar kungliga jägare och de ha'
de inte lycktr/t sfr.ittt.r tr,)grt dtrt'or åt kei.raret. Han ville
ha duastek t'arie dag. Ntt uar de räddt att kei'raren

.rhulle bli ued oclt lått l;'tl.rL'tt.q.qa dent.

IT.IIott bl,iste p) lttrppersdtu'otna och då llög de at genorn

tli;t t L tt ,,ch blet t crkliga d,uror. lägnnt t'cingade den

.tttahbt, tach,rr/t' 1,,, pl,,l, och gtr -rig it',li g hen'

16."Åh aar det ingenting annal/" .ra lra KloA. "lag kaa
hjälpa er. Vänta ett tag". Hon gich in i huset och klipp-
te till må pappersdaaor.

lu. Den kt'iillen när keisdren åt dut:tehen lrågadr' bril rirt'
tttrn lålt tag på s'i delikata dulor. På det .riittet lick /t,rtt

hört lalas on lra Klok.

14.En dag när fru Klok
lörbi henne.r dörr och
har det uar latt.

x)ar ensatn hentta gick taå rniin
grät högljult. Hon frågade den

2l
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rned skinnsidan nedåt. Så varvar rnan ner
fläsket och kalvköttet och kryddar mellan
virven mecl salt och vitpel''pra1, lägger
fliisksvålen överst och knyter ihop hand-
,-luken hårt, r'arpit ntan srinker ned syltan
i det kokancle spn{61 och låter .lct koka
ca 20 rnin. Diirefter lägges svltan i l.re*t
i ornkring 12 timnrar.

KÄI-
av rilikrr slag hiir ihop mccl tlen fcta jul-
nraten. Ciiir nrrrn en stor sats på en gång

hlr tlran fijr hela helgen och hrrr bilra ntt
viirrnrr u1'',p den. I;iirst en 1äcker

RÖDKÅI,
Tag ctt rt'idkålshuvud på 1 kg, skiilj och
skär det i strimlor. F'räs ett par msk ntar-

(Forts, å sid. 21).

MODERN
(Forts. fLån sid. 13).

kvinnan, och till stor fiirvåning iiven
Tamerlan.

Hon är från vettet, som en
Mor! - mumlade den berusacle poe-
ten för sig själv, men kejsaren -världens fiende, sacle:

__ Kvinna! Htrr har du lyckats ta
dig hit från ett land som jag inte
känner, över hav, floder och berg,
genom skogar? Varför har vilddjur
och människor - sonr ofta är grym-
mare än cle grymmaste vilddjur -.lämnat dig i fred, och du har ju
vandrat utan vapen, den värnlöses
ende trofasta vän, för så vitt han
har kraft i arm? Jag måste få veta
allt för att jag skall kunna tro vad
du säger och för att min förvåning
inför dig inte skall hindra mig att
förstå dig!
t
l-,åt oss prisa kvinnan - Modern,

vars kärlek inte känner några grän-
ser', och vid vars bröst all världen
fått sin näring! Allt det yppersta hos
rnänniskan * från solens strålar ot:h
mödrarnas mjölk, -- är vad som in-
ger oss kärlek till livet!

Hon svarade Timur-lenk:
* Hav rnötte jag endast ett, i vil-

ket det fanns många öar och fiske-
båtar, och när man söker den man
har: kär blåser det ju alltid merivinrl.
Simrna över floder är inte heller
svårt för den som är född och upp-
vuxen vid havet. Och bergen? frå-
gar du. Jag har inte sett några så-
dana.

-.- Bergen blir som clalar, när lnarr
älskar! sade clen berusade Ker-
mani.

Orn jag såg några skogar på
rnin väg? Ja, visst gjorde jag det I

.Iag miitte vildsvin, björnar, lod.jur.
och hemska tjular med hotfulll siink-
ta horn, och tr'å gånger råkade .jag
pantrar sotn glodde på ntig nrerl
r)gon sonr rlina. Men varje djur har.

.iu trt.t hjär'ta, och jag talade till
<lenr, sorn jag trr-r talar till dig, ot'lr
rle trodde alt. .jag var en M<lr', r'ar'fiil
rle sur:kan<le gick sin viig ot'lr
tyckte syntl orn mig! Vet rlu kanskc
intc itt.t ocksä cljuren älskar sina urr-
gar oclt kan känrpa för rlelas liv oclr
frihet minst lika ll'a sonr rl:inniskor'-
na?

- .Iovisst, kvinna! * sarle Tirrrrrr'.
Och jag vet att de ofta älskal

högre och kämpar bättre än vad
människorna gör!

.- Människorna, fortsatte hon, är
s.iälva som barn, ty varje Mor iir.
i sin själ hundrafaldigt som ett barn,

- människorna är ju alltid ba.rn till
sina mödrar, tillade hon. Alla har vi
ju en Mor, varje son, det vet du iu
själv, gamle man, har fötts av erl
kvinna. Och clu kan avsvärja <lig
Gud, men att du fötts av en kvinna
kommer inte ens du, gamling, ifrån!

- Du har rätt, kvinna! - utro-
pade Kermani, den oförskräckte poe-
ten. - Av en flock tjurar får marr
ingen kalv, utan sol l-rlomrnar. inga.
blommor, utan kärlek ingen lycka,
utan kvinnor ingen kärlek, utan NIöd-
rar - inga poeter, inga hiältar!

Varpå kvinnan svarade:
* Ge mig mitt barn, därför att iag

är Mor och älskar honom!

\/
{ 'i bugar oss för kvinnan, hon fötl-

cle Moses, Mohammed och clen stortr
profeten Jesus, som dräptes av rlc
onda, men - som Scherifedrliu sarltr
-- ska.ll han återuppstå f (jr atl rlrjrrrir
levande och rlötla, och i I )anurskrrs
skall det ske, ja just i l)zrrnaskus!

Vi bugar oss fiir T o i, som st.änrligl
fötlel' stora män! Aristotelcs var herr-
]res son, liksclm även F irrlrLusi, ot'lr
rleu ltonungssöte Saad.ja, ot'h Orrrrrr
Chaijam, som liknade gil't,l-.lanrlat virr,
Iskancler och rlen blinrle Ikrtneros
alla var de Hennes l-.al'n, alla hril' l lorr
anrnrat och var och en av rlt nt lrar
hon lört vid hantlen ut i vtit'lrlen, rrtil
de ännu inte vat' högre lirr tulprLn-
plantor. All världens stolthet korr.rrtt.r'
från Modern!

Den grånancle f rirst.öraren av stii-
tler, den halte parrteln 'Iiltrur-Huru-

J U L-MAT
TT
I-7.tr lite tralitiott.rbutrltta r:; ttiltl!n's .u/-

ser osJ ldrd 
- 

ttiir del iir lr,igd ottt. jalc,n

faller ui bandlö.rt lör traditioter och.reder'.

Tänh bara p,i jul.rFinkan! Ocb ri.rgrl'nsgrö-

ten! Och lutlisAen! Visst ntåste nan ha

det 
- 

/ltnttu'J iir det inte lUL, -räger mdn.

Så egentligen skulle det rart örcrflödigt
att konzm.a ttecl n,igrt råd ont julnat, de

flesta uill i alla fall lta det hela tillretr
iust så sont de tarit t'tna. Men kanske än-

då...
JLTLSKINKAN

griljerar nran sedan clen kokats eller mecl

hjälp av kiitterrnometer bakats i rrgnen.

lln blandning av iigg, senap, socker och
skorpmjöl bredes över den och så in i
ugnen. Men varf<ir inte för ombytes skull
glasera den. Precis sonr vid griljering tar
nran bort sr'ålen från clen kokta eller ugns-

bakade skinkan och "rutar" sedan upp den
feta sidan mecl en kniv (skär 2-J mm
djupt) så man får jänrna sneda rutor. I
varje ruta siittes en hel nejlika. Blanda 3

nrsk honung och 1 cll farinsocker och låt
rlct koka upp (tillsätt grirna lite pressad

apelsinsaft eller ananassaft), hiill en del av

blandningen ör'er skinkan och sritt in dc'n

i tnedelvann ugn. Resten av blandningen
iises <iver i ett par orrgångar. Efter ca 20

nrinuter eller niir skinkan iir: gulhrun oth
glensig ter ntrrn ut .lcn u[ ugl-tclt.

PRE.SSYI-l'A

lriir också jLrlcn till och.lcr.r sonr lrar ti,-l

rrtt giira rlen sjiilr kan prirva den lriir bc-
skrivningt.n. Ingrrlit,ttrertt,r ;ir: 1 i ) sr,in-
lruvucl (ca 2 kS), t bit fläsksr å1. 1 kg
kalvhog, 2 rnsk srrlt, l0 krvtldpel)niirkorn.
3 - i lirgerlrlacl. 1,/l nrsk r it1-c1.rpx1'. i lit.
\'rrtten.

Svinlruvtrtlct kllrcs. skriljes riiI <ich l;ig-
gcs i virttcn. Dagtn rlrirPii [1;[3s clct jrirtrte
kalvkijttet och kry.l,.1orna (utonr vit1..,e1..,1-,11-

ren) tills kiittet lossnrrr från benen. Srå-
lcn tages bort och kiittet skär.es i ganska
stora tärningar cller skilor. Iln i lrett rat-
ten neclclol''[racl ocI uryri.len Ian.lcluk liig-
ges i ett fat och sr'ålen bre.les ut på tluken

22
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JULBORDET, d.v.s. julkrubban i
alla dess varianter kan man göra På
en bricka, så det lätt kan flyttas. Det
kan vara en bondgård, en liten stad
rentav som man gör av modellera. Låt
leksaksbilen och tåget vara med, lik-
som de minsta djuren. En ficklamPa
gömmer man i "snön", som givetvis
är fönstervadd. "Rimfrosten" köper
man i färghandeln för några öre och
träd och buskar gör man åv kottar,
kvistar eller modellera.

*
JULFÖNSTRET målar man med

smörgåspapper, som man klistrar
bakom en fint tillskuren pappram
och nubbar fast på en träbit tiil fot.
"Blyinfattning" åstadkommer man
lätt genom att spänna smal ståltråd
i rutor över smörgåspapperet och
fäster med tape på pappramens bak-
sida. Man tänder ett stearinljus bak-
om härligheten och färgerna stråiar.

Men kom ihåg att liuset
inte får stå för nära så
att alltihop f attar el d.

PAPPERSKLIPP.
Till det behövs glanspapper, guid-
och silverpapper och silkespapper i
olika färger och en trubbig sax.
Man utgår från en fyrkantig pappers-
bit, som man viker ihop på mitten,
så en gång till, så man åter får en

som ba,rnm kan görd' sjcllua

fyrkant, den viker man ihoP till en

trekant som man kan vika ytterligare
till en ny trekant. Då kliPPer man

bort rundlar eller taggar efter kan-

terna, precis hur man vill. När man

viker ut papPeret igen har kliPPen

upprepats i regelbundna mönster och

det blir vackert hur man än gör. Man
kan fästa klippen med klister på kar-
tong i awikande färg och får en vac-
ker tavla. Efter en stunds experimen-
terande kan man klipPa st järnor
efter diagrammet här På sidan. I
tunt vitt silkespapper eller i guldpap-
per blir de vackra i granen.

*
En BILDERBOK till liilsYskonet

gör man enkelt och lätt i form av ett
dragspel. Man behöver: ett antal till-
skurna boksidor (skyltkartong, kostar
1 krona för ett stycke 70 X 100 cm),
textiltape (den är kräppad på ytait
och något elastisk), samt om man
vill ha boken hållbarare, fernissa (det

finns numer en typ av plastlim som
man fernissar skoli öckernas pärntar
med) och dessutom färgkritor eller
plakatfärg, ev. tusch till bokstäver.

Man ritar och berättar på kartong-
bitarna - men först på alia f r a m-

sidorna, och fortsätter serien bil-
der på alla baksidorna, varav
den sista blir omslag med bokens
titel och författarens namn osv. Om

f + + + +

man har 5 sidor, och numrerar dem,

så kommer således sidan 6 På femte
sidans baksida, sidan 7 på fjärde si-

dans baksida osv. och omslaget På

baksidan av sidan 1'

Lägg nu sidorna 1 och 2 bredvid
varandra med någon millimeters mel-

lanrum, slå en taperemsa längs skar-
ven, klipp av upptill och nertill, gör

sammalunda i skarven mellan sidor-
na 2 och 3 osv. tills alla fem sidorna
hänger ihop i en lång rad. Vänd På

steken och "'tejpa" alla skarvar från
baksidan. Nu har man fått ett sam-

manhängande dragsPel sorn kan vi-
kas ihop till en bok där omslagsbil-
den ligger först, och lillungen rycker
inte ur sidorna i första taget!

Till slut vill jag gärna Lerätta om

en sak tjeckiska barn gärna gör till
helgen, och som passar utmärkt att
hänga i fönstret istället för pappers-

sl.järnan som väl är lite tjatig vid
det här laget. Vi kan kalla den

FÖNSTERBLOMMA.
Den består av en knytnävsstor

rund klump av modellera. I den stic-
ker man helt sonika decimeterlånga
gmala träpinnar - typ glasspinnar är
utmärkt. Så klipper man biommor och

stjärnor ur glanspapper, olika for-
made "innerblommor" och en liten
mittfigur i ytterligare någon färg. På

en knappnål trär man först den min-
sta figuren, som blir Pistill, därPå

den mellanstora "innerblomman", sist
den största blornman och så sticker
man knappnålen på glasspinnen.

När alla pinnar fått sina blommor
biir det hela som en stor, färgsPra-
kande igeikott. Trä ett vackert Lom-
ullsband runt lerklumpen - man ki-
lar in det mellan pinnarna så sitter
det stadigt - och när leran torkat
till hänger man blomman rakt ner
från övre fönsterkarmen.

Lvcka till med knåpet och God Jul
tant Bi.önskar
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LITET OM JULMAT
Forts. från sid. 2z).

garin i en gryta, lägg ner kålen och till-
sätt en skuren purjolök och ett äpple sku-

ret i klyftor (men ej urkärnat eller skalat)
sarnt 5 kryddnejlikor och 3 kryddpeppar-
korn. Man kan mecl fördel också tillsätta
2-3 msk russin. Låt det hela steka sakia

under lock ornkring 1 timn-ra, rör on-r

ibland i kålen. Smaksätt den sedan rned

salt, socker, vinättika eller citronsaft.

LÅNGKÄL

kallar hallänningarna den här grönkålsriit-
ten sorrr låt vara obligatorisk på deras jul-
bord. Man repar gtönkålen från de grova
stjälkarna och kokar den i fläskspad, så

pass kort spad att clet har kokt in helt
när kålen är mjuk. I detta tillstånd förva-
ras kålen tills den ska servelas. Då hackar

man.lcn gl'ovt. frlser den i mrrg:rlin i

stekpannan, späder nrecl grädde och snak-
sätter mecl sait och en aning socker.

Tidningen VI KVINNOR
i d etno Ara.tis Ar rä.rlds'förb xnd

Ll t gi v a r e: Andrea Andreen
Redaktionskon-rnritt6 :

Valborg Svensson, Birgit Ehr6n
*
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Vitkålen kallar skåningar för
BRUNKÅL

när de tillreder den på detta särskilda sätt,
sot.n förresten också 1är vara julbetonat.
Man skär vitkålen i strimlor och bryner li-
tet i taget på stekpannan i margarin och

litet sirap. Den brynta kålen lägger man
i en långpanna, fuktar den rikligt med
fläskspad och låter den steka färdig i
ugnen, vilket tar omkr. I timma. Den av-
smakas med salt och är, liksom de ovan-
nämnda kålriitterna, härlig ihop rrecl skin-
ka och kon.

RAMONA
(Forts. från sid.15.)

emot. Jag är spanjor och jag vil1 för-
bli det. Kanske skulle jag kunna resa
tillbaka till Spanien - numera. Men
jag skulle inte kunna leva i en dikta-
turstat. Mina flickor kommer ofta över
iiII Frankrike ett slag på sommaren.
Då får jag vara tillsammans med dem
ett par veckor, leka med mina barn-
barn. - Som du vet var jag sjukskö-
terska under kriget. På en koloni för
spanska flyktingbarn som underhölls
från Ämerika. Det var min lyckligaste
tid här. Barnen är ju vuxna nu, men
somliga av dem skri,rer till nrig än.

- Var det inte svårt för dig de för-
sta åren efter kriget?

- Naturligtvis. Men ser du, jag har
a.IltiC 'rarit så glad i att arbeta. Det
har hjälpt mig. Jag hittade på att gå
omkring i familjer och laga 1inne. A11t

var ju utslitet efter krigsåren. När det
började fresta för mycket på ögonen
tog jag städningar. Ja, och så kom
sjukvården. Jag har så mycket att jag
kan leva och ändå känna mig fri. Och
jag har fått många vänner.

*
Vi reste oss från vår soffa i Bou-

logneskogen. Näl<tergalen kluckade, so-

Ur innehållet:
Elitaberh Tann:

Frarrrståen.le bcsök

Andrea Anclreen;

Iirån Ron till Kalkutta

A4tr{t Lind.rtrön:
Greklancls kvinnor vädjar

Ida Brtc/ttnann;

Äterseende nrtrJ K.ri.r

Molll Åsbrinh:
tsrlnbokhyllarr r ir t.,r

Birgit Jans.ron:
Kr inn,,r' I'å sk.,fahlik

Maxin Gorhij:
Mudern, nur cll

Si,gite Fredbolnt:
Rarnona

Hall.dör Lttxness:

Våren

Gunhild Tegen:
'I-re kr innor .

tr
lVIgl l2aa3rinunret 19)i påbörjar vår tidning sin sjunde årgång. Vi har i tre
ticligare nul.l.1ner presentel'at några av clem som under åren troget och ener-
giskt strävat att bryta r.nalk för den. Men där finns n-rånga många flela som inner-
ligt förtjänar omnännande för sina insatser för vår tidning. När vi nu säncler ut
det sista numlet för året viil vi passa på att tacka dem alla, våra kon.rn-rissionärer

och försäljare, för gott arbete. Med gemensan.rma anstfängningar skall vi göra vår
tidning ännu bättre och läsvärdare och ännu n-rera spridd och avhållen bland kvin-
norna i vårt land. Med den föresatsen skall vi starta Vi Kvinnors sjunde årgång.

Vi önskar alla våra läsare och våra kornn'rissionärer och försäljare ett COTT
NYTT ÄR och ett gott samarbete för den sak vår tidning och vi alla arbetar för;
Fred och socialt framåtskridande.

Redaktionen.

len hade nästan gått ned. Jag såg på

Ramona där hon gick framför mig. Rik-
tigt så rak som den gången nere vid
Medelhavet, när hon tog matsäckskor-
gen ur händerna på Enrico och bar
den på huvudet den lilla slingrande
stigen över bergen var hon kanske
inte, inte så smärt heller. Men hon
gick lika vackert och bar sitt huvud
tika högt - det fanns iinnu något kvar
av den lilla flickan från Tarragona,
som brukade hämta vatten från brun-
nen i två kmkor - "åtta liter på hu-
vudet och åtta på höften". Också sin
andliga spänstighet hade hon kvar -kanske hade den vuxit. Fast bortryckt
ur sitt naturliga sammanhang var hon
varken ensam eller bitter. Landsmän
som behövde råd och hjälp kom gärna
till hennes vindskupa. Inte heller för
husets innevånare var hon längre en
främling. Man såg på henne med akt-
ning och tillgivenhet. Som en av de
franska grannarna skämtsamt uttryckte
det: "Ramona, 'henne känner vi alla.
Hon är ju "la enfermera de toda Ia

casa" (hela husets sjuksköterska).

SIGNE FREDHOLM

I I ryckeri AB Mercur, Srockholnr t9).t
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