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\JL RED OCH VÄNSKAP nrellan alla folk ordcn
f) ftur uttalats ganska ofta i vår tid. Är det bara
ord, bara en from önskan?
Det är visst och sant att något he'lt annat tycks
ha makten i verkligheten: det kalla kriget, ingenting
mindre. Krig alltså, med sin ofrånkomliga avsikt att
såra och skada, ytterst att döda. Det kalla krigct
ligger tydligen på lur överallt, färdigt att sotn cn
stormvind virvla upp, trassla till och fördärva. Ingen
kan genomskåda var och hur det börjar, ingen katr
bedöma hur vitträckande följder stormvirveln cirar
ined sig. Se bara på historien Pasternaks nobelplis
och Artur Lundkvists leninpris. Det ena blåser upp

-

lurande stormvindar världen över, det andra stannar
någorlunda inom Stockholms Konserthus' väggar.
Men sarnma kalla vindstråk ger handlingar och orcl
en farlig biton.
tidens enda och ofrånkomliga möjligNär man nämncr
ordet vänskap kan man stanna -hur låinge som helst
Och ändå

- mellan folken.
hct är vänskap

och försöka uppfatta dess innehåll. Till sist tyckcr
rnan att där gömmer sig livets högsta goda, där utI<ristalliseras oberäknelig nyskapande kraft. Vad har

inte framgått ur människors vänskap. Och nog kan
vi också i tusen variationer instärnma med Edith
Söclergran:

När gumman oväntat mötte sin katt vid brunnen

och katten sin matmor.
Det var en stor glädje för clem båda
nlen allra störst var den att Gud hade fört dem
samman och velat dern denna underbara vänskap

i fjorton år.

Aldrig,
Vad bygger vänskapen på ? -- Likhet ?
att
så gott som aldrig. Snarast är nran väl färdig
säga motsatsen; den bygger på olikhet, på kompletterande olikhet. Det finns uppenbarligen några starka

strålningar som går djupare än likhet och olikhet,
som till synes av en tillfällighet, i >ett obevakat

två levande väsen samman. Men
r-nöte bli. Där kan
spinnas trådar som håller genom ett långt liv, trådar
som binder samlnan trots alla skakningar, slitningar',

ögonblick>> binder

hur avgörande kan inte ett sådant

ornöjligheter som olikheterna han vålla.
Det är ett underfullt drama, soi-It allra mest försiggar i det fördolda, där vänskapens lycka och våncla
historien
utspelas. Och clärur växcr' -- tro tlig
fram.
ja. När det ordet blir nämnt är vi färHistorien
- oss ut i den stora tämligen avlägsna
diga att f,lytta
r'ärlden och kanske allra inest i det förgång'na, som

ollo l"lln

ännu mindre angår oss. Men låt oss tänka efter. När

två levande väsen möts, då är det ingenting mindre
än två världar, två skilda historier som skall sarrverka, som skall lära att ömsesidigt respektera varandra. Sak samma med folken. Vart och ett har sin
historia, sin lidandes och lyckas historia, sin djupt
grundade livsstämnings historia. Det är inte så lätt,
hanske, att mötas och bli vänner. Men historien vet,
och har alltid vetat, att begagna sig av sådana möten
-- för att skapa något livskraftigt nytt.
Det finns ett gammalt ord från romarna som gått
in i alla europeiska språk: tolerans. Det betyder
egentligen att bära tungt, i överförd bemärkelse att
fördraga, såväl lycka som plåga. Det används ju ofta
som ett önskemål i världens nuvarande situation, ett
önskemål om en grundval för fred och vänskap rnelIan människor och folk. Men skall toleransen hålIa,
då rnåste den innebär'a förståelse för olikheterna i
historia, sorn gör oss alla olika, och samtidigt en
I<änsla för den djupt liggande samhörighet som gör
att vi kan finna varandra.
Pa den grunden kan man bringas att kärnpa till
det yttersta för sin egen syn, sin cgen övertygelse
kanske mot sina närmaste, mot sitt eget lands allfarväg, om det gäller. Men man kan ändå komma att
bevara vänskapen, det vill säga vördnaden för en
annan historia och livssyn hos ett folk eller en rnänniska. Möjligheten finns och är säkerligen ständigt
och jämt förverkligad, så att säga av sig själv och
därför omärkligt. Och möjligheten finns tydligen och
rnärkbart också i det vi kallar det politiska livet.
Men vi måste se och höra noga efter. Ty det som i
vår tid fått namn och heter det kalla kriget -- inisst?i"nl<liggörande, förvrängning, falska argument
vill blanda sig förvirrande i allt >politiskt> tal och
handlande. Det blir svårt att nrskilja var den sanna
toleransen sticl<er fram, men dess mera värt att märka och minnas. Som ett exempel
låt oss inte glömrna några ord som en politiker talat
i en brännande
fråga i Koreakrigets brännande tid. Det var dåvarande indiske ambassadören i Moskva, Radhakrishnan, som i lJnesco talade för Peking-Kinas mecllenrskap, också med denna motivering:
övervinn det onda med det goda och icke mecl att

sjätv göra ont, det är en princip som har följt oss
från urgammal tid. Den är icke något speciellt för
den ena eller den andra religionen
den finns i
djupet av alla religioner. Storsinthet-är den högsta
strategi, den högsta form av statskonst.
flonorine Herrnelilr

Daniel Melin:

Ett svensk

MARKESKVINNA
För en nära 30-årig trofast gärning avtackades en iunidag detta år rektorn vid Johannesbergs skola i Mariestad, David Melin, då han lämnade sin befattning som chef för den institution han varit med om atl
bygga upp praktiskt taget från grunden. Vi har bett honom skriva för vår
tidning om sitt arbete han svarade med att sända oss denna hyllning
- tog det första iniativet till social omvårdnrrd av
åt henne som i vårt land
de psykiskt handikappade barnen, Emanuella Carlbäck.

sa sätt ,hanka sig fram,. Att vårda
dem cller på annat sätt hjälpa dem
Llmunuella Carlbäck

ansåg man fullkomligt meningslöst.
Många gånger uttalade Emanuella
Carlbäck en önskan att fa öppna ett
hem för sådana stackars människor.

mkring

människor star
det som en ring av ljus. En sådan människa var Emanuella
Carlbäck, pionjären i arbetet fiir de psysomlig,ar

kiskt handikappade i vårt land. Hon
föddes i Nårunga i Älvsborgs Iän den
24 augusti 1829 och var dotter till kyrkoherdc Johan Carlbäck därstädes.
Fadern flyttade senare tiII Berg i
Skaraborgs län. Ofta hörde Emanuella
Carlbäck sina varmhjärtade föräldrar
tala om nödens barn, och särskilt hade man i hemmet uppmärksamheten
riktad på dem som ända från födelsen
var fattiga på förstånd. Ingen förstod
dem. Ofta var de en skottavla för hånande och skymfande tilhnälcn. Oftast
Iick de gri omkring och tigga och Pa

Hon skriver själv därom: ,Redan i fölrildrahemmet kom jag i beröring med

olyckliga psykiskt handikappade i
olika åldrar. De väckte alltid mitt
livliga intresse, ibland blandat med
rädsla och medlidande. Oftast gick de
omkring och tiggde sitt uppehälle. Jag
h<irde berättas, huru de nere i kyrkbyn särskilt under söndagseftermiddagarna begagnades till ungdomens frjr-

lustelser under hån och misshandel.
Djupt rörd av fasa och harm hörde
man mig ofta utropa: 'Att ingen människa tar hand om dessa efterblivna.
Om jag hade ett hem skulle jag ta
vård om dem'.,
Avgörande fiir Emanuella Carlbticks
liv blev, att hennes hjälp behrivdes
för en psykiskt efterbliven dotterson,

.gkolan och clcahcmntct

vid

.fobanncsbcri4

som för sin omgivning var synnerligcn

besvärlig. Hon lyckadcs med vad in-

gen tidigare förmått: att få pojkcn
både lugn och lydig. Dessutom kundc
hon lära honom cn hel del, som ingen
förut lyckats med. Han lärde sig a1t
klä av och på sig själv, att uträtta sm;r
ärenden och utföra enkla sysslor.
Under arbetet med honom insag hon
att hon fått en alldeles särskild g;rva
att ta hand om psykiskt handikappade människor. Och önskan att fa upp-

rätta ett hem för dylika människor
växte sig allt starkare. Men det var inte
lätt att börja. Hon hade ju ingen att
rådgöra med. Men så kom hon i beröring med en pastor Glasell, som i sitt
hem för dövstumma på Nya Varvet i

Göteborg hade tagit emot några psykiskt efterblivna barn. Han uppmuntrade henne att öppna ett hem för efterblivna. Är 1866 blev hennes dröm
forverkligad. Hon iippnade ett litet
hem på Nya Varvet i Grjteborg. Fiirst
tog hon emot sin systerson. Snart tog

nryckcr-r osjiiiviskhct, sit tn.yckerr irrnerlig glädje över ctt utför't albctt:.
sit små fordringar på livets iycka
skall man sällan, om ens nirgonsin,
f inna hos de förståndiga och klokir,

som hos dessa vanlottade barn,

d<-rrr

viir Herrc kanske satt ',r-.t6",, Iiir'
att öppna barmhärtighetens nirdc-

i;fii;*i*di$!år l
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port.
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Fiir närvarande finns på Johannct;bcrg inte mindre än 400 elevcr, rildrc'
och yngrc. Räknar man med annexo)
och den s.k. rippna vården blir antrrlct ungefär dubbelt så stort. Men int,c-.
nog med det. Arbetet för de psykiskt

efterblivna har brett ut sig övel hcla vårt land. Alla län har ordnal. och
håller på att ordna undervisningen och
vården för de psykiskt efterblivna.
Det byggs vackra skolor och ylkcs-

skolor fiir undervisning i teorcl iska
och praktiska ämnen. Resultatel av
arbetet blir så bra, att en stor dcl sa
smäningom klarar sig ute i livet hclt
på egen hand. För dc mest handikapDct är ,Ttskilligt roligt man kart åstadhonttna ntcd cgna

bändt'r.

hon emot ett barn till, ett fattigt och
värnlöst, så ännu ett, och inom kort
var det iilla hemmet fullt. Emanuella
Carlbäck slöt dem bildligt talat i sin

kärleksfulla famn. Hor, rcdde
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na jorden, och den blev mottaglig fijr
sådd. Hon lade ned frön och det växte

:
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upp blommor. Hon arbetade och gladdes, och offrade och gladdes ännu me-

ra. Ofta fick hon

fiJr sitt

nya

hem, kämpa mot ofc-rrstrielse

och

l<ämpa

r,c
.;$f

t'

misstro.

Det skulle för'a oss alltför' Iangt att
närmare gå in pri vad hon hade alt
genomgår,

hur hon måste fiytta till

nya platser och större hem. da barnaskaran växte allt rner. TilI sist - det
var år 1875 '_ förvåirvade hon Johannesberg i Maricstad. Där hal arbetet
utvecklats undan för undan och den
ena byggnader-r efter den arndra växt
upp.

... ocb cn

För de barn, som var rnottagliga för

ntLltsLt

i.,ackcrt ocb tryttigt ocbså sont t'ramgår av tlt,ssa r,rckrt dl

i korgt'lätning ocb bastarbctcn

stt,r'

undervisning, fanns en skola, och för

dem, som hade praktiska anlag, arbetshem och

för de svårast handikap-

pade fanns det vårdhem. Många av
eleverna blev så duktiga, att de l<undc
komma ut i livet och medverka till sitt
uppehälle. Detta var något ingen tidigare vågat tro.

Efter att i 35 år ha lått leda Johannesbergs utveckling, avled Emanuella
Carlbäck 1901 vid 72 års ålder. Stor
\/ar sorgen efter ,Moster", som alla

på Johannesberg l<allade
4

hcnnc.

Om det verk, som utf<jrts av Emanuella Carlbäck, kvinnan med det sto-

ra hjärtat och den vidsynta blicken,
skrev fcirfattarinnan Josefine Wettergrund 1891 bl.a.:
>Det finns verkligcn människor, som
sä.ger: 'Vad lönar det sig att kosta sir
mycken möda och så många pengar
på denna gren av mänsklig barmhärllghct?' Och jag vågar svara emedan jag varit rigonvil.tne diirtill:

Så

pade ordnas ocksa sa. trivsarnt och
trevligt som möjligt. Även dessa clevcr'
sysselsättes med enklare arbeten. Alla

kan på så sätt känna, att livet har cn
mening och att även de kan fyller cn

liten uppgift.

Det lilla träd, Emanuella en

gang

planterade, har således vuxit och blivit stort och sträcker nu sina grenar
ijver hela viirt land. Hennes orubbliga
t

ro p:r iivcn det

svagast

c hul

scgr';rl
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Lille mr Einstein
Av Kie,td Ahell

L]r "Fotnoter
\\/ Till ni se en fabrik ? frågar min
! guide.
Nej, inte en fabrik, jag vill helst
slippa fabriker, jag är halvdöd av
kölcl men har inte krafter att protestera.

Lite senare stannar vi vid ett par
plankor som ligger som en spång
<iver en intorkad bäck. Mig förefaller
clet som om det är en mur vi stannat
vid, i muren är en dörr, han knackar
på dörren och vi släpps in i ett plötsligt mörker. Det är svårt att orientera sig. Så går det upp för mig. Vi
är i en mattfabrik. Fabrik är bara en
något vilseledande beteckning. Här'
är inga maskiner, maskinerna är
människor. små. små m'änniskor.

Rummet som i golvyta mäter ca
70 kvadratmeter får ljus bara från
några högt upp belägna hål eller ett
slags skottgluggar. Hur man kan arlretiL i det halvmörkret är inte till att
fatta, men här arbetas. Vid stora åbäl<iga vävstolar sitter småflickor och
zrrbetar, fyra-fem framför varje stol.

Den äldsta är >>läraren>>. hon har ansvaret för teckningen, mönstret, de
andra följer efter, fyller ut, dunkar
ihop rned träkammar. Framför vävstolen, i en höjd så barnahänderna
lrrecis kan nå dem, hänger som brokiga vitlöksknippor ett virrvan av
garnbuntar. Fram och tillbaka går
händerna, upp efter en garnända, in
rnellan de strama mattrådarna, en
l<nut binds, ett otal av knutar, knutantalet per kvadratcentimeter ger

i du-met"

Guiden ser hastigt på mig och säger

att barnen bara arbetar tills de är
fjorton år, då är de i den giftasvnxna åldern. Ja, men om de intc blir
gifta ? Äter ser guiden på mig. Antingen de gifter sig eller inte, här
kan de bara arbeta tills de är fjorton
år; blir fingrarna för stora och för
grova kan de inte kila snabbt nog
mellan de täta mattrådarna och inte
binda de nästan mikroskopiska knutarna.

Piötsligt förstår nlan varför det
inte råder skolplikt i Persien. Men
naturligtvis är de barnen lyckliga,
lyckliga som alla andra i Persien,
lyckliga i sin lyckliga ovetenhet. Nu
är det guiden som rycker på axlarna
lyckliga ? De har ju ingen bas för
-jämförelser. Jag hinner inte komma
med den allra spakaste invändning
förrän han hastigt inleder ett av dc
sedvan'liga föredragen om lyckobcgreppet här och lyckobegreppet på
våra breddgrader, västeurop6erna är
mycket, mycket storartade, men
samtidigt mycket, mycket naiva. Jag

kunde explodera, men jag gör det
inte, inte medan alla de späda småflicksögonen ser på mig. Vi betalar
det som skall betalas till fabriksägarens far, som följer oss till dörren.

Utanför hinner jag knappt dra anclan förr'än min outtröttlige ledsagare

rneddelar att vi skall ut til,l ett cllcr

annat ställe i utkanten av stan och
se en berömd minaret. Nähä, det ska

han inte inbilla sig, nu är det slnt

med tålmodigheten, jag vill hem till
mitt hotell och det i sporrsträck. F ör
första gången på hela utflykten blir'
hans ögon stora och privata. Han är
Iedsen över

att ha tröttat mig,

men

mest bedrövad över att det han hade

glatt sig åt alltså inte låter sig göra.
Han hade hoppats att jag skulle avsluta dagen i hans hem, han ville gärna ha visat mig sin hustru och sina
barn, jag skulle också ha smakat på
hans vin, hans äpplen och. hans nougat. Sorgsenheten förvandlas till idel

leende när jag tar emot inbJudan.
Ifans hem vill jag gärna se.

I hörnet av en smal gr'änd stannar
han, slår begeistrat ut med handen
och frågar om jag inte kan se att
han bor i ett av stans bästa kvarter ?
Han har det bästa huset, den bästa
trädgården, den bästa hustrun, de
bästa barnen. Barnen tar emot oss i
porten, ett par snoriga småungar', en
flicka på tre, en pojke på ett och ett
halvt. I{an tar flickan på armen, jag
ska bära pojken. I det iskarlla var'dagsrummet anbringas jag i den bästa stolen med ett barn på varje knä,
medan han till ett larmande radioackompanjemang framvisar det hemgjorda mus6et. ,Se på de stolarna. Är'
de inte vackra? Jo, de är i varje fall
europeiska, den europeiska förbannelsen, som man känner den från billiga danska möbelmagasin, första
året ryker de första fjädrarna, nästa
hommer klädseln att brista. Allt i
huset är europeiskt eller ett försök
till att vara europeiskt, för honom

finns det bara ett i hela världen,
Europa, barnen ska uppfostras och
uppläras europeiskt, det är därför
Forts. å sid. t4

rnattans värde. Ut och in går fingrarna, ut oclr in, medan den lilla >läraren)> kikar upp på oss med strålande ögon. Märkvärdigt att det är

barn ? Ägaren av fabriken skakar på

axlarna och rosar den matta vi just
betraktar. Nio månader har det arbetats på den, nio månader tiil går
det åt innan den är färdig. Hur mycket tjänar barnen månne ? F ör en
nio timmars arbetsdag tjänar de ett
belopp som svarar till halvannan krona, >>läraren> tjänar lite mera. Men
när' rle blir äldre, vad tjänar de då ?
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ll- l[ on tryckte hrinderna fiir iigonen.
Hart. Hårt. Hörde de andra
l-l
JL JL springa över grusplanen och sedan dunket av deras tunga skor mot
stenläggningen borta vid sophuset.
Tjugosex,tjugosju,tjugoåtta. . . Den stora, mörka gården var tyst, fastän
klockan bara var sju. Ingen piskade
mattor. Ingen spolade ren slaskspannen borta vid pumpen. Det var november. Mattstången kändes kall mot pannan, så kall att det gjorde ont i huvudet. Hon tyckte att gruset ännu rasslade. Bestämt var det så att man hörde
bä.ttre så här med slutna rigon. Framme

vid nittioåtta hiijde hon rösten och
skrek ut hundra, så att ekot strax gav
henne ordet tillbaka. Hon halvsprang
över gården bort mot nedgången till
källaren. Huset gick i en vinkel och
här var mörkt. Man kunde lätt snava
och falla nerför den branta trappan.
Hon lät handen följa ledstången och
stod en stund och lyssnade vid dörren. Någon öppnade ett fönster alldeles ovanför hennes huvud, och hon
lyckte till vid det gnisslande ljudet.
Det raka flickhåret föll ideligen fram
i ansiktet. Hon drog det på nytt till-

a)

g

baka och krokade fast det bakom örat.
Så tänjde hon ner den stickade mössan

irver öronen.
Inne i källargången kände hon den
säregna doften. En ovanlig, siitaktig
odijr. Här till vänster Iåg likkällaren.

Där hade aldrig stått något lik, men
det visste inte barnen. Den stickande
lukten kom sig av att kvinnorna i

huset inkräktade i de dödas utrymme,
niir det var dags att luta fisken till
iul. Men för barnen var det lukt från
lik. Lik i långa rader, i kistor och pri
sängar, som kallades för bårar. Rätt
som det var kanske de kom ut och
spökade i sina vita, långa lakan, för
det fick man på sig när man skulie dö,
och andades på en. Och sedan blev man
själv död, för lik var giftiga. Det ha-

de farbröderna på kyrkogården

sagt.

Hon gick stelt framåt i gången, vågade inte vända sig om en enda gång.

Det kändes kallt om nacken. Kanske
var det en sån där döding, som stod
bakom henne och andades. Snart skul-

le hon känna hans kalla skeletthand
krama hennes arm. Det värkte i bröstet och magen på henne. Skrämseln

gjorde henne sjuk.
Då hörde hon stegen. Någon kom
springande rakt emot henne. Hon försökte krypa ihop ner mot golvet och
hiill armarna om huvudet. Hon skrek
högt när de stötte emot varandra.
du inte klok? Fastis kommer!
-DetE var
som om hon fått ett slag,
en örfil som ryckte henne ur rädslans
virvlar. Fruktan för spökena förs'rann.
,Fastis" var ute efter dem. Ordningens väktare i huset gick sin rond. Hon
vände tvärt och slog sig mot de skrovliga murarna, när hon rusade mot utgången. Hon ramlade ut på gården

samtidigt som den andre, den som
stött emot henne i källaren, en pojke
i hennes egen ålder. De stod och

tryckte en stund intill uppgången. Här
var de säkra. Det var mörkt och svårt
att hitta dem, då de kröp in i den
spetsiga hiirnvinkeln. De vågade inte
tala högt. Viskade bara ett och annat
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No"ell av C I JN N l-'.1 ., ( ] RAN
ord. Hon fiirnam en obeståimd, ljuv
känsla av att stii så nära poj ken.

l,,l | )

Lasse, Lassc' liten rulla sej i

skiten!

Hans tjocka, grova jacka luktade frost
och jord. Han var generad sn här ensam utan kompisarnas stirdjande krets.
frörsrikte haspla ur sig ett par noncha-

ning var inte varaktig och nyanserna

halvt vänd från henne och lutade

le de våga börja om igen? En liten
blek gosse k<')rdes fram. Han höll ett
par magra, smutsmörka händer framfi)r ögonen och brirjade räkna.

lanta fraser, men det lät inte så bra.
Inte som han ville ha dem, han kände
det som om tonen blev mera osäker.
Kunde man våga sig fram nu tro?
Hade han gått >fastis,. Han ställde sig
armbågen mot husväggen, körde ner

händerna i jackfickan och ville känna
sig obesvärad. Hon kunde bara urskilja
hans röda mössa i mörkret. ansiktet

kunde hon inte se. Snart hörde hon

att de andra samlade sig nere på går-

den.Han makade sig sakta utåt gången, gick med släpande steg bort mot

den öppna planen, fortfarande

med

händerna i byxfickorna. Han tog ingen
notis om henne. men hon larvade efter
honom så tätt att hon kunde ha tram-

pat honom på hälarna. Så skyndade
han på stegen och gjorde avståndet

mellan dem större. Men strax var hon
alldcles bakom honom igen.

Han gled bort mot sina kompisar.
De trängde ihop sig i en liten hög
borta vid mattställningen. Och på and-

ra sidan stod flickorna. Båda talade
om sitt, men frågor och påståenden
rann över piskställningen som på en
Iinbana. fram och åter. Så korsade
till synes meningslösa satser luften.
Då och då slungade man ut en ramsa.
Den ringlade genom luften som en serpentin:

Bulla baka fickorna fulla!
- UlIa
och svaret kom bjäbbigt och

eällt:

Det var en oskyldig, tafatt, klurnpig
lek. som dock lektes med stor frenesi.
Men man tröttnade, ordlekens spän-

syntes dem fiir få.
Nu hade han nog gått. >fastis>. Skul-

De gled genom källargången. Längst

in i det mörkaste hörnet, i krillarens
blindtarm gömde de sig. Alla pti samma ställe. De fick sitta tätt, tätt intill
varandra. Ingen rörde sig. Hon satt
bredvid pojken med den röda mirssan.

AIIa andades hårt av spänningen

och

av språngmarschen.Mörkret slrit sig om
dem, tungt och varmt. Ingen sade något. Hon kände hans hårda jacka mot
kinden. Pojken satt stel som en gipsfigur. Hon själv hade fått benen under
sig. Det värkte i vaden, men hon ville

inte röra på sig.
De kände behag i att sitta så hiir
inklämda. De satt där bara tysta och
varma. Man lekte gömme, men leken

blev en bisak, en förevändning. De
slog sig alltid ner på samma stlille,
alltid längst in i källargången. Då var
det långt att gå för den som räknade,
och som skulle finna dem. De hann
sitta länge i mörkret. Men så kom han
då till slut och skrek ett namn. vilkel
som helst. och då knuffade man sig ut

och rusade över gården:
panta mej och Doris!
- En
ska stå! Doris ska stå!
-SåDoris
lekte man denna nya och sällsamma lek om och om igen.

Hon passade på tills de andra hade
satt sig. Då såg hon efter var pojken
fanns och klämde sig ner bredvid honom. Så kände hon sig egendomligt

tillfreds i ett par korta minuter till

det ögonblick, då Ijuset skulle tändas.
Här i hörnet kändes inte lukten av lik.
Från den hopträngda klungan kom en
ullig doft av kläder och vinterpjäxor
och från aIIa matkäIlarna runt omkring en obestämd odör. Där stod potatis, som luktade jord, burkar med
sylt, jäsande vindamejeanner. Där
hängde naftalininpyrda gamla kläder
och cyklar uppochnedvända som fiaddermöss. Det luktade käI1are i ett stort
hyreshus.
Hans ena hand kändes kall mot hen-
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nes armbåge. Råkt genom kappårmen
kände hon dess friskhet. Hans pjäxa
skavde mot hennes strumpben och hans

andedräkt fuktade hennes tinning...
De längtade inte efter ljuset.
t<

Men nu hörde de knäppen. Det var
dörren. Och så kom ljuset, kallt från
oskyddade glödlampor. De hörde stegen
men flyttade inte på sig, inte ännu.

Än kunde de sitta här tillsammans,
ännu en liten stund.
Så såg de någon komma borta i gången. Det var värst vad han klampade
på. Det hörde inte till leken att komma så dår och väsnas. Man skulle
smyga sig fram och skrämma upp dem

med sitt hojtande. Men den här, han

väckte iu hela husetl Var han inte
klok? Han skulle vä1 brassa, den där

liile vasen förstås...
Figuren i gången växle både

på

bredden och längden, blev större och
större, tiIl siut så stor som en vuxen
människa. Men det var ju inte pojken!
Det var någon annan. Det v a r en stor
människa, som kom där emot dem
med hårda, säkra steg. Stumma stirrade de på mannen. Ingen kunde röra
sig. Dår satt de instängda utan möjIighet att fly. Satt där bara och tryckte
som ljusskygga kaniner.

Nu stod han där tätt framför

dem,

fastighetsskötaren. Han hade många
ord, och han 1ät dem komrna utan
förbarmande. De kunde ha rusat upp
och sprungit sin väg. De var tillräck-

ligt många för att stöta omkull honom
och ta sig ut. De kunde ha sparkat

honom på hans präktiga yllevador och
sedan sprungit, medan han tjutande av
ilska och smärta förgäves sökt jånga
någon av dem. Men de kunde också ha

svarat med många ord, ty också de
hade gott förråd av dem, de fula orden, uppsamlade på gårdar och gator.

Men de förmådde ingenting.

Mannen vevade med de Iånga almar-

na, Hans skinnjacka knarrade tili vid
varje häftig rörelse. Han flåsade över
dem, då han böjde sig ner och famlade
I h^dah

klh

erm

I
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i den, en liten
mager
flickarm i filsig kappa. Han höli henne fast, och hon skuffades hit och dit
av de andra som passade på att fly,
nu när de f ick ett tillfälle. Månnen
skakade ursinnigt i hennes arm och

halade och drog

gjorde den alldeles lealös:
din mamma om det här? Vet
- Vet
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om att du hång1ar med poikar i
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källarn? Jo det är snyggt. . . Barnrum- hem och be att de skulle komma dit
porl Hånglar och har sig i mörkret. med henne. Så skulle hon bli skickad
Hånglarl Hon stirrade på honom. till straffskolan. Där fick barnen stryk
Hånglar, vad var det för något. Hon varje dag och fick inte komma hem
blev alldeles varm av rodnaden på förrän de fått sitt straff. För straf-

hals och kinder.
* Jo det är snyggt det här. Snorungar, barnrumpor har kuckileku för slg
i källarn. Snart blir de Ia horongar av
det också. Så snart ni kan, använder
ni la källarn för att göra barn också.
Va! Men det skal1 inte bli nått med det
inte. Inte i min kälIare. Det skall vi
allt sätta stopp för. Djävlongar, tror
att ni är giftasvuxna va? Det skall böjas i tid, va! Sitter och hånglar i kä1-

larn. Vet era föräIdrar om det här?
Och skoIlärarn? Jag ska nog tala om
för dom. Var så säkerl De skall allt få
veta var deras ongar håIler hus om
kvä1larna, och vad de håller på med.
De är väi inte bättre själva förstås,

här.
Om och om igen malde han på orden. De kom som en äcklig andedräkt
ur munnen på honom.
Hon kände ångesten komma, en
fruktan som hon knappt kunde bära.
Man fick alltså inte leka gömme. Det
var att hångla. Men vad var kuckeliku, eller vad sa han? Var det kanske
något ännu värre? Blev det barn av
sånt? Han skulle anmäIa det till skolan. direkt lill överlärarn gick han
nog. Anmä1de att dom hånglade i hans
källare. Och överläraln skulle ringa
kanske helt enkelt släpper ner er

skolan var ett fängelse för skolbarnen.
Dit kom alla som levt bus och retat

fröken. Mest var det pojkar, men där
fanns säkert också flickor. Där fick
man äta all mat man inte tyckte om
och fick inte lämna något. Han kariske

ringde till polisen också, fastighetsskö-

taren. De skulle komma och hämta
i piketen, för barn som hångla-

henne

de var naturllgtvis farligå. Och så blev
det riktigt fängelse som för stora.

Mamma fick bara häIsa på henne vid
påsk och jul, och då fick de prata genom ett galler.
Kuckileku och hångel
var nog
- det
det värsta man kunde göra.
Näst mord

förstås. Det var värre än om hon

knyckt något i affären, ja om hon tagit
pengar av någon. Om hon varit en
tjuv!
Nästa kväll valde barnen en annan
källargång i motsatta änden av huset.
Nu hade leken blivit mera farlig och
spännande.

Hon satt i fönstret

och

tittade på dem. Hon var förbjuden att
gå ut. Skulle skämmas, hade modern
sagt. Och där satt hon och föIjde med
blicken en röd mössa som försvann i
en dörr bakom det risiga syrenträdet.
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NNAN VID RATTEN
r dnn yrhnsmössi gu tr"frhnn

;tfiari, behöuer fler kacnnltga droskförare!" Jct,, så, stå,r
I det i, en annons sonx nxAcket fli,ttgt förekommer i

stockholmspressen. Vi tycker att d,et li,gger ett gott betyg
å,t de kuinnltga tanr,förarna r, sjtilua o,nropet och det bekriiftas också, au trafckr,nspektör Georg Forsberg hos Tamt
Trafi,kförentng, som bara har ldel louord att komma meil.

Trafi,kinspektören bercittar

att den första

gruppen

a,D

kur,nnlt,gu tari,förare triidde i, tjtinst r, mars 1956. De å,tta
pionjtirerna har nu f å,tt siillskap au ytterlt,gare ett f emtiotal kutnnor.
"De tir ambtttösa, energoska, stikra och

fullt jrimförbara

med uåla btista manlt,ga förare och uö
har öuerhuuu(l taget bara goda erfarenheter au de kur,nnli,ga förarna,", försiikrar trafi,ktnspektör Forsberg.

Hur kan det då vara att arbeta
inom ett yrke som till bara för ett
par år sedan betraktades som typiskt
manligt ?
.._ Jo tack, för rnin del tycker jag
att det har gått bara bra, säger fru
Margareta Körnemark i Bromma som
nu har ett år bakom sig i det nya Yrket.
Varför jag valde Taxi ? Det
- att jag blev änka och då jag
var så
har tre pojkar att försörja måste jag
helt enl<elt söka mig ut i förvärvslivet. Det var nu inte så lätt. Det är

väldiga problem för den som varit
borta från yrkesarbete i många år
att på nytt göra sig gällande på arbetsmarknaden. Man blir arg när

man får klart för sig att arbetsgivarna tycks tro att man inte kan någonting bara för att man ägnat sig
åt hemmet i några år.

överallt

>>överårig>>

Jag sökte på flera håll, men överallt var man >>överårig> i arbetsgivarens ögon. Så sökte jag till Taxi och
där tyckte jag mig märka en helt annan inställning, nämligen den att man

var glad åt dem som hunnit upp i
stadgad ålder. Kanske rräknar de med

att man bättre uppfattar farorna än
den som är ung och gärna rusar
iväg?

Fru Körnemark berättar att sitt
körkort hade hon haft sedan hon var
18 år och att hon därför hade ganska
god körvana. Men det fordras ju litet
mer för att bli taxiförare. Uppkörningen för trafil<kortet klarades utan

svårigheter. Vad som däremot va'r
svårare var att skaffa all den lokalkännedom som en taxiförare måste
ha. Veta var alla gator och vägar
finns, kåinna den närmaste vägen och
hitta till hotell, restauranger och bio-

grafer. Förorterna är en sak för sig,
där finns så mycket nytt, så där är
det förlåtligt att fräga om vägen.

Frihet under ansvar
och lika-lön

Frihet under ans'udr och lika lan t'ar lika arbete är tr.tå av de stora f ördeldr
yrket bar, t'rambåller Margareta Körnemark

I

Alla yrken har ju sina för- och
nackdelar,
vad ska vi säga om taxiföraryrket

?

Det bästa är att man har

en

- frihet, frihet under ansvar. Det
viss
är ingen som står över en och säger
si och så, utan man org'arriserar sitt
arbete själv.

Så har vi ju lika lön. fngen skillnad i uppgifterna och heller ingen
skillnad i lön. Grundlönen är 24:78
per pass, därtill kommer viss procent

på inkörd dagskassa, drickspengarna
och 75 öre per pass i klädbidrag.
yrket ?
Vad mera gott
- Passagerarna!! om
Det är överlag
väldigt
trevliga människor man kommer i kontakt med. Många tackar för
en trevlig körning och det är ju all-

tid uppmuntrande.

För den som trias att ba med
säger

människ-or att göra är de-t bär ett trevligt yrkle,,
aår leainnliga chaut't'ör. Det är tvdligt att iion bar rill den sorten, *,irni,kor'.

>Jo-jo-passen>> mest krävande

Oregelbundenheten

i arbetstiden

- till olägenheterna. Det är svårt
hör
att hålla regelbundna måltider och
särskilt svårt är det för den som har
fler än sig själv att tänka på.
Är det besvärligt med nattpas-?

sen

Både och! Jag tycker för min
del- att jag är tröttare efter ett dagspass. Trafiken är ju lugnare på natten, men är det för tyst så blir det
naturligtvis litet trist. >Jo-jo-passen>>
är i alrla fall värst.
>Jo-jo-passen>>

?!?!?

- Jag vet inte riktigt varför de
kallas så, men förmodligen är det för
att bilen hålls igång nästan heta dygnet. Det går för runt, så att säga.
Ett sådant pass går man på klockan
19 på kvällen och slutar först klockan 6 nästa morgon. Som regel börjar nästa passet 4 på eftermiddagen
och då blir det ju inte många timmar
att sova ut på. Ibland kan det hända
att fridagen infaller efter ett >jo-jopass>> och då har man ingen glädje
och nytta av den. tr'aktiskt känner
man sig trött en hel vecka efter ett

sådant pass, men som väl är återkommer de bara 3, högst 4 gånger
varannan månad.
En annan sak som är besvärlig,

- det ligger på ett annat plan, är
fast
stoppförbuden som finns på så många
ställen. Många passagerare har svårt
att förstå att man inte får stanna och
ta upp dem eller släppa av dern på
dessa ställen. Jag tycker att taxi borde undantas från stoppregeln.

Nattpass på julafton

?

En av nackdelarna är väl att
helgerna
blir söndertrasade ? Hur blir
det till julen ?

Julen. Ja, det är min fasa. Poj- har tittat efter och påstår att
karna
jag ska ha nattpass på julafton. En
sådan kväll borde nog'mamma vara
hemma hos sina pojkar. Nu är ju
mina pojkar så pass stora 18, 16 och
12 år, men ändå, det är svårt föT
bar:n som varit vana att ha maJnma
hemma jämt att vänja sig vid att
hon måste vara borta om dagarna.
Ibland händer det ju att minsta pojken säger: 'Måste du gå innan jag
kommer hem från skolan? Kan du

kamratskap och den hjälpsamhet
som våra manliga kolleger visar oss.
Det talades till en början om en viss
avoghet från de manligas sida, men
det har jag absolut inte haft känning
av. Alla är bussiga och hjälpsamma.
Det kan ju hända att det kommer
någon passagerare som inte verkar
så trevlig, kanske en fyllerist eller
något i den stilen. Då kan de manliga
kollegerna säga: I(ör undan, så tar
jag den där om du inte vill.

inte stanna hemma så jag får se dig

La,rmsignal bättre
än bullerruta

en liten, Iiten stund?'

Det är något av den forna tryggheten man måste ta ifrån dem när
man arbetar utom hemmet. Och man
hinner inte följa barnen på sam,rna
sätt som förr, kan inte hinna hjälpa
dem med läxor och sådant. Fritiden
måste ju ägnas åt andra sysslor i

i alla bilar
jag måste säga som alla
andra i yrket, att jag är mycket negativt inställd till det slaget av

hemmet. Häromdagen sa mellanpojken: >>Du håller på och arbetar jäm+-,
jämt, det är nästan så man tror att
du gör det för' att det är roligt>. Vad

mig från att öppna dörren inifrån,
jag måste gå ur bilen och står där
alideles oskyddad. Jag tror mera på

svarar man på det? Man måste ju!
Ja, vi förstår så väl att fru Körnemark har händerna fulla. Det kostar
mycket tid och arbete att bo i en välskött och trivsam förortsvilria.
Men pojkarna hjälper väl också

till- ?

Självklart! Alla tre går i skota

- måste ju sköta läxorna först och
och
främst men dom städar sina rum,
klarar middagsdisken, handlar och
går ut med hunden, och det är en
god hjälp.

Manliga kollegerna bussiga
och hjälpsanuna

-- En sak till, som jag gärna vill
föra upp på plussidan, är det goda

-- På tal om sådana situationer.
Hur ska det bli med skyddsrutan?

--

Jodå, den ska finnas

1960. Men

skyddsåtgärder. Mellanrutan hindrar

taxiradion eller en särskild larmsignal som man lätt kunde reglera med
foten.

Mel'lanrutan komrner att ta bort
trevnaden, den kommer att klippa av
kontahten mellan förarc och passagerare och det tycker jag är synd.
Många tycker om att prata hela tiden, en del öppnar hela sitt hjärta
och kanske tycker dom att det lättar
att få tala ut med en obekant.

Även om yrket har sina nackdelar,
vill jag säga att det är ett trivsamt yrke för den som tycker om att
ha med levande människor att göra.
Jag trivs. Och jag kommer att stanna i yrket det känner jag nu.

så

Birgit

Jansson

I

ENSAM I TORONTO
11---- nsamheten i Toronto är inte så
ll--< olik ensamheten i andra städer.

När man har ett yrke och en
ll
Jr
r uppgift bör det inte betYda så
mycket om man känner >folk>
i stan eller är väntad av en sIåkting
eller en älskad man. Men när uppgiften
är sekundär, en förevändning för nå-

got annat ett personligt Problem
jordskalv under
som ett mullrande
den s1äta vardagsytan - då s1år ensamheten sina klor i individen varje

Av GUNHILD TEGEII

gen då och då, när man svävar ut i

passnål

känslodrömmar.

- befria Norge. Och de gjorde
dessutom
det, dock inte alla lika alkoholfritt.

s1ut.

- En kopp kaffe, säger hon tili

sin

gång. Fattigare.

När han gått kan hon inte besluta
sig Iör drugstoren. Hon sätter sig på

I morgon ska1l hon kasta sig ut
se folk, fråga, skriva, uppleva nya ting som tillfälligt skall 1ägga
kalla omslag på oron.
Men det är en hel natt dit. Om hon
kunde telefonera tilI Bert? Vad kan
det kosta? kanske han inte är inne...
Vad skall hon säga - det är ju hon
som farit! Inte kan hon börja beklaga
sig över sin självvalda ensamhet...
Med ens står aIla ensamma för henne
som en svart massa: alla kvinnor, alla
på ensamma hotellrum, i enmän
- bostäder,
på resor, 1ösryckta
samma
sängen.

i arbetet *

från en trygg tiiivaro eller

kanske

utan någon erfarenhet av ett hem en gemensamhet, ett fäste?
Hur lever de? Som löjtnanten, den
norske flygaren, finner de en ersättning i drömmen om mor, I längtan
efter någon eller något.

Det ringer i

telefonen.

slo1t.

Då

och sjösjuka och aIIt.
De var glada att få visa vad de
åstadkommit. Fiygfältet på en ö var
deras stolthet. Små övningsmaskiner
startade och ]andade oupphörligt, me-

kaniker smorde och pysslade med det
och över det
motoriska innanmätet

- språkets beheia klingade det norska
tonade stavelser.

Hennes block blev fullt av klotter

bild i
rrarLl

i

spegeln, hör också

tiII den

goda

ohaien

Hon tar nyckeln och väskan och åker

ner genom hela hotellet.

\ Jästa gång hon satt på tåg var
tyra dagar senare på våg till
| \l
,L \ Halifax via Montreal. Som ett
hål i tiden hade besöket i Toronto varit. Ett tjockt tankstreck.
Översten vid. flygskolan var ett original. Nykterist och talför och vilket
taMullt av oöversättliga -vändningar,
överdrifter, understatements, var det
mer underhållande än någon loman.
Han var förtjust över tanken på skolplanspresenten, men utan imponerad
tacksamhet.

er godt att gutta ikke må fly
- Det
den
slags likkister vi hadde hjemme
i Norge, sa han muntert. Och han satte i gång och berättade hur pojkarna
kommit till flygskolan - över land
och hav och genom luften. En av dem

hade rott över Atlanten och han
nhadde så lange armer at vi med nöd
og neppe fikk ham ned bak et ratt.'
Han bjöd på en bastant klubblunch

utan spår av alkohol. Löjtnanten lrån
tåget var med. Han såg road på henne,
tydligt tänkande: Nåå, vad tycks?

-

som skulle dechiffreras under denna

Iångresa liil Halifax. En artikel var
redan ivägskickad, den nästa skulle
vara klar innan kväI1en. Reseskrivmaskinen smattrade diskret.
Så hade Iöjtnanlen på tredje dagen
kommit med ett hemlighetsfullt medja i morgon måsdelande att nu
- med
le hon pe sig i -väE för att hinna
båten i Halifax. Men inte ett ord fick
hon knysta om detta, varken här eiler
där. Hon gjorde klokast i att leka dövstum. Ett oförsiktigt ord kunde kosta

en hel skeppsbesättning livet - och
passagerarnas 1iv därjämte.
Hon kunde tyckt att han uttrYckte

sig onödigt bryskt, men också det var

väl norskt. Ingen tröstande attityd,
tvärtom ett galghumoristiskt utmåIan'
de av möjliga och omöjliga faror.
Och nu var hon på väg mot dessa
faror. Tåget rusade ivrigt genom ett
landskap av svensk typ med granskogar och blåa berg. Björkarna hade små
lövknoppar, våren skulle snart sIå ut.
En vår som skulle bli många unga

människors sista. Hon kände under

sitt flitiga skrivande en dunkel skamkänsla över att ha fått leva så länge i

civilt arbete. Hur kunde hon begära
att få komma helskinnad över Atlanten
när så många försvann under färden?
Med redningsvestene våre greier
- Dem nok om De biir torPedert.
De
Jeg vet om mange gutler her på .t"lyg-

skolen som har vaert torpedert både

apparaten.

l0

Det var ett norskt militärläger hon
av idel unga män, många
se

Allt ville de visa, från köket och
mässen till flygapparaten, som hon
vä1villigt fick pröva. Där kunde man
på tasta marken i en sinnrik fåtöIj tå
följa jagandets alla fasor med andnöd

Hon stirrar förfärad på den svarta

Det måste vara fel. Eller
kan Bertil...?
och hon lyfDet ringer en gång till
ter luren och svarar -svagt: Hallå...
Det är löjtnanten som säger att han
ska1l hämta henne med sin kärra i
morgon klockan 11 för besök hos befäIhavaren över Camp Little Norway.

och

fick

nitton
år, sa en av dem
håIler blodkärlen bästl

hon upp genom huset. Hissen stannar.
Den gamle mannen går fram till en
hon öppnar sjäIv. Ett vanstor dörr
med svag tobakslukt i
ligt hotellrum
gardinerna. Mannen lägger upp väs-

.

aIlt skulle man klara

bara pojkar.
Bästa åldern för störtdykning är

vit sitt namn i hotellboken. Resande:
från New York tiIl, ja vart? Vågar hon
skriva Europa? Nej, nej, det är för
mycket. Bättre skriva Halifax - dit
sku1le hon säkert komma. Men Europa
dit kommer hon kanske aldrig fram'
- Med
nyckel och bagagebärare far

- en våning under lobbyn. Där finns
-rrdrdyd
^114i-d
.
-:-^-å
drr!rrr5,
Han plirar på henne. Hon öPPnar
väskan och söker en slant. Han tackar annorluda än de gör i Staterna,
ödmjukare och fräckare på samma

hade

Stämningen är med ens annorlunda.
Verkligheten är god. Den tar en i kra-

Hon tackar. Samtalet är

ledig sekund.
En hel natt på hotellrummet låg som
en ocean framför henne, när hon skri-

korna.
Sen blir hon ensam Nej, hon måste
fråga:
Finns det en drugstore i hotellet,
- man
kan få kaffe?
där
Jodå, de ä bara att fara ner igen

Nåoon resnekf för tillvaron

ingendera av dessa två krigare. de var
urnorska. En uppgift skulle manngreie>
utan sentimeqrtalitet, Landsflyktenl;
oron för de anhöriga därhemma i Hitlers våld, hemlöshetens darrande kom-

Ur Gunhild Tegens senaste bok. ,Resan !:em,,
nyts utkoTnmen På Bokgil-

let (r4:-) har ai
denna nooell.

bämtat

fiPA

^d

fam

drndar

Hon ryste i den varma kuP6n. Atlanten dånade och brusade ständigt i
hennes medvetande, om också ibland
mera dämpat. Men plötsligt när man
öppnar en ventil i hytten ryter stormen in

i det

skyddade rummet. Då var

iååffirulrl-d

det bara att stänga lill och arbete vidare som om man ingenting hört. . .

Det var många uniformer på tåget.
I Montreal kom nya både meniga och
officerare. En sjöofficer lade upp sin
portfö1j i hennes kutr -1. Skulle hon kunna fortsätta att knacka på maskinen?
Han skulle nog också t jll Halifax,
hamnstaden
utskeppningsplatsen...
-lråLiol
hr-r^
lren
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Det var skönt att få tala med en ciwil en dam
oe h ini e minst en ut- måste dra
på mun åt
länning. Hon
hans sätt att beskriva hur enformigt
kriget är me11an katastroferna och
- av
ändå är enformigheten det bästa
e1ändet.

Aha, han var ingen pedant,

h-+^-+^^+-i^+9 ruL
Pd!crruyd!r

-

Oh no, vi s]åss inte för Kanada

rrfen

.

ingen

I

fÄr

I'nolend

. Mot Hitler, sa hon som var

europ6.

Ja. Men låt oss prata om något

'tl
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mär kl

kyrkor och fattiga barn.
- Stora
Katolskt
märke. Som i Sydeuropa. Ni
är väI inte katolik?

Som

Inte a11s. Jag hör tiII den brittiska
folkgruppen,
inte den franska.

något närmare.

Hit tilt Kanada kom förr mvcket
svenskar.
Duktigt folk. Varför lämna-

de de ett bra hemland?
Det var fattigt. Emigration
- Bra?väl
kommer
av fattigdom och missnöje. Man vi1l försöka något bättre.

Äventyret lockar de

företagsamma.

De duktiga. Nu har de möjligheter

hemma...

- Och ni sjäIv - turist? ni skri-

Hon bet ihop tänderna och teg. Döv-

stum skulle hon vara. Om inte den
norske löjtnanten varnat henne så eftertryckligt, hade hon nu berättat sin
historia. . .

-- Jag är journalist. Free lancer...
Ville gärna fara hem men det är
svårt att få båtlägenhel.Han hade märkt hennes tvekan.
Kanske förstod han: man skail inte
frågal Inte ens en kvinna.,.
ni inte här?
- Trivs
Jovisst utmärkt. Al1t är intressant. Jag har just hört om den franska
folkgruppens försök att överflygla den
brittiska genom liv1ig nativitet...
Hon såg ett leende dra fram över
det inlclligenta ansiklet. men han tog
inte upp tråden. Eller var det ändå
en association när han fortsatte:
är lacksam alt få prata en
- Man
stund
med en
människa. Dagen blir
lång och tidningarna
är fulla av olyckor. Föriåt om jag kom med frågor.
Det är inte nyfikenhet
bara lust att
fortsätta samtalet. Jag-är helt enkelt
rädd att ni skail barrikadera er bakom
skrivmaskinen.
Har

ni

- raljant.
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i PoLen. I rnitten bäroaan rned den
- för den
ses Dora Russell, ledaren
ga t' red k ar aoane n.

Denna och nedanstående bild ar t'rån besöket
nationalklädda t'lickan aid banden

lilla

trevllgare. Vad tycker ni om Montreal?

er önskan att konversera
- Avman
kunde
likaväI tro att ni var av
fransk extraktion. Men desto bättre.
Jag talar hellre engelska än franska.
Reråtla om Sveripe med dess tuconÄrior
fraäl
Hundraårig
kommer sanningen
-

;

: 'ao.lrti)
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$l to

i

s

fr"d"r. b.,dbarare
genom

fiorton [atrd"t

I nummer 6 av vår tidning berättade
vi om ,Kvinnornas fredskaravan>,
som lämnade London den 26 maj och
återvände tre månader senare efter
en resa genom 14 länder. Färdledare
var fru Dora Russel, ordJörande i Mödrarnas internationella kommitt6. I ett
brev tiII vårt förbunds ordförande, dr
Andrea Andreen, skriver hon:
>Det var en underbar resa. IJnder
hela tiden stannade vi inte mer än tre
nätter på samma plats, Varje dag reste
vi eller sammanträffade med människor och talade. Ibland måste vi resa
på natten för att vinna tid. På några
platser i Ungern väntade man oss till
scnl på kvällen, en gång talade jag
klockan två på nattenl Det hände att

vi sov på golvet och elva i samma
rum. Men jag skall aldrig glömma
människornas ansikten, söta ganla

kvinnor med tårar på kinderna, kvinnor som lyfte upp sina barn för att vi
skulle kyssa dem. kvinnor som tog oss
i famn jag har omfamnat tusen-

tals människorl

Detta var på flerå sätt ett nytt företag. Vi var inte en delegation, vi
var inte på väg lill en kongres. Vi fär-

dades Iängs vägarna, genom städer och

byar och vi mötte de vanliga männi-

skorna som kanske aldrig skulle råkat
en sådan grupp annars. Det för:eföli
dem som ett underverk att vi hade farit på detta sätt hundratals mil för att

tråffa

dem.

I Polen och Tjeckoslovakien möttes
vi av kvinnor tillhörande kooperativa
förbundet; de har inte egna kvinnogiIIen. Englands kooperativa kvinnogilie var officiellt representerat i karavanen.
- Överallt hörde vi om aIIa

dem som dött för friheten i kampen
mot nazismen. överalit lade vi kran-

sar vid minnesmärken över de fallna.
I Auschwitz sade jag i mitt anförande
att vi måste tänka inte bara på brott i
det förgångna men vi måste minnas att
det atomkrig som nu förberedes är

ännu större förbrytelse mot mänskligheten. TiII motvärn måste mödrar och
kvinnor resa sig i kärlek och humani-

tet för att världen skal1 förstå. Särskilt grep det mina åhörare när jag
sade att gränser måste bli portar öppna för vänskap och förståelse, inte
längre murar mellan folken. Vi hade
vackra ceremonier vid gränserna när
ett land överlämnade >den kära karavanen) till nästa. Dessa kvinnor som
vi mötte är i sanning jordens salt.>

il

Julklnppen sorn inle lroyn
Lv MARIA WINE
N\

fll

blänger åt sin gamla hatt som speglas i fönsterrutan, hatten tycks nicka
åt henne och säga: Javisst ser jag
förfärligt sliten ut, köp dig en ny

l\tvtl/ ll argrete strövar omkring i ett
,L ' JL av de stora varuhusen, hon
har ingen aning om vad hon ska köpa
åt sig och flickan, men när hon gått
där en stund och tittat grips hon av
ett oemotståndligt begär att äga. Och
lusten att köpa övermannar henne,
men det är en lust som inte tål någon
kritik, inte tål att stiingas in i någon
planläggningens trånga bur.
Hon börjar med att köpa par:fym:
en parfym som är mycket dyr och

istället för mig! Och lätt till
går hon in i hattaffären.
-tt---\

julafton.
lL_-/ Hansine, fem år, dansar sjung-

ll \ et är

ande kring julgranen tillsammans
med två vuxna och tjugo flickor i
olika åldrar: Högt från trädets gröna
topp strålar juleglahserr
De vuxna sjunger demonstrativt
anförande. de äldsta flickorna skrålar omedvetet viktigt. Men de minsta

ändå doftar sötaktigt vulgärt. Hon
l<öper en liten Buddhafigur av elfenben, redan som barn var hon fascinerad av vilan i Buddhas sittande
ställning och hon har lärt sig att sitta
på samma sätt. Nu som vuxen irrar
hon något vilset ornkring bland hans
lärdomar, det vill säga hon tar endast

sjunger tvel<samt med: de verkar nå-

upp sådant sorn passar bäst ihop med
hennes självupptagenhet och hennes
mystiska stämningar.
Hon stan'nar inför avde'lningen med

smycken och juvelerararbeten, får
syn på ett silverarmband vars lås föreställer ett ormhuvud med två gröna
ögon. IIon prover armbandet och tycker att silve r står rnycket bättre
emot hennes hy än guld, hon köper
det. Hon går till handskavdelningen,
hon älskar att prova handskar och
inandas doftcn av nytt handskskinn.
Hon tycker om att placera armen på
den lilla pallen som fin-ns där på disken och låta armbågen vita i den liila
fördjupningen i pallen. Ifon njuter
nästan vällustigt av att se på och
känna när expediten kränger handsken över hennes smala fingrar och
uppåt hennes hand. Talkpudret som

strötts ner i handsken för att den
ska glida lättare över hennes hand
doftar gott och känns sammetslent
mot hyn.
Och så går hon

till klänningsavdel-

ningen. Hon måste nödvändigt prova
den klänningen som hon sen liinge bestämt sig för att äga. En hel månad
har just den elfensbensfärgade ylleIilänningen ropat på henne från skylt-

fönstret. Klåinningen hämtas fram
12

sinnes

och snart står Margrete och vrider

sig förtjust framför

spegeln, klänningen passar henne perfekt och hon
köper den, naturligtvis.
När hon går ut ur varuhuset med
alla paketen under armen kastar hon
cn blick mot skyltfönstren och ser att
man redan har lagt ut en klänning
där i stället för den hon köpt. Hon

stannar till och frågar sig: Är nu
ändå inte den klänningen vackrare
än min ? och under ett vacklande

ögonblick undrar hon om hon ska gå
in igen och be att få byta
Nej, hon
- ett hattgår vidare, stannar framför
fönster och kan inte iåta bli att även
önska sig en ny hatt
men _- hon
blir tveksam i nästa
ögonblick
övertygar hon dock sig själv, en ny

hatt måste hon absolut ha!

Hon

Denna skildring är hämtatl

ur Maria Wines

bortkastad ros

senaste bok En
(Bonniers) och

återges med författarinnans

bcnägna tillåtelse.

got skrämda inför denna överväldigande gemenskap och väntar att
leken plötsligt skulle ta ett brutalt
s'lut, som så många av den sortens
lekar brukar göra.
Hansine är en av de yngsta. Hon
går emellan en liten flicka och den
storvuxna husmodern. Hon liksom
haltar med armarna: hennes ena arm

sträcks rakt ut mot flickan medan
den andra armen sträcks uppåt för
att hålla husmor i hand, den dras rätt
upp i luften och Hansine har redan
ont i den. Mitt i den vinkel som hennes armar bildar sticker hennes lilla
förväntansfulla och julfebriga ansik-

te upp. Hon ser lyck,lig' men även
plågad ut, så som alla barn ser ut när

de väntat länge på något underbant
och inte står ut att vänta längre.
Och Hansine har verkligen väntat
på denna julafton! Inte bara för presenternas skull som hon hoppas att
hon ska få, utan också för att de

andra flickorna berättat för henne
om tidigare julkvällar, om alla presenter de fått från föräldrar eller
andra som brydde sig om dem. Det
är det viktigaste: att ha någon som

bryr sig om en, att veta att man hör
till någonstans. tr'ör man kan inte
stanna på barnhemmet för alltid och
därför rnåste man ha några som man

kan fara till

det har de större

flickorna så ofta sagt
och Hansine
vet inte om det finns någon
som tycker om henne och som hon kan fara
till när barnhemmet inte vill ha henne längre. Det är det som hon tror
att hon ska få veta i kväll
och hon

glömmer det inte ens under
dan-

sen

--

De dansar först åt ena hållet kring
trädet och sen åt det andra, och alla

barnens kinder glöder av spänning
och av värmen från ljusen. Granen
når ända upp till taket och är så stor

att minst tio utsträckta barnarmar
för att räcka omkring den.

behövs

Den doftar av barrskog och stearinljus och är så genomlyst att man inte
behöver vara rädd för dcss täta grenverk: det tycker åtminstone llansine
som annars brukar vara rädd för
mörkret i granarna när hon går förbi dem nte i skogen.

Långa silverglittrande girlander
slingrar sig uppifrån g'ranens topp
och helt ner till dess fot: foten som
bara är ett stort träkors som man
övertäckt med risknippen. På grenar-

na hänger små försilvrade klockor
och de röda och vita hjärtan som
Hansine själv varit med om att fläta.
Hjärtana sväller ut, de har blivit till
påsar som fyllts med godsaker. De

små klockorna klingar sprött inför
den vind som barnen gör när de dansar kring granen och alla ljusen kammar sitt eldhår framåt, men slår det
snabbt tillbaka så snart barnen stannar till.
Ilansine tycker att julstjärnan sitter alldeles för högt upp i taket, hon

får ont i nacken av att titta på den

och hon undrar om inte dansen snart
ska ta slut. Hon är trött i benen, hon

måste ta så många och snabba steg,
de flesta är ju större än hon och har
mycket längre ben. Och när de plötsligt allihop börjar dansa åt andra hållet hinner hon inte med att byta fot
tillräckligt fort, hon är nära att rarn-

la omkull med korsade ben. medan
husmor rycker hårt i den uppåtsträckta armen, och hon får springa
extra fort för att inhämta de förlorade stegen.

Nej, Hansine har inte bara roligt
där hon omväxlande springer, snubblar, gl'äds och räds! Och inte blir det
bättre av att hon är tvungen att ständigt vända huvudet bakåt för att titta på julbordet med alla paketen: paket i alla storlekar och av alla slags
former, de allra största paketen ligger under bordet. Det är dessa paket
som Hansine fantiserat om i tre

långa veckor: finns det ett paket åt
henne där så finns det också någon
som tycker om henne

\\T
\ / arenda dag i tre veckor har
V Hansine tillsammans med de
andra barnen väntat med spåinning
på postbilen. Postmannen anmälde
alltid sin ankomst genom att blåsa
glatt i en trumpet och då störtade de
all,a nerför trapporna och ställde sig
i en nyfiken klunga omkring honom
för att titta på när han drog fram
paketen ur den gula postbilen. Husmor tog emot paketen och bar in dem
och flickorna trängdes omkring henne, men hon höll paketen högt över
deras nyfikna ansikten och sa skrat-

tande: Inte se! inte röra! Och det
hjälpte inte hur mycket de än stod
på tå, de räckte ändå inte uPP för att
Iäsa några namn på Paketen. Ifusmor försvann snabbt upp På vinden
clär hon låste in alla paket i viintan
på julen. Men för varje dag som gicl<

och det kom nya paket blev ju möjligheterna större att det skulle finnas
paket åt dem alla.

I tre långa veckor har Hansine
varje kväll innan hon sornnat tätt
lyssna till de större flickornas berättelser om tidigare julkvällar, och allt
eftersom de närmat sig själva julafton har dessa tidigare julkvällar och
presenterna de fått blivit allt underbarare. Några av flickorna ilåg med
papper och penna och skrev långa
önskelistor som de skulle skicka till
sina föräldrar eller släktingar, och
Hansine skulle också gärna velat
skriva en önskelista, men vem skulle
hon skicka den till, hon visste inte
ens om hon hade några föräldrar _Och när hon börjat tala om sin önskelista hade de andra flickorna skrattat åt henne och sagt: Vem i all världen ska du skriva till ? Du som kommer ingenstans ifrån! Och kommer
man ingenstans ifrån kan man ju heller inte vänta sig att några ska skic-

Drottntnggatan

i lulskyltntng

stans ifrån och säkert finns det ock-

ett paket åt dig, vänta bara ska
få se! Och husmor hade sett så
övertygande ut att Hansine hade
trott henne och blivit glad och lugn.
Men när hon hade berättat för de
andra flickorna vad husmor sagt
så

du

hade de bara skrattat: Äsch, det sa
för att inte göra dig
ledsen! Och så var Hansine lika osäker igen
- är nu alla paketen borta
Men där

husmor bara

på bordet! Hansine är nästan sjuk

av spänning och nyfikenhet, och hon
är alldeles yr i huvudet av att dansa
kring g'ranen. Tar då dansen aldrig
slut ? undrade hon. Men nej, nu stämmer husmor upp en ny sång och börjar dansa åt andra hållet, och Hansine snubblar åter med benen korsa-

ka paket åt en! Då hade Hansine
blivit tyst, men o, hur hon önskade
att det skulle komma ett paket, det
fick vara hur litet som helst, bara det
var ett paket så att de andra barnen
kunde se att även hon hörde till nå-

med, men Hansine har slutat sjunga.
Hon kan inte springa med haltande

gonstan's

mot bordet, och så samtidigt sjunga!

!

Hansine hade till och med frägat
husmor om hon trodde att det skulle
komma något paket åt henne också,

fast hon kom från ingenstans. Husmor hade skrattat till och sagt: Vad
är det för prat att du kommer från
ingenstans ? Vi kommer alla någon-

de. De flesta barnen sjunger ivrigt

armar, på snubblande ben, och än
och än bort

titta upp på jutgranen

Hon är förfärligt trött och nästan
gråtfärdig, och när de äntligen slutar sjunga, slutar dansa runt granen,
slutar hålla varann i hand, då uppstår det en nästan outhärdlig tystnad
medan husmor långsamt går bort till
Forts. å sid. zz
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Att ge liv öt smö stycken av trö och fyg, ott fö
publiken ott skrotto och gröto med hiöltor vors
rörelser monövreros med trödor eller med hönderno
det ör den svåro konst som skådespelorno vid en dockfeoter utövor. Ty skådespelore, konstnörer möste de voro, kvinnorno
och mönnen bokom dockteoterns fromföronden.
Hör ger vi i text och bilder en inblick i en rumönsk dockteoter, den berömdo Tqndoricoteotern.
Ur pjäsen,Grisens berättelse,:

Fastän

han bara rsar en sris älskade den samle
mdnnen bonont söm om han oarit" hans
egen son, Ni t'örstår han var en t'örtrollad grts...

ll åt oss kasta en blick bakom den
ll titta röda ridån till Tandarica
'|+ dockteater i Bukarest. Det är en
jämlörelscvis ny teater sta::lades
1945 av en grupp konstnärer och med
-trikostigt understöd från stalen, som
lOdO hot+

Ätror+no

rlor

en för marionetter, som manövreras medelst trådar, och en för dockor, som skötes
med handen förfogar över en rik
De båda

scenerna

repertoar. En av teaterledningens viktigaste uppgifter är att tillhandahå11a
skådespel som passar för olika åldrar:

även vuxna. Som helhet har de cn
utprägIat uppfostrande tendens, sorn
kommer fram i olika förklädnader. Så
är exempelvi.s f öreställningarna {ör
vuxna starkt satiriska och därför instruktiva.

De yngsta åskådarna sympatiserar
med hjäIten, där förs ett slags oavbrutet samtal mellan marionetter och
åskådare. Där är gamla farbror Igelkott eller någon annan figur som bar-

nen lärt sig tycka om. Han 1är dem
kanske en ny sång som de alla sjunger tillsammans ti1ls de kan den
utantill.
För skolbarnen uppför dockteatern
pjäser byggda på berättelser av rumänska klassiker, t.ex. >Den vita ne-

14

gern, och oGrisens berättelse, av Ion
Crianga, sagor ur världslitteraturen:
>Snövit, eller >Bröderna Llu,
den
- för
senare efter cn kinesisk saga
.lr

hrr^
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märksamhet mattas aldrig. Deras blickar hänger vid den tappre prins Charming och Ileana med guldhåret, trogna
reproduktioner av de b!lder deras egen

fantasl trollat fram när de Iäst sina
sagoböcker.
I andra skådespel diskuteras problem

ur barnens liv i vår tid, deras intressen
belyses och man söker ge svar på någ-

ra av de många frågor barnen ställer
till livet. Där visas striden mellan gott
och ont. Mod, vänskap, uppriktighet
och flit är typiska drag hos hjöltarna
bovarna görs till föremål för åtIöje och får slutligen sitt straff. Precis som i sagoboken.
Teaterns personal ställer sig som
måI att skapa konstnärliga bilder som
barnen kan förstå och som vidsar de-

En bild tr sagopjäsen,Tandarica,, efter vilken tedtern t'ått sitt

namn

\

I

{DOCKA
ras erfarenhet. Samma atmosfär av
skapande entusiasm råder i målarnas
ateljöer, där rollerna först tar form,
och i sömmerskornas arbetsrum, där
dräkterna komponeras, dråkterna som
med sina många färger skail bidra till
att utveckla de ungas känsla för form
och färg.

Men de verkliga skådespelarna i
denna teater är inte dockorna. Det är
de som sköter dem
och de flesta är
processen är
kvinnor. Den skapande
densamma för dem som för andra skådespelare, bara med den skillnaden
att deras uppgift är dubbel: de måste

sorgfälligt studera sin roll och

se-

med dockorna som förmedlare
överföra hela skalan av känsIor till
- publik.
sin
Härtil1 krävs utomordentlig
dan

teknisk skicklighet, av den avhänger
dockornas förmåga att göra intryck.
Som ett erkännande för mödosamt arbete och goda resultat har också flera

medlemmar av Tandaricas trupp tilldelats statliga utmärkelser.
Men den främsta belöningen för dem
är dock att få uppleva hur liv förmedlas tiII dessa små stycken av trä

OVAN:

Se undran ocb spänningen

i

de

unga åskådarnas blickar! Deras h jä,lte
måtte oara i stort trånsmå|, , .

NEDAN t,a.: Den samle-mannenoch
hans hustru i sagop jisen ,Kappsäck.en
med taå slantar i"
N E D AN t. h.: En scen ur ,KoacleKvack
ankungens äaentyr,
och tyg så att åskådarna skrattar och
gråter samman med sina hjältar.
>Barnen är de mest generösa av vå-

ra

åskådaren
sa en av dem en gång
>men samtidigt de mest fordrande.
Om ett barn tycker om något kan man
läsa det i dess ögon, i ansiktet, i varje
rörelse det gör. Men serverar man nå-

skapades 19 nya dockteatrar

i större

och medelstora städer.
Vägen mot konstnärlig fullkomning
är iång och svår, men dock fortsätter
dockteatern på denna väg och har på
kort tid tillvunnit sig ett anmärkningsvärt intresse från publik i alla åldrar.
Så har denna konstart blivit en viktig

faktor i de allmänna strävandena att
ge barnen en sund uppfostran och
kärlek tiII konsten.

got barnet inte tycker om är dess re-

aktion obeveklig och det ges

I
I

!

ingen

pardon. Därför är också barnen våra
bästa kritiker.>
De anstäIlda vid Tandarica-teatern
brukar också ha mycket givande sam-

tal med sina unga

åskådare, som kom-

mer på besök i grupper med

q!
d,1:l

>tanten>

r'!i.iC

från barnträdgården eller med någon
Iärare. Det växlas många brev mellan teatern och den unga publiken. En
särskild grupp bland personalen ord-

nar föreställningar i skolor, barnträdgårdar och i Unga pionjärers hus

och undervisar dessutorn i amatörcirklar. Tolvhundra barn, r'änner till
Tandarica, deltog för några år sedan
i en teckningstävlan med motiv från
pjäser som visats på teatern.
Efter premiärerna håller man också konferenser med föräldrar och lärare, konferenser som är till stor hjälp
för teatern vid dess pjäsva1.
Tandarica-teatern är inte den enda
i sitt slag i Rumänien. På några få år

u#
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-tstrid Pettersson3
BI.JLVERASTN
dr namnet på, ett skogstorp x
Vcistsuertge, ntira Älmereds by
som,

sktldrats

t en ronlan

du

Den sprucknu grytan

Astrzd, Pettersson, uår högt utir-

derade medarbetare sedan flera
å,r. Rotnctnen heter Ingrt, Vallprga. Denna Ingrr, kommer frå,n
Buluerå,sen och rir dotter till
den Henrr,c som omtalas i, ui,dstd"ende nouell.

Den trakt som sktldras bå,de t,
rowlanen och r, nouellen iir Ast-

rtd, Petterssons egen hembygd
som barn oclt, ung. Hennes gumla farmor bertittade m,ycket on't,
uad, som tilldragzt stg t, flydda
tzder, cinnu leude htstorter från
Karl XII:s krt,g oclu om de soldater soln återucinde hem u,r
rysk få,ngensltap efter nederlaget ui,d Poltatta.
Ingrr, Vallprgas leunad rir förlagd ttll 7700-talet och, t, romanen får ut en rundblzck öuer det
suenska bond,esamhcillet på, den

ttden, med supen, uidskepelse
men
och andli,gt f örtryck
också, lmmp

för framsteg

och

reformer. Ingri, bh,r stadd som
uallpt,ga på, en storbondgå,rd x
Älm,ered, och uad som hd,nder
henne tltir rir skildrat med storartad gestaltnr,ngsf örmå,ga d,u
f örf attartnnan.
Nu bor Astri,d, Pettersson med,
sr,n fumtlj på en gå,rd liingre söd,eru,t t, Halland,, drir hon tnte
baru skri,uer böcker och, hå,ller
föred,rag utan också, deltar t arbetet med jord oclt, djur och maskiner. Stirskilt starkt cir hen-

nes tntresse för mcinnr,skor
oclt, t, sammanhang ddrmed för
f r e d, e n. Det rir dcirf ör ui, har
glcid,jen se hennes meduerkan r,
Vr, Kutnnor. Må,nga, au

uåra lti-

sare har siikert också, hört henne i radto, och har nt, r,nte det,
sri posscr på, ncista gång.

Astri,d, Petterssons ronl,d,n
Ingrr, Vallpr,ga har kommi,t på,
LT:s förlag och kostar 77 kronor.

En utmcirkt julklapp

att önska

sr,g och

bd,de

- bort!
att ge
G. T.

t6

pa Bult"råsen
II
flun

var bara en fattig skogvaktare, Henric på Bulveråsen, och hans
enda lön var fri vedbrand från hyggena i skogen, gren och sånt som
inte ansågs värt att köra hem.
På jularna gick han rotegång ochr
tog upp sin julakost och den var i
storlek sådan som människornas välvilja.
Den enda rikedom Henric och hans

hustru Mariet hade var barn.

De

kom, så säkert som amen i kyrkan,

varje ät, och de kom alttid mitt i
den smällkalla vintern och alltid med
fötterna före vid födelsen.
De föddes för att gå tilt fots i livet och gå fick de. tr'rån det nYPan
kunde fånga ctt bär på lingontuvorna och benen bar dem dit, tills de
som tolvåringar tog städja som vallhjon.

Ett underligt släkte blev det av
dem. Ett släkte som diktade och
sjöng och gjorde melodierna själva.
Och gäxna sedda var de på gillen
och dans, när de blev vuxna. Sönerna
gifte sej med böndernas döttrar och
döttrarna blev moror på de stora gårdarna, men ingen såg illa på att torparbarnen kom sej upp. Ett underligt släkte var det.
Karlarna söp väi som andra, men
de hanterade aldrig hustrur och barn
illa. Sånt visste man liksom på förhand, när man gifte bort någon dot-

ter med en storvuxen bulveråsason.
Henric går igen.
Man
tvivlade aldrig på att Henric
skulle gå igen i sina barn.
Hundra år efter, när Henrics söner

var gamla och hans barnbarn och
barnbarnsbarn vuxna, fanns en och
annan i bygden som hade ord om
sej att vara minnesgod och han berättade så som han hört sin far eller
mor berätta. Alltid om jularna drogs
minnena fram. De hörde julen till.
Jo, Flenric, den gamle skogvaktaren på Bulveråsen, han gick igen i
många led.
Henric och hans hustru hade vilat

i jord i

över femtio år när ett barnbar;rsbarn en gång på ett julkalas
ställde frågan till de gamla: Vad var

det som gjorde farfarsfar så olik alla
andra ? Men männen, de gamla, sva-

rade inte. Det var bara en som frågadc sin hustru: Vad tror du mor?
Nog minns jag hur min mor berättadc,
säger den gamla och lägger
av glasögonen. Den spruckna grytan
går den dag som i dag är i arv i släkten. Den var llenrics testamente till
äldste sonen. Den skall gå i alla tider
från far till son och så länge som
släkten finns skall det berättas, var-

för den sprack.

_- Vet mor berättelsen om grytan

?

Berätta den så vi får jämföra. Farfarsfar var ju en en så underlig människa.
Gamlamor satte på sej glasögonen
igen och såg förnärmad ut.

Atlting som inte är likt sånt
som folk är vana vid, det är underligt

det.

Det var inte underligt att Henrics
far fick gå ut i kriget från hustru
och sex små. Det fick så många
andra göra så det var inte underligt.

Inte heller att Henrics mor gick på
hyggena

i

skogen och arbetade som

den värsta karl tag

i tag med de

starkaste. Det fick så många soldatänkor göra. Ilenrics mor var ett stort
fruntimmer. Släkten hade påbrå.

Det var inte underligt, att de sex
små fick sköta sej själva om dagarna och att Henric som var äldst fick
vara som både far och mor för dem.
Det var så många på den tiden som
hade det så. Det var inte underligt.

Det underliga var att han som

vuxen stäIlde sin mor och sin hustru

lika högt som sej själv. Han talade
så många berömmande ord om sin
hustru, att det blev en visa på bygden. Den visan han själv sjöng gior-

de de andra karlarna till en nidvisa
för altt som inte hörde manfolk till

att berömma. Men Henric hade ingen
far på sju år och ingen lärde honom

att kvinnfolk var ett svagare släkte.
Hans mor lyfte lika tungt timmer
som någon karl och i den sortens

{rro-<

I

i

styrka erkändes hon av alla. Att
Henric sedan fick en hustru som inte
kunde mäta sej i kroppskrafter men
ändå ställdes jämnbredds av Henric
det var det som va,r det under-

I
I

I)en frånskilda

I

Tuå, dikter au Ingeborg Björklund

I
I

liga.

1.

Grytan, säjer de unga, vad har

ftund ute i snönstt

- med grytan att göra ?
detta
Vi kommer väl dit sen, säjer
den gamla, och här är långt igen på
julen än, vi hinner nog att berätta.
Henric hade inga förhävelsens ord,
därför blev han som han blev.

Mi,n lccirlek tycks mt,g uaru sonL en utltustad, ltund;
snön och kölden rir den utelyckt.
På, andras trappor ucintar d"en, suansutftande

i,

en stund;

men i,ngen öppna'r dtt, dcir det

--_ Hurudan blev han, spörjde de

Hör drir! En sttimma kallar. Den förefaller

unga.

Han blcv sådan som alla hustrur- velat att deras män skulle bli.
Jag kan inte förklara det mer, för
mer har de gamla inte förklarat det
för mej. När han tog ttpp jttlakosten
för mor sin, så tittade alla mororna

I
I

i

frun

tade korgen full från vedskjulet, då

gå,tt?

Tack, jo, tack, jag tar nog hellre kölden, jag.

önskade de en sådan man till döttrarna.

Kanske dtir jag bodde förut? Men den dörrn cir

Det var väl ingenting, säjer de
- som väntat att få höra om meunga,
daljer för tapperhet i krig. Var detta

hå,rdast stcingd.

Dcir fi,nns tnget bruk

Det

iir kallt hiirute.

?

för trogen gamrlal hund.
Denna natt rir tindå rtitt

befringd.

Ja, säjer den gamla, men Hen- far satt fången i Ryssland i sju
rics
långa år och han kom en jul, två
dar före julafton.

Jag ska lcigga mr,g i snön en h,ten stund . . .
2.

Två mcn

Då lyssnar de unga och den gamla

lägger återigen av glasögonen och
ler åt sina minnen och julsagor.
Min mor berättade varje iul
om- Bulveråsens sjunde jul.
Henric var femton år då och han
hade tagit sin mors plats just dan
före dan före julafton, när hon ville
pynta i stugan,
All maten var slut och hon hade
bara vatten och frånsållat mjöl till
gröt. De små pojkarna var hungriga
som vargar, men Henric var inte
kommen från skogen.
Vi får aldri äta annars, innan
- kommit hem och tagit först. Nu
mor
får vi inte äta innan Henric kommer.
klagade barnen för varandra.

i

regnrock

Äuen ly ckli,g a tilctenskap

rA nxmer

tri,ui,ella tr,ng och uar dag sb eky mmer.

poet öuer pannan!
Mannen tir krinslig
En må,nskenskucill möter
han en annan.

Han ser

-

t,

henne nA tnorgonbrticknittg.

Tuå, mtin i, regnrock

gör bouppteckntng.

Hustrun rå,r tnte med barnen och skatten.
Tuå, mtin r, regnrock sttinger au

ljus och uutten.

Tuå, mcin z regnroclt, plomberar gasen,

tuå, mcin

biir bort bordet och stluerua,sen.

Så dör sen hustrun och ldggs mellan brti,der.
Och fram stran tuå, mdn r, regnroclc trcider.

Gack och möt Henric och hjälp

med vedbördan och hugg
honom
granris så att vi får byta ris i säng'arna tilt jul.
Mor föste ut barnen ur stugan, men
den minste, som bara var sju år gick
så motvilligt. Han var så utsvulten
Forts. d, sid. 26

uarnx.

Så slcynda dr,t! Drir få,r man k,anslte bo.
Men dörren slås tgen med ett slvatt, och
dubbelt arm
en stackars hund, stå,r sttingd frå,n dn en tro.

Men se, dar lyser lju,s, dtir dr sriltert fr,nt och, gott!
Den som finge stanna d,dr en endu dag !
Nå,gon kallar. Ja, hcir cir jag! Ska jag urinta, ttll

upp på honorn och önskade sej en sådan son. Och när han obedd tog vattenoket från deras axlar och häm-

altt

tir tryggt.

Då,

reser

si,g

liket i, ki,stan och skrtker:

>>Nej! Nej!>> Men aldri,g d,e mcinnen ui,ker.

Au tuå, mrin z regnrock blm bå,ren stdlld
att antuardas å,t krentatortets eld,.
I

I
a

oforeor
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* En levande varelse är bättre än
en bok. Det är svårt att håIla ihoP

tankarna på en avhandling. Och roma-

ncr har iap infe lrrst med sånt
oar lirraf
h^d 5\7
Gör det?
- Ja, mig i varje {all. Min fru har
mig. Hon vil1 skiljas.
övergivit
-Ä-så-så
rrurr
d d,
-

sorgligt...
^'-^a barnen

^

i"[rån

Som så många amerikanska äkta män

bar han familjens foto nära plånboken.
Det var en vacker grupp - två barn
och en ännu ungdomlig kvinna.
Hon är vacker och barnen så

sötal

-

Det är kriget. Jag har varit för
borta. Man skall bevaka sina
mycket
skatter. . .

En het ilning påminde henne om att

hon lämnat Bert ensam. nMan skall
bevaka sina skatter., Ett tryck fyllde
bröstet.

menar inte att man skall
- Jag fortsatte han. Men man
misstro,
- älskar utan
skaIl inte lämna dem man
ständig påminnelse om sin existens. I
engamheten kommer tristess och
glömska. Andra kommer, som är Ievande och närvarande. Människan är

inte bara minne och själ - hon är
också kropp och sinnen. En skuldra att

Iuta sig emot kan vara frestande även
om mannen innanför rocken inte är
bättre än den frånvarande äkta mannen. Jag förstår nog. Har läst lite
psykologi. Och dessutom vet man med
sig sjä]v...
Hon vågade inte svara. Det här var
explosiv vara fast det inte hotade Atlantfarten.

Hon 1ämnade tillbaka kortet.

utlänning
främ1ing. Ni
- en
- Ni är
känner
mig inte. Men
ni är en med-

människa som förstår. För1åt!
. Dcl är insentine' att Iör1åta. Tala
ni - om det lättar er spänning. Också jag har lämnat min man tillfälligt.
honom. . .

Skriv detl Skriv genast till honom
- säg
och
det. Jag önskar att någon vi]le
säga det åt min fru. . . Om hon verkligen längtar...
Han stoppade noga in fotot.

l[ New Brunswick kom nya passagell rare. Ingen talade mer. Utan-[ör
JL.tönslret 1åg snöfläckar under granarna, landskapet biev magert och
dystert. Molnen svepte 1ågt och tog
bort utsikten mot de fjärran bergen.

r8

tick...
- Hon
lno rrnn l{enlikq brev ur väskan. Det hade kommit sista dagen i
New York, just innan hon gav sig ut
på resan. Hon slätade försiktigt ut det
Iätt skrynklade flygpappersbrevei. Det
-

var redan läst och tummat många gån-

I(ära mamma. Läste hon. Tack för
brevet från Washington D.C. (Jag har
slagit upp Nordisk Familjebok och sett
att D.C. betyder District oI Columbia.
som är .törbundsdistrikl och lyder direkt under kongressen). Var inte orolig

för oss. Vi har det bra hos faster
Märta. Fast det är klart att det är
rolt'gare hemma. Men om. det inte går
alt komma hem över Atlanten, så var
inte lessen. Kriget måste ta slut en
gång, det tror också magistern.
Y^# L^L^f,
raar
lra1L
ua5
drrnr
i m^ila

-Äil Pa
^a alla skrivnin_
do Är rrÄldiol läile
ra!!

På uppsatserna har jag haft AB och
A, så du och pappa kan vara lugna.
Också Elisabet klarar sig bra i skolan.
Och här hos faster är hon kelgrisen.
förstås. Vi talar ibland orn pappa och
mamma, så lro inte ati vi glömmcr er'.

Jag är så glad åt mammas långa
brev och tidningsurklipp från Amerika. Jag spar alltihop i en pärm som
jag klistrat själv.
Många hälsningar till pappa och
Henrik
mamma från

Han

tog det och fortsatte:

Och nu längtar jag efter

En mulen tristess omslöt det framilande 1åget. Människorna teg. Det var
mest män. I uniformer.
Ensamheten kom tillbaka som en råkall vind. Orons helvetesmaskin började 1icka. Varje plats i kupen var
besatt, man kunde inle prata privat
längre. Ansiktet mittemot hade slutit
sig, fotot med privatlivet var in1åst i
pIånboken. Mlnuterna droppade långtick
samt i timmarnas pyts tick

lf--n smärtsam hella sleg inom henne
lH och sored sie som en dimma i
Jl , 5"r-rn"r hörn tills hon satt där

fullkomligt isolerad, insvept i minnena.
Som en underjordisk ström gicl{ tanken på barnen under dagarnas upplevelser och nätternas sömn. Och so-

nen, den förstfödde, hade blivit hennes
vän och kamrat. Hon såg hans allvarliga ansikte och hörde hans låga, lugna

röst. Han var bara en baby när han
märkte om hon var orolig, eller nedstämd. Då sträckte han ut den li1la
handen och klappade henne eller viskade som en ljuv hemlighet: Mamma
du är rar! Det första han skrev på en
papperspåse med tryckbokstäver och
-lclvända s var: 'Mamma iir min sokärdosan. Han lugnade och tröstade
han hade från början en medfödd lyc-

kobringande förmåga. Och hon, hans

mor, var den första som fick glädjas

åt

den.

Hon skulle skriva ett ]ångt brev
innan hon begav sig ut på den långa
resan. Brevet skulle komma fram om

hon blev kvar på vägen. Ä, hon måste
komma fråml Var det orätt att resa
ut den gången... ? Hur hade hon kunnat lämna barnen? Men då hade det

varil fråga om e1t par månader bara
sedan sväl]t ut till år.
-som
Vännelna därhemma började glömma. De svarade inte på brev längre.
Bara Henrik skrev regelbundet och
hans små brev hade blivit centrum i
hennes främmande tillvaro härute. För
honom var hon ännu verklighel
- de
andra räknade med att hon aldrig
skulle komma igen. De anade inte
hur våldsamt hon längtade och hur
förtvivlat hon arbetade för att få komma l jllbaka l ill dem och sin egen
trygga miljö. Det nya tål man bara i
små doser, och när dessa inte ens får
tas -trivitligt blir de1 nya ångeslskapande.

Att vara evig turist år ett straff som
det var för den vandrande Ahasverus.
Hon måste göra slut på detta tillstånd
och återvända till hem och barn.
Men Bert var ännu kvar. För honom
var arbelet del väsentliga i tillvaron.

det var hans hem och barn,

hans

trvophtrl oeh miliö Vad han lär'de i
Amerika skulle bli fruktbart i Europa,
i Svcrioe ITrrstrrr och barn hade inte
samma värdebetoning

för honom

som

man och barn hade för henne. Han
länglade jnle så svidande elter barnen, var allde1es fri från sådana sam-

vetskval som pressade henne för att
hon lämnat barnen i andras vård.
Medpassagerarna

satt tysta.

Några

läste en tidning. Det var enbart militärer i unifol'm. De var alltså på väg
bort från hustru och barn ut i krig.
Hur kände de sig invärtes? Ut över
tänkden farliga Atlanten för att dö
te de på sådant? EIIer hakade- de sig
fast vid minnen och bagateller, som
skymmer ödet som gräset kan skymma
oil

hpro

nm

mån

hÅllor

cio

nÄra

jorden.

l[ llon ]ade in brevet i väskan och
lfil tog -[ram e1t -[oto av barnen. De
Jt Jl stod där i en vinlerligL kal ungskog, i skiddräkt. De skrattade när
hon knäppte dem. Därför hade hon
valt just de11a kort all ha med överalll - dessa glada ansikten tröstade
henne.
De skulle säkert Ie även utan
hc,nne

de hade glädjen inom sig.

Hon -stoppade ner kortet intill brevet. Med slutna ögon lutade hon sig

in i hörnet och drömde om en tid
de alla var lyckliga tillsammans.

då

* Det är möjligt. Men, för1åt, vem

\ v/et ni vem Mark Twain är? Denna -tråga riktade en äldre kvinna
med hornbågade glasögon upprört till
den kvinnliga chefen i en urmakeri-

är

verkstad.
Chefen, en äldre kvinna, också hon
med hornbågade på näsan, såg milt på

- en stor pojke: btir snart två år.
dan

den upprörda kunden och sade lugnande:

Ja, jag vet vem Mark Twain är.
- Alltså, vem
då?
- Mannen som fick sitt ur förstört
av en urmakare.
Det gläder mig att ni är så be- Det gläder mig verkligen! Ni vet
Iäst.
alltså att Mark Twain i sin berättelse
>Klockan> varnar för att låta reparera
klockor som bara har en liten defekt,
för urmakaren förstör dem slutgiltigt.
Mark Twain var en stor humo- Ja,
rist.
Men han kände inte . . .
Vad kände han inte?

kände inte vår verkstad. Vi
- Haninga
förstör
klockor. Hos oss förekommer inte sånt.
Vad? Vad säger ni? Förstör ni dem

- Förekommer inte sånt hos
inte?

er?

Petja?

Kunden log plötsligt lycklig och sade
stolt:
Det är min dotterson. Han är re-

ropade förestånderskan och
- Ä, ansikte ljusnade. Jag har en
hennes
dotterdotter, Marina; hon är heller inte
så _Iiten längre: ett år och fyra må-

naoer.

häriig åIder för en kvinna.
- En ni,
mormor, att jag presenteTillåter
rar mig: Maria Sasonovna, professor

i matematik.
Det gläder mig. Varsågod och sitt.
Kira Kuprijanova.
Urmakarmästare
Var inte ledsen, det ordnar sig med
gången, ha bara en smula tålamod.
våd inbillar ni er. Min Petja,
- Men
kan ju gå sen länge, jag hinner
han

inte ifatt honom.

Det är inte Petja jag menar utan
klockan.
Lämna den här, jag ska ordna
saken. Ni säger att han kan gå, eran
Petja, men då skulle ni se min Marina.
Rena kvicksilvret försäkrar jag er!
ska

Ott

?lrorlnödrar etuxellan

i-d
.jd5

I(unden var utom sig. Rasande plockade hon fram sin klocka och lade den

på disken.

Här, här har ni ert verk! I förr- hämtade jag den här. I går kväll
går
stannade den plötsligt. . .

Den andra tog klockan, förde den
tiII örat och skakade sakta på den.
Ni har tappat den i golvet.
- Det
är uteslutet!
- Jo, det har ni.
- .Ge mej ögonblickligen besvärsboken.

Var så god. Men någon har tapr

- klockan i golvet. Den har stött mot
pat
något hårt.
Nej, säger jag er!
- Det är inget tvivel
den saken.
- Menar ni kanske attomPetja
. . .?

Och som min Petja kan

+3rdr

+-3d^t
rr d6d

:

Det är inte Iångt härifrån, strax
- hörnet.
om

En skömtsqm hisforiu från ryskqn

-

till parken. Där åker Petja och jag
r..rrr-^- -^-rar,^- ni kälke, om
d^cr
Pdr^

käIke.

prata.

En- ovanligt begåvad och söt liten pojke, För ett par dagar sen sade han

tilt mig: >Hur känner du dej, mormor, hur är det med blodtrycket?>
har inte kommit så långt än,
- Min
hon kan riktigt tydligt säga mammen

ma, pappa, gås (det är inte menat som
sl<äIlsord). Jag hör inte till den sortens
mormödrar som anser sina barnbarn
vara de bästa och klokaste i hela världen. I sjäIva verket är jag en .törnu.t-

tig mormor men det måste jag säga:
ett så vaket barn för sin ålder har jag
aldrig sett förr.
Och min Petja är en liten skäIm
- man får söka maken till. Härförsom
Ieden hade han fått tag i några av
mina papper och ritat dem fulla med
färgkrita. Det såg för härligt u1. Jag

skrattade så tårarna rann. Sen satt
jag två nätter igenom och fick skriva
om det hela.

Min Marina är överförtjust när
- dansar
jag
för henne. Jag har aldrig
varit intresserad av dans. Inte ens på
mitt eget bröIlop dansade jag. Men
nu måste jag.

Vad dansar ni?

Huvudsakligen ryska folkdanser,
- tycker hon bäst om.
Det
Min vet inget bättre än csardas.
- har försökt med polka, men det
Jag
tycker han inte om. . . Nej, här står
jag bara och pratar. Alttså, då låter

jag klockan vara kvar här. Men Petja,
han ska få veta vad han är för en.
Adjö då, vi ses igen, nu mås1e jag
skynda mig hem till middag så jag
hinner ta en liten tupplur innan vi

jag ofta vara om
- Jasä, där brukar
eftermiddagarna
med Marina... Jag
hoppas vi träffas där någon gång.
En eftermiddag lnte långt därefter
ägde en originell tävlan rum i parken.
I en av sidoall6erna startade två mormödrar. I början Iåg professorn några
hästlångder före men snart upphanns
hon av urmakarmästaren.
De små jublade av gIädje på sina

kälkar, övertygade om att mormödrar
är til1 för att spännas för som
dragdjur.

Båda två hade snart inte mera luft
kvar och sjönk ner på en bänk efter
att ha ly-tt upp sina barnbarn från

kälkarna. De pustade tungt men såg på
varandra med så stråIande ögon som
vore de de lyckligaste människorna i
denna park, i denna stad, på denna

planet.

Professorn bröt tystnaden:
Säpa wed ni will
skulle
- bli vid trettio, då mormor
man
känns det inte
när man springer. I vår åIder får man
genast bekymmer för hjärtbesvär och

Lr-+
rru5L Lt^l+..--^1uluurl.ys^,,.

Och för gikt, tillfogade urmakarär som ett urverk, det tickar och tickar, men när

mästaren.
Ja, hjärtat

en Iäkare tittar närmare på det, så
ser det allt annat än vackert ut.
Det är så riktigt. Tur i aIIa fall
att- vi båda inte är några

överspända

mormödrar, jåg menar att vi mer eller
mindre är normala,
Ja, det finns mormödrar
- som inte är normala. och morfäder
Fullkomligt iokiga.

- Det är så sant som det är sagt.
- har en gammal
grannfru, hon
Jag

ropar kukeliku hela dagen. Hon kack-

lar till och med när barnbarnet inte
är hemma. Hon övar förstår ni.
.- Jojo, jojo, och det finns många
andra av den sorten.
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/-f å har vårt förbund fått nya lokat"r, rymligare, bättre än de gamia.
\
\--l'
- Tänk att få arbeta i ett ordentligt rum och inte i en garderob
säger förbundssekreteraren och redaktören för vår tidning Valborg
Svensson då vi hälsar på.
- Jag känner mig nästan som en ny människa i
den nya omgivningen. Förbundsstyrelsen har redan hunnit ha ett sammanträde i de nya lokalerna. Man tycker
kanske inte att möteslokalen skall ha
någon betydelse för en ideell organisations arbete, men sannerligen tror
jag inte att hyreskontraktet och medvetandet om att de trevliga rummen
är våra egna (så långt man nu kan tala
om egna rum i ett hyreshus) bidrog
till att stärka styrelsens optimism och
tro på förbundets framtid.

Och detta gäller inte enbart förbundsstyrelsen. Varenda medlem som
hälsar på oss säger att de får en känsla av att vi är mera värda sedan vi
fått egna förbundslokaler. Så vi hoppas att så många medlemmar som möj-

Iigt skall ta vägarna upp till vår
expedition på Norrtullsgatan 5.

nya

EN HöGSKOLA
Titta bara vilket härligt fönster vi
har, fortsätter Valborg Svensson, och

titta vilken utsikt. .
Vi tittar genom fönstret och tycker
.

nog att det kan finnas vyer som är mer

attraherande.

I det här rummet kan nran inte bara arbeta ostört, bär är också god plats

sammanträden, säger Valborg Svensson, som prisar utsikten rnot Högskolan.

et nn()Ltt oårl
Men förbundssekreteraren förklarar:

mitt emot Högskolan, förstår du, den
här lokalen skall hjälpa oss att bilda
någonting av en högskola för vårt förbund. Vi hoppas för det första att
Stockholms stads och Stockholms läns

distrikt skall kunna förlägga vissa
kurser och konferenser till våra lokaler. Och vi hoppas även att kunna förlägga viktiga rådslag med andra distrikt tiII den nya förbundsexpeditionen.
Det största rummet kan med god vilja
förvandlas till en riktigt trevlig mötes-

lokal för ett tjugotal människor, näm1igen.

vi startar med
.- säger studieledaren och organisationssekreteraren Birgit Janson
- har
praktisk-ekonomisk
betydelse än

gitta Malmsten skall lära ett femtontal
stockholmskor att göra textiltryck som
vi vill stimulera avdelningarna att ta
hem till jul.
Men vad är ett kvinnoförbund som

inte f örstår att förbinda kvinnornas
håe och begåvning för det som är
vackert med praktiska åtgärder för
att säkra ekonomin. Men det skall bli
tillfäIlen även till andra kurser.
på
- Vi tvivlar inte
- säger förbundskassören Birgit Johansson
- att
vi skall skapa en säker ekonomisk
grundval för vårt förbunds fortsatta

ff

'rys

d

också om ett utvecklat ekonomiskt
sinne hos många av våra organisationer.

Råg och vete och vallmoblom ocb en
lcringla lean ni bitta i den vackra elepa-

FULL FRÄS
Vi är så tacksamma för den hjälp vi
fått för att klara flyttningen. Och nu

Jobansson.

$

s

möjliggöra flyttning och övertagandet
av de nya lokalerna vittnar inte bara
om en utomordentligt god viija utan

kvinnonolitisk. Konstnårinnan Bir-

nelcn kring t'örbundskassörskans fönster
med t'asettslipat glas. Vad gör det att
man saknar dagsljuset när man är omramad dp ett så bederpärt yr/ees attribut, säger t'örbundsleassörskan Birgit
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frammarsch. De insatser och den hjälp
som de olika distrikten gett för att

HANDTRYCK
-.- Den första kursen

mera

nLJa

t'ör

är det bara att sätta full fräs i arbetet.
Ja, så är det bara t'ör aåra läsare att
teclena

sig till minnes den nya

adressen

I

o

Aterkomsten
Novefl sv Sven Kclrlsson
ar hä1sad, sköna

morgonstund,

som av profeters helga mund. . .
Han sjöng inte med i julpsal-

svart hår som gick i vågor. När han

böjde sig närmare henne, föll små lockar fram i pannan. Anletsdragen var

men, satt bara och stirrade framför
sig som om ingenting angick honom.
Jaså. tänkte han. det är alltså sant...
I bänkraden framför såg han henne
med det ljusa halvlånga håret, som
nu i mjuka vågor föll ned över pälskragen. Och när hon vred på huvudet:

manligt fasta och lugna, och han log
med bländvita tänder mot henne. Det
var sant, en oundviklig sanning... Men
julpsalmen brusade vidare, steg och

den lilla skälmska munnen, som ibland
kunde puta ut så där sött. Och ögonen
som spelade av glädje och kunde bli

som i dvala och böriade minnas.
Dumbom! Begriper du inte att det
är- dej jag vill träffa. Ska man behöva
peta upp ögonen på dej.

de skära kinderna, skrattgroparna och

stora och uttrycksfulla. . . Nu såg

på varandra igen, hon och han
där som satt till vänster. Det var
så sant: hon hade en annan. En
och stilig pojke, tycktes det, med
och ta sig dit när de k,omnrcr

till

de
den

alltlång

kol-

Stock-

holm. Att ni är hjärtligt uälleomna, där-

på behöaer ni inte tvivla, det lean alla
ai garantera som redan varit uppe och
hälsat 1tå. Ocb han ni inte t'ara så ring
t'ö, all del, det nya talet'onnuntret är
jz Bo 95, jog ?rtenar om ni gärna aill
böra hur glädjen porlar bos våra t'örbundst'unktionärer, och diskutera ideer
ocb uppslag och inbämta int'ormationer.
Solveig

fyllde den gamla kyrkan.
. . . på vilken himlens väIbehag
bes<tker jorden. . .

ännu

Men han hörde det inte. Han

satt

Då först hade han begripit, att hon
brydde sig om honom. Sen hade de
smugit sig bort från dansbanan, suttit
tysta hand i hand diir uppe på skogsirsen och inväntat soluppgången. Och
hon hade lagt sitt huvud i hans knä
och sagt: Trink om livet alltid kunde
vara så här vackert...
. . .värma. närma till varandra.
Det var som om v:iggarna ville

sprängas av den mäktiga sringen. Men
tankarna irrade vidare...
När han frirsta gången gästade hennes hem, hade de suttit ute på veran-

dan och druckit eftermiddagskaffe,
hennes föräldrar, hennes bror och sri
hon och han. Blygt och tafatt hade han
cjrsökt f inna sig tillrätta, svarat så
gott han kunde på det man sagt till hof

nom. Och hon hade uppmuntrat honom.

har snart läst in realsko- Herman
lekursen
nu, hade hon sagt. Du skulle
bli. ., va'va'de'nu. . . ?
----. Utrikeskorrespondent, hade han
fyllt i med en viss stolthet. Och hennes far hade sagt: Ja, vi har förstått
att Herman har läshuvud.
-_ Vilka språk läser Herman? hade
modern frågat, och frågan gav honom
tillfälle att berätta. Han talade om si-

l'',ti'..ffi
:s:
| ,r",:

ffid@

na studier per korrespondens så att
till slut sonen Bengt avsiktligt Lit teskeden falla i golvet för att få anledning att böja sig ned och skratta.
Men efteriit hade Elsie slagit ai:marna om halsen på honom och sagt: Du

är underbar, lite för blyg bara..
Julpsalmen ljöd: strida, lida dödens
.

smärta. . .

Tänk när han reste till storstan för
att börja på kontoret. Elsie hade tagit

studenten på våren, skulle under hös-

ten vikariera som lärarinna i en folkskola. Han hade nästan känt sig jämbördig med henne nu: realexamen och

och en förmånlig kontorsplats i

en

grossi.stfirma i Göteborg! Vid järnvägsstationen hade Elsie och hans föräld-

Auen ort. dct Itär t'önstret inte ,i;ettcr
mot Högskolan ntt'n mot grrdL'n :,i är

rummct säte

för förbundets

strrtlicaadel-

ning. Här residerar Birgit

Jansson.

rar stått och vinkat. Hon i sin vita
studentmössa och den ljusblå sommar-

klänningen och föräldrarna i sina enkla helgdagskläder. Och han hade dragit sig till minnes hennes ord, som

Ett hundraårsminne
Det är i dessa dagar 100 år sedan

en av de stora förkämparna inom
svensk kvinno- och albetarrör'eise.
I{ata Dalström, föddes.
>>Är'ligare, tapprare, offervilligare
än hon kan alldeles säkert ingen av
oss bii. Och icke heller mänskligare i
det ordets allra vackraste mening>,
skrev henncs gamle stridskamrat och
trätobroder H. F. Spak i en minnesskrift över henne. De som hade förmånen att arbeta samman med henne
bekräftade dctta o'mdöme.

I vårt januarinurnmer kommer vi
:rtt publicera en utförlig artihel om
I{ata Dalströms liv och gärning.
hon hade viskat

i örat på honom kväl-

len innan: Du skall bli min iilla prins,
pappa har lovat att hjälpa oss...
... och nådens sol av honom tänd,
skall sig ej mera dölja. . .
Och sen hade tiden gått. Brev hade

skrivits, brev kommit. >Älskling,,
>Mumsmums> och alla tänkbara små
ljuvliga ord hade de börjat med.
Men så småningom blev det bara
>Käre>, så >Käre vän> och till sist ett
behärskat

Och det överenskom-

"Hejr.
na antalet, två brev per vecka,

hade

efter ett par månader blivit ett, ibland
ett varannan vecka, och så småningom
helt upphört. Men han hade vägrat erkänna det. Hon hade naturligtvis mycket att göra, och till jul när de träffades skulle det bli annorlunda...

Ur minnenas dunkel steg verkligheten åter fram. Han betraktade dem
där de satt framför honom hur de
- deras
oupphörligt såg på varann, hur
ögon spelade av glädje. Hon 1og, han
log. Och så fattade den mörklockige
ynglingen hennes hand, lyfte den varligt ringen blänkte till.
Julpsalmen
brusade ut:
nöjda,
höjda över tiden och friden av hans
rike en gång varda honom like..
.
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Barnens egrra sidor:

-Na, gubbe, ocl4
guwrlnon shulle

byla arbele
te på landet Iåg en liten bondgård.

Det var ett vackert litet hus:
väggarna var röda och på taket växte

det härligaste gröna gräs.
I det vackra huset bodde en bonde
och hans hustru. Men tror ni de var
glada och belåtna? Nej aldrig!
Varje dag sa mannen till sin hustru.
jag
göra
- Ack, vad påhar mycket att
i stallet och ute
åkern. Du har det
mycket lättare, du har inte mycket att
göra här hemma i huset.
När hustrun hörde det blev hon alltid arg och svarade:
Vad säger du? Nej, du kan tro att

mitt arbete är mycket hårdare än
ditt. Du går ju bara bak efter plogen
ute på åkern och skriker hopp! och
ptrol ti1I hästen, så drar han plogen
åt dej. Jag har ingen som hjälper mej.
Så höIl de på och gräIade ett helt år.
Då blev hustrun mycket arg en dag
och sa till sin man:
jag inte har något
- Om du tror att
att göra så kan du ju sjäIv försöka
göra mitt arbete här i huset. Ska vi

ta och byta?
* Byta? sa mannen och såg förvånad
på sin hustru, men vill du i så fall
göra allt mitt arbete i stallet och på
åkern?

* Ja, sa hustrun. det ska bli skönt
att ha det lite lättare en dag.
Mannen funderade en stund. så sa
han:

- Nå, om du äntligen vill så låt oss
för ail del byta arbete i morgon. Det
lilla som görs här i huset ska jag nog
klara. Jag riktigt gläder mej åt i morgon
- det blir säkert en hel fridag.
Nästa morgon gick hustrun ut i stallet och fodrade och ryktade hästen
och sedan spände hon den för plogen
och drog ut till arbetet på åkern. Och
mannen började sitt arbete i huset.
Först skulle han kärna smör. Han
22

En
folksaga

häIlde grädde i smörkärnan och

så

började han. Men kärna smör är något man blir varm och trött av.
pustade han, jag måste nog
- Phu!
vila mej lite. Det skulle faktiskt smaka gott med ett krus ö1.
Han gick ner i källaren, där tog han
proppen ur öltunnan och fyllde sitt

krus med öI. Men i detsamma ljöd
det ett brak uppe i köket: BUM!
Han sprang upp för att se vad som
hänt. Men i förskräckelsen glömde han
att sätta proppen i öltunnan, så att
allt ö1et rann ut över golvet.
När han kom upp i köket såg han
att smörkärnan vä11, och all den härliga grädden flöt på golvet.
packa dej ut ur köket
- Vill du
genast! skrek han till grisen, som hade
väIt smörkärnan medan han var nere
i käIlaren.
Men det hjälpte ju inte att han skäIlde på grisen. Grädden flöt på golvet
och han måste hälla ny grädde i kärnan och börja från början igen.
När han hade kärnat en stund kom
han att tänka på att han också måste
laga middag. Han visste att de skulie
ha gröt till middag. Men nu vågade
han inte låta smörkärnan stå i köket

medan han hämtade vatten

till

gröten.

Därför band han fast kärnan på ryggen och gick ut till brunnen efter
vatten.
Den här gången ska då grisen inte

-

väIta kärnan, tänkte han och log belåtet.

Men när han böjde sig över brunnen för att dra upp den tunga vattenspannen blev han plötsligt alldeles våt

i

nacken.

Plask! ljöd det nere i brunnen.
-- Hjälp! ropade han.
Men där fanns ingen som kunde
hjälpa honom. AII den goda grädden
1åg nere i brunnen, Den hade runnit
ur smörkärnan när han lutade sej ner.
Nu kunde han inte kärna smör för
han hade inte mer grädde. Men gröten stod i alla fall på spisen så den
kunde bli färdig till middagen.
Phul pustade han och satte sej
på en stol i köket medan han torkade
grädden ur huvudet, det är i alla fall
inte så lätt att vara husmor. Men nu
är jag visst färdig med mitt arbete.
Jag tror inte jag har glömt något.
Muh
muhl bölade kon bort
ifrån ladugården.
Ja, det var så sant, jag skulle ju
-

slii:ppa ut kossan pir betc ocks:i. sil
mannen.

Men nu hade klockan blivit så mycket att han inte skulle hinna leda bolt
henne på ängen innan middagen.
jag kunna få tag i lite
- Var ska
gräs till dej? sa han till kon när han
ledde henne ut ur ladugärden. Men
sfi kom han att kasta en blick uppåt
taket, där det ju växte det härligasl,e

Tne srnå

ltattrtngar

gröna gräs.
Han klättrade upp pii taket och ropade till kon:
Kom hit upp, lilla

-

kossan, här har du fint gräsl
Och hur det nu gick till vet inte jag.
men till sist hade han i alla fall dragit
kon upp på taket. Men så kom han att
tiinka på att den lätt kunde ramla ner

ntir den gick däruppe och irt griis.
Diirfijr kastade han ner repet, som kon
var bunden i, genom skorstenen och
splang själv in i ki)ket. Där band han
t'epet om sitt eget ben, för dti skulle_.
han ju genast märka om kon hi)ll prr

Tre små kattungar

- en svart.

c'n

och en vit. .
fick syn pii en mus
.

och sprang

efter

den.

Grodan hoppade sin viig. och ul riirel
I<riip tle smlr svarta kattr-rngat' ft'am.
.

.q-ffi$å&,!il

att ramla ner.
Han ställde sej att rijra i grötgrytan.
Men när han hade hållit på en stund
kiinde han ett kraftigt ryck i benet.

* Vad i allsin dar är det? ropade
han
- det är väl inte kon som håller
pir

Musen hoppade i en burk med mjiil
och katterna efter.

att ramla ner?

Tre smir svarta kattttngal- ficl< syn
en fisi< i dtrmmen
och slirrtade i vittt.net eftet' derr.

Mer hann han inte säga. För niir
kon föll ner drog hon mannen upp i
skorstenen och diir hångde han upp
och ner.

Utanför huset hängde kon en bit
ovanför marken och inne i skorstenen
hängde mannen en bit ovanfcir grytan
med den varma gröten.
Ingen av dem kunde komma vidare.
Nu kom hustrun hem från sitt arbete på åkern och skulle äta middag.
Men när hon såg kon hänga där i repet slog hon ihop händerna och skrek:

Musen sprang därifrån

Fisken simmade bort

och ur vattnet diik ciel ttpll tt'e

virla kattungar.

.

st-nrr

.

,Hur i all världen har du kunnat bli
hängande där, lilla kossan? Nu ska
jag hjäipa dej!
Och så skar hon av repet
- ftir ni
frirstår hon visste ju inte att mannen
hängde i den andra ändan av repet.
Kon ramlade ner på gården och slog
ja.
sej inte så farligt, men mannen
han frjll på huvudet ner i den varma

och ur burl<en klittrade tre små vita
kattungar. . .

Tre smiL vrita kattungar lunkade hem.
Plt hemvägen
l.olkarde de' oc'h blev sotn de hade vltt'it
fiinrl:

griiten.
Och om hustrun inte kommit in

i kiiket och hjälpt honom upp genast så
hade han nog di;tt.

Nu torkade hon griiten av hans huvud och tvättade honom
Men någon middag ville han inte ha.
Han hade visst fått nog av griit.
Och från den dagen påstod mannen

aldrig mera att hustruns arbete i hemmet inte var niigot arbete.

Tre vita katt,ungar fick syn p:'i en .qrodit
och sprang efter henne.
Grodan sprang in i ett gamrnitlt. l<a-

minriir 'och kalterna el't,t'r.

svult. en gl'ii och en vi1.
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j.tlklappssäcken
. . . en

{

Iuftig sehal

Varken tonåringen eller den äldrc
lär bli besviken om det bland julklapparna finns en sådan här luftig virl<ad schal. Den passar båcle

att ta

onr

lruvudet när kylan knäpper till och
som halsduk, och gör man den dubbelt så lång och bred som den här
avbildade blir den förtjusande att ha
över axlarna.
Den här avbildade är 22 cm brecl
och 95 cm lång. Till den åtgår unge-

fär 50 gr. fintrådigt, mjukt ullgarn
och man 'lägger upp 1015 luftmaskor.
Det lilla mönsterprovet visar hur at'-

betet går till. Stolpen är tredubbel,
d. v. s. rnan tar garnet tre gånger om
nålen.

.. . en sjömanssäck i miniatyr
I sina outgrundliga djup rymmer
cn sådan här påsväska allt vad en
LI

LLE

MR EINSTEIN

l:orts. fr,in sid.,

iran sliter, det är därför han på sin

friticl är guide. Varsågod, ta ett stvche nougat, här är ett glas vin, har ni
smal<at ma,ken till vin ? Och här är

rnin hrrstru. Har ni sett maken till
hrrstnr ? Nej, det har jag inte, hon är
vcrkligen ovanligt söt och bedåranclc
och höggravicl upp över bägge ör'onen. Hon talar inte engelska, förstår
rlelt inte heller, är bara generad, båclc
generacl och stolt, med stora blanka
ögon följer hon honom i hans överväldigande begeistring. Flickan har
lämnat mig men pojken sitter ännrr
pä initt knä, han sitter och stirrar på
rnina förtvivlade försök att få isär
käka,rna, nougaten har klistrat ihop
clertr sorrr med snickarlim. Äntligen
lyckas det och jag kan ställa den tratlitionella frågan till min lille knä-

kvinna anser sig behöva ha rned när
hon går ut. Den är ltätt att göra, den
består bara av en bottendel, cn genomdragssnodd och en fyrkant. Dct
ene eller den andre Einstein han åsyf-

tar. Jag behöver emellertid inte

sva-

ra, fadern gör det själv. Einstein har

i dag sagt något som vi andra, vi ovctande, vi vanrliga, vi dödliga först kan
fatta om tio, om tjugo, ja kansl<r'
först om hundra år. Einstein är' underbar, jag älskar Einstein. Snabbt
tar han den lille i sina händer, kastar'
honom under skratt upp mot taket,
griper honom, håller honom tätt intill sig och fyller hans öra nted förtroligt pladder. Berättar han för honom om mattbarnen ? Nej, de är
glömda. Varför tänka på dem ? De är'
lyckliga. De har ju inget att jämföra
med.

Den blå stillheten drunknar i natten.

irarnrat: -- Och vad heter du då?
Einstein, svarar hans far och pekar
snabbt på ctt urklipp lrr >>Life>>, faststrtt i väggen med ett häftstift. Det

Persien drömmer. Långt borta i
mörkret ligger Teherans femton familjer (de som i kraft av sin rike-

iir Einstein. Känner ni Einstein ? Vet
ni vacl Einstein har gjort ? Nej, jag
vet i varje fall inte vad jag ska svara,
cftersorn jag inte anar om det är den

och drömrner i en gemensam mardrönr om clen dag, då Persien bara
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dom behärskar Jandet. övers. anm.)

har en clröm
vakna.

drömmen om att

idealiska materialct är. kraftig vattentät bomullspoplin eller, rips. Viil
rnan ha två färger bör' nran ta ijverdelen i rutigt och bottendelen i en
rnörkare färg. Helst bör hela väskan
fodras. Med hjrilp av er-r bi1 karlons
tnellan fodret och yttertvget ger nriur
stadga åt bottnen.
. . . oeh ett förl<läde
som knappast tarvar någon när.ntar,t'
beskrivning, sir cnl<elt är tlct tr.t.t s.y.

i::;Itri+,\ii:1
r

:

!::i$\':ir:,:i:i

I VALE-|
\,/i

OCH KVALEJ"

utilier ittlhach.er ttll [rn ,rerl

I1;:()ttit.\ttt l,,,t,lc irrlnrnrtl(l .f i' i.,//
IJ rtttttitt.g tllii,/ ittrtt'lt,illt (tt li)rtL'cknin,g ijr;t'r brt oclt trt'"-/iy,t
ltrlkltltpsböckL,r fi;r l,rrtt <tclt 1177,id<tnt
- bidc ('tt ur plot k l,lan,l tlc n1111l,'orrttt,t otlt t'tt plintittnt'l:c ont rlc s.k.
lil ts:i slit barnbi.tt'kL't'nLt, sont ltot yt'ttL't,rtiott t't'tcr u'ttt't'ati<ttt gctt gl äd jc ot l:,
: l,ättrting ,lit tillvaron oclt väckt tdnkar oclt t'ört's,ttst'r. I)r't,ir bara rt t'rt
tt',irigbctt'n att t't'tt'r:om.-i i slor ut.;trä<'kning, btggcr lr,j löstttrmntt'rf itr.i,.iljniny, rnristc juInunrt't konntt ut
tidigt. Och barrtböckt'rna komttt.t'r alltid scilt! Vid t'tt bt'sök i bokltatu!.cln intittcrt dv- <tktctbcr ploc'kadc jag ftktisht crtddst u1t1t tw-,i, l,,itl,t
rrtei.-rtLt

nerationer tillbaka herdar'. Hela deras

liv rijr sig kring fåren. De unga liisal'na får vara med om när' lamnren

föds och när tackorna klipps, om iingslan fijr vargen och om förberedelscfna
fiir rnännens vandring till de vittoppa-

på Sucnsk Liiructidning: I'iir-

I]II,DERI}OKI'N

;ii' alltid c.n kiir julklapp rrt 1r'r'-

och

vidare får ta hand om den. Nrr

f<it'

f.vlairringal'na, om ocksir mamrnl lills

görs det sii lustiga och frirt.jusanclc bilderböcker:, som siikert intc brtru
iir befordrande fiil barnets skiinhetssrinnc utan ocksiL i hiig grad kan bidra
1 il t ittt tttvccklir dcss ltinsla f tir- i-iitt
1,iden

Ltr

Ii)rt

jtranlL' tcckning ur " l)t'n : jiit.-iskc jättcn

igtar sig,lit t('nrclt. llär t'itljcr

tt,.itrt ploch tlärur.

lora den. De båda biickel jag fiilsl,
triimnde hiir ocksä hil. Korniskl. ii l a1t
hjält.arna i alla dessa biick6.,- ;ir poikar'.
Men de kan varar till plcc'is Iil<ir stor'
gliidic ft'il flickor'.
TOLVÄRINGEN

('ttd ont cn ntcxikansk ltojkc, ,Jcn anrlt'.t ont cn litcn italicndrc. ,4,[ t'rt rt,.iur,r
,t tr scntrc gjortlc jdiq t't t cuntdt f t n,{ :

s,irskilt

och vänner. .lascha iil historien oln clt
.iugoslavisk pojke som har sin irsna
som enda fiirtrogna och iil niira alt, fiir'-

i Här kommer Miguel har. sitt henr i
N.ya Mexico. Hans familj är sedan gr'-

Itr ocl't båda ganskt förtjusdrttlt',,1t'tr

,l cn tty,t barnbokskrttttloeut Itu/c' just
kontnit. l)en är (n 5dlntnttltstä[[ninu
,ru nyd böckcr t'r,tn ,la st'x t'ör[tu :ont

sin irlskadc lilla gri.s soni e'nda trijst
och ogendorn - meil han firr.h.ilillt

oc'h orä t t och til I iitt gc det cn
glad och vänlig inställning till tillvaron. De är inte alltid dyra att köpa.
Tänk pii Klumpe-dumpe-bibliotekeil
med Nalle för de riktigt små (3:?5)
samt Astrid Lindgrens Kajsa Kavat
hjälper farmor och Alf pröysens By
som glömde att det var jul (2:?b vardera) fiil de nligot större. Helene Bannermans Lille svarte Sambo lir en
skatt fril barnkammaren och llkasrr
Norelius' Snigel Blå med sina lustiga

rim och teckningar (4:85). Oskar Wildes
saga om Den själviske jätten med dess

rttsökta illustrationer iir vacker och
nreningsfylld (han skrev den för' sina
cgna två små pojkar) och säkert något som barn minns och fiirstår. Den
l<ostar 7:50. Och så har vi hela raden
av Elsa Beskows bilderböcker. Man

kan faktiskt bara viilja i hiigen -rrlla iir de goda och glada. Prisct varierar mellan 7 och 9 kronor.

FoR POJKEN ELLER FLICKAN
som nyss lärt läsa finns de s.k. Börjaböckerna med särskilt stor stil och
cj för många sidor. Lasseman spelar
heter cn av de nya, Herr Olssons galoscher en annan. Och det finns Ilera.
I)r:iset iir 4:75.
För barn som fått läsvan:r. alltså
hunnit till I å 10 år, iippnar sig ju nya

världar. Det tycks i år ha kommit en
hel del böcker om barn i andra länder. Där har vi Flygflottiljens pojke,
berättelsen om en liten kinespojke pir
fl.t,l<1,

undirn iapanskar invasionen mcd

de bergen långt borta, där gr'äse.l. ii r'
grönt och saftigt också när sole'n br'år'rner hett nere på slätten. Med sina 12
;ir står Miguel mellan de stora och clc
små. Han längtar att få göt'a en mans
arbete, att komma över den klyfl.a som
skilier honom från de vuxna och som
ett insegel på detta få komma med tilt
de underbara bergen. Om hans fiirsiik
att göra sig värdig denna heder l-randlar boken, som kostar kr. 7:50.
Med Toni i Tonio och hans åsna förs
läsaren till Italien, närmare bestämt
Rom, där Tonio och Giacorno bor, Giacomo är åsnan. med sin herre delar'
den en liten kammare som vetter direkt ut mot gården. Äsnan är den 1.4rrrige Tonis enda anhöriga och ägodeJ,

l;y pojkens föräldrar är drjda och Roms
barnavård har placerat, honom hos
den gamla tvätterskan Lucia. som är'
mycket nöjd med sin skötsamma in-

ackordering. Ty 'Ionio försörier, s;r
ung han är, sig själv och sin lrsna,
eller rättare sagt de hjtilps åt. Valjr.
morgon ryktar han Giacomo. sätter p;i

honom den röda sadeln och remtyget.
med små bjällror. siL rider han tvär's
genom stan till Villa Borghese, en av

Roms största och vackraste parker'.
Där har de båda sin såirskilda plats.
där Tonio hyr ut sin irsna at baln som
önskar göra en liten i'idtur. På sir sätt
fiirtjänar de btida sitt blygsamma uppehåille. Men en kväll

niii Tonio fått err

biobiliett och kommer hem senarc

är-r

vanligt iir Giacomo borta. Stulenl Och
så bijriar Tonis långa sökande. Hur:
det går ska vi inle avslöia, bara att

hans viinner troget hjälpcr

honom,

både den ungu ltirtrlinnan, den ]<lokc
l,ionello och det trnga glada palc1.. Det.

iir cn förtiusande bok bådc atl. lirs;r
och att bläddra i, ty den iil f iilsedcl
med m:inga vacl<r'a bildcr fr:ån Ronr
och till och med en liten karta. s:r all,

kisaren kan frjlia Tonio pii hans vtrnclr-ingar. Boken I<ostal kr. 7:50.
FARMARPOJKEN

hcler en itnnan bol< orn on

drrl<1il

pojkc. Den som l:ist orn farnil.ien i [)t:l

lilla gliina huset på pliilien,; Järrgliri'
säkert att fiL liisa den. I{iir gr.rr fiir fattarinnan en generation tillbaliir
boken handiar om barnens far dlr harr
var po.ike (kr. 9:75).
Lisa Tetzner hijr .jtr till v:u'ir alllrr
biista birlnboksliilfaltarc. Är't:l.s lrol<
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I:orts. frårt. sid. t7

och han hade väntat hela året

På

allt det goda som Hcnric skullc hänrta nere pä slätten på dc stora gårdarna. Julekosten, kolvarna och kakorna sonl mor hadc i lön varjc jul för
lrtt hon vaktade skogcn, dem mindcs
han. lVIen mor var så konstig. Hon de-

lade så små bitai' till var och en.
Men nog hundo dc lamsan allihoP,
hcl,cl De skeppsbrutnas ii' Lycirligtvis
;ir Mirjam fr:tn :,Vi i 67:an,, med bland
clc barn som vid skeppsbrottet spoltls
Llpp pa den obebodda ön och lar' lcdnineen av det hela. Fiirfattarinnan har
fiil vana att llita gamla bekanta från
l,idigarc biicker uppträda - utan att
man dilekt kan tala om en foltsättning
- - och clet ger en viss hemtrevnadskiinsla och kommet' ltisalna att liingt:t
cfter att fri läsa ocksa den boken.
En spännande bok rir ocks;r Iritrtr
Flavrevolds "skattgömman)), som handIul clnt en norsk familj son-r f;it' lirvit

cn gamlnal sommarvilla och dras in i
cn hel rad tnystisku fiilvecklingar. Bol<cn kostat' 6:95.
VÄRA GAMLA KI,ASSIKER
soltr bcsländigt l<ommt't' i nvit ttillllilgor: far vi emellertid inte .qliirnrna fiii
alll, clet nya. Här tir n;rgla av dem'
Defoc: Robinson Crusoe (8:50)' Kipling:
Havets hiältar (kr'. 6:50), Mark Twain:
Tom Sawyer (8:50), Huckleberry Finn
(9:50). Nansen: På skitlor över (irönland (?:50), Odvss6n -.. återbeliil'l'ad
fiir ungd.om (8:75),, Sl.evensen: Shattkammarön (B:50), Friis: Laila (6:50)'
Mnrika Stjernstedt: Ullabella (8:50)'
Ytlerligare nägra bla och loliglr
bilckel f ijr tonaringat' bilr t'tiilnnas'
iivcn om dc ej hunnit fiirvtit'r'ar itldcr-ns
pal;ina. Det :ir cxcmpelvis Sten tsc-rgtl-rons Stenålder och grön urskog
(11:?5), som är dcn sistit av hans rcsc-'skildriugar (det f inns ell rad f i)t'cgiiend.c, lik:r loliga). Dril finns vidalc
Bat'onessan Olczys Mannen meil tätlermasken (11:85), Picaro: Riddarna' av
runda bordet (12:50), Welch: Stridshandsken (?:?5). Lr.itgen: Stvrman 'Iarvis bragd (12:50), Claclue: Pellas hol<
(10:50). tr'lorencc Crannel Means: Svart
flicka (9:?5), Hanel Kessler': lllrike
blir teaterelev (9:75). Brita Wallin:
Räkna, med Ulla (7:-).

rncn ingen vägadc läsa clen högt, när

mor delade:
Juleafta' och juleda'
då får' vi äta så mö vi vella ha,
men när ciet lider till annda' jul
ciå börjar rrlor å nypa om sitt sul'
- -- Mcn grytan, säjer dc unga, får'
vi aldrig höra om den spruckna gry-

Men när han tittadc UPP På mannen satt han på en annan tuva ot:h

tan

?

Låt rnig krerätta färdigt föt'st
- bulveråsafolket. Det var underom
ligt, alla sex barnen fick leva. För'
clct fanns intc ett torp eller en gård
ciär intc svälten och koPPot'na och
clct br'östonda tog något barn. Men
i den släkten har alltid barnen
fått lcva. Henrics lnor, g:am,la GrimIa, biev ctthundratvå år. Hon var
äldst i hela Sveriges land, ber'ätta
inin rnor. Hon levde två år in på artonhundratalet.

-- Ja, så gick den lille där På
skogsstigen och halvsjöng sin juleramsa, för sc sjunga kunde Bulveråsafolkct, och rätt som han gick där
kom cn lång och blek och mager karl
cmot honom. Den lille blev så rädd
för han hade aldrig sett en så blck
rnänniska för'r. Karlarna, som arbetadc rnecl rnor i skogen, var vädcrbitna och barkade i sol och blåst.
-- Vem är du ? frågade lnanncn.
Jag heter Johan, sa poikcn.
- Vad heter din far ?
-- - Jag har ingen far.
-- Vacl hotel din mor då ?
jag bc-- Hon heter bara mor och

hövel ingen far för inor httgger i
skogcn och i mor'n ska min bror
hämta julakosten åt mor.

Lösning rill korsord

nr6
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du mötte mej ?
Då satte den lille sej på en ttrva
och sjöng: Juleafta' och juleda' clti
får vi äta så mö vi vell ha.

grät. Så satt de där en stund och
den lillc sjöng allt han kundc, föt'
det visste han brukade hjälpa, när
mor var lessen och grät.
Vill du gå hem och be din mot'
att- hon kommer hit. Säi att det är cn
man i skogen som inte orkar längrc.
-- Orkar du inte längre, säjer den
lillc, ja du ser förstås sjuk ut. Du
orkar nog inte som mor lassa de störstaste tr'än i skogen, men lnol' nråstc

orka

hon.

-- Gå nu, säjer mannen och stönar. Be vackert om din mor vill vara snäll och möta mej så jag orkar
fram.

-- Vi fr'ågar alltid mor om hon vill

vara snäll och hjälpa. Om vi inte frägar så får vi stryk av Henric.

-- Vcm är Henric? säjer manncn.
-- Det är han som är störst.
Då blev den långe bleke mannen sä

unclerlig igen och lade sej rakt ncr
rncllan tuvorna, och den lille sa:
-_ Vad ska mor göra med dej, dtt
som är så sjuk och orkar så lite.

Han gick i alla fall hem igen
bad mor vara snäll och hjälPa.

ocl-t

Han fick inte följa med mor, när
hon hämtade rnannen. Mor blev så
konstig i rösten och sa så hår'L till
honom att hämta mYcket ved i torvhuset och lägga mycket på fyren och
clda varmt så mYcket han kundc.
Men hon glömde bc honom röril i

grötgrytan.
Och den lille eldade och cldaclc och
nror dröjde. Till slut kom hon, bäranclc mannen i sina starka skogshttggarearmar, trlen när vinterkYlan

:;veptc in i rltmmet och hann fram

till grötgrytan i fyren, då
intc järnet hålla längrc. Då

*

Dct liggcr i sakens natut' ltl.L e1'1
l<ort flyktigt svep som delttt blir ofullständigt och naturligtvis blir det 'rcksir
orättvist. Jag vågar påsta att de biicker
som upptagits här är br a' Men det finns
m:rnga andra som tir liktr bra -- en del
säkert bättre. Ttink bara p:i M'-rmin1r'ollen. Barnen Hedenhiis. nya upplagan av Fäitskärns berätteIser, m:tnga utmärkta sagosamlingal'. C)vanstaende tir och vill vat'a endast nägra
tips. Kanske ocksir en tanl<estiillare:
net ar viktigt att våra barn får bra
bii'cker i händerna!
S. F'.

Dcn litlc villc gå för'bi, nten då t.og

[ranncn honom i armen och sa: Vad
var det du sjöng för en visa, innan

orkaclo
spracl<

g1'ytan.

Var det farfarsfarfar den hon
- säjer dc unga och den gaml:r
bar,
nickar. Är det den grYtan som går
i at'\' i släkten ? Var det ingenting
mer

Pristagare: 1:a pris: Anna Gullberg,
Markus Meyers väg 7, Varberg, 2:a

pris: LaiIa Olsson. Fr)reningsgatan 27,
Kiruna C. 3:e Pris: Rosa RYdstrr)m,
Margretclundsviigen 36, Bromma.

?

Jo, säger den gamla. Alla Bulkommer till världe n
vcråsingarna
rled fötterna först vid födseln. Dct

för att de ska kunna gå ut i värlclen och klara sei själva, utan att

åii'

ligga andra till last. Henrics far

to6J

att

ser

kvar,

l\ Zled detta nummer fullbordar vår tidning sin tionde
l\ ll arsans. Som alla nyfödda såg den väl inte mycket
Ä
VI
" ut för världen när den såg dagen5 ljus, men för
föräldrarna
- var dess födelse cn
- SKV:s medlemmar
gick, föräldrarna äsnade den
Ären
lycklig
tilldragelse.
l{ U I N N [] P
lf t I ll ll U ll sina allra ömmaste omsorger och skytlde ingen möda
när det gäIlde att säkerstäIla dess existens. Med tiden
fick den många nya vänner som visat sig trofasta genom
åren och som nu tillsammans rned förälilrarna är i färd
med att iordningställa födelseclagspresenten till 10-årin10 [ 0
lUt d gen: en kraftigt ökad prenumerationsupplaga.
När vi nu sänder ut det sista numret av tionde år'gången vill vi innerligt tacka alla våra kommissionärer, prenumerantvärvare och lösnummerf örsäljare f ör gott och
troget arbete. Genom att tillsammans spänna krafterna för
vår tidnings vidare utveckling och väIgång firar vi dess

:indå

- nu
Men
ännu ett

och nu bara ett
inget alls !

hända

-

och

ket, ser 1änge på namnet och ropar
sen upp det. En flicka springer
snabbt fram och tar en-rot paketet,
skyndar bort i ett hörn och sätter sig
där på golvet för att öppna det. Nu
går det undan, husmor ropar npp det
ctt halvt år för att vandra heirr, rlen
han tiggde aldrig sin mat, han arbe-

tade för den. Han hade lovat sej
sjäIv att vara llemma till jul och henl
kom han. Att kunna göra vad man
föresätter sej, det är det största arv
en rnänniska kan få.

Det arvet finns i Bulveråsasläkten.
I'ostra upp sex barn på skogen utan
att tigga en tugga och vandra från
Ryssland och hem utan att be om
något, det är något det. Och att inte
skryta över bedrifterna sen, det är
ändå mera.

tr'ör se Henric på Bulveråsen och
clen släkten förhävde sej aldrig, slufqdo

don

g'riper sina paket och slår sig ner på
golvet för att öppna dem. Snart är

golvet fullt av prasslande papper,
trän11, snören och nya leksaker och
andra presenter, och det ekar av g1a-

da röster som ropar i ett: Titta!
!

lite avsides, hon har
börjat b1i riktigt rädd: hennes namn
Hansine står

/\\ ntligen böjer sig husuror' fta:n
/\mot bordet och tar upp ett pa-

sqnrlq

Astritl I'ettcrsson

har ännu inte ropats upp, fast redan
många av de andra flickornas namn
har ropats två eller tre g'ånger och

det nästan är slut med paketen på
bordet. -- De andras glädjerop plågar
henne, hon känner sig utanför, hon
skul1e vilja sitta tillsammans med
dem där på golvet och öppna paket
o:h ropa som de. Hon vill inte vara
a:rnorlunda, det måste finnas ett pa-

ket också åt henne! Svetten pärlar
övcr hennes panna: Tänk om inte
rreir jo, det finns ännu kvar de stora
p3.keten under bordet. Hon går närmarc husmor och bordet, hon stirrar
steit på husmors läppar, men hon
hör fortfarande inte sitt eget namn
ropas. Tårarna stiger upp i hennes
ögon, Iäpparna darrar, händerna knyter sig och hon upprepar inom sig:
Låt det åirtdå finnas ett paket åt migl
Låt det ändå vara någon som tycker

om migl I{on ser förtvivlad på

enda

-

och

nu

henne!

Och nu släpper förlamningen och
hon rusar gråtande fram tili husmor,

ena nairrnet efter det andra och flickorna störtar glada fram till henne,

titta

ljugit för

hade

Redaktionen och expetlitionen

stirrande ögon ocir öppen mun. Nu
sträcker husmor på sig och står stiila ett ögonblick för att riktigt st-tga
åt sig barnens förväntan. Det är ett
ögonblick så långt att Hansine blir
r'ädd och tror att ingenting rner ska

och nu

Hansine står som förlamad. Inget
paket! Ingen bryr sig om henne: Hon
hör inte till någonstans! Hon har
ingenstans att ta vägen när bai:lhemmet inte längre viil ha henne! O,
de andra barnen hade rättl llusmor

ÅR
rned frecl och framgång för våra gemensamma strävanden.

JULKLAPPE$... rorrs. lrat :id. r j
julbordet. Hansine föijer henne tned

är ett tiU borta,

Och nu-är det bara två paket kvar,

10-årsjubileum.

Vi tillönskar alla våra läsare, våra kommissionärer
försäIjare en GOD JUL och ett GOTT NYTI

det ännu finns någTa paket
hon tänker att kanske

och

de

andra flickorna som sitter där på golvet, rödkindade av glädje. Hon v i I I
sitta ibland deml

Hon sneglar bort under bordet och

börjar sIå på henne med sina små
knytnävar och skriker: Ilusmor har
ljugit för mig! Husmor lovade att det
skulle finnas ett paket åt mig!
Husmor, som inte ens lagt märke
till att det inte fanns något paket åt
Hansine, skakar henne hårt i armen
o.'h säger: Lugna dig, lugna dig! Vi
ska göra ett paket åt dig
- skriker
Jag vill inte ha något nul
I{ansine och ser trotsigt upp på husmor.

Nu sarnlas en del av flickorna oml<ring dem och bjuder Hansine av
sina godsaker, men hon slår häftigt
bort dem, stampar i golvet och skriker: Jag vill inte, jag viill inte! Hon
rusar ut därifrån, men husmor fångar in henne, försöker ännu en gång
Iugna och trösta henne

- hon måsMen Hansine är otröst1ig,

te läggas i säng och blir liggande i
feber flera clagar framåt

-

Hans besökte Margrete på nyåret
och hon visade stolt upp sina nya klä-

der. Han frågade då i förbigående:
Fjck hon sin julklapp, flickan?

Margrete skrattade lite förläget:
Nej, vet du, pengarna räckte inte

-
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Liisningarna skall vara redaktionen tillhanda senast den 20
januari. Märk kuvertet >Julkrysset>. De tre först öppnade rätta
lösningarna belönas med bokpris.
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