FAST MARK
I

anledning au Chrusjtjous tctl

i

Förenta nationerna

att ge vika, stigen i
att bli synlig>, så kan
man inför Chrusjtjovs tal känna en
djup lättnad över att det självklara
fått språk i en ansvarig statsmans
mun inför -världens Förenade natiojärnporten

snårskogen

ner. När han nämner >det onaturliga

T

-|. nför den senaste tidens diskussio- Frankrike med sina förklaringar on
ner i atomvapens- och avrustnings- de mcinskltga rcitti,gheterna, inte var
frågor har jag ofta sagt mig själv: Iöst påhittade. De menade att vara
Jag skulle inte kunna deltaga, ty vad uttryck för naturrcitten, den oefterskulle jag kunna säga om något så givliga och självklara grunden för
självklart. FIur skulle jag finna ord ett värdigt människoliv.
och uttryck som slog igenom den Man känner det djupa sammanhan_
dimridå som tycks kunna skilja oss get i schlveitzers vision: Naturrtitmänniskor från att se ntöjli,glt,eternas ten sorn grurrd för de mäktiga revo_
encla utstakade ',*cig
för att tala lutionära händelser som för ett par
med Edith Södergran.- Vi kan ju inte århundraden tillbaka bragte ny histo-

få fast mark under fötterna förrän ria in över västeriandet, och folk_

tillståndet av ett kallt krig
- - litet
som folken inte kan ti]]åta lika

som man tillåter pest- och kolera-

att rasa fritt>, när

han

när han visar på att

den

epidemier

tillägger att detta kalla krig är dubbelt farligt därför att i dess skugga
försiggår en ohejdad upprustning
när han stäiler världens årliga 100
miljarder militära doilar mot all nöd,
alla skriande andliga och materieila
behov,

hasti,ga avrustningen skulle förenkla

och därmed kanske lösa det svårarvi ser den och går den
rcitten som i dag borde visa oss vä- tade kontroilproblemet, så trägar
Det slog mig, då Albert Schweit- gen mot en möjlig framtid.
man sig: Månne Chrusjtjov verkligen
zer nyligen i Malmö blev intervjuad Schweitzer tycks inte ha rört vid
har tiinkt .i Schweitzers mening
av Bang, att han tog fram lolkrcitten .-hrrrci
så att han funnit enkla, fattbara och
som vägvisare in på
."#ä'J':ä,l1irä.t;å;T; å1 förpliktande svar.
Iiga vägen
bort från atomvapnen. senordet >vördnaden för livet>> kom
H onorine Herm"elin Grönbe ch
Folkrätten (som arbetats fram med
möda och nit under de senaste 300400 åren) den tycks vi helt ha glömt
Ur Sovietregeringens progndm för ollmön
bort, menar Albert Schweitzer. Den
och totdl qvrustning
drar dock upp de stränga linjerna
AIla oiipnade stgrkor
mellan militären, som ställt sig i krimdlk-, sjö. och tuftstridskrafternd
gets och dödens tjänst, och de civila,
upptlöses och d,era,s återuppriittande
i uarje form förbjuctes;
som Dar riitt att stå utanför
och
alla slugs uapen och stridsförrå,d, sttutil tnom stridskrafterna so,,n
på lager, förstöres;
föra livet vidare. Men atombombshotet, i alla dess stadier och former,
alla örlogsfartAg, stri,dsflyget och alla and,ra slag au militiirhotar alltigenom just detta: liuet,
tekniska stridsmedel auskaf Jas ;
som skulle föras vid.are.
atom- och otiteuapen förbjudes fullsttiwligt
produkti,onen a,D
Ja, här har Schweitzer alltså funalla så,clana uapen upphör, d,e auld,gsnos ur staternas
rustningar
nit ett klart ord till ati bryta igenom
oclt, förrå,den au d,em förstöres;
dimridån fram tiil fast mark. Och
produkti,onen au alla sla,gs raketuapen a,-- alla riickaidd,er, inklunu minns man som i en stor vision
si,ue rEmdraketer för' militcirt bruk, nedld,gges oclt förråden a,D deln
hans framträdande i Uppsala för 40
f örstöres;
år sedan, då han för första gången
proilukti,on, innehau och föroaring au kemi,ska och bakteriolooffentligt gav sin gripande berättelse
giska stridsmedel förbjudes och förråilen ao alla dessa uapentyper
om hur han alltifrån tidig ungdom
förstöres;
sökt grunden för vårt västerlän'dska
alla mi,l,ttcirbaser på, friimmonile territorier
mark-, mari,n- och
tänkande
och därmed vårt handat:skaffas, li,ksom alla startanordni,ngo,r
fl'Agbaser
för robota,r;
-och kommit till följande
lande
rwstni,n g -sgtr o dukti,onen på, kri g sinilustrins f abriker och rustni,n g s häpnadsväckande
resultat: Vi har inprod,ucerand,e anliiggningor på, ilen allmiinna tndustri,ns företag
gen grund., ty vi har upphört att
ned,liigges;
verkligen tänka. Vi har upphört att
alla slag a,t; inkallelser och nxi,li,tti/rutbi,ld,ning så,uiil d armön som
,i a,llmrinna organi,sationer i,nstiilles, och lagar stiftas om militcirställa de enkla frågor till vårt liv,
som kunde få fattbara och förplikobli,gatori,s,k, fri,uiili,g, genonx
tjrinstens slopande i, uarje form
tande svar. Därför har vi ingen etik,
uiiruni,ng osa.;
dvs inget inifrån tvingande förhåId,e mili,trira departementen, generalstaberna, krigsskolorna och
lande till människor och till världen
alla sl,ctgs militdra oclx nxxlitd,rxsercld,e i,nsti,tutioner och, organi,satioomkring oss, och därför är vår kulner auskaffas.
tur stadd i en rasande förödelseproAnslå,endet au medel för milittira rindamål såutil genom statscess. IIan menar att sista gången
bud,geten som genonx allmdnna organ'tsat'toner ocll pri,ratpersoner
västerlandet verkligen tiinkte var på
upphör.
1600-1700-talet, då läran om naturKri,gspropagand,a och militd,r fostran au ungd.omen förbjuds i lag,
rritten arbetades fram. Han påminoch lagar stiftas som sti,Ttulerar det strd,ngaste straff för brott mot
ner om att dessa århundradens stora
uarje ao d,e uppriiknade å,tgtird.erna.
I
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England, Amerika och

I

I takorn den gamla kvarnen, vars
vingar var bräckta, där blommar

';1\'
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ljungen på heden. En stig leder fram
mellan enbuskar och slån, men högst
sällan sätter någon sin fot där. Ingen
har liksom däruppe på heden att gö-
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ra, det går lika bra att stå på par-

keringsplatsen vid riksvägen och se
sig rnnt omkring. Kommentera att
så och så ser det ut . . .
Det är kväll. En bil stannar på
parkeringsplatsen och en flicka stiger ur med en påse med skräp i han-

C.;-:

Stig! Där uppe ligger en gam- kvarn. Vad tjusigt det ser ut.
mal
Hon vänder sig mot den öppna bitrutan, vädjande.
Det är väi inget särskilt med
- Längre bort finns en kvarn som
den.
är hel och där är en kaffeservering.
Hade tänkt att vi skulle dricka kaffe
Det är vackert däruppe . .

.

- Men det är en bra bit att gå . . .
-Hon vädjar till honom och till slut
ger han med sig. Han stiger ur och
stoppar bilnyckeln i fickan. Uttråkad ser han uppåt heden och stoppar
händerna i byxfickorna. Ifon tänker
ta om hans arm, men ångrar sig.
Det är inget roligt, när du inte

vill.

följer
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LJU'N'GEN'
au Ingegiird. Korlsson

Tjata inte. Du ser ju att jag
med.

Ljungen blommar nog. Den brukar
göra det vid den här tiden. Små söta
blommor. Då jag var liten plockade
jag ljung åt mamma, men hon kastade bort dcn. Påstod att den förde
död och elände med sig. Jag satte
den i vatten i lekstugan. Tror du på
sånt där, Stig ?
Folk tror så mycket . . .
-Hon ryggar tillbaka för hans ord.
Var inte van vid att han var så där.
Kände honom för lite kanske. Hade
bara varit ihop med honom tillsammans med gänget. Där var han trev-

lig och rar.

Ville du ha haft de andra med
också?
frågar hon lågt och känner
sig tafatt och dum. Sparkar till en
sten och ser hur den hamnar i en en-

buske.

Nej, varför det ? Jag ville åka
ut- med dig i kväIl. Vi bestämde ju
det för en vecka sen.
Jo visst!
-De är snart framme vid kvarnen.
Ifon ser upp på de spräckta vingarna
och på den ljungbeklädda heden bak-

om. Förut, där nere vid vägen hade
allt varit så enkelt. De skulle titta
på kvarnen och på de små ljungblommorna och sedan
Nu blev
hon rädd. Gick litet saktare och såg
på honom där han gick framför henr€, med det blonda håret härligt
rufsigt. Så hade hon inte sett honom
förut. Hade inte haft lust att smeka
håret, som nu. Att han var tjugo år
hade hon inte tänkt på förut. IIon
själv var sjutton.
Ja, nu är vi här. tr'aktiskt gan- snyggt. Han vände sig: om då
ska
han märkte att hon kom efter. Nu
var han som vanligt igen.
Så tyst allt är.
-

-- Joo
Vad skulle hon nu göra
Hon
böjer slg ner i ljungen och smeker
den. Han kommer närmare och tar
ett strå i munnen. Tuggar det och
knuffar till henne. Hon faller och repar benet. Det blöder litet. Men hon
säger ingenting om det. Skrattar och
knuffar tillbaka.
Du är söt, säger han och ser
gran,skande
på henne. Sötare än någon annan.

Ifon skrattar och är glad för att
skymningen döljer hennes heta rodnad. Ingen har sagt så till henne någon gång. Snygg, har många sagt,
men inte söt.
Det är kailt. Skulle ha tagit

- jackan.
med
Du får låna min rock, säger han
- breder den över hennes axlar.
och

Hon ryser till av väIbehag.

Fryser inte du ?
Jag är varm. Känn sjäIv . . .

-Hon känner med handen över hans
arm. Det bränner till inom henne.
Hon får lust att låta handen vara
kvar hos honom
låta hela sitt jag
vara hos honom - men hon drar sig
tillbaka.
Du är rädd.
- Lite. ..
-Skymningen tätnar och i buskarna
prasslar fåglarna. Ljungen rasslar.
Svaga toner från en bilradio söker
sig fram. Bromsas upp av en ångvissla från ett tåg.
De har ånglok kvar än, säger
- och borstar av skräp som fastnat
han
på byxorna.
Ja.

-IIan kommer nära henne och 1ägger armarna runt hennes axlar. I{on
känner hans kind mot sin. Det är
skönt så. Hans läppar är mjuka mot

hennes nästipp. I{on darrar till och
gör en rörelse för att komma loss.

som

Har du haft någon

Någon,

Jag har haft fyra, säger hon
Men det var bara tröst. Det
sakta.
varingenting...
Han släpper henne och reser sig
upp. De börjar gå neråt. Hon förstår
att hon inte borde sagt det så. Hade
inte behövt säga någonting alls.
Du är väl inte arg, säger hon.
Du- viile väl inte att jag skulle ljuga.
Nej. Visst inte

I

- Varför är du så här ?
- Flickor ska alltid förstöra allt
Man frågar, men man vill
vackert.
egentligen inte ha något svar. Vill
alltid inbilla sig något om den flicka
man tycker om.

-Oskuld...
Kanske
- Varför låter ni inte en flicka
förbli
det då ? Hur många flickor
tror du vill . . . ömhet är det vi alla
vill ha innan vi är vlrxna nog att tro
på kärlek. Men vi får inte denna ömhet hos någon, så länge vi inte går
i sängen med dem.
Av egen erfarenhet ?
- Ja.
Du säger ni, som om också jag
inte ha det
s"j; dig illa. Jag vill
så . Med dig vill jag ha det vackert en gång .
Du är rar.
Vi har känt varandra länge,
men vi har inte vetat om förrän i
kväIl vad vi kände och hur vi kände
för varandra.
Hon nickar ett svar och ler. Nu är
hon glad igen. Han vill vara ihop med
henne. Det känns tryggt att veta.
Var del längesen ?
- Snart två år sen
Nu tror
3

Sjrrtton blornhukettere
arfon julskinkor
ocle ett enda jotgransljus
Ett julninne beriittat eu ASTRID PETTERSSON
et var på hösten 1944 som ett
rykte kom ut i en av Hallands nordIigaste byar. En stor sugga som
väntade sin andrakull lurade sin ägare på avkomman. Hon förblev tiII sin
död en förstföderska. Ägaren gav då

jag att jag är vuxen. Då var allt så
annorlunda . .
Jag har inte varit med om det
än...
Hon rycker till. Känner sig besvärad för att hon sa det så. Men ord
är besvär1iga. Det är lättare att
tänka. Det kommer för henne att
just denna natt är ordens födslotimma. Där nere på vägen, där bilarna
rusar fram med brinnande ögon, som
demoner, är natten hon själv. Natten

kan vara vad som helst.
När du gav din mor ljung, och
- inte viile ta emot den, biev du
hon
ledsen då ? Han säger det sakta som
om han länge gått och tänkt på just
detta som hon förut berättat för honom.

För
-- Jag grät i lekstugan
mig var blommorna så vackra. Att,
dö, det är ju precis som att sova, då
man är mycket trött . . . Därför var
jag inte rädd för ljungen, fastän hon
sa att den bådade död.
Vem har sagt att döden är
- ...
så?
Pappa! Han sa det innan han
dog.
Han tar upp bilnycl<larna och leker
med dem i handen, innan han tar ett
hopp fram till stora vägen. Av den
oroliga blicken och de häftiga rörelserna, förstod hon att det var bäst
för dem båda att fortast möjligt
komma hem. Hon knäpper händerna
i knät och hör honom starta. Men
hon vågar inte just nu se på honom.
I morgon mfute alit vara som vanligt
igen.

4

i hastigt mod ett löfte att skänka
bort det fläsk som kom ovanför
för det normala. Etthundrasjuttiofem kilo sugga för fyrtio ransoneringskilo. Jag möttes av avund-

gränsen

sjuka blickar var jag gick. Bönder
har det bra. Tio-tolv smågrisar hade
heller inte varit fY fläsk, var mitt
svar.

En dag började fruarna i samhället göra sej ärende till vår sugga.

Hon stod tyst inhyst framför hästaren provisorisk box i väntan På
lusseotta. Hon hade en mjölbinge
strax bredvid sej och när fruarna
matat med potatisskal och adall
fick hon en skopa mjöl som efterrätt.
Det var många som kliade henne På
ryggen och skaffade sej en inteckning i fläsket. Suggan upplevde dock

na i

korg full med litet av varje, limPa
och korv och sylta. Jag kände mej
rätt ädelmodig när jag trött av julstöket vandrade iväg. Nog skulle jag
skaffa mej ett kryss i Elerrens stora
bok. Om han nu förde böcker.
Jag knackade på dörren, väntade
och knackade igen. Mitt ädelmod började sjunka. Emelia kanske hade
slutat sina dagar, ensam och glömd.
När hade jag sett henne sist ? Hon
var ju inte biand de sjutton. Korgen
stod där så simpelt liten i månljuset
och knackningarna ekade i det lilla
uthuset. Till sist måste jag söka upp
g'rannarna och fråga efter Emelia.
Har du knackat på rutan, sa
grannfrun.
Nej, jag hade bara knackat på
dörren och Emelia öppnade aldrig
för den som inte var mer bekant.
Grannfrun följde mej och vi kom
så småningom in till Emelia. På en
stol vid hennes säng stod ett litet
julgransljus, bredvid låg en tändsticksask. Emelia hade lagt sej tidigt
på jutafton för att kunna ha det lilla
ljuset i behåll när alla andra hade
ljus. Fotogenen var rans,onerad och
bara de som hade barn fick julgransljus.

aldrig lusse. I slutet av november

rnatstrejkade hon, gödd så att benen
inte bar henne. På Astriddagen vägdes hon', vederbörligen stucken och
skållad och tömd. Hon vå"gde 229
kilo. Jag fick 17 stycken blomsterkvastar den dagen PIus fYra sandskäddor och ett kilo ullgarn. Det var
den enda gången i mitt tiv jag kunnat
göra 18 julskinkor av en gris.

Så kom julafton. Jag var inte nöjd
med det jag givit av mitt överflöd.
I en liten stuga på vår mark bodde
Emelia, och henne hade jag inte sett
tili på månader. Jag plockade en

När jag gick hem den julaftonen
vågade jag inte tänka på alla de minus jag skulle ha haft om vår lferre
fört böcker. Vi hade haft ljusstöpning hemma och fördärvat en he1
massa präktiga ljusstumpar med alltför mycken talg. Det stod sex handstöpta ljus på olika Platser i mitt
hus, men inget enda gick att tända.
De osade och rann. Talgoxarna fick
dem sen på vintern. Talgoxarna hade nog tyckt bättre om talgen utan
stearin.

Eme1ia är död för många år sen,
men aldrig mer kommer jag att
stöpa ljus. Det får vara mitt straff.

SALVATORE

auÄsrMoDo
,4^/^/O DOMI^'IO
Så,

har ni slutat

slå, på,

1947

era trummor

med dödens rAtnx uid alla honsonter
bakom de fallnas flaggomsuepta ki,stor

till stiindigt lidande ocll ömkans tå,rar
i, de förstörda stödernaa ruiner.
Och, ingen ropar ltingre: >>Gud, mi,n Gud,
oi, har du öuergiuit mig?>> Det flyter
ej mjöI,k, ej blod ur genonlstunget bröst.
Nu ntir ni gömt kanonen bland magnoli,er,
gits oss en dag i, griiset, utan uapen,
oid sorlet au det hiirli,gt klara uattnet
med uassens friska ui,ppor mot uå,rt hå,r,
medan ui, lamna kuinnan sonx Di, iilska.
Lå,t i,nget llgglarm ljuda löre natten
och plötstigt jaga oss pri flgkt. Men giu oss
en dag, en enda dag, o jordens herrar,
'innan det å,ter brgter löst, oclt, jiirnet
med si,na skdruor sZrir oss mttt i, pd,nnan.
(Tolkad av Anders österling)
{<

Årets litteräre

BREV TILL MOR

Nobelpristagare,

Saluatore Quasi,modo, är sicilianare,
född i Syrakusa 1901. Av hans dikter har i svensk tolkning utkommit
två volymer, Anders österlings >>poe-

(förlaget Italica) och Arne
I,undgrens >>Och plötsligt är det afton>> (FIB:s Lyrikklubb).
Quasimodos dikter är starkt tidsmedvetna. Trots sitt starka sociala
patos använder sig poeten ändå av
ett mildhetens språk. Hans lyriska
strafftal värmer och slår samtidigt,

>>Mater dulct,ssi,ma, nIL sjunker di,mmorna,
förui,rrat emot aallarna,
triiden sutiller au oatten, bri,nnnr au snö
Jag iir tnte sorgsen htiri norr: jag leuer -i,nte
i, fred, med mi,g sjiilu men jag urintar i,nte

sie>>

Natsi,gti.o hugger

genom sina mjuka men snabbt kon_
kr_ela slag. Han använder sig av

förlå,telse frå,n nå,gon, må,nga iir mi,g skEld.tga tå,rar
man och man emellan. Jag uet att du i,nte må,r bra,
att du som alla diktares mödrar leuer fatti,g
och riittmiitig i, din kcirtek ti,Il söner i, fjtirran.

enkla och direkta bilder, och många
av hans dikter har en karaktär av
brev till någon, en förtrolig hänvän_

delse.

fnför sista världskrigets händeI_
ser ger Quasimodo uttryck för en
häftig smärta inför döden: en smär-

ta liksom slagen rned stumhet och
talande stumhetens språk, den ro_
pande tystnadens språk. euasimodo

upprörs över mördaren och plundraren som fortfarande finns inom människan: >Du dödar ännu liksom alltid, liksom dina fäder dödat. liksom
de djur dödat som såg dig första
gången>>, klagar han i -diktän >>Min

tids

människa>>.

vilar sanningen i fjärran.>>
Det är en sorts hopplöshetens hopp
inför människans flykt undan san_
ningen. Dikten >Nästan en madrigal> slutar han med raderna: >Och
mannen sorrrr i tystnad träder nära
döljer icke en kniv i sina händer utan
en blomma, en geranium>>. Det är
>>Ännu

den önskan om framtiden han räcker

oss, den dröm

vi alla bär inom oss.
MARIA WINE

I dag skall jag t alla fall skri,ua ti,lt di,g.>>
så, kommer
att siiga, iintligen nå,gra racler
-frå,n pojken sonLdugau
sig i, ucig en natt t, stn korta rock

med nå,grd uerser i, fickan. Den stackarn så, snar son1, han iir
kommer de att ta död på, honom en uacker d,ag nd,gonstans.
>Ja, jag mi,nns, det uar frå,n den dtir grå, perrongen
med. si,na lå,ngsamma tå,9 som forslade apelsi,ner och mand,el
ti,ll mgnni,ngen ans Imera, lloden som cir futt ats skator,
salt och eucalyptustriid. Men nu uill jag i, aila Jail
tacka di,g för den i,roni, som du har lagt
på, mi,na liippar, mi,ld liksonl d.in egen.
Det dcir leendet har riiddat mig frå.n mycken grå,t och, smiirta.
Och det betgder inget, om jag nu har nå,gra tå,rar för d,i,g,
för alla dem som liksom du bara gå,r och, uiintar
på, de aet inte aad. O goda död.,
ai,d,rör i,nte klockdn sont, tickar på, uiiggen i, köket,
på, dess emaljerade urtaula och blanit dess må,lade blommor
har hela min barndom förfluti,t:
aidrör icke hiinderna,, de gamlas h,jiirta.
Men suarar må,ltiinda någon? O m,isskund,sa,mma d.öd,,
aördnadslulla död. Farudl, min kcira, d,ul ciss ima mater. farucil.>>

till hjiirtat

(Tolkad av Arne Lundgren)
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avrustning och fred !
n klar, stilla och vacker sePtem-

berkväI1 hände något märkligt i Göteborg. Det var onsdag och vid den
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tid, då mycket folk är i röre1se På
gatorna i centrum, vid skifteL mellan
första och andra bioföreställningarna. Plötsligt hördes trumvirvlar allvarligt kallande, manande. Och så
kom där ett tåg av närmare tre-

hundra kvinnor bärande paroller mot
atomvapen, mot jordens förgiftning
genom kärnvapenprov, för interna-

tionell nedrustning. I

m

sPetsen en

kvinna med svenska fanan och mån-

ga huvuden blottades till hälsningStrax före gick en vänlig Polis, som
stoppade all trafik. Vartannat led
bar facklor, som fladdrande belyste
parollerna och de värdigt allvarliga
kvinnoansiktena. Från Gustav Adolfs
torg till Götaplatsen och åter gick
tåget.

Dagspressens ovilja att alls återge
händelsen eller att förringa den i
någon undangömd notis beklagar vi.

Det alluar oc'lt. clen uiird.ighet som. priiglade dentonstrc,tionen uittnade ont, cleltagarnas helh,jiirtaite öuertygelse att atom,uapnen tir det största hotet ntot'
cleras barns oclt allt leuancles eristens.
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Men människorna På gatorna fick en
tankeställare. Man hörde yttranden
Av alla demonstrationer jag
som:

-

,$

DEN SOM ALSKAR MER
Forts. fr. sid.
draget ?
de sist ?
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Är det

sc?

längesen

vi

spela-

Ettan blir förlägen. Ifon drar hastigt ut en svart bonde mitt i raden,
han åker ut två steg på planen mittemot den lille gule, som redan står
där
Så där ja, nu är spelet i

gång.

Var mamma styv i att spela
schack
? frägar Ettan oförsiktigt.
Hur kunde det halka ur henne ? Nu
börjar pappa tänka på mamma

igen .
Men det har han gjort hela tiden,
det förstår Ettan av hans sätt att

svara.

Hon var inte så tålig, men dum
är--hon inte som du vet! (O. så stolt
han låter !) Men du blir nog en bätt-

Hcir en bxtd au tiiten i, tåget m,ed.
suenska f anun i, spetsen. Under
sm,attrande trurnuirular och, i, fesiligt
fackelsken gick clet tånga lttsi,nnotåget frå,n Gnstaf Ailolfs torg tilt
Götctplat.sen.

sett har jag aldrig blivit så gripen
och imponerad som av denna.
Och vi sjäIva, som gick med
vi
hade nog många haft svårt att -över-

vinna vår bristande vana att offent-

ligt på gator och torg demonstrera

vår uppfattning. Men när vi vät gjort
det, då hade vi vunnit i styrka och
skulle väl helst gjort om det igen !
Det var det bästa vi gjort I sa
någon.
Det var som en injektion
för fortsatt
arbete, sa någon annan.

re schackspelare, du har tåIamod och
intresse för varje drag . . .
Och nu har pappa kommit så iångt
att han rockar, det går ganska fort
när han spelar utan drottning. Ettan
ser lyckligt darrande på det gula tornet, som nu snart kommer att hota
hennes kung. Hon tycker om tornet,
det går så rakt och så långt. Ända
till fältets yttersta gräns. Och det är
vackert med den lilla murkronan, det
liknar Draghällans fyrtorn . . Hästarna är så fula med sina stora huvuden på den lilla kroppen, de liknar,
Och när vi på Götaplatsen svängde
runt Poseidon och såg fackeltåget i
hela dess längd och i dess värdiga
målmedvetenhet, då undrade vi: har
vi verkligen åstadkommit detta ?
Vår innerliga önskan är, att det
som vi uttryckte i parollerna skall
leda till resultat i fredens tjänst. Om
många ville gå och göra sammalunda, skulle möjligheterna bli större.
Maja Bolling

Tysta och' alluarliga beuittnade å,skå,clarna kuinnot'nas

nt,arsch.

löjliga familjerna, och deras gång
är så krökt och underlig . . .
cle

Schack! säger pappa.

-Ettan ser genast att hon försummat skydda sin kung -- hon har suttit och tänkt på annat. Efter två drag
är hon matt.
Men det gör ingenting. pappa tycl<er om att vinna. Iran ser så glad

och uppspelt ut.

Du spelade bra i början, säger

- berömmande. Men du måste lära
han
dig att angripa, inte bara gå på

de-

fensiven. Den är du skicklig med . . .
Och pappa börjar genast sätta upp

pjiiserna för ett nytt parti . .

.

Och så gick äe tre dagarna, de
gled bort på en ström av varm gläd-

je, av ljuv förtrolighet. Aldrig, aldr,ig
skulle Ettan glömma dem !

Men

på torsdagseftermiddagen

kom mamma hem med alla barnen.

och hon berättade om släktmötet
med sin klara röst och tog hand om
hushållet igen som om Etlan atdrig;
funnits till. Och pappa fick sin mat
som vanligt, men nu orkade han inte

äta den. Han låg och såg ut i rym-

den bort mot dörren när mamma var

ute, och Ettan märkte han inte

an-

nat än med stor ansträngning. När
mamma sjöng ute i salen, kunde han
säga till Ettan:
Iför, så vackert hon sjunger.!
-Tiden gick, men pappa blev inte
bättre. När han såg att mamma inte
trodde att han skulle dö, beslöt han
att tala med Ettan.
Hör du, Ettan, sade han en dag,
mamma
har så mycket att stå i, jag
vill inte göra henne bekymmer med
att tala om min död. Men om du tar
fram min svarta anteckningsbok ur
skrivbordslådan, skall jag tala om för
dig vad ni måste veta när jag är
borta

Och Ettan satt vid pappas säng en
dag när mamma gått till torget. Hon

skrev upp hur stor livförsåkringen
var och vilka föreningar pappa tillhörde
Odd Fellow och Kaptänsförbundet- och Hundramannaföreningen
och vad dessa föreningar var skyldiga att ge änkan och barnen. Tårarna

gjorde henne nästan blind, men hon
sade tappert:

vit...

whqk%

Ja, pappa! Nu har jag skri-

Ffennes hjär,ta värkte av kärlek tiil
pappa, och hon visste att sådan ville
hon också bli
hellre älska så som
pappa älskade- mamma än att vara
sval och glad som mamma I Hellre
Iida så bittert som pappa led, när

hans blick förgäves sökte den han
älskade
hellre det, än gå blind
mittibland så mycken underbar och
strålande kärlek

I

ti
Och när pappa slutit sina öson för
alltid om den btå blicken, Oa giclo
Ettan ut i världen med honom iom
förebild. Inte klart och medvetet _
men så att hon alltid valde att bli den
part i ett förhållande som älskade
mer och som därför måste lida

mer
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grönsohsby nu ett
k nrter Pehtng
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en

grönsaksodlande bY utanför
Shanghai träffade jag en 20-årig ny-

I

och glad i prickig
blus och med en stor hätta På huvudet som skydd mot solen stod hon
ute på fälten med tomatPlantor och
hackade ogräs. När det blev middagsrast bjöd hon rnig att följa med
och se hennes hem. Hon och hennes
man bodde i ett rum i hennes föräldrars hus. Det var mycket prydligt
med nytt trägolv, nY stor säng med
svarvade stolpar. En mörkbrun byrå
med tredelad spegel, vaser och toa-

gift flicka. Kraftig

lettsaker, teservis och fotogenlampa. Kistor stod staPlade På varandra, några stolar, ett litet tvättbord
det var hela möbleringen. tr'riischa

-sängomhäng'en i tunt bomullstYg,
rutigt i rosa och blått, På sängen
Iigger ett rosafärgat, blankt sidentäcke och två små kuddar, PrYdda
med broderier av fåglar och lotusblomma, symboler för den äktenskapiiga lyckan.

Ifennes man arbetade 8-timmars-

dag i industri i

FRÅN

stan och kom hem

GRöNSAKBBYN

(ufipifrå,n och ner):

Fanttljen son'L arti,kettörf

att ari,nnan besökte. Liin g st

t.

w

lL. bredutd fam,tliefadern

ses ii,ldsta dottern, lUckligt
nUgrft.

Barnen

n, bondgå,rden hade

egna små, bord, och stolar.

Utanför byns barnkrubba.

I

bykantinen få,r ocksd,

mr,nsta m,iddag

-

de

aD tnor.

Frå,n lekskolan i, byn.

tördag-söndag. Siätv arbetade hon
sina tio timmar i jordbruket. Fadern

var snickare, hon var äldsta dottern
med sex yngre sYskon, de flesta i
skolåldern, den yngsta bara omkring

ett år.

Jag åt middag med familjen i deras rymliga förrum, där det fYrkantiga matbordet stod mitt På golvet
och utefter väggarna kistor och lite
grejor av olika slag, också ett lågt

bord och små bambustolar för

de

mindre barnen.
Familjen brukade hämta sin mat
i kantinen och hade i dag därifrån
tagit hem ris, grönsakssoppa med potatis, vitkål och tomater och en köttstuvning. Till gästens ära hade man
Iagat några extra rätter i det gamla

köket med den stora sPisen PrYdd
med figurer i brunt På den vita Putsen. Det var omelett och stekt fisk
fångad i byn.
Vi besökte byns barnkrubba för ett
30-tal barn upp till tre år. Den såg
ganska förfallen ut till det Yttre,
men var upprustad invändigt med
nylagda golv, små sängar och Pottor
i prydliga rader. Den hade en rymlig
inhägnad lekplats, personalen bestod
av några äIdre kvinn'or och några
helt unga flickor. Som i aila länders
barnkrubbor blev man lite beklämd
över ett- och två-åringarnas vemodiga utseende, där de satt i små korgvagnar eller hagar, alltför rena och
stillsamma i jämförelse med honom
som klängde på farfar därhemma.

I(antinen var inrYmd i ett stort
luftigt hus som tidigare varit någon
slags förrådslokal. De familjer som
äter där regeibundet har sina särskilda bord. Där satt mammor med
småbarn som fick en tår av mammans bröst och en tugga ris omväxlande, vid några bord satt skol-

FRÅN PEKING: T. u. ar-

barn och väntade på föräldrarna, där
satt en del gamla, några ensamma
män osv. En särskild liten kö bilda-

tiltelf örlattarinnan på, be-

söIt i, en ntetallfubrik.

de de som kom med stora aluminium-

Ungdom,ar r, en fritidskltr,bb

sysselsatta nted elektri,ska

kärl med lock för att hämta mat för
att äta hemma.
En liten mödraklinik skött av en
barnmorska och ett biträde disponerade två rum med 5 bäddar. Där låg
tre nyförlösta kvinnor rned sina
warthåriga, rynkiga babies i små
sängar bredvid sig. På väggen häng-

exTterintent.

Arbete nrcd att kli,ppa u,t
delur ur m,cisstngsskiuor u,tt-

dr:r blontntande ntctgnoltatrtirl 7tå, en g1å,rcl i Peking.
Bat'nltrubba i, Peking, startad ctu ltustnöilrar.

I en kro,rtersuerkstad sysslar kuittu,or nrccl att siittu

de en serie affischer som gav en nog-

grann illustration till sättet att använda ett pessar.

s&l)L?ncln

cyklar.

Lcksltola pft

Det där är några minnesbilder från
lilla byn. Livet där föreföIl lugnt,
vardagiigt balanserat, var och en

gå,rden,

i, ett

bostadslttarter i, Peking.

den

gjorde ett hårt jobb, fick sin föda,

sin vila, levde i naturlig kontakt med
de andra, flätades in i en gemenskap.
Och ändå var det en by som gått

igenom många omvälvningar. Jag
ska rinte försöka återge vad man berättade mig om det som skett där

under de sista 20 eller 10 åren, jag
ska hålla mig till något av våd som
ske,tt i byn det allra sista året.
tr'örra året hade byn uppgått i distriktets nybildade folkkommun, en
samorg'anisation av hundratals byar

och småsamhällen för gemensam
drift av jordbruk och småindustri,
även av skolor, sjukvård, socialvård
etc. Omkring tiotusen hushåll ingick i den här folkkommunen.
.|

Samtliga foton, med undantag

för det här ovan t. v., stammar
från artikelförfattarinnans kamera.

I
I
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För de enskilda människorna innebär väl nyorganisationen i allmänhet
inte stora förändringar av deras arbete. Normalt sysselsättes var och
en med jordbruks- och industriarbete

i närheten av sin bostadsort. Men
för gemenrsamma större arbeten,

framförallt anläggningsarbeten för
att hindra flodernas översvämningar
eller för att ordna ett bevattningssystem till skydd mot torkan kan
folkkommunens ledning uppbåda sto-

ra kadrer med arbetskraft som för

en

viss period dirigeras till en viss plats.
Även för uppbyggnad av andra större

anläggningar etc. kan arbetskraft
ut på detta sätt.
Mycket finns skrivet om folkkommunernas uppkomst och principer.

sändas

Jag talade med männen och kvinnorForts. å, sr,d. 26
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barndoms erfarenheter och, i lika
mån, de erfarenheter jag gjort som far till
mina barn, lärde mig att kvinnans delaktighet
i människans fysiska och andliga utveckling
är mycket omedelbarare och aktivare än vad

LYlin

mannens är.

Trots detta är det ett faktum att kvinnor-

na, vära mödrar och systrar, våra hustrur och
döttrar, ännu i dag, framför allt i de underutvecklade länderna måste spela slavinnans

roll. Till och med i länder med en samhällsordning som tillerkänner kvinnan fullständigt
politiskt och ekonomiskt likaberättigande,
verkar ännu årtusengamla" patriarkaliska trainte officiellt men i en del kvarditioner
- det förgångna som visat sig svåra
levor från
att utrota.
Med glädje ser jag fram mot den tid i vilken mina barnbarn och deras barn skall leva.
Fattigdom och arbetslöshet, ras- och klasshat
skall inte längre finnas. Politiskt och ekono-

miskt förtryck
även det gentemot kvinnan
- att vara ett dystert minne
kommer bara
-från en övervunnen epok. Människorna kommer att uppleva en tid när det inte längre
finns några gränser som stänger för oss, De
kommer att leva i 150 år och inte bii gamla.
De kommer att dö unqa även om de är 150
år gamla.
Med detta vill jag till er, ni kvinnor, ha sagt
att jag med glädje ser fram mot en tid då
också rnannens patria kaliska instäilning och
den hos kvinnan genom årtusendena inplantade underdånigheten inför mannen kommer
att vara restlöst utPlånade.
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Den turkiske diktaren Nazim Hlkmets namn
är känt och aktat över hela världen.
Inget övergrepp mot människor, var i världen
det än sker, lämnar honom oberörd. Som lidelsefuII representanL för cle arbetande människorna,
i vars 1jänst han stäI1t heia sin talang, och som
för vänskapen med Sovjetunionen
förespråkare
^den
nu 5?-årige Nazim Hikmet häktad år
blev
1938 och dömd till 28 års fängelse.
Under det starka trycket från världsopinionen
tvangs den turkiska regeringen 1951 att öppna
fängelseportarna för diktaren. Saimma år tilideladse han det internationella Leninfredspriset.
Hans dikter är otaliga. Vi minns från våra egna
spalter hans skakande dikt >Liten död flicka>,
ägnad Hiroshimas barn och en mäktig appell till
kamp mot atomvapnen. Vi minns hans varma
hälsning till Sveriges mödrar inför Mors dag
1959, publicerad i nr 5 av vår tidning. Han gav
den formen av en hyllning till sin egen mor
>>mitt livs skönaste kvinna, som jag aidrig bedragiL>.
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ll.lRlE Dl[lKlt. lElR
cw Marta Wtne
MARIA \MINE HAR I HöST UTKOMMIT MED EN NY
DIKTSAMLING, >SKÖNHET OCH DöD>, VARUR DE TRtr

DIKTER ÄR HÄMTADE SOM VI HÄR MED FöRtr'ATTARINNANS ÄLSKVÄRDA TILLÅTELSE PUBLICERAR.

MIN SVARTA STEN
Jag har trterfunni,t mln sten:
m,itt, suarta sten
son1, genonl s'tn långa fråwsaro
g jort mr,g ti,ll båd,e ti,ggare och tiut:
Nu ui,lar d,en i, min ltand,
och dess tglngd, cir tlJngre, trlJggctre

iin mi'n sorg:
mtn hand, riides ei tner

si,n ensam'lt'et

Mi,n sten
iir ltanske tusen år

kanske miljoner

å,r

jord,ens

i

den
sr,na uing slag s hemli'g a runtecken

Min srurta sten ltanns glatt och

lett

som elfenben

nten kan också, rara en mörkrets
blind,a mul'luad

Hur må,nga hor plockat uPp mcn sten
clen:

kanske tusen
kanske bara en
Ville han ge den som tecken på'

eui,1y

krirlek
å,t sin d,lskacle

eller uar han ohjcilpli,gt förcilskad,
i, d,ess skönhet ?
Kanske han i, öuermod trodde si,g
kunna ud,cka stenen till, li,u med si,n
ucirme

eller kanske att han som jag ucintade
cr,tt stenen skulle röja si,n hemlighet:

hur den bli,Dit

ti,U sten

att i, ljusa sommarnatten
å,ka skri.dskor på, hauets må,nstrim,ma

utan att min tyngd ska rubba eller

iir sualt och outgrundli,g som ett hå'l
gldnser soln sretti,g negerhucl
iir genomborrad, ao hausgrönt
stidrnsTtlitter
oclt, en Iå,gel har lör rtllt'td i'nristat

iigt

jag genomföra nrin
dröm

mörker
Den h,ar ett hjdrt&s torm

och

NAGON GANG...
Nå,gon gång ska

den ltommer frå,n h,auet eller berget

från stjd,rnhimlen eller

Just nu iiger jag helt mi,n suarta sten
men jag uet att den snart försui,nne r
Dock endast
för att slutligen komma ti,llbaka
och iigtr, m t, g helt

sliicka
en end,a au dess ljusflcickar

Nå4on gång ska jag plocka de
darrande frukterna
som hiinger på, fruktans ofruktbarcr,
trcid

och med frukternas frön plantera
nE& trdd
u,tan fruktan
Nå,gon gå.ng ska

cttt dra ut

d,en

Någon gång ska jag liira mig Iörstå,
uarför samma uind, som d.arrar så,
tgst i, uattenglaset
urålar som ett så,rat d,jur niir den
rus0,r
rl,e

jag genomföra

önskan
att i, mörlwste Dinterncltten
uriclta tt:å, ensammd, stjtirnor ti,l,l

kiirlek

jag 'lmr tagit

si'g

sjrilu
i,frå,n henne land' och

tron

nu si,tter hon uid mtn dörrtröskel
och, uiissar slna ögon mot tni,tt

nyckelhål,

./ng sZtiss metl lni,n drottni'ng
som, bli,uit sDcrg aD hat till s't'g siiilu
ungd'o1n

nu si,tter hon bland ti,stlarna
oclt,

speglar stg i, en förgiitmigej

,.Icrg slt?ss

sonr

med m'tn drottni'ng

bliuit bcdröuatl öuer sirt
ensamhet

jag har tagr,t tfrå,n henne m'tg sj'tilu
nu li,gger hon urd mr,na fötter soln en
ti,g g

fri,a skitterna

Nå,gon gång ska

Jag sldss metl min drottni,ng
som blitsit grAm axr leda öuer

jag har tagit i,frå,n henne skönlt'et och

jag ldra mig

darrande pilen
ur d,et så,racle ögat
utdn c(,tt tillfoga öga,t en nE smiirta

öuer

JAG SLASS MED
MIN DROTTNING

erska

och ber att få, ge mi,g sitt lt'jcirta
m,i,n

Jtig

s7dss

inle mer med min
d

h,ennes

rottnin

g:

hjtirta cir ju en spegelbtld

ao mi,tt eget hjd,rta

l1

Andrea Andreerls

Ett ganska
underbar man
U,

Kt'islr,na Ilebbar

:

På eftermiddagen kom R. L.
hem och tog mig med till
målaren. Det var en stor uppievelse
för mig. Han heter Hebbar, är i Elias
ålder (min son var då 4l är) och säkert en av fndiens förnämsta nu leen smal medelvande konstnärer

n/tI tI.
'

lång man, med -vacker Profil och
charmfulla handrörelser. Hans fru är
så söt och har ett litet lustigt uttryck, humoristiskt, i leende och
ögonvrår som är föga indiskt och hela tiden påminner mig om en svensk
flicka, jag tror Karin Gunnäs. Hon
är 29 år. De har tre barn. De bor i en
överfylld stadsdel men nära havet:
hans mamma också.
i två rum
- golven, både i traPPor
Jag tyckte om
och rum var de röda, tegelrött kakei.
Hebbar är inte bara en betydande
målare, han är också en stor personlighet. Av någon anledning talade
han vid mitt besök utan mycket uppmuntran om sig sjäiv. Född i en liten by i Sydindien. Fadern var bramin så han kunde inte arbeta med
jord. tr'ör familjeförmögenheten, 600
rupees, hade han köpt litet mark som
utarrenderades. Familjen levde meci
tre barn på arrendet.
Så tidigt Hebbar minns brukade
han göra leksaker i lera. I byn fanns
en 5-årig skola. Där gick han och
lärde sig läsa och skriva så pass att
12

stor fattigdom var följden. IIan var
mycket olycklig då, arbetade i en
stad rätt långt bort, något restaurangarbete. Några år senare lyckaders han få ett arbete som biträdandc
lärare i en mellanskola, han förtjänade den sag<llika summan av 4 ru-

Jung fruligtltet.

JI

tnir- incJtsåo dogboh.

pees per månad och fick samtidigt
undervisning. Den tiden var han myc-

han hjälpte byns hantverkare med
deras skrivgöromåI. På det sättet
blev han förtrogen med deras Yrken;
de gjorde trä- och silverarbeten

När han slutat skolan
var han elva år, man börjar vid sex
år i fndien. Då gick den lilla egendomen förlorad genom en Process,

Lrland annat.

jag tror
ket lycklig, allt gick lätt
det var två mil att gå-varje dag.
Hans mor var underbar, hon var all-

tid uppe på morgonen, väckte honom
och gav honom mat.

När han var 17 ät fick en tYsk
missionär se de teckningar han gjort
som undervisningsmaterial och yrka-

de på fortsatt utbildning. Vid den
tiden dog fadern. Modern och han
flyttade till en stad där det fanns en
högre skola, de hade det svårt förstås. En äldre trror hade fått arbete
i Bombay. Så kom han dit, försörjde
sig som fotograf och gick i en konstskola på fritiden. >>Nu hade jag börjat känna att jag måste.>>
Modern valde en hustru åt honom,
flickan var tolv år då familjerna
möttes i Madras för ceremonien. Jag
frågade den söta flickan vad hon
tyckte om det. >Åh, jag brYdde mig
inte om det alls, jag vitle bara fortsätta i min skola.>> Det fick hon också till sexton år. Vid det laget hade
Hebbar länge försörjt sin mor och
tidvis även brodern. Till Europa for
han 1949 på två år. 1952 besökte

han Sovjetunionen.

Jag är mest griPen av de konst-

verh där han ger uttryck för rörelse,

ett par dansstudier t.

Krishzu Hebbar: Mor och' barn. Dctta hans at'bete linns i, uykort, utgiuet
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förkrYmPta mor var
också med oss. En stark stämning i
den enkla bostaden. Han är en ganska underbar man
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pappas säng när
mamma kom med matbrickan. Det
var den rödlackerade brickan med kine,ser på, men den var skavd på kan-

ja vällingen. Nu fanns dock någon
rättvisa i världen. Ettan skulle tala
om för pappa att de bara fått havresoppa till frukost i dag. Hon sökte

grå plåt, som smutsiga skrubbsår . . .
Mamma satte brickan på en stoi

grynen

terna, där

syntes stora fläckar av

in'om räckhåll

för pappa, så tog

hon

ur viiskan och bredde den
över hans knän och sade med sin
servetten

klara röst:

Jag hoppas du skall kunna äta
havresoppan.
Du var så kry i går,
när syster Anna var här!

Detta sade mamma obekymrat, nästan vänligt, men orden droppade som

smält bly ner på Ettans hjärta

och

genomborrade det. Tänk, om pappa
trodde att mamma menade något an-

nat

med dessa oskyldiga

ord! Till

tankfull efter ett russin bland de små

Det skall bli släktmöte på mor- Karls gård i midsommar, sade
bror
mamma. Släkten skall samlas så
mangrant som möjligt, även barnen.
Ettan och Lisa och Bror skall få fara. Tyvärr kan jag ju inte vara med,
då pappa är sjuk . . .
Då såg Ettan sin chans.
Låt mig stanna hemma och sköta-pappa! bad hon ivrigt och glömde
russinsökandet. Jag kan nog laga
mat!
Mamma skrattade. men hon

exempel: >>I går när det var folk här
då var du så kry
rata nu inte havresoppan

i

dag!>>

-

Mamma gick ut igen och pappa
satte sig mödosamt upp i sängen.
Munnen rörde sig som den svalde
grät. Ettan störtade fram och hjälpte honom att ta tallriken från den
röda brickan över på den solkiga
servetten; hon stod tätt intill honom
och tänkte: Varför kan han inte tycka om mig i stället för mammat Jag
skulle ailtid vara snäll och aldrig säga ord som gör ont!
Tack, lilla Ettan, sade pappa,
- han tänkte på mamma. Han vilmen
le att hon skulle ha stannat medan
han åt den tråkiga vällingen, då hade
det gått lättare att få ner den. Varför kunde inte Ettan göra havresoppan lättare att äta?
Vid matbordet satt mamma och Lisa och Bror och Lillan och väntade
på Ettan. Helga var borta hos kusinerna för hela sommaren. Knappt
hade Ettan satt sig på pappas plats,
förrän Lillan rabblade: Gudvälsignamatenamen! och mamma räckte ut
handen mot den rykande soppskålen.
Ettan såg med tillfredsställelse att
de också måste äta havresoppa! Det
hade varit outhärdligt om de fått röda vackra bräckkorvskivor och frasig stekt potatis vid bordet medan
pappa satt därinne och försökte sväI-

sade

inte nej. Ettan var ju >>stora flickan>>, som det hettc. Hon måste ju
nån gång börja . .
Och nu fick hon börja -- med en
snabbliurs i matlagning. Aldrig hade
Ettarr drörnt om att det hnnde varer
så intressant att ta reda på hur mirn
gjorde köttbullar eller stuvade .spenat. I{on lärde sig mer på två dagar
än under sitt föregående trettonåriga
liv. Det gula smörei, det vita brödet,
de röda rädisorna, dessa förut så likgiltiga ting, hade nu fått en djup betydelse, en värme, som kändes ända

in i bröstet ! fntet under att man
måste ta ut vällingtallriken orörd
från pappas säng. Vem kunde orka
äta välling när man var sjuk och ledsen ? Då behövde man goda och

vackra saker, och Ettan drörnde storhetsdrömmar om de tre dagar hon
skulle vara ensam med pappa. Hon
bläddrade hemligt i mamsell Hellmans

kokbok och såg på de sköna uppläggningarna, de höga krokanerna,

den stolta smörsvanen och den färse-

rade fasanen med fjäder i hatten.
Visserligen skulle hon inte ha fasan

I

utan gravad lax på midsommarCag'en, men även den skulle bli skön
den hade ju lyckJ.igtvis så vacker
färg! Och de förlorade äggen skulle
inte gå sönder, som de gjorde första
gången, o nej, de skulle ligga där
runda och aptitliga på fatet med den
lysande gröna spenaten . . .
Mamma skrattade åt Ettan.

Aldrig visste jag att du

hade

- för matlagning, sade hon.
anlag
Sista kvällen stod mamma uppe
sent i köket och strök Lisas röda
klänning och Lillans vita. som de

skuile ha på släktmötet. Ettan låg
vaken i sin säng, hon kunde inte
sova av oro. Tänk om det blev regn
eller _eller jordbävningen eller
- släktmönågot annat hinder, så att
tet blev inställt och mamma och barnen stannade hemma! Gode Gud, bad

hon ivrigt för tionde gången, gode
Gud låt det bli av! Låt dem fara, låt

dem fara!
Och Ettans Gud Iät natten gå utan

katastrofer, och när hans klara sol
Forts. å sid. 23
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Med råvaran
Hos Birgitta och EgiI Malmsten
d a, hel a

SC

f o;mi[; en, b ok s t auhgt t aI at,

drar sttt strå titl

stacken.

sade färger om det konstnärskap som

far i huset utövar.
Det är länge sedan jag började
med mina skärmar, säger Birgitta,
som svar på vår fråga, det är nog
en 15 år. Id6n fick jag när jag skulle
göra armatur tiI1 ett fjällpensionat
rrnno

i Tämflonr:l

Ir'lÄn

rro:

qf I

o rr nor
f . ^'gamrnpapper.
-.
pressader löv, strån och blommor

skapa cn vacker armatur med förmåga att släppa igenom ett behag-

iigt ljus. Och Birgitta Malmsten iyckades verkligen utomordentligt bra

I nouetnberdagens bleka ljtr,s

>>planterar>>

Birgitta

blå sci,lla och, skiiluu,nde darrgrtis p& en skdrm . . .

med att förena det ändamålsenliga

sonlnLcrena

med det vackert stilrena.

Nu är så gott som hela familjen
engagerad i tillverkningen. Både
bokstavligt och bildligt talat drar aila
sitt strå till stachen. Redan tidigt pä

uddhavre, vårfryle, bergslok och
tåtel. Det är inte så konstigl som
det låter, det är nämligen helt vanliga enkla grässorter som växer lite
varstans i våra svenska ängsmarker.
Och har ni inte tänkt på hur vackra
de är, så behöver ni bara titta på

en av Birgitta Malmstens

stiliga

va rummet är översållat med färdlga
eller halvfärdiga skärmar. I ett hörn
står en vävstol och liksom bara väntar på att Birgitta ska få tid att slå
sig' ner och trolla med färger och
mönster. Runt väggarna berättar
några oljemålningar i lugna och san-

våren. börjar 'man samla in >råvaran>, dvs Ce växter som ska pressas,
Vårfrylen brukar rädda oss på
vårkrnten,
när det börjal ta slut
bland de sorter som piockats på sommarcn och hösten, berättar Birgitta.
Vårfrylen kommer tidigast av alla

grässorter och det gäller att passa

Iampskärmar för att finna att också

ett simpelt grässtrå kan vara en
fröjd för ögat.
Det var Birgitta Malmsten och
hennes lampskärmar som var den
egentliga anledningen tiII att vi en
vacker höstdag styrde kosan mot

Egil Malmsten framför
bade Lot-e och,

en, an; si,na senaste må,Intn11al. De au
an: tasen Puck.

Kira t'å,r siillskap i, scingen

förkElning drab-

\
I
,tit

i$

Bergshamra. Fastän bara några mi-

nuters bilväg från Stocl<holms

cen-

trum, fanns det ingen gatuadress
att leta sig fram till, men den storr
björken, den röda ladugården och
den nu avlövade äppelgården ledde
oss r'ätt i alla fall. Så nära storstaden, men ändå så pass avskilt, det
måste vara en god miljö för skapande }<onstnärer.

I EgiI och Birgitta Malmstens vardagsrums-verkstad råder det också
en härlig atmosfä.r av skapande. HaI-
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på och ta den medan den blommar.
innan den hinner gå i ax.
-- Att dra ut i markerna och samIa växter är alltså hela familjens
ständiga söndagsnöje ? Vi riktigt ser
framför oss mor och far', Dine 13,
Love 11 och Kira 10 dra iväg med
taxen Puck i hälarna.
Ack ja, vitken idyll, skrattar
Birgitta,
det är inte alla gånger det
går på frivillighetens väg. mcn en
21-öring för gott jobb underlättar ju
alltid. Men visst är det roligt, man
Lär sig en hel del om växterna
vilka tider de kommer på och var
de r.'äxer nånstans. För att få tag på
darrgräset iråste man söka sig till
fuktiga marker för att nu ta ett
exempel. Scillan, den här iilla blåa
blomman har vi alldeles utanför hnutarna, heia gräsmattan är full om
våren. Den är fin för den behå11er sin
blåa färg också när den är.. pressad.
På somrarna brukar vi fara tlll
öland eller Gotland, fortsätter Birgitta och där samlar vi väl egentligen
det mesta av det vi behöver.
Men hur går det för Egil, får
- någon tid över för att måla ?
han
Ja, det blir ju n'rest på solrrma- förstås. Den här årstiden hinner
ren
vi just ingel annz1 än det här. säger
Birgitta med en nick mot arbets-

Mot fönsterrutan framtrcic{,er klart d,e ski,ra mönstren
M alnt st en

s stilr ena sktirmar.

i

Birgittct

Bid låi
tä $tel
elft

bordet.

Med en blick mot vävstolen
one'kligen sel

som

lite övergivcn ut i sitt

Ntistan hela familjen samlad uid frukostbordet, Loue och Kira ntetl tlera,
'uaru ylle

kring

halsen.

hör'n, undr'ar vj hur det går med Birgittas andra konstnärliga intressen
vävning. batikarbcten, för att nu
inte tala om det egentliga yrkesarbetet.

Det är klart att helst av allt
- jag tillbaka till ritkontoret på
ville
svärfars firma, säger Birgitta. Och
svärfar det är den berömde möbelkonstnären Car'i Malnrsten. - Jag
har ju gått i skola för att 1ära mig

,*t';

en del om möbler och inredning och
det är det jag helst vill hålla på med,
fortsätter hon och berättar om några
av sina arbeten bl. a. om inrednin-

g'en av Findus kontor i London.
Men just nu tar lampskärmarna all

min tid, säger Rirgitta med aningen

av en suck.
Så är vi där igen bland luddhavren, vårfrylen, bergsloken och alla
,le andra sorterna. Och där lämnar
vl vår trevliga konstnärsfamilj. Ute
doppar en blek höstsol försiktigt sina
strålar i Brunnsvikens grågröna vatten, höstfärgerna slår an sitt sista
ackord, men på Birgittas lampskärmar finns sommarens härliga dofter
av gräs och grönska bevarad.
INGELA
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TIPS FOR SMA JTJLKLAPPSKÖPART
Julklappen

till mor

borde förstås

vara något personiigt och inte hushållsgrejor. Men kläder och sånt är
dyrt, tyvärr, och barnens hoPsParade slantar ska räcka till så mycket. Så kanske ändå något till hu-

set...

Här' några tips på praktiska ting
i slagtålig styrenplast från Gustavsbergsfabrikerna. F örst t. v. >>Roulette>, skålar i tre olika storlekar,
alla i rött och med beige lock. Den
minsta som rymmer 1 liter kostar
3:75, nästa storlek 2 liter och kostar 5:75 och den största, 3 liter,
Irostar 7: 25.

Bär- och sylthinken är tillverkad
av etenplast, grepen av styrenplast.
Den är gul tiII färgen, har lock i
samma färg och rymmer 4,5 liter.
Pris 5: 75.
Burkserien >>Variant>> finns i blått
med ljusgrått lock eller i rött med
svart lock. De små burkarna, som
kan användas både i kök och badrum, kostar från 2:25 tlll 3: 50. Den
stora kakburken kostar 5:75.
en burkserie som
>Ilundraset>>
- hundra sätt. Beige
han användas på
burk med rött lock. Tre burkar PIus
svart bricka kostar 6:75, men burkarna kan också köPas seParat och
l<ostar då 1: 30 Per st.

Karlar: och kläder
Männen är beundransvärda.
Allra mest måste man beundra -deras förmåga att
och avundas

Och tänk så praktiskt, den
- ju t'.*iittas, heter det.
kan
Tänk så praktiskt om den

prestationer och över huvud taget
omge sin livsföring med dimridå-

dern. Vem ska förresten tvätta

haussa upp värdet av sina arbets-

er. Tänk vilken gloria det står
kring en kock jämfört med matoset som ringlar kring begrePPet
kokerska. En husmor ska kunna
Taga mat, städa, utföra smärre

elektriska lagningar, måla, helst
tapetsera, sy

numer även bYx-

tvätta,- stryka, Pressa etc.
-,
etc. Arbetsuppgifter som det behövs minst ett dussin manliga
specialister för att klara. Eller
tänk t. ex. på barnmorskorna. När
en karl ska klara samma jobb är
han doktor eller docent och
enormt dyr i drift.
Hur tjatas det inte om kvinnors
och flickors kläder, hur dYra och
opraktiska de är. Och ack, ack,
ack hur underkastade modets
växlingar. Dock vet varie mor att
det är g'ossarnas kläder som är
dyrbara, inte flickornas. Det är
gossarna som varje år ska ha nYa
konstiga jackor, för två år sedan
läderjackor, för ett år sedan

or

oformtriga uppstoPPade

ting

som

skulle i'mitera flytvästar, i våras
illröda bomullsjackor och nu
tjocdenna ljuvliga milda höst
lika
förvillande
ka orlonpälsar,
vintriga militärpä1sar.
Lukas har kämpat länge och
med alla tillgängliga medel för
Rcitt öuer badka'ret placeras den hiir
praktr,ska >>tuå'lkoppen>> sonL rAnxlner
också, borste och andra ti'llbehör för
badet. Pri,s c:a 72 kr

l6

en vit (!) orlonsak. UrkliPPta annonser och Algots reklambroschY-

rer har förföIjt
kor.

u-ans

- Ytehövde tvättas, försöker moi,nte
den

?

Och Lisbeth ryar:

_. Ska den

där ung:en ha nytt nu igen!
En mörk måndagskväll när af-

till åtta och modern för trött att längre bjuda
effektivt motstånd står Lukas och
hon på varuhusets junioravdelning och provar.
Jaha, säger exPediten, det
här är vårt sista exemPlar, dom
har gått som smör ska jag säga.
Det måste ju betyda att alla
- har såna här i år, snälla
ung"ar
Lukas. Det kan väI inte vara så
trevligt, försöker modern lamt.
Men Lukas är för ung för detta
argument och slutet blev förstås

färerna är öppna

det väntade.

Nästa morg'on visar termometern * 10. Lukas avtägar till skolan iförd ylletröja, blazer, orlonpäls. Svettig men lycklig kommer
han så småningom hem.
Herregud så du är PåPälsad,
familjen. Skrattade dom
suckade
inte åt dig ?
Jovisst, säger Lukas lYckIigt, men fl,i,ckorna tyckte den var
stilig och det är väl huvudsaken.
(Det tyckte förresten också Lisbeth sen hon uPPtäckt att den Passade precis till hennes smala figur
trots tio års åldersskillnad.)
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tonskola och dessutom är han ivrig
sportsman. Plötsligt ropade han glad:
>Där är mamma!

Uppför trappan kom en ståtlig
äldre kvinna. Ilennes ansikte med de
något skarpa dragen skuile man
knappast kunna kalla intagande om
det inte varrit för den iugna viljekraft och goc.het som präglade det.
>Återigen är två bänkar trasiga
och trappsteg håller på att rasa

ihop>>, sade hon med påfallandc diup
r'öst. >>Varenda gång man kommer hit

har man anledning att förarga sig.>
Så lärde jag på en och samma dag

känna bå,de Sasja och hans mor.
På kvällen tog mig Sasja med hem
och när han gick in genom trädgårdsgrinden gladdes jag: det var
just ett sådant där hus i en stilla gata som jag så gärna ville se inifrån.

över taket bredde ett par gamla
björkar ut sina g'renar.

det jag då trodde, nämligen: lycklig
den som l<an vara stolt över sin mor.

Hjärtat blev tungt i bröstet på mig.
Den gången gick jag till stadssovjeten, men inom mig var jag rädd:
vad kunde de ha för användning av

mig, gamla dumma kvinna?>
>>Men ni gick i alla faII?>
>Jag var helt enkelt tvungen. De
var hövliga mot mig och gav mig ctt
uppdrag. Som jag bemödade migl
Hela dagarna satt jag och sydde - -

jag tog emot hemarbete från en kooperativ fabril<
och på kvällarna

ägnade jag mig åt samhälleligt arbete. Ett år senare valdes jag in i
stadssovjeten, och sedan dess
>>

>Allt detta alltså för sonens
skull?> frågade jag rakt på sak.
>Till en ktörjan ja, men nu ryser
jag bara vid tanken på hurdan jag
var förr. Alltid bara inom mina fvra
väggar

oo

ft

Rgodelnrna
en

beriillelse

lrrln hriqsåren no Q.

Orlope,rl<r,

När jag på mina tjänsteresor' åter
kom till den lilla staden uppsökte jag
genast Jevdokia Nikititsjna.
>>Nu

blir Sasja

besviken>>, sade hon,

åker direkt från fabriken med
sina kamrater ut och fiskar. Se, där

>>han

kommer ju Katja Bondarenko>>, hon
såg ut genom fönstret, >>hennes man
har väl ställt till något igen. Då får
vi nog inte mycket tid över för oss
sjäIva.>>

I de små enkelt möblerade rummen
var det ljust och hemtrevligt. På
väggarna tavlor, böcker i enkla furuhyllor och i det ena rummets hörn
stod ett par åror och ett metspö. Det
var Sasjas rike !

ina tjänsteresor förde mig ofIVI
ta till den lilla småstaden som lås
så vackert inbäddad i grönt.
En varm sommardag förevisade

en

av invånarna deras nya Stadion för
mig. Han var särskilt stolt över det.
>>Och vet ni vem som har äran för
att det kommit titl?> frågade han
och fortsatte: >>En av mina gamla bekanta, stadsfullmäktigen Jevdokia
Nikititsjna. Vad den kvinnan vill det
driver hon också igenom. Hon fick
alla husmödrarna i rörelse. Det är
också de som planterat alla de här
fina poppiarna. Jevdohia Nikititsjna hade naturligtvis också personligt intresse av Cet.>>
>>Ifur så?> Jag brast i skratt. >Det
är väl inte meningen att vi ska få se

åt

Sedan dess var jag ofta gåist i Sasjas hem och jag njöt av de gemytliga samtalen kring samovaren. Dessa samtal blev emellertid ofta avbrutna av besökande. En del kom till
husets fru för att berätta om sina

bekymmer och be om råd, andra kom

om byggnadsmaterial och matsalar,
kulturhus och krarnkrubbor.
Mest intressant var det när vi var
ensamma. När sonen inte var närvarande talade modern gärna om honom. Ifon kände honom så väI. I ett
sådant ögonblick blev det stränga
ansiktet vekt.
>Ni är ändå en bra lycklig mor!>>
sade jag vid ett tillfätle.

den ärevördiga stadsfullmäktigeledamoten på Stadions löpbana?>>
,>Nej, inte hon, men hennes son är
idrottsman.>>

Det var verkligen ett vackert stadion. Ett par pojkar övade sig i dis-

kuskastning.

ropade min följeslagare
och förklarade: >>Där är han ju!>> Den
ene av pojkarna vinkade och ropade:
>Jag kommer strax, ska bara klä
>>Sasja!>>

om

för ett ögonblick>> och stani timmar. Samtalet rörde sig då

>>inom

nade

Hon såg bort.

>>Denna lycka har inte flugit på
mig. När Sasja var 74 år läste jag

mig.>>

Snart kom Sasja springande, klädd
i vit tennisdräkt. Jag tyckte genast
om honom. Efter en timma var vi
redan goda vänner. Sasja är metallsvarvare, om kvällarna går han i af-

en gång samman med honom Gorkijs

'Modern'. Då sade han, precis som
ni nu: 'Denne Pavel var ändå bra
lycklig.' Kanske tänkte han inte alls

-'
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En ung, förgråten kvinna kom in.

Ifennes ansikte var kraftigt sminkat
och pudrat.
>>Jevdokia Nikititsjna, jag kommer till er i er egenskap av depute-

hon snyftande. >>Få honom
äntligen att ta förnuft. Han vill inte
lämna ut några av våra saker till
mig. Ska jag kanske be honom på
mina bara knän ? . . . Och tänk såna
saker det är!>
>Vad är det för saker?>> frågade

rad>>, sade

Jevdokia barskt. >>Saker som är
värda att man ber om dem på sina
bara knän finns inte. Inte heller sådana som är värda en enda tår!>>

Den unga kvinnan höjde förvånat

på de väIplockade ögonbrynen.
Jevdokia Nikititsjna suckade och
lade sina händer på den andras axIar:

>>Det där kommer du en gång att

förstå.>>

Hon ledde in henne i ett angrän-

sande rum. Tydligen handlade det om
allvarliga saker. I dörren nickade

hon åt mig:

>>Ni ursäktar säkert. Drick ert te,
jag har satt fram er älsklingsmar-

melad: hallon.>>
En halvtimme senare gick gästen
och husets fru slog sig ner hos mig.
Hon slog upp te åt oss, men glömde
själv att dricka, försjunken i tankar
som hon var.
>>Det

har väl skurit ihop sig med

hennes man?>> sade jag.

i

i
I
I

>>Ser

ni, Gud har

kregåvat

er

med

hänsynsfulla miinniskor.> Den gamla
lyssnade till ljuden från närliggande
rum. >>Nå ja, men sakerna blir inte

bättre av d-et .

>

I hennes små

gula" ögon lurade

skadeglädjen. Jevdokia Nikititsjna

var alltför stolt över sina möbler

och

ägodelar. Ståindigt hade hon stoltse-

rat med dem inför de andra: ingen

>>Ni

behöver alls inte böIa, det är

ingen som tänker göra er något ont,
jag vill bara lära er hur ni ska sköta
sakerna>>, sade hon och tillfogade:
>>Kriget är ingen dans på rosor för
någon>.

IIon

steg: upp, heligt övertygad om
och

att allt vad hon sagt var rätt
riktist.

annan har så vackra saker som jag.

Tigande stirrade Jevdokia ut

nom fönstret. Den gamla vred huvudet på den seniga halsen fram och
tillbaka och såg kränkt ut. Så reste
hon sig och när hon kom till dörren
frågade hon med gråtmild röst:
>Och din Misja? Skriver han?>>
>>Ja>>, var det korta svaret. Jevdokia slog igen dörren efter grannfrun.
Bakom väggen frågade en tunn
barnröst ideligen efter en bolI. Kvinnorösten bad:

lite tystare, älskling.>
Hänsynsfulla människor! tänkte
Jevdokia uppretad och hon kom att
tänka på att därinne stod bordet av
>>Var

bambu och mahognyskåpet! Det för-

>>Ja. De har fiyttat isär. Det finns
ännu sådana sal<er hos oss. Saker . . .

Ja, just saker>>, sade hon
saker
förstrött och flyttade mekaniskt på

sockerskål, koppar och fat.
Så gick hon in i sängkammaren
och kom ut med ett foto i svart ram.
Ett magert ansikte log mot mig, ett
osäkert, tvunget leende.
>>Den äIdste?> gissade jag.

Det skymde redan men hon tände
inte ljuset. Jag såg att hon var upp-

rörd.
>Jag har aldrig berättat det för nå>)
g'on, men om ni vill lyssna .

stör de natrrrligt.vis. det är ju inl o
deras eget! Resolut gick hon in ti11
de nya hyresgästerna.

Uta,n

att knacka steg hon in. En

blek ung kvinna rcste sig från on
stoi. Hon hade ett mjukt, sorgset an-

sikte och

överläppen var kort och
vackert formad. Hon måste säkert
gär'r-a ha skrattat för inte så länge
sedan och haft både det ena och det
andra att anmärka på allt möjiigt.
Nu ingav hon bara medlidande som
hon stod där med hur,'udet indraget
mellan de spetsiga axlarna. Förskräckt såg hon på den storvuxna
värdinnan som stod där i dörröppningen och såg butter ut.

>Vi är från

med

lJl<raina>>, sade hon
sjungande tonfall och log bed-

>>Men var så god och sitt för
all del.>>
Denna uppfordran retade husets

För den lilla staden började kriget
när det första tåget av evakuerade

jande.

sina dörrar och såg de uttröttade
människorna komma från stationen.
Många bad dem stiga in och stanna.
Snart hörde man runtom i husen

fru.

Det vara bara i ett trähus i en
gammal gata som allt var tyst och
vid det gamla. De tjocka gardinerna

Bakom soffan kikade en liten pojke fram, han kunde väl vara omkring
tre år. Med misstroende betraktade

blickar'. Ingen anade hur det såg ut

smög: sig'

Men följande hände. En regnig
höstmorgon kom Jevdokia Nikitit-

angående

anlände. Tigande stod invånarna vid

nya röster.

släppte inte in några främmande
därinnanför.

>>Jag

är hemma här och därför kan

jag sätta mig ner utan att bli

om-

bedd>, sade hon och drog fram

en

stol.

han den främmande
intill modern.

kvinnan och

och främt>>, Jevdokia betonade varje ord, >>först och främst
>>tr'örst

sakerna ;

sjna in i vardagsrummet, sjönk uPPrörd ner i soffan och pressade Iäp-

Länge utdelade hon förhållningsregler för hur de hade att behandla

En grannfru, ett gammalt spetsnäst fruntimmer, slog sig ned på en
av de tunga ekstolarna och började
trösta husets fru:
>Reta inte upp dig så! De far ju
snart sin väg igen. Vi är ju inte de
enda som måste ta emot evakuerade.
Irast möblerna blir ju inte bättre av
det .
Man hörde steg i rummet intill,
någonting klirrade och en kvinnoröst

i sin kruka och
bambu, oleandern
stolarna. Det skymde redan och alla
glasskåp, hyllor och bord blickade

pa"rna samman.

>>

ropade förebrående:
>Inte så högt, barn lilla.>

l8

sa,kerns

det

dyrbara bordet av

ondskefullt och överlägset fram ur
hörnen. Hyresgästen hörde tigande
på och i skymningsljuset blänkte
hennes ögon av tårar.

Po.jken sträckte sig upp och väl
uppe i moderns armar torkade han
med tafatta fingrar bort tårarna från
hennes ansikte allt medan han förbittrad stirrade på Jevdokia Nikititsjna.

,E

ge-

Men tanken på att främmande
människor bodde i ett rum med hennes ägodelar lämnade Jevdokia ingen

ro. En gång hörde hon hur något
ramlade ner därinne. Hon störtade
in: bambubordet hade failit omkull
och sträckte alla fyra benen i vädret. Först var hon mållös, men sedan
haglade förebråelserna ner: det finns

folk som inte är vana att handskas
med fina saker. Men då brast hyresgästens tålamod:

>Min far var professor och min
man arkitekt!> skrek hon och stamncdp i qolvef Och vi hadc lusen
gånger finare saker än ni. Tusen
gånger!;
Jevdokia Nikititsjna smäIlde igen
r

bvrv!w,

dörren.

Efter den kraschen gick hyresgäs-

ten ornkring på tåspetsarna och talade ban:a i viskande ton till pojken.
Mötte hon husets fru blev hon förlägen och såg skuldmedveten ut. Men
Jevdokia Nikitilsjna såg bara förnärmad bort.

Detta år kom vintern mycket tidigt, med lätt frost och mycket snö.
En kvåll satt Jevdokia Nikititsjna
länge i skymningen framför kakelugnen. Därute föI1 snön i täta flockar,

i kakelugnen prasslade björkveden.
Då hördes en svag' knackning på
dörren. Det var brevbäraren, halvt
översnöad. Hastigt räckte han henne
ett litet brev och försvann.
Jevdokia Nikititsjna tände ljuset,
tog fram glasögonen och såg en
främmande han-dskrift på kuvertet. I
kuvertet ett ark, där stod det: >>Er
son
stupat för fäderneslandet . . .> Arket föIl till golvet.
Till det 1'ttre blev allt vid det gamla. Som alltid vaknade hon i ottan,
mjöIkade kon och geten, utfodrade
hönsen, polerade sakerna blanka.
Samma kunder kom alltid igen, och
stolt över sina rena, tunga lerkrukor,
häIlde hon den feta mjöIken i deras

iiiitli

flaskor. Men på kväilarna var hon
djupt nedslagen, travade fram och
tillbaka i rummet, tog fram fotot av
sonen och kallade honom vid de öm-

$$

levde.

.;E

maste namn. Men hennes läppar var
inte vana att viska ömma ord, aldrig
hade hon kailat honom så medan han

Jevdokia försökte frambesvärja
ömma minnen, men inte heller det
lyckades.

De där reporna på det blanka serveringsbordet. Dem hade den åttaårige Misja gjort med sin nya penn-

kniv. För det fick han ordentligt
med stryk. Men hur Misjas ansikte
Forts. å' sid.. ?tt
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Gern s?nå lornlenissar i en ,od

Inget är som julcn traditionshundet. Och ändå har aldrig krafset
större åtgång än just då. Fast det
finns så mycket roligt och vackert
som just inte behöver kosta mera än
gottköpskramet och som kan bevaras år från år och framkalla ett
igenkännande leende varje gång det
tas fram för att smycka julbordet
eller granen.
En dag i början av november tittade vi in hos Hemslöjdsförbundet
på Kungsgatan. Ännu hade inte julförberedelserna satt sin prägel på
den pampiga lokalen men vi fann
i alla fall en del tjusiga saker, exem-

pelvis de små tomtenissarna här ovalr

som med sina röda iuvor ovanpå
l<aluven av hampa var alldeles
oemotståndliga. Omkring 4 kronor
stycl< kostar Ce, men så står de och-

så på stadiga ben och vindar förförlskt med de mörka ögonen.

Några äpplen eller pepparkakor

ltade julträdet här nedan inte hun-

nit få än, men det sken grannt i
b1ått, gult och rött. Det kommer från
Blekinge och kostar ca 28 kronor.
Just något för den som inte har plats
för gran. Småsakerna där bredvid
hör till gruppen julgransprydnader
och samtliga haller sig i prisg'ruppen
7 2 kr. Mest förtjusande fann vi den
Iil]a iulklockan i b]änkande mässingplåt
den kostar 1:10. Ungefåir' lilia mycket kostår snögubben
som i botten är försedd med en staclig nåI så den sitter säl<ert på sin
Biangren. Ljusstaken längst t. h. hör
till de ting som förcnar skönhet
med ändamålsenlighet. Den är i trä,
Ijusgrå, både smäcker och stadig.
Kostar ca 9 kr. Och slutliecn halm-
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I<ransen rncd sin l<oskälla, ivscdd atL

hängas upp i en dörr. Knappt 7 kr
kostar den, Och kan bevaras år fiån

år...

Eliscr,bet.
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träffa kvinnor från alla
världsdelar, kvinnor av olika hudL ltt

:rL:,

l+

färg, kvinnor som trots olikheten i

:113t!

ål

i;:itl

levnadsbetingelser bindes samman av

rili
iitir
rf*::

hängivenheten för fredens sak och
kän'slan av gemensamt ansvar för
den unga generation det är varje gång en lika stor upplevelse.

I KDV:s rådsmöte, som ägde rum
i Prag den 72-15 oktober, deltog

:::i,j],
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kvinnor frå,n 52 länder. Dagordningen upptog en enda punkt: Förberedelserna för firandet ans Internati,onella Kutnnodagens 50-å,rsjubr,leutn,
som infailer 1960. Inledningstalen
hölls av KDV:s ordförande, m:me
Eugente Cotton och dess generalsekreterare, m:me Carnten Zanti.

KDV:s ordförande) tnnle Cottort,

pa,ssatle på,

att fUlla å,r på, satnntantriiclets

andra clag. Dr Andrea Andteen, sont, för dagen skötte ordförancleklubban,
hutlade henne uarmt i, ett kort tal och, blommor öuerrd,cktes. P& bi,lden
Ir. u. dr Andreen) nl,nle Cotton, Carmen Zanti,, Maria MaddaIena Rossi, och ltingst bort mnte Li', det kinesiska kuinnoförbu,ndets ordf.

KDV:s rådsmöte:

Avrustningsforsl

^get
at svaret IDä, kvinnornas
varmaste forhoPPningar
Älslntird uiirdtnna för ntötet uar frtt
Ana Bpurna-Hodi,noua, sont h,dr ses
sa,nl,m,a,n tnecl en au stna ung& Iandsmti,n uid barnens uppraktn'in g f ör
rå,dsmötet.

När man fastslår att detta rådsmöte var, som någon uttrYckte det,
>det bästa i förbundets historia>> så
är det framför allt två saker som berättigar omdömet: den g'rundliga diskussionen kring världsförbundet och
dess ledande organs verksamhet och
den anda av varm tillförsikt om av-

spänning och slut på det kalla kriget
som g'enomströmmade hela mötet.
I sitt tal gav m:me Cotton uttryck
för de innerliga förhoppningar som

Chrusjtjovs besök i USA och det
hjärtliga mottagande han där fick
har utlöst hos all världens folk. Hans

20

resa >har tilifogat det kalla kriget
ett svårt slag>>, sade hon och underströk betydelsen av de deklarationer
som de båda ledarna för världens
mäktigaste länder, president Eisenhower och ordföranden i Sovjets ministerråd, N. Chrusjtjov, gemensamt

avgav och där det bl. a. fastslogs
att deras samtal varit nyttiga och
kommer att bidraga till skaPandet
av större förståelse, att frågan om
en allmän avrustning är den viktigaste frågan, att de båda regering'arna kommer att sätta in allt På
att nå en konstruktiv lösning och

att de ännu ouppklarade internationeila frågorna skall lösas inte genonl
våld men på förhandlingsvägen.
M:me Cotton underströk starkt det
stora ansvar som vilar På DKV och

dess nationella sektioner när det gäI-

ler att upplysa kvinnorna, ta vara
på de slumrande krafterna och inran-

gera dem i den stora gemensamma
kampen för mänsklighetens välgång.
Qsnern vårt arbete, sade hon,
- vi varje dag i städer och byar
hittar
och i all världens liinder mycket duk-

tiga kvinnor, som är isolerade och
vars bemödanden därför blir resultatIösa. Det är enkla kvinnor, som saknar tilltro till sin egen förmåga, men
som skulle kunna bli värdefulla medarbetare inom kvinnorörelsen. Det
gäller bara att väcka dem, att kamratligt hjälpa dem så att de blir
medvetna om sin eg:en kraft och
klara över viiken väldig styrka det
ligger i sammunhå'llm,ng och enhet.

*

Internationella kvinno8 mars
- är förunderligt vilken
! Det
betydelse den har fått för kvinnorna
i länder som alldeles nyligen blivit
fria och oavhängiga och i länder där
I<ampen för det nationella oberoendet
är dagens stora ailt överskuggande
fräga! Där steg de upp i talarstolen,
kvinnor från arabländerna, från länierna i Asien och Afrika och berättade om de förberedelser de redan
vidtagit för nästa års stora jubileum.
Det var så man skämdes när man
tänkte på hur svalt intresset för Indagen

ternationella kvinnodagen fortfarantrots att vi ännu
de är hos oss
- nppenbar diskrimidras med en så
nering som Iön-efter-kön-principen är.

En sak slår en när man möter

kvinnor från Asien och Afrika: de är
sä unga! Unga tilt åren och unga tiII

själen. Man är förvånad tills man
plötsligt begriper: det är de unga
som kommer till rådPlägningarna
därför att det är de som kan läsa
och skriva och alltså göra sig förstådda. I de tänder där man lYckats
kasta av sig kolonialförtrycket sätts
enorma krafter in På att övervinna
analfabetismen, men det tar sin tid.

Ett eftertraktat

objekt lör fotogrufernas kameror uar den unga uackra
nlnle Di,op frå,n Sudan, sotn hade sr'tt,
5 må,nader gctmla baby med sig.

T. u. Om si,tt lolks hå,rda kamp för
nati,onellt oberoende talade den unga
algeriskam 1nn1,e Chantouf .

T. h. De irakiska kur,nnorna

repre-

senterad,es au den unga Safira Djanil,

sekr. i, i,raktska kuinnoförbundet.
utrymmesskäI överstå

till vårt janu-

arinummer. Likaså pub,liceringen av
de dokument som rådsmötet antog

och som rörde bl. a. de planerade

Det är de unga som snabbast lär. Lihadant är det i de Iänder där kampen
för den nationella självständigheten
det är framför aIIt de unga
förs
som -mitt uppe i den hårda kamPen
har krafter över att också iära sig
låi,sandets och skrivandets konst.
Att återge dessa kvinnors berätteiser om den hårda och grymma verkdet måste av
lighet som är deras

-

atomvapenförsöken i Sahara från den
franska regeringens sida, samma regerings blodiga undertryckande av
befolkningen i Kamerun, KDV:s rekommendationer tilt de nationella
sektionerna om firandet av Internationella kvinnodagens 5O-årsjubileum
och appellen om inkallandet av en
kvinnornas avrustningskonferens.

Det är nu klart att denna konferens kommer att äga rum i vår't
land, i Kungälv i närheten av Göteborg, den 11-12 december. Omkring
130 kvinnor från alla världsdelar
kommer

att deltaga.

y.

S.
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DET ÄR DAGEN FÖRE JULAFTON.

CAROLAS MAMMA HAR BEORDRAT

HENNE ATT BADA OCH, FRAUIFOR
ALLT. ATT BADA HUNDEN PELLE ORDENTLIGT. MEN DET ÄR LATTARE
SAGT AN GJORT, VILKET NI KAN SE
OCH LÄSA OM I{ÄR.

lrl

!i
*[;

I morgon år det julafton och då måste båile
rlu- och jag vara rena och lukta gott, säger mamma.

Du luktar inte gott, påstår hon, och det är nog
för att clu inte barlat sen i somras. Det är bäst
du börjar så ska jag borsta dej. I{om nul

$ffi

f,i.i:
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Vill du inte? Är du rätld för tvål? säger du. Jag
- tlå
har
altlrig hört maken, rädd för lite tvål! Jaså, är
du rädd för att få vatten i öronen? säger tlu. Det var
du minsann inte i sornras när ilu hoppade i sjön och
var tuff för att du kuntle styra med svansen och simma
mycket bättre än ias. Då var du moilig minsann och
högfärdig så det var rent äckligt att se tlej. Vet tlu
inte hur du ska ligga i en batlbalia?
22

Ja, tlej ska man då lära allting! Det är väl ingen konst
att- ligga i en badbalja. Titta här nul När t'as lyft ner clej
i baljan så lägger du dej på rygg så här. Om tlu är rädcl
för att få vatten i öronen så håIler du för tassarna så
här. Det är väl ingen konst för tlej som har örcn som
räcker äncla ner till munnen! Det är värre för mej må
du tro, för tlu är ju inte till nån hjälp. Jeg ska hålla upp
ditt huvud över vattnet så är det inte farligt.

DTN SON{ ÄLSrc,qR MER
Forts. fr. sid.
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gick upp och Ettan vaknade, stod
mamma åter i köket som om hon varit där hela natten. Alla klänningarna var nerpackade i den stora spånkofferten, chokladen åt barnen var

framdukad på köksbordet och på den
blanka järnspisen puttrade kaffepannan åt mamma sjäiv. Där stod trttan
på tröskeln i sitt urvuxna nattlinne
och tittade på allt detta med sörrni-

ga men lyckliga blickar. Mamma
vände sig från spisen där hon just
]rlarat av kaffet med en tår vatten,
och hon nickade glatt åt sin äldsta
dotter.

Jaså, du kan inte ligga på rygg
i -vattnet. Det går bra ändå, om du
bara står still. Och du behörrer inte
se så ledsen ut, för clet är inte alls
farligt. Nu ska vi bara ta svansen till
sist, så är dct färdist.

Laxen spar du till midsommardagen,
men köttbullarna får du ta i
dag. Säg tilt mjölkbudet att ni bara
skali ha två liter, han kanske glömmer vad jag sade i går. Om någon
frågar efter mig, så tala om vart jag
rest. Skulle det hända något, så får
du ringa i handelsboden .
Ettan nickade så att den lilla flätstumpen hoppade, men hon tänkte:
Inte ringer jag i onödan, inte!
Så vaknade barnen, de tvättades
och kläddes, det var oro och spring i
hela huset, men äntligen, äntligen
kom Svensson in i köket och sade:
Jaha, frun, nu står skjutsen på
gården!
Och han tog spånkofferten
så lätt som om den varit en gummiboll och bar ut den till trillan. Och
mamma och barnen packades ihop på
de två sätena, Svensson smällde med
piskan
och Ettan stod ensam kvar
unCer popplarna
och såg trillan försvinna i gatukröken.
Nu hördes ett ljud genom tystnaden, det var salsklockan som slog

åtta betänksamma surrande slag.
Åtta! Då skulle pappa ha sin _- välling ? Nej, nej ! Ettan tog trappan i
ett skutt och knackade på pappas
dörr. Han låg vaken som alltid och
tittade vän1igt på Ettan.
I{ar de farit nu ? sade han
trött.
Det klack till i Ettan, hjärtat började picka hårt och fort.
Sa inte mamma adjö ? frågade
- rädd. Om mamma glömt att
hon
säga adjö, då skulle pappa tänka
på det hela tiden, och allt vad Ettan
kunde göra och säga och tänka, det
skulle vara förgäves!
Jo, sade pappa, men hon hade
ju - så bråttom
Ettans hjärta lugnade sig, hon
kunde fråga:

sa jas, är det inte skönt
- VadDu
luktar fin tvål och inte
kanske?
behöver du [rysa när du är hos mej.
Nu ska vi ha det riktigt gott och
tänka på i morgon. Du ska få en
julklann av mej, men jag talar inte
om vad det är...

ViIl inte pappa ha choklad i
stället
för välling ?
Då skrattade pappa, tänk, han
skrattade! och så sa han:
Det vore kanske inte så dumt !
Vi- skolkar från vällingen . . .
Mamma hade sagt adjö, det var
då väl! tänkte Ettan medan hon
brredde smörgåsar och skar ost. Men
hon visste precis hur svalt och has-

tigt hon gjort det, det var väl då
Svensson bar ner kofferten. Pappas
hjärta hade inte fått den värme det

bchövde. Ettan visste hur det kändes, man fick nristan nog, men inte
alldele*s. Mamma var så vacker och
så lugn och säker jämt, och alltid
hade hon händerna fuila av nyttigt
arbete. Aldrig var hon själv sjuk,
och aldrig darrade hennes hjärta av
oro för en annan människa ! Alltid
var hon lika
lika vänlig mot alla.
A1drig hade Ettan
sett hennc gi'åta.
Ocir när hon talade om pappas sjukdom med andra människor var det

som någon främmande varit sjuk,
prosten eller kungen av Siam eller
Björnstierne Björnson. Eller kanske
hon tagit dem mera på allvar. Angående pappa sade hon: Doktorn kan
inte säga vad det är
John magrar
omåttligt, men vill inte
äta. Något
fel med magen har inte kunnat upptäckas. Antagligen är det bara nerverna

Ettan krympte ihop vid dessa ord.
>>Bara nerverna>. Ettan hade sett
något förfärligt i pappas anteckningsbok
ett stort svart l<ors vid det
- då han blev uppsagd från sin
datum

tjänst, därför att han varit sjuk så
Iänge. Bolaget ville inte betala sjukunderstöd i oändlighet, hade någon
sagt. Om pappa hade kunnat bli
frisk, nog hade han blivit det i stäIlet för att rita det hemsl<a svarta
korset. >>Bara nerverna>>, det betydde
att mamma trodde att pappa bara inbillade sig att han var sjul<, men
Ettan var övertygad om att det var
allvar. Varenda kväll bad hon >>Gode
Gud, låt pappa leva
alltid!>>, fast
hon visste att det var -en omöjtig bön.
Men hon kunde inte tänka sig att
han skulle vara borta. Ilennes hjärta

hängde med samma smärtsamma
tyngd vid pappa, som hans hjärta
hängde vid mamma. Men mamma
hängde inte fast vid någon. I{on var
fri och glad och tyckte om att tåta
sin röst svälla ut till dess yttersta
gräns när hon sjöng . . . Ettan hade
tyckf om att mamma sjöng __ ända
tills pappa blev sjuk. Men nu tålde
hon det inte längre. Det bor.de vara
förbjudet att sjunga när pappa var
sjuk! Och om man måste sjunga,
borde det ske dämpat och stilla. Men

när mamma sjöng, glömde hon allde-

les tydligt att pappa var sjuk. Det

var det som grämde Ettan, att man
kunde glömma det, att mamrna kunde glömma det!
Men nu var hon ensam med pappa.
Sedan mamma rest var det som om

han börjat märka Ettans närvaro på
ett nytt sätt. Hans ögon stirrade inte så frånvarande på dörren när han
talade. Han såg rakt på Ettan med
sin goda blåa blick och skämtade
med henne. Och när hon till midda-

gen kom med köttbullarna och de
gröna ärterna fint uppdukade på silverbrickan, då satte han sig upp i
sängen och sade:

Jag tror du bjuder på kalas!
-Och Ettan måste gå efter sin tailrik och sätta sig vid lilla bordet
och så hade de kalas tillsammans,
och pappa åt mer än han gjort på
länge.

Forts. å, sid.
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såg ut den gången, det mindes hon
inte mer.
Hon tänkte på sin man. Ifan var
bleckslagare, de passade bra ihop, ty
han var lika stor och kraftig som

YITKET AR HANDE DET?
till en liten tävlan där det gäller att mobilisitt kom-i-håg. Det är fem årtal vi vill ha fram och vart
och ett av dessa år kännetecknades av en serie händelser. De
Nu inbjuder vi

sera

hon, en god och sparsam husfar. Han
tyckte om att hustrun vårdade sig
noga om alla ägodelarna i hemmet
och hon, som växt upp i stor fattigdom, gjorde allt för att vara honom
till lags. Ifon var stolt över det, off-

rade ail sin energi på det, sparade
och unnade sig knappast sömn.
Ifon såg sig om i rummet. Alla
föremål där var goda, solida
och i
dem låg hela hennes liv.
Varje tvivel på riktigheten i dessa
grundsatser slog hon ifrån sig och
ändå var allt som hennes lugna till-

olika händelserna i grupp 1 utspelades ett och samma år, samtliga häncielser i grupp 2 ett annat år o. s. v.
Vilka är de fem årtalen ? Sänd in svaren före den 20 januari
och märk kuvertet >Vilket år hände det?>. Den först öppnade
rätta lösningen belönas med en vacker lampskärm av Birgitta
Malmsten (hur den tar sig ut kan ni se på en av bilderna tilt
artikeln på sid. 14-15 i denna tidning).
Och här kommer frågorna:

1) Den svenska kvinnan är för första gången valbar tiII riksdagen;
dödsstraffet avskaffas i Sverige;
Ålandsfrågan avgöres i Nationer-

varo tidigare vilat på uppryckt med

nas förbund och ön tillerkännes
Finland; Gustaf tr'röding får en

rötterna.

På sitt vaniiga raska sätt började
hon städa. men snart föll dammtrasan ur hennes händer och hon satt
länge orörlig i ett hörn och stirrade
på en och s'amma punkt.
Så också den kväll när hon lyss-

nade till den torra hostan från rummet bredvid. Hon reste på sig, hämtade den största mjölkkrukan i köket
och bar in den till hyresgästen.
Den unga kvinnan låg i sängen och
hade skjutit täcket ner mot fötterna.
Med viskande hes röst tackade hon,
lyfte huvudet från kudden och ropade: >>Älskling, här får du mjölk.>

>räddat freden åt vår generation>>;
tr'abian Månsson avlider.
4) Rösträttsåldern sänkes från 23 till
2L är; Kiruna blir stad; Förenta
nationerna antar förklaringen om

de mänskliga rättigheterna; Sve-

byst på Djurgården i anslutning

till

rige spelar olympiaguldfinal i
fotboll mot Jugoslavien och vin-

10-årsdagen av hans bortgång.

2) Kata Dalström går ur tiden; De
nios guldmedalj tilldelas Erik
Axel Karlfeldt; Svenska Lloyds
ångare >Fylgia>> går tilt botten
med man och allt; polkahåret
gör sitt intåg i Sverige.
3) Hitler ockuperar österrike; svenska LO utrustar 16 ambulanser

ner.

5) Konventionen om >>Lika lön för
manliga och kvinnliga arbetare
för arbete av lika värde>> antas
av Internationella arbetskonferensen i Genöve; Sveriges riksdag

beslutar om tre veckors betald

semester för alla arbetstagare;

till Spanien; 10.000 arbetare i den
grafiska industrin lockoutas;

drick för all del själv, mjölken är till er>>, sade husets fru torrt.
>>Men

KDV stinder en opartisk undersök-

Korea, i
vilken kvinnor från 18 länder
ningskommission till

Chamberlain kommer hem från

Miinchen och förklarar

>Först ska han dricka>, viskade

att

deltog.

han

den sjuka trotsigt.

Med möda berättade hon: För en
månad sedan, när hon ännu kunde
gå, hade hon köpt sig en varm stic-

kad kofta. När hon blev frisk igen
skulle hon ha den när hon gick till

arbetet. Förkylningen hade hon dragit på sig den gången när hon låg
flera timmar i en mosse för att rädda
sig och pojken undan bomberna. Det
var kallt och hon hade måst ta av
sig kappan för att vira den om pojken.

Hon formligen levde upp, tog till
och med fram koftan och några foton, men snart överföIls hon igen av
en hostattack.
Jevdokia Nikititsjna hjälpte henne
i säng och gick.

Den natten låg hon länge vaken.
Vilken kvinna . . . Dödssjuk och tänker arbeta. Som hon älskar sin pojke !
Och jag, vad har jag kvar av hela
mitt långa liv. Jag hade en son. Nu
är han borta, stupad. Många söner
harstupat...

En kväll knackade det på dörren.
På tröskeln stod en man i lång soldatkappa.

ten och de av frosten röda kinderna

och stövlarnas knarrande liksom

vidgade rummets väggar.
IIan bad att hon skulle kalla honom Kostja. Snart satt de vid samovaren och han berättade från kriget.

>Berätta för mig om Misja>>,

sade

hon.

Med händerna på bordet och rak
som ett ljus hörde hon på. När Kostja tystnade frågade hon:

>>Talade han . . något om mig?>>
Det löpte kallt över ryggen på
henne när hon väntade på svaret.
>>Ja . . . )>, svarade gästen obeslutsamt och tillfogade i litet säkrare
ton: >Naturligtvis! Han skröt till och
med över hur goda kakor hans mam-

ma

bakade.>>
+t

Några dagar efter detta besök gick
Jevdokia till torget. Hon köpte dyrt
fårkött och på hemvägen överlade
hon med sig själv att hon skulle göra
soppa och köttstuvning: en riktigt

kraftig buljong till den sjuka. Men
hon måste se upp så att den sjuka
själv åt och inte gav aIIt åt pojken.

Kvinnorna berättade att de kört
till sjukhuset, att hon då inte
visat några livstecken och att man
just ringt dit från apoteket i närheten och fått veta att hon dött.
>>Nu överlägger vi just om vad det
ska bli av pojken. Stackars arma ung'e som mist både far och mor.>>
Vi är från Ukraina Jevdokia
tyckte sig nästan höra den barnsliga
rösten. Och sedan: Älskling, här får
henne

du mjöIk!

>Vad är det att överlägga om?>
Hon såg på de församlade och sade
med låg röst: >>Pojken behåller jag.>>
Grannfruarna teg förvånade och
hon begrep: Ätt någon tog hand om
ett barn var i och för sig inget märkligt, men att hon gjorde det!

Hon öppnade dörren och gick raskt
hyresgästens tomma rum. I

in i

plyschsoffan
gestalt.

>>Mamma?>>
mamma?>>

är

>>Ifon

satt en liten

frågade barnet.

är snart tillbaka>,

Jevdokia.

orörlig

>>Var

svarade

Hon visste inte hur man beter sig

och vad man

säger vid sådana till-

tr'ramför huset stod en grupp män- fällen, och hon föreslog tveksamt:
kommer från fronten>>, sade
>>Kom Sasja, så dricker vi te med
niskor.
han. >Misjas kamrat>.
)Din hyresgåst har dött>, medde- grädde och bullar.)
Gästef bar med sig doften av snö,
låderstövlar och machorkatobak. Luk- lade grannfrun viskalde.
När samovaren var varm och bor>>Jag
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det dukat gick hon in till pojl<en
igen. I koridoren blev hon stående
och hörde hur pojken med låg röst
ropade:

>>Mamma!>>

När hon kom in gick hon beslutsamt fram till glasskåpet och öpp_
nade.

>>Kom>>,

sade hon, >>leta fram något

du vill ha.>

Pojken klättrade ner från soffan
och närmade sig tvekande. Ifans
ansikte strålade upp. Alla de skat_
ter som han bara fått titta på genom
glaset och beundra
mamma lät
honom aldrig komma- nära det fina
skåpet
låg nu utbredda framför
honom. - Hans mörka ögon stod vidöppna och han rörde inte ett finger.
Jevdokia Nikititsjna tog själv frarn
en liten kinesisk mandarin med nic_
kande huvud, en liten ask av elfenben, snidad som av fina spetsar, och
sju små vjta elefanter. Alltsammans
ställde hon på bambubordet och gicl<

ut i köket. Samovaren kokade reäan.
Plötsligt hörde hon ett klirrande.
Hon störtade in i rummet.
För andra gången i sitt långa liv
^
låg
bambubordet ornkullslaget. Runtomkring låg trasiga porslinsskärvor
och bitar av elfenben.
Hon var färdig att skälla ut poj_
ken, men så drog hon ett djupt andetag. Pojken stod där med ansiktet
förvridet av skräck och händerna
avvärjande sträckta framför sig.
Han stod med ryggen mot fönstret
_

och solen sken genom hans blodlösa
öronflikar.
Jevdokia stönade. precis så hade
en gång ett annat barn stått där,
hennes Misja, som hon aldrig haft
någon ömhet till övers för. Med en

käpp hade hon gett honom några
rapp för reporna på serveringsbordet.
Han hade också haft små utstående öron och också hållit händerna
awärjande utsträckta framför sig.
Och nu mindes hon också den vuxne
Misja, hans röst och hans tvungna

DEN SOI\4 ALSKAR NIER

Likalönsfrågan
0

n"uonen den P8 nouember
hcinde det: Landsorgani,sati,onens repr esentantskap besluta-

de r, sin rekommendation till
förbunden i,nför å,rets autalsrörelse

att kuinnolönerna skall
för central beh,and-

bli, föremå,l

li,ng mellan LO och SAF t syfte

att f& bort de siirskr,lda löneli,storna för kuinnor, dus att
samrla lönesatser som giiller

lör manli,ga arbetare också,
skall grilla lör kutnnli,ga. Niir
kutnnor och miin gör santma

arbete skall s&nlnLa, ttdlöner
utgft och ackorden skall beriiknas efter sa,m,nla grunder för
bå,de mtin och, kuinnor.
Få,r ui, bort de stirski,lda lönelistorna för kuinnor iir ett
f örsta uiktigt steg taget på.
uiigen ntot ltkalönsprinci,pens
genomförande.

En

så,dan &t-

gtird må,ste ocksit bli, en stark
sporre

för kuinnorna att skaf-

fa sig yrkeskunskaper,

kuali,-

fi,cera sig.

LO har alla kur,nnors

udlsi,g-

nelse om den nu iintligen skri,-

der tr,ll handling. Och att

iir

på, ttden

det

att så, sker bör det

knappast rå,da nå,gra

delade

meni,ngar on1, tnom, fackföreningsrörelsen.
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Så kom midsommardagen och Ettan tog fram laxen ur isskåpet
och pappa hade aldrig ätit godare

lax i hela sitt liv, det försäkrade han.
Och han såg så frisk och glad ut att
Ettan började tacka Gud, som tydligen ville låta pappa leva. Inte en enda gång vägrade han att äta vad
Ettan gav honom, ja, han bad till och
med att få kaffe efter maten, det hade han inte vågat sig på sedan han
blev sjuk. Och de pratade och skrattade, båda två, pappas ögon lyste så
där iustigt när han sagt en kvickhet,
och det sa han ofta.
Och efter kaffet sade pappa:

Du, Ettan, om
ett- parti schack?

En skråma på serveringsbordet !
Hur många outplånliga skråmor hade hon inte tillfogat sin sons hjärta,
detta hjärta som aldrig nådde tilt
full blomning
Hennes son, som
hon glömde för föremålen!
Som en blixt skakade det henne.
Upprörd i sitt innersta i medvetandet om att hon levt sitt liv på falsk
grund, i bitter ånger och överströmmande kärlek tog hon barnet i sina
armar, tryckte det till sitt bröst.

oss

Det var första gången sedan pappa
biev sjuk! Sex månader hade schack-

i sin låda och
schackbrädet hade legat gömt i
skrivbordslådans mörker tillsam-

pjäserna legat orörda

mans med sjölagen och de svarta anteckningsböckerna. Ettan hade trott

att pappa aldrig mer skulle vilja

spela med henne. Nu blev hon röd av
glädje och sköt det lilla bordet fram
till sängen, tog fram det gamla ma-

hognybrädet, som pappa själv snickrat på en långresa från Cuba det
var bruna och vita rutor, de -bruna
var i mahognyfärgen, de vita hade
pappa målat. I varje rutas mitt var
på sjön måste man ha
ett litet hål
pjäser med taggar
i för att inte hela
spelet skulle gå över ända. Nu dugde

de vanliga svarta och guia träpjäserna. Ettan tog en gul och en svart
bonde i sina små nävar och sträckte

fram dem mot pappa. Han slog en
gul
alltså skulle han börja!
- Då spelar jag utan drottning,

- pappa vänligt, då vinner du nog
sade

över mig.

Vad funderar du på? säger pap-

- I{an
pa.

leende.

vi skulle ta

du inte svara på öppnings-

Forts. å, sid.
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kysste de små utstående öronen och
vätte dem med sina tårar.
Det var som om pojken förstått
vad som försiggick inom denna storvuxna gråtande kvinna. Förtroendefullt lutade han sig mot henne och
så småningom upphörde snyftning'arna.

Jevdokia gick fram och tillbal<a i
rummet med pojken i armarna, hon
skrattade och grät som den som
plötsligt upplever en stor lycka, och
viskade oavbrutet:
>>Min

pojke

!>

pojke! Min käre, käre

EN KUDDE som i,nte taruar mycket arbete men iindå, iir mgcket dekoratiu
ser nr, prou på, hiir. Hela dekorationen bestd,r at ett banil runt om och knutet
ti'Il en festlig rosett. Att bandet ska sEs losf på, maskin beltöuer ui uiil i,nte
siiga. Ett julklappsttps, kanske?
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na i ledningen för den arbetsbrigad
till vilken den lilla grönsaksbyn hörde och också med personer som ledde

andra folkkommuner. Det står klart
att man på många områden redan
kunnat rationalisera mycket kraftigt
inom både jordbruk och småindustri
när den större organisationsramen

gett möjligheter till central plane-

ring. Befolkningen har snabbt kunnat
få en ökning av sina inkomster samtidigt som man kunnat reservera ka-

pital för investeringar. TJnder året
uppförda eller påbörjade svinhus,
hön'shus, växthus, nyinköpta småtraktorer, nyanlagda brunnar och bevattningsverk vittnade om den saken.
Att tä något grepp på hur folkkommunens organisation fungerade

var för en tillfäIlig besökare inte
möjligt.
Vad man såg var byarnas människor som tydligen hade nog med mat,
nog med kiäder, här och där nybygg-

da bostäder, hade kunnat skaffa sig
litet nytt till hemmet, stora fina
termosflaskor, blommiga emaljerade
handfat, eller
som min unga fru
- och sängen med siden fina byrån
dentäcket.

När det skrives om att folkkommunen skulle innebära en ny familjepolitik, en söndersprängning av den

gamla kinesiska familjen, förstår
man inte riktigt vad detta avser.
Ingenting av vad men s e r av levnadsförhåilandena eller vad man
kan läsa i det som skrives av I<ineserna sjäIva om folkkommunerna
antyder att något sådant skulle vara
på väg. Man och hustru, föräldrar
och barn och siäktingar förutsättes
höra ihop på samma sätt som förut.
De gamla har väI snarare fått större
arbetsuppgifter i hemmen än förut.
En nyhet är att det ordnats små åIderdomshem för sådana gamla som
inte har några släktingar, men det är
ju en klar social välfärdsåtgärd.
Men det år klart, en väsentlig förändring av familjen sker i och med
det energiska uppbådet av kvinnorna
för de'ltagande i produktionen. För
iakttagare från en del länder kan
något sådant kanske verka mera
främmande och chockerande än det

gör för oss från de skandinaviska
Iänderna.

I den lilla grönsaksbYn var barnkrubban och kantinen nya och inne26

bar dels att mödrar som förut inte
arbetat i jordbruiret nu gjorde det
och dels att åtskilliga som förut arbetat men haft svårt att ordna för
sina småbarn och haft allt matlagningsarbete att göra före och efter
arbetstid nu fått sina förhållanden
förbättrade.

Detta uppbåd av kvinn'iig arbetskraft sker för närvarande i städerna
med samma intensitet som på landsbygden, så jag ska därför berätta
också om en rundvandring i ett kvarter i Peking.
å+

För att ta hand om barnen hade de
fått igång 34 små barnkrubbor och
lekskolor och för matservering 16
kantiner. Alla dessa sköttes av befolkningen själva. När man gick ut
och in på dessa gårdar och i denna
förvirrande mångfald av byggnader,
där det kanske fanns en liten verkstad i ett hörn, en lekskola på gården runt knuten och en kantin i vad
som förut varit en gammal butikslokal, fick man en längtan att förstå
mer av hur hela denna organisasionsapparat kunnat fungera, hur de
hade fått fram lokaler och hur de hade fått folk som ledde alla dessa enheter.

Det var ett distrikt som omfattade

16.000 familjer, 70.000 människor,
som bodde i iåga envåningshus. grupperade kring slutna gårdar och stäng-

da från gatan med murar som är
den typiska gamla bostadsformen i
centrala Peking. Distriktet sorterade
under en gatukommittd, en byrå mecl
ett 40-tal anställda som hade översynen över gatans välfärdsanordningar. Ilnder denna byrå sorterar
kvartersutskott som bildas av de boende sjäIva och vidare särskilda om-

AIla har hjätpts åt, ^Så gatukommittdns
ledamot som visade runt.
Husmödrar har ibland tagit med egna möbler och symaskiner och de har
valt ut den kvinna som de visste vara

duktigast som ledarc. En del husmödrar har gett sig iväg tiII fabrikerna för att lära sig hur man gör,
ibland har det kommit ingenjörer hit
och undervisat dem. Vi har också
haft en hel del kurser, särskilt för
att instruera dem som sköter barnkrubban.

norna skulle delta i produktionen och
betonade att de arbetade dels för att

Det är klar,t att det måste innebära något definitivt nytt som sker
med den kinesiska familjen i och med
att alla kvinnor har en möjlighet att
gör'a något arbete utanför sitt hem
som de får betalt för och som de vet

de dem. En del kvinnor hade, påverkade av propagandan, sökt sig ut ti l
fabriker och kontor, men många hade inom kvarteret deltagit i organiserandet av en rad småverkstäder. Det
hade under den gångna vintern vuxit
upp ett 30-,tal verkstäder, de flesta
fick arbete utdelat från fabriker. Det
gällde att sätta samman maskiner, sy

ren att veta hur detta verkar på
kvinnorna själva och familjen. Vi har
ju hört så mycket om de strängt
patriarkaliska traditionerna i den
gamla kinesfamiljen. Ända tili nu
har det t. ex. varit vanligt att det
manliga överhuvudet i familjen tagit
emot alla pengar som intjänats av
andra familjemedlemmar och bestämt över dem. Men nu får kvinnorna själva ta hand om sin lön och de
får samma lön som männen för lika

bud ute i kvarteren som har hand

om t. ex. gatans ordning och hygien.
Inom detta distrikt hade man satt

igång en propaganda för att kvin-

göra sin insats för samhället och
dels för att de kunde förtjäna pengar
och förbättra sina egna förhållanden. Den första uppmaningen hade
alltså kommit från gatukommitt6er[å, men sen hade de boende själva
fått fullfölja arbetet som det passa-

till konfektionen, paketer"ingsarbete
etc. Några syssiade med broderier.
några gjorde elektriska småartiklar,
några tillverkade läderskärp av överblivna bitar från en verkstad. Verkstäderna omfattade från 20 till några
hundra arbetare, mest husmödrar,
men även en del män och en dei
åIdringar. Man arbetade full arbetstid, betalningen var lägre än inom
industrin.

uppskattas som en samhällsinsats.
Åter kommer man fram till att konstatera att det är omöjligt för utIänningen och den tillfälliga besöka-

arbete.

Vi minns dem som sagt att de kii själva verket var

nesiska kvinnorna

lyckliga i den strängt bundna ställning
de hade i familjen. De visste sin plats,
de fick i och med att de biev äldre
växande makt och myndighet inom
sin familj, de blev inte splittrade av
olika ambitioner soln de europeiska
och amerikanska kvinnorna. Nu är

splittringen definitivt där för Kinas

kvinnor, de har sitt intensiva arbete
med dess glädjeämnen och besvärlig-
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heter och kommer sen till man och
barn och hem med allt som där möter
av intressen och plikter och kåinsloeng:agemang'. Dessutom

\T ed, detta nu,mmer aoslutar uå,r tid,ning si,n elute årgå,ng.
L'I
En tid,ni,ngs framgå,ng a,rhcinger inte bara au redaktionens o,nstriingni,ngar att göra den sd i,ntressant och liisuiird, som möjligt.
I minst lika hög grad beror d,en på, d.et arbeie d.ess uiinner liigger
ner för dess spridning.
Vi, Ruinnor har en trofast lii,sekrets och en stor stab a,u Ilittga
kommissi.oniirer. Tack Del'e denx leuer uå,r tidning ur.dare i, en ti,rl
som kommit att betecknas som d,en stord, tidningsdödens. Och ndl
ti, nu inom kort skri,uer Årgå,ng 12 på, Vi Kuinnors lörstasida
cir det i, lugn fön:issning om att det hiingiuna arbete som uåra
kommissi,oniirer oclr, prenumeranttsiiruare i, alla dessa å,r utfört för
si,n ti,dni,ng skalT kornma, den 5i,l,l,godo också, i, fortsiittningen.
Vi, uet att uå,r tidning ho"r en oi,ktig roll att fylla. Den cir en
suensk röst i, den stora kör au kuinnotidningar runt uiirld.en som
slå,r uakt om fred,en och om kpi,nnors riitt och barns btista.
Det Ar ui i,nom kort kimnar bakom oss har uarit hrindelserikt.
De tAd.lLga tecken på, internati.onell, auspiinning sonl kcinnetecknat
den gå,ngna hösten fgller oss med, gl,tidje och tillförsi,kt. Vi, hoppas
alla att 7960 skoLl bli, eU Ar med Eodn framgå,ngar för freilsstriiuandena, och ett €tr d,,å, kui,nnornd,s n1,er iin hal,usekellå,nga krau om
Iika lön för lika arbete iintli,gen skall börja föruerkti,go,s i, uå,rt land.
Vi, tackar uå,ra trofasta kommi,ssi,oniirer och med,hjtitpare för itet
gå,ngna året och önskor denx och alta Vi, Kuinnors liisare oclt

har de den

väldiga studieuppgiften framför sig
som är deras i mycket högre grad
än männens: att lärasis Iäsa och

skriva-

De tycks för närvarande orka, de
tycks vara fulla av förtröstan, de gör
sitt strävsamma jobb och går på fritidskurser och tar steget in i böckernas värld i ett ständigt våixande antaI.

Vi, från vår sofistikerade kultur,

där vi varit med om det mesta, höII
jag på att säga, vi erinras om stäm-

i vårt land under beredskapstiden eller skildringarna av kvinnorningen

nas insatser under kriget t. ex.

i England. Vi r.urdrar hur det går när
jordbruksmaskinerna kommer på

å11-

gannare

var, när industrierna rustat upp och
rationaliserat sin tillverkning och inte bryr sig om att lämna ut styckarbeten. Kommer Kinas kvinnor att ge-
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nom sina nuvarande ansträngningar
erövra sig en självklar plats i lednin-

gen för sitt samhälle så att de nya
frukter man kommer att skörda

verkligen kommer barnen och mödrarna tillgodo ? Vi vet hur många
gånger kvinnor misslyckats med detta, när en hård, glad kamptid efterträds av en tid då man kan skörda.
Vi hörde premiärminister Chou-EnIai i ett beundransvärt intelligent a"nförande, som innehöll rnånga fakta
och inte en enda tom fras, beröra
också kvinnorTras insatser. Han talade orn hur nödud,ndtga d.essa tnsatser
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DCLr

förld,ndet ochhur gott det giorde

kui,nnorna att få, bli, själostiindiga oc}l
uad det betgd.ile för en god &ndd' i'no1n
familjen att man och hustru var jämstäIlda. Låt oss hoppas att han rätt
tolkade inte bara innebörden av nuläget för Kinas kvinnor utan också
vad som ska bli deras framtid.

Jag minns utanför en av de där
verkstäderna som sysselsatte husmödrar med enkelt mekaniskt arbete
hur där hängde en massa fullskrivna
papper på en tavla vid ingången. När
jag frågade vad det var, förklarade
rnan att det var dikter som kvinnorna hade skrivit om sitt arbete.
Jag minns en liten historia som berättades om en fru som för första

gången lyft en Iön. Hon kom hem
med massor av läckerheter och dukade upp för sin man och sa: Du har
så ofta bjudit mej, nu ska jag bjuda
dej. Och när de ätit, bjöd hon mannen på bio och de gick ut och såg
två fitrmföreställningar samma kväll.
Jag tänker på min vän, den gladå
flickan i grönsaksbyn, som var så
stolt över sitt lilla prydliga krypin
till hem och kuddarna med lotusblomman och fåglarna och jag hoppas

att det ska gå henne väI.
BRITA ÅKERMAN

A/OK LAPIA
i den stora skaran au
kuinnotidni,ngar soln utges au
heter en

KDV:s nationella sektioner.
Den iir organ lör d,en demokra,ti,ska kui,nnorörelsen i Ungern (öuersatt till soenska heter
elen >>Kui,nnobladet>> ) .
I dagarna lyller NöK LAP-

JA 70 å,r och ncir ui passar på,
att gratulera siinder ui en auundsatn tanke

till

d,ess

mödrar,

clen ungerska kui,nnorörelsen.
Ig d,et måste ju aara unilerbcrrt dtt utge en tidning sorn iir

ensam i, sitt slag i, lanilet. NöK
iir Ungerns enda ktsi.nnoti,d.ning och spelar diirför en
mAcket betgda,nde rol'1, i de
ungerska koinnornas li,a. Den
speglar deras intressen, fostrar

LAPJA

dem och

liir

dem inss sin egen

betydelse i, samhiillet Dess
starka anknEtning ti'll liisekretsen speglas bland, annat i,

att redclkti,onen uarje må,nad,
få,r omkri,ng 2.000 breo från
kDinnor runtom i, landet. De betraktar NöK LAPJA som sin,
aom hela lamiljens tr,dni,ng,
som ktimpar lör att beuara och
beftista fred.en och skapa ett
rikare och lgcltli,gare liu åt det

ungerska folket, cless huinnor
och, barn.

Vi, gratulerar uarmt 7l-dringen, dess redaktion och dess

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