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Vntcrorgcl
av Erih Axel Karlfeldt

Ditt tempel är mörkt och lågt är.dess vzr,lv,
ÄIJhelgonadag!
Där slocknar somrnarens ht'rnn so11l ett skalv
av klåimtande slag.
Sin ma:rtel river den svar.ta sky,
och lundarnas bleknade trasor fly,
och natten mässar om allt sour är dött.
allt hö, allt kött.

Det dagas ånyo, det klarna.r, så vitt,
det blånar så vasst.
Det viixer en värld ur förgängelsens nritt,
en vit och fast.
I frostiga kvällar skönjs en arkad
med pipor av silver i glittrancle rad:
nu reser vintern sitt orgelhus
ur mörker och grus.

Nu höves ej lövens lösa lek,
ej susande åing.
tr'ör svag är den saviga bågen, för vek
är blomsterstråing.
Men furan på höjd och granen i dal
de ljuda alltjämt sorn en sträv principal:
Cecilia stämmer sitt instrument
till rGnrds advent.

Nu ligger det stora tempeltun
som en liljevret.
Drag an registren, clr'ag dov bordtrn,
drag gäll trumpet.
Stäm upp för din konung, du stämmornas rnö!
Ifan kommer på gången, den flingor beströ,
och stilla ekar ett svävande svall
från himmelens hall.

Tungt trampar Eol, alltid beredd,
sin f,låsande bätg
och håller väderkistan försedcl från helg till

helg.
Där' väntar. nordan på nyårsnv
att stöta i smattrande horn av bly
och östan att fötja med herdesång
de vises gång.

Du höga orgverk, jag är en man
i din menighet
och samlar din mångfald, så gott jag.kan,
till enighet.
Nu lär min ande din egen ton,
den fulla klangen, den djupa ron,
att jag må gå som på sabbatsfärd
i min vinterwärld.

['rån tidig skvmning, då lamporna tåints
i östltgt kor
och vintergatans valvspegel spänts
av flammande flor.,
det susar ibland intill gryningens väkt,
som stjåirnornas lugna andedräkt,
en enda ton, en gla-sigt klar
och underbar.

En fimbulnatt som i hedenhös
med bävan jag hör,
när svällaren öppnas och blästern går lö,s
ur flöjtverk och rör.
Det skallar basun som i håligt trä
av knäckta ekar som sjunka på knä,
och ståimmor dansa i viitl mixtur
som rykande ur.

Jag vill gå ut en violblun kväit
bland isig björk
och höra den strykande violoncell
som sväller mörk;
och jag vill höra i fasilagskoral
det växlande r,isslet av salcional,
den första vårliga eolin
i morgonens vin -

Lill dess Maria går skär av sol
på skarens glans
och fåister kring skogens mörka kjol
en hasselfrans
och säger: >>Syster, clet töar från kvist.
Nu vila, du vita organist!
Av rnusikan,ter ett brokigt bancl
styr upp mot vårt la.nd.>>
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ATT PROVGA
r r ct var inte meningen solll ctt
lJprov, det bala blev så.

De hade kommit överens olrl en

tur tiilsammans. Bara för en dag'
De skulte tr'äffas pa stationen.nted
ryggsäckar och vandringsskol' Kloc-
i":i z på nrorgonen, och ,om allt gick
som d.ät skufe, borde de vara till-
bzrka igen klockan 9 På kväIlen'
lnd"ers"hade jr-rst kommit hem från
IJppsala, där han läste jr'rridik-' .Nu
.-fiitt" han h:r ferier och börja frisk-
snolta. Edit skulle vara med, ja, han
näde vissa avsikter med E'dit ! Hon
var nyss fvllda nitton och han var
tjugotre. Ifan tYckte att det var
mycl<et IämPligt.

,Sot"tt sken -över världen och fåg-
larna d.rillade som tokiga den mor-
gon när' Eclit n"red sin lyggsäck stod

[a utotio.ten en kvai't före sju och

.rantud" på Anders. Hon hade intc
köpt biljött än, hon visste inte rik-
tigi var'[ han vil1e fara. och kattsltc
.riit" h,..t bjuda henne på resan' Han
had.e alltid gott oln Pengar" men
Ed.its portmonnä var tunn som ett löv'
I dag innehöIl d.en likrräl en femma,
.o* 

--u*ma lagt dit när hon hörde
talas om utflvkten med Anders' Det
var alltså inte clen vanliga penning-
bristen som gjor"cle hennc nelvös i
c1ag, d.et var bzrra så orcancie att de

intä' kunde bestämma lesans måI
tillsammans. Hon ville inte vara ett
våp. Antlers skulle få se hul käck
hon varl Hon såg ner" På sina Präk-
tiga lågklackacle vandringsskor med
triå soctror nervikta omkring vristen'
Och hennes mör'kblå kjol och ljtts-
bIå blus val'ock'så alldeles spott-
mässiga. På huvttclet hade hon den
ttya ,rltu studentlnössan - 

ntt skulle
hän kanske få tillfä]le att tala om
för' Anders hrtr det gått i exa'men'

Nornll au

GLI l( H I[,D 7'E G E N

Med en ilning av lYcka tänkte hon
på hur stilig han såg-ut nä1 han gick
ia Stotg.tan bland" cle andra ungdo-
lnurnu 

- 
och nu hade han bett just

henne att följa med denna strålande
dag. Han hade inte glömt bort henne
,ttä"r den långa vintern i lJppsala'
Mu**n sade attticl att han skulle gå
långt. Men Edit tYckte inte -o^
-oä-as tonfall, när hon sade det'
Det var som om mamma menade att
han tänkte för mYcket På sin kar-
riär.

Nu var klockan fem minuter i sju,
tåset stod där ttte och fru'stade,
stitte Anders komma för sent ? Om
hon bara visste vart de skulle fara?
Anta.gligen till HalI, dit for man ju
:rlltidl ften tänk om han hittat På
något originellt och blev besviken
ifaTl rron t<Opte biljetter till Halt?
Fion stoil ängslig framför biljettluc-
l<an, när Anders kom in i väntsalen
med tånga steg.

- 
Uar ciu k-öPt biljetter? frågade

han glatt.
--\"j, vart skall vi fattt? sade

hon förvirrad.

- 
Vart du vill ! r'oPade han' SkYn-

da dig bara !

Octi Edit tog två biljetter till Hall,
det var inte tid till något originellt'
De rusade ut och uPP På tåget' I
nästa ögonblick smällde dörrarna
ig'en ochTaget ångade l-"3+.?u,satte
sfg andtrutna påin gul träbänk och
hälsade på varäncira. Anders lade ge-

nast armen om Fdit, det var som om

han rådde om henne. Ifon kände det'

- 
och hon tYckte om det' Det var

ljuvligt!
De satt alld"eles ensamma i den

rökluktande tredjeklasskup6n''Innan
tåget stannade första gången^.hade
naä kysst henne två gånger' .'Sedan
trom d"et folk, och han nöjcle sig med
att klämma hennes hand i sin' Edit
önskade att de fått vara ensamma
hela tiden.

Hall xoPad'e en skrovlig röst. -De
samlade hästigt ihop sina ryggsäckar
och rusade ut. Solen sken slösaktigt
över världens mest idylliska station'
I den lilla trädgården blommade
äppelträd,en skärt och vitt, och luf.ten
väi f,",tt av milt surrande bin' Utef-
ter stationshusets södervägg stod sex
sammaldags bikuPor." -- Sticks inte bina ? frågad'e Edit
en gammal stationskarl som soPade
trappan.

-I 11sJ', d.e är så tama, sade han
och kisade finurligt med ögonen' Och
om de sticks, så är det bara bra mot
rematisten. Vi som har bin, har al-
drig rematist !

i Ä* det sant? frågade Edit när
de vandrade uPPåt skogsåsen'

- 
VidskePelse, för'står du väI, sa-

de Anders överlägset.

t\ T är de gått en timme uPPför den
L \ tåt g=umt stigande vägen.. .undra-
de Anäers om de skulle titta På
smörgåsarna i ryggsäcken. Edit var
förtjrist, det var en lysandg ^t-dg' 

D"
sattä sig vid' vägkanten i bIåb.ärsri-
set och lytte smbrgåsar' Det vill sä-

S" l"O"Å åt samvetsgrant uPP alla
Eom Oet var kalvstek och gurka På'
Edit tänkte: Jag är ingen barnunge
sotn bryr mig om en smörg'ås mer
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cllci. nrintltcl Och hon tog frarn sin
tei'rnosflaska mecl kaffe.

- Dlicl< för'st du ! sade hon och
r'äckte honom c,len liiia bägaren scmr';u' loekct till ter.nrosen.

Och h:rn clrack __ cch sedan clractrrhon ur samma bägare, ty cle haclebala en. När Cet var: 
'gjört, 

tänkteh:rn kvssa henne. men iir,st i' clet av_gör'andc ögonhlicket kom någon cvk_l:rnde utför. backen och han-släppte
henne hastigt.
. -_ _D.! gör vät ingenting, mninla_

cie lldit besviken.
På andra slrlan åsen låg ett pen_

.sionat, där man bnrkade aä miOaag.
Men innan cle kom fram ciit hade cie
låt! tag i en mvcket bättrc Unt..Det var en bondgård med on popp""._
skvlt i fönstret *Kaf6 octt srnr;r.eå_
sal'>.

, Skall vi inte stanna här. i stäl_let- för. att gå fram till pcnsionatet ?sade Anders. Där mötei vi kanske
bekanta och får inte vara i fred!Jä, Edit viile förfärtigt *ärrrostanna hos >Kaf6 och smöäåsär.r.

-_ Här är så vackert: saOe hon
cii'ömmande.

- 
.- fnte precis vackert, sadc An_clers och pekade på gödselstacken,

men fridfutit!
Edit kände ett litet stick i hjär.tatnär han skrattadc, tnen hon bc;icie

.sig ner och bröt en gullrrirr" i e"aå;iunder ett mossigt ä.ppeltr,äcl.
_ - - Se, sade hon, ärl den inte v:rc_ker ?

__.,?:.t var i-ngen vaniig bondgård,vlxet ntan kunde förstå redaä avsl<ylten i köksfönstret. ,eå;å"r.n
hade en fiol på väggen, och mådan
oe...t_vå unga vandrarna drack clen
Tj."lt hans gnmma satts fram, bör_jade han spcla för, dem.-- DeL låter inte illa, sade Ancler,still Edit. I(an han ha gjo;^- O"tsjälv ?

--- Är drr tokig, Iog Eclit, det ärju Anitras dans !

. -- Vem har gjort den då? viskarie
l\n0.ers.

Edit viskade tiilbaka:
- Grieg.
När ma.nnen slutat, utbrast Anclersmycket naturligt:

_ 
_- Det var ju Anitras flsn5 _ ayGrreg' 

- 
inte så tätt _ det gjordeni bra !

Mannen bockade tafatt och konrfrarn tiil deras bord.
- . Se spela, det är det enda jag

velat ! sade han hemlighetsfulif äcntittade förstulet mot ciöiren, Oär franshustru nyss försvunnit. fvfen .jas-bfevgift, se. . . Med henne. Hon a-r nogbra, det är hennes gård.
IIan blinkade och pekade medtumrnen efter den medeiålclers kvin_

nan,_ som nyss betjänat dem. Editkiinde 
. 
sig underligt upprörd. tlo,reste sig.

. -- Yi måste gå nu, sade hon ochorog dJupt efter andan.
-- Varför det ? frågade Anders.Här blir det en bilig iriAAagl
Varför hacle han sagt det där omAaitras dans, som hän inte visste

något om ? Och den där spelmannen
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som fått gårr1 och gr,uncl genom zrttgifta sig. . . Den stackari hustrun
såg minsann ut att få gör,a rätt för
sig!

_ . Jag vitl gå! sade lNdit envist.
Vcm av oss skall betala irijölken ?

Anclers betalade. De giök lrt på
vägen. Solen stocl högre än någon-
sin, I<lockan var. nära tolv, men "om_

irring ciem hacie dct blivit kvlisare.
F,'dit sade ingenting. Gc;dselitaZten
fö;'svann i fjärran.

Två cyklister kom i rasancle far,t
och snsade förbi dem. Anclers stack
.sin arm under Edits och ryckte hen_
ne ut på vägkanten.

-- Såna bnsar! ropacle han. Deliunde jLr ira kört över oss ! Hantlvckte henne intill sig och sacle: Durir väl inte leclsen, Ettan ?
Med ens käncle Eclit att hon inte

r.'ar led,sen. Det var ju bara skämt
det där med Anitras dans. Ifeia värl_
cien blev varin när Anders tog i hen_ne så där öint och säl<ert, säm omhan hade all världens rättigheter
över henne, Ifon smög sig villi-gt in_tiil honom och han ky*sste li"rr",precis som hon önskat. Vägen låg.

- De .satte sig i clet fliska gr.äset un_
cler_ en björ,k mecl späda cloftanc,le
blad.

Då sad.e han mecl alldeles vanlig
r'öst:

=_ Edit, vill du gifta dig med mig ?

- Edit såg alctetes törlkräckt pa
honom. Varför blev hon så rädd ?När han kysst henne hade hon intevarit det rninsta räcid I

Han skrattade överseencle.__ Vad är det ? Tycker du inte ommin fråga?
. Edit satt tyst och bet på ett gräs_

str'å. Tycka onl? Hon vär upp'iörcl,mer upprörd än när han talat omAnitras dans _- men hon försökte
dölja det med att tr_rgga på ett gräs_strå. Vad var det iör ätt ret äert
,d:.""-" fråga ? Ty d,et var fel -- det
Kande hon rned hela sin var,elsel Hontvckte inte om hans saff att fr,åga
-- lrren hon tyckte om honom. Omhan hållit henne i sina armar. ochsagt: ÄIskar du mig? då hade hon
utan betänkande viskat ett hänsivetja. Men han frågade inte ails orÄhon
älskade honom. Viil du gifta dig med
mig? hjärtat buttacle. Hön visst-e inte

tom framför dem, långt bor,ta i
skogskanten syntes det bäkanta nen-
sionatet med tegeltak och v"rurrldor.

-_ Ska vi verkligen gå dit ? fråga_
de_ha.n motvilligt. Är du hungrig?

Nej, trdit var inte ulls hun-glig.,
hon hade drr_rckit så nrycket djc;ff<
och ätit så inånga smörgåsar, "ho,
kunde gott reda sig till [vällen, de
jr.g:'aq l.<_anske genast bege sig på vägtill utsiktsbei'g'et, målet förattä trat-
tens utflykter ?

Ja, det var just vaii han ville. Med
raska- steg gick de en halvtirnme, så
sade han:

-_ Du, det äi, gr,äsligt hett t

- 
Ja, sade hon, vi vilar oss etttag!

or-n hon ville gifta sig med honom!
- Jag skall bli något -- lärarin_

nål kanske, eller tandläkare ! sacle
hon plötsligt och kastade bort gräs_
str'ået.

Anders började skratta.
-- Utmär,kt! sade han. Sjätvför_

sör'jande kvinna. Det är. just vaci jag
behöver. Tror du jag tänker hinära
dig från att bti tandläkare ? Det ärett bra yrke. Stora inkornster . . .

Nu hände det mär'kvärciiga att Edit
kände att hon absclut int-e ville bti
tandiäkare. f rrarje fall ville hon att
han skulle ha satt sig emot clet ochsagt: Älskling, du skall vara minaoarns mor. . . Eller något dylikt.
Och Edit st<ulte ha fått lverbävisa



honom om att hon inte var någon
ranka . . .

Hon teg. Tlans sista ord >>stora in-
komster>> blev hängande i luften.
Han tyckte själv att clet var obehag-
ligt, han böjde sig framåt och tog
Edits lilla bruna hand mellan sina'
Hon såg skyggt upp på honom. Dct
.stod en strid mellan hennes känslor
och hennes tankar. När han rörde
vid henne ropade hennes känsior: Ja,
ja! 

- 
men när han taiade bör.jadc

hon tänka, och när hon tänkte blcv
hon o,säker och något inom hennc
murnlade: Nej, nej!

Han böjde 5ig ner och kvsste hen-
nes fingrar. Så underligt, tänl<te
hon, om han inte talade, skulle jag
tycka om honom !

- 
Skulle vi inte passa bra för'I'ar-

andra ? frågade han ivrigai'e än föi'-
ut. Kan vi inte för'lova oss genast ?

Edit skakade på huvudet.

- 
Nej, sade hon långsaurt, ittg

måste tänka. Men i samtna ögon-
blick visste hon att hon inte behöv-
de tänka. Det skulle bli nej och nej
och nej ! I går hade hon mecl darran-
de förväntan glatt sig åt tlcnnir
vandring -- hon h:rde knappa.st kttn-
nat sova i natt av orolig: glädje, hon
hade sett hans vackra huvucl så snart
hon slöt ögonen, hon hacle höit hans
r'öst viska drömda ord. >>Älskling - -

älshade 
- 

ljuva 
- 

äiskling!> Och
nu hade han talat, nu hacle hon sett
honom, nu hade verkligheten korri-
gerat hennes drömbild. Det hade bör'-
jat i morse när han kom för sent och
lät henne l<öpa biljetter 

- 
vart hon

I'ille, bara hon skyndade sig! Han

Kangorno
f1ängorna var inköPta i en fin bu-
| \ tit< i staden. I en kartong anländc
de tiil en liten lägenhet i förorten,
där de togs fram gång På gång tili
kärleksfullt betraktande innan dc cn
vackcr söndag hunrle få ,börja fylltt
sin bestämrnelse.

Sedan kom sernestern och inom
kor,t, tid bar kängorna, med sitt blän-
kande ovanläder och sina kraftiga
sulor, otaliga märken av vandringar'
i berg och moras. De började se med-
tagna ut. I dessa kän,gor dolde sig
om dagarna ett par små fötter som
bar upp cn smal slanh flicl<kropp.
Och i denna kropp boride en ensam
liten själ sonl uppe i bcrgcn ville
hämta ny kraft till livet.

trfter den :rndra utflyktcn i bergen
betraktade flickan rned s,ammandrag-
na ögonbryn kängorna som var över-
dragna med ett tjockt lerlager. Med-
lidsamt tänhte hon på skoputsaren
som säkert skulle få hårt jobb med
ciern. Och så belöt hon att låta apel-
sinen hou hade kvar försvinna i den
ena kän,gan.

/', ')
\

Det kom regudagrLr rned uppblötta
vägar och smuts. Kängornas ägarin-
n:r hadc dåligt samvete när hon om
hvällen stäil,dc skolna utanför dör-
lcn, sä tilltygade var de. Hon kundc
inte anna.t: några snyggt inlindade
cigarretter försvann i den ena kän-
C'AY]

Nästa morgon upplevde hon en
oanad överraskning. En av dc väl-
put.sade kängorna hade blivit blom-
vas. Iln litcn bukett fjällblommor lys-
te ur skaftet. Leende ordnade den
ensamma vandrerskan blommorna i
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hade ingen omsorg om henne, han
ville bara 

- 
fria! Och sedan? Baxa

bagateller 
- 

ingenting att ta på:
Anitras dans 

- 
hans rädsla för att

folk skulle få se flsm 
- 

hans klum-
piga hårda ord som stora vedträn,
som gjorde henne illa . . .

Nu kysste han hennes fingrar igen.
Det ryste till i henne. Om de inte
gått ut på denna vandring, hade hon
kansl<e sagt ja! Hon skulle ha blivit
tandläkare, och han skulle ha glatt
sig åt hennes >>stora inkomster>> .. .

Hon rodnade när hon såg sin tan-
lie i ansihtet. Vad villc hon egentli-
oen ?
- --- Vad tänker du på? frågade han
en aning otåligt. Du är väl inte stött
på mig ? Har jag sagt något . . .

O, nll visste hon det ! Hon ville
visst ha ett eget yrke, hon ville gär-
na, ha stora inkomster -- men det
skulle inte ingå i hans beräkningar !

Han skulle iilska henne, han skulle
inte säga: Vill dr-r gifta dig med mig?
Men om hon nu försökte säga detta,
skulle han genast sakligt börja för-
l<lara att han naturligtvis äIskade
henne innan han frågade om hon vil-
Ie gifta sig med honom. Och hon
sl<ulle komma till korta i diskussio-
nen.

Hon drog tiil sig handen och såg
upp i den ljusa björken.

- 
Nej, sade hon, jag är inte stött.

Men jag kan inte svara nu. Jag
skulle ha lust att fara hem med fyra-
tåget, om vi hinner till stationen till
dess ?

Hon steg upp ur gräset och bor-
stade ltt vecken på kjolen. Han kän-
cle sitt rnisslyckancle och sade förar'-
gad:

- 
Vad flickor är nyckfulla! Jag

tloclcle vi skulle stanna tlll kvällen'

trdit blev inte ond. Hon såg ut över
vägen och tänkte på pappa. Så rar
pappa varit ! Anders var inte det
minsta lik pappa. . . Men Anders
tyckte inte heller att det var något
att bli sjökapten, fast hans egen
pappa varit det innan han bler,'flott-
ningschef.

-- Anders, det är en ung' man som
tänker på sin karriär, brukade mam-
ina ironiskt säga.r.

På hemvär"n "uft de åtcr i en toi-u
rökluktande kup6 

- 
men han kysste

henne inte. Han var tydligt för'argad.
Hon såg det och tänkte: det är' inte
hans hjcirfa som är sårat . . .

Han följde henne hem. På tlaPPan
,stod Helga och undrade över att de
kom så tidigt.

- 
J21, Edit hade inte lust längle,

sacle Anclers bltttert.
Helga såg ogillande på Edit, som

ropade:
-.'- Är mamma hemma ?

Utan att säga adjö lämnade hon
Anders åt Helga och lusade in i hn-
set. I köket fann hon mamma. IIon
slog armarna oul halsen På hennc
och kysste henne på kinden.

-- Vad är det, barn *- du ät' väl
inte förlovad ?

-- I{Llr kan clu tro det ?

- 
Å, jag har väl sett hur Anclels

figurerat för dig . . .

Edit skrattade.

- 
Det var nära, tnå dr-t tro ! Men

nu vet jag att om jag föriovar mig,
måste det vara med någon som är
lik pappa. . .

--- Ja, ja, sacle matnma och gick
fram till fönstrct. Där ute såg dc
Anclers vandra bort med den tomma
lyggsäcken pä ryggen.



Brev frön vårs
vgnner''KOREA
\ /id Vär'ldsfredsrådets möte här i
I Stockhotm i vår'as träffade jag

clelegaten från I(orea, Mr. IIan, en
av mina vänner sedan 1gb2, då jag
besökte Korea. På h,årrS begäran
skrev jag en hälsning till Koreas
folk och framför allt till des,s kvin-
nor och talade om min beundran, hur
jag sörjt med dem och nu gtäds med
dem. I juli månad stocl min hälsning
i en tidning därute. Nu i höst har jag
fått fyra brev från pjongjang till
tack.

>Jag läste ert vänliga brev till det
koreanska folket med glädje och till_
givenhet>>, skriver v. ordf. i l(oreas
sektion av KDV. Ett annat brev från
medlemmar i föreningen säger att
alla Pjongjangs kvinnor läste mina
o,r,d med djup r,örelse. De har alltjämt
ett klart minne av hur vi möttes på
en gata mitt i bombröken. De berät-
tar om hur Pjongjangs gator nu är

ett glas. På kvällen ställdes kängor,-
na utanför dörren igen. I sina innan-
dömen dolde de en apelsin och en
chokiadkaka.

Nästa morgon bringade en bukett
förgätmigej, blygt intindad i sitke-
papper, cn hälsning från en m,änni_
ska till en annan. De hade aldrig sett
varandra, flickan och skoputsaren,
och ändå var det en kärlek som de-
ras enkla gåvor och stumnna häls-
ningar anförtrod.de ett par nyktra lä-
derkängor. Men en morgon stod två
grova mansskor f,ramför dörren. De
små kängorna hade vand,rat vidare:
till något fjärran okänt mål.

Och i en vrå i det stora pen:siona-
tet, bredvid sin putsmaskin, blickade
en ung man med rådlöst anrsikte på
en bukett violer, omsorgsfullt invi_
rade i vått papper, en buket,t som
han nu alls inte hade någon anvåind_
ning för mera.

F.
e,

Inbticldad i, grönska tiggcr d.en åte:r_
uppbyg gda TJlm,ildaipaui,Ijongen 

7tå,kttllen, Moranbong i e.jonq.janq.

mycket ståtligat,e och vackr ale än
före kriget.

Ett tredje br,ev är. skr.ivet av
kvinnliga ar.betar,e i återuppbygg_
nadsgrupp f. De ber.ättar. orn ciet nya
Pjongjang, dess blå hinrmel och c1e

gr'öna ti.äden längs gator.na: >>Vi
byggde upp ingenjör'shögskolan 15
dagar före utsatt tid; vi fick hotellet
för utländska gäster. färdigt 20 da-
gar tidigare än ber,äknat> och så räk_
nar de upp en rad vackra byggnaiier.
på kullen Moranbong. Till sist säniler.
cle hjärtIiga, svstei.liga hälsningar
till c1e kära arbetancle kvinnolna i
Sverige.

Alla dessa. tre bret' hi1r' sänts i kr-

En, au bret:skri,tarna iir ju,ris strtdt._
rande ,.-id Ki,tn II Sttttrl-uniuersitetet.
Hcir ser ri, en, dcl ctt; de:t c|terupp-
Qy g gda u.ni,- ersit etet.

reanska original mccl engeisk över,-
sättning och mecl en mängci fotos.

Det fjärdc brcvet är skr,ivet på
engelska av en jur,is studerande vicl
Kim IL Sung-universitetet: :>När, fri-
hetskrigets lågor blossade i vår.t l:rnci
hör'de jag ert namn på en namnlös
höjd vid östkusten. . . Nu är det fred
i vårt land. . . Äteruppbyggda fabri_
ker och andra för,etag fyller sina pro-
duktionsplaner och mer till. Bönder,-
na i jordbrukskooperativen arbetat.
mecl glädje på de gröna fälten. f dag.
när tre år gått efter stillestånctet
finns det bra hus och gator i pjong-
jang och i alla delar av landet. En
stor mängd unga har återvänt till
sitt arbete elter titl sina. skolor. . . Ef_
ter krigets bittra er.farenheter Lrpp-
skattar vi än villmal,e än fönrt fre-
cien till dess I'er,kliea vär'de.))

A tt tI r 
" 

ct, Att d t. t' t, t t

Atttlt't:a Attdr.r't'tt ctclt, ot.clföt.ttttdr:n, i
Koreas clemokratisÄ'a Ä'ririnot'örbruttl,
Pak Dett, Ai. Bildctt to11s rid rlr Att-
dreetts Zrcsök i Kore:a sontnturen 7gSZ.
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KORVSKINI\ET $amiå6e!åvet

net var titligt På våren, snön var

[J ittt" borta, envisa rester clröjdc

sig kvar på norrsidan' Tillräckligt
varmt va,r det ända tyckte de barhu-

v:rde pcjkarna och fl ckorna i lcken'

Stegen for' lättare över marken och

rcpen kring kulolna på trottoarcn
ville aidrig sluttr.

-- I'.rrck ii laje, nää, ingen sträc-
keiin hör du!

-- De va välan jusrt, ja h'u' intc
tänjt på mej !

- 
Men strecket då,

mecl halva fotsulorna?
Kulor bYtte ägare och

na vai:ie'rade.

överskridet

lycko,färgcr-

Kring hcPPrePet utanför mjölkaf-
fären sprang några poikar och ville
retas. Den äldre av flickorna satte

upp en avvisa,nde min och när det

inte räckte sparkade hon cfter dem

och skreh: tjejtjusare, tjejtjusare!
Allteftersom'dagen fortskred slu-

tade sclen att värma. Leran i gräs-

mattan stelnade i fotavtrycken efter
de sista kulspclarna. Rännilarna slu-

tade upp att finnas till och för någon

som kände sig annorlunda hade Sti-

na, aldrig förr varit så vacker' Hopp-

lepcL ringlade lunt ha'ns arm och

han tänkte: iag tYcker om henne'

Och han sa till henne:

- 
Vi hoPPar i mcrron också, gör

vi inte ?

-- Jzr rnen. ' . ja kanske ska åka

bort...långt bort.
-- Ska tlu vara där länge ?

Hon visste inte säkelt och skrurrade

på sig. Man skttlle kanske inte lulas
så långi, men han var ju så intresse-

rad.

- 
Nä, du hoPPal i morron vå,

gör du inte ?

Det sista var intc hans PåLritt, Ro-

berts f,ar"sa sir så när han ville för-
sälir'a sig om att bli åtlYdd.

_-Nu måste ja in och lägga nrej,

svarade hon och tog rePet från hans

ålrm.

-- Gör vi inte ? uPPrcPa'de han "n-
ställsamt'

- 
Hcj dåi, vi hoPPar noL$ i rnor-

lon, skrck hon kommen halvvägs
över gatan.

Han såg efter henne, så var hon

försvunnc,n bakorn huset På andra
sidan. I morron hoPPar vi, hoPP'

ho,nn. . . över hus, över vartenda tak'

r-r IIEN TLOUELL

N/ils-Eth Nicolo.tsson

I{ej vad clet är skönt, }roPP, hoPP

mina drömmars drottning.
Kväilen var kyli,g nu rnen han frös

inte, något värmde inornbords, något

h.an :rldrig känt förut.
Kavajen var inte Prec's snYgg och

nog var översba knaPPen svår att
knäp,pa ,mcn höll man armarna så

och så. . . ja, intc var kavajcrn sä

trång och ful att den inte dög åt

h:nom.
{.

I dag skulle han inte hoPPa, bara

stå och väIja uttryck medan hon cch

de andra väsnades. Ena ar'men kun-

de han hålla instuchen så här, nej,

bättre vorc kanske att stå me'd ar-

marna i l<ors, men då strama'de det

så för:baskat i ryggen. I(napparna då

- 
han hunde ju ha dem uPPknäPPta

och med händerna i fickorna stå där

iite ulanför deras le'k.

Har de k,omrmit än tro, är det dags

att uppe'nbara sej ? Bäst att inte ha

så bråttom, inte verka för enträgen'
Alltmedzrn han styr'de om sig fram-
för spegeln funrderade han över detta'

UPrPhetsad stod han där rnedan

rodnaden färgade hans h-nder' Såg

han inte små röda hjärtan också, l'ite

varstans i rummet, till exempel där

uppe vid hatthyllan, inbäddat i rosa-

färgat dun, så iätt cch mjukt s'cm

finaste andedräkt.
Han skulle ha velat sträcka fram

handen och rör'a v'd det om inte rno-

dorn funnits alldeles inpå ho'ncm'

-- Vad 'du ser Putsa'C ut i dag då,

som om du skulle ut På fr-arstråt'
Eilcr är du bortbjuden kanske ? sa

mo,deln och torkade av hänCerna pä

förkläcie t. Det f örebådade att han

inte längre skulle få vara ensam oiln

s-n heml'ighet'

-- Inte va ja vet' svaråde han och

drog sig inal rummct.

- - I(om, du har en fiäck På bYx-

beuet, ja ska ta lite varmt vatten ' ' '

- 
Nei, avbröt han brått, jag kan

inte se någcn ftäck oc'h skulle där

Forts. å, sid. gS

Ur

Dcssa bildcr är hämtade ur cn

kinesisk livinnotidskrift, >>Tsjung-

kuo FunjY>> (Kinas k-rinna) ' Pro-

blemen de illustrerar tycker vi oss

känna väl igen iiksom ociiså dc't

inre saralrandet meiian den lille
gossens och den Vuxne mannenS

beteendemönster . . .

IJ Ttpf ostrans f ru'k,t r:r

\

En mönstergill ntnke
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ftUSKORSET
En badn olluorltg o"h lusfig hi,storia eu r1I. r{oro, joloua

tr)"t var ännu tio minuter kvar tillsrl täget skulle gå. Då kom den sistapassageraren in i kup6n: en ung
blond kvinna, som trot! sina friska
rosiga kinder såg en smula bekvrn_
racl och orolig ut._- Här är min plats, sad"e hon,medan hennes blick svepte över de
obekanta medpassagerarna, som sla_git sig ner omkring Oet liita bordet
vid fönstret. -_ Här, Vasia! sade hon.

..Uppmaningen gäIlde en ung hög_växt man, som bår på två kof"fertar.
l -Vi lägger upp prylarna genast,

sade han, men blonäinen protesterade:
_ . Nej, det gör jag sjätv sen, låtdet vara. }Iör i stäilet på vad jag
säger: Andrjusja måste hä levertran
varje dag, hör du! Glöm inte: en rnat_
sked morgon och kväll. Och om Ma_
r"ia Ustinova kommer med tvätten. . .-- Men Ljuba, käraste ! avbröt han
h.".yg. _- Iuq ber dej, var inte ,orolig,
allt ska gå så bra, sköt du ditt bara.
Det är det viktigaste nu, det för,säk-rar jag dej!
.. -.- Du glömmer naturligtvis allt_ihopa igen! sade hon föiebråenOe..-. I(om ihåg att betala mjölkbudet,
i övermorgon är det clen siita i må_
na,den.

__ Det har jag ju redan sklivit
upp.

B

..-; g.h.se igenom tvätten så ingarrammande plagg är med. Hon för_vaxlar ofta. Och glöm inte vattna
blommorna. . . xom nu, så följer jagdej ut.
. 4"..av medpassagerarna, en t.jock
Jovlal_rlk man, skrattade och slog ritmed händerna i en resignerad g"est:
. _'- {ur gtömmerAet iätta fati Aetkg1 ni ta gift på. Något url""t a,otånkbart, fortsatte han trilosoiist<t.Alla de där smådetaljerna tf,gerhögt över en mans horisänt. ''

__ Sånt måste man ha speciell
Iäggning för, och d,et har bara^ kvin_nor, sade en annan.
. -_. aqlgpå speciell läggning så karrjag berätta en intressanf hist"oria fcirer, sade en tredje.
. . Jag är idel öra, sads den tjockeintresserat och satte sig netvämttillrätta i sitt hörn.

. 
-- Jag råkar va,ra j,ournalist, sliani veta. Till åttonde märs hade jag iuppdrag att skriva något om ferc;m_da kvinnor i vår stadl Ärtigt taiatfann jag det inte svårt, för "urvälet

var rikt. Jag valde bland ett tjugutal
9_c4 stannade stuiligen för ".fäIena
I(olossova, som är professor vid sia_
9gru ögonktinik. Henne hade jag
]qlg." haft ett gott öga tilt. Hån'ärKand. som en framstående kirurg,

som kan utföra de mest besvärtiga
ögonoperationer. Hos tzr.ndläkarån viOdistriktspoliktiniken var jag 

"rr--Orrgvittne till följande:
Ut ur ]äkarens mottagningsrum

5oT en gråtande kvinna "o"h-l"dcle

ITJ "". titen pojke vid iranOen;- po;-
Ien_ . stapplade på sina tunna, iitetkrokiga ben. gredvid A"m giåt 

",medelålders och ganska tjock"läkarc.
>Men snälla ni>, sade han, medan

han tryckte sin vita mjuka hand motbröstet, >>varför ska- ni ta det sahärt? Jag försäkrar er Ltt ,ri attsinte behöver resa till Moskva så
14"g" vi har pr,ofessor Kolosso.r.;r
här.>

>Vad kan hon göra?>
>O)), utbrast han. >>Ifnder, rena

under, försäkrar jag er! Om inte honåtar sig det, kommer man heller inteatt kunna göra något i Moskva. Där-
I9t- att. . . ja, sorn sagt, professor
r(olossova är en mästarJ i sitt fack.>>Senare råkade jag tillfälligtvis
lyssna, till ett samial- om profe-ssor
I{olossova i spårvagnen. Det var ettgäxg studenter sorn pratade högijutt
och grälade om en bbmbuketf ächtydligen hade vätdigt bråttorn.

>Jag ska alltså säga så här, me_nar du)), hördes en tydligt nervös



rö,st: >>Som ett uttrYck för studen-
ternas tacksamhet ? >>

>>Inte behövs det några tal!> av-
bröt en annan student med tjocka
hombågad"e giasögon. >Vi bifogar
helt en-kett ett kort och skriver på
det: 'Med uppriktig beundran">> var-
vid han rodnade över hela ansiktet.

>Titta, så röcl han blev!>> skratta-

de flickorna. >>Pojkar, Andrjttsja är
förälskad!>>

>>Ja>>, medgav han, >>vad är det med
det?>

>Det är riktigt!>> instämde en av
flickorna. >Jag är själv vansinnigt
förälskad i henne!>>

>>F ör vem är blommorna avsedda,
om det är tillåtet att fråga ? >> sade
jag.

>fcir vår lärarinna, Jelena Kolos-
sova.>>

Så beslöt iag mig ailtså strax
före åttonde mars att göra professor
Kolossovas bekantskap. Jag ringde
upp ögonkliniken, bad att få tala
med Xotossova, sade vad clet var frå-
gan om 'och stack inte under stol
med att jag ville skriva inte bara om
hennes arbete utan också om hennes
liv. Hon drog På målet ett tag, så
sade hon: >>Titta hem till mig vid
femtiden i morgon!>>

Jag infann mig Punktligt nästa
dag. Jag ringde På och fick vänta
en stund, så hörde jag snabba steg
och d.örren öPPnades med en sådan
fart att jag så när hade fått den i
huvudet.

>>Vem söks?>> fr'ågad'e en slank ung
flicka med sträng min. Hon hade ett
livligt ansikte med uppnäsa och,stora
ögon och hon såg så bestämd ut att
jag höll På att taPPa fattningen.

>Det är bara jag och barnen som
är hemma!>> sade hon kort och be-
stämt.

>>Jag ber om ursäkt, men jag har

avtalat med Jelena Kolossova att få
komma hit klockan fem.>>

>Såå?> frågad"e hon lika strängt
och satte uPP en tvivlande min'
>Konstigt! Just i dag, när vi har en
särskilt svår oPeration.>>

Hon tänkte säga något mera' lllen
avbröts av en barnröst inifrån rum-
met:

>>Valja, hur skriver man 'Gosti-
niza'?:- (RYska: hotell' övers. anm')

>>Med två n>>, sade h'on hastigt och
vände sig sedan åter mot mig.

,>Nej, iGostiniza' skriver man med
ett n>>, sade jag.

Hon blev förvirrad'
>>Gostiniza?>> frågade hon tillbaka,

besinnade sig och öppnade dörren på
vicl gavel: >>Var så god och stig in'>

>I{onstigt>, sade Valja medan jag
hängde av mig Ytterkläderna, >att
Jelena beställt er hit. Vi brukar inte
ta emot hemma.>>

Hon tog mig tYdligen för en Pa-
tient och jag skyndade mig att klar-
göra mitt ärende för henne.

>>Å, på det sättet.>> I hennes ton
märktes ett spår av intresse. Hon
visacle in mig i ett stort, enkelt in-
rett rum med snövita gardiner och
iämnade mig seilan ensam. Det vill
säga, egentligen var jag inte ensam'
tyniA skrivboldet satt en mörkhårig
fiickunge på omkring nio år' Hon

'skrev ivrigt och med sammanbiten
r-rppsyn. En annan liten flicka satt i
söffan och försökte sticka en :nat-
sked i mllnnen På sin docka. Hon
lekte tYdligen cloktor.

>>Vi har vatOigt brättoln>>, mecldc-
lacle den älclre mig. >Tills mammlr
kommer måste allt vara färdigt.>

trfter en stund korn Valja tillbaka'
>>Nå, hur går det?>> frågade hou

omtänksamt och kastade en blick i
skrivbohen. >>Är du färdig ? Är det
nägot mera som ska göras ? >>

>Jag har räkneläxan l<var.>>

>Skyncla clig då!> sade Valja. I{ou
såg strängt På mig och sade. ogene-
lai: >>Var vänlig stör henne intel>>

>Jag vill komma till dej>, sa den
lilla och sträckte Llpp armarna nrol:

VaIja.
elotstigt var hennes ansikte sor)l

för'vandlät, inte strängt Iängre och
oåtkomligt utan strålande ömt'

>>Nå, Iåm c1å, Natasja>>, sade hon
och tryclrte den lilia intiil sig'

Då gick d.et i tamburdörren, nägon
hostacle och hängcle av sig ytterklii-
derna.

>PapPa kommer>>, roPade Natasja
och klapPade i händerna'

I dörien visade sig en medeiirlCers
undersätsig man med glasögon. Han
så.g på oss med vänligt kisande ög.rn
och steg in i rnmmet.

>>Nå, hur går det?>> frågade han
leende.

>>IJtmärkt>>, sade Vaija' >ViIl ni
äta eller ska ni vänta På Jelena?>>
Och sedan, i en ton som inte tåIde
någon motsägelse: >>IIen det bästa
voie att göra allt i ordning först'>

>>Varsågod, jag är redo. Ja,g står
helt till -ert förfogande>>, sade han
med stiila ironi.

Valja föreställde mig för Alexej

Kolossov och befallde honom att
sätta i gång med arbetet.

>Vänta ett ögonblick>>, bad han.
>Låt mig först få säga ett Par ortl.
Ni förstår . . .> väncLe han sig till
mig, >>det är redan På andra året vi
har det så här. Så det är inget annat
att göra än att jag hlär om mig.
Mot det här tyranniet keLn jag inte
värja mig.>

>>Jag anmäler mig>, sade han, när'
han ett par minuter senare återvän-
de, iförd något som liknacle 'en stätl-
rock.

>>I anständiga familjer>>, sade han
leende, >>blir familjens överhuvt-tcl
högaktningsfullt mottagen när han
kommer heirr från arbetet. .Efos oss
äi' allt tvärtom.>>

Valja låtsades som om hon inte
hörde.

>I dag måste ni gå igenom Masjas
]äxor och skaia potatis till sallzlcleit
och rensa fisken.

De båcla första befallningatna tog

I



Kolossov lugnt emot, men den treclje
stred mot hans nattir.

>>Fish ? Ska jag rensa fisl< ? nfcruil
du allvar ?>>

>>Vac-l är det för mär'kvärciigt nretl
det?> sade hon troskyldigt.

>>Jag har ju aldrig i mitt liv ren._
sat en fisk!>

>.Då är, det inte för tidigt att nilär ei' det. Jag hann inte inecl det.
jag_h.ar haft jämnt sjå med Natasja.,

I(olossovs ansikte ljusnade.
>>Kom här, Natasja>>, sade han ömt

och bi'edde ut armal,na. >Kom och
sätt dig här hos mig, så rensar Vaija
fisken under ticien.>

Den lilla_ teg och lijnmrad.e sig än_
ttrr hårdarc I'ast viti Valja.

I{ed trötta steg gick I{clossov riti l<ökei och av soticiaritet följde jag
tned.

>Nå, vilr är' fisken?> ropade hanretligt, fast man inte kLrnde undgå
se handfatet med fisken. >Varför i
helsike måste hon köpa just fisk?>>

Vaija stod i köksdörren med Na_tasja på almen och log.
>Varför?>> ropade hon förebråenrlc.

>Ni har ju siälv beställt fisk tiil i
da8 . . . Men för guds skull, inte så,
y.1ci - Sör ni.,>, ropade hon plötsligt
försl<r'äckt, >fjälla fisken fc;r-stt>

I(olossov rätacle på sig rned karpeni nvpan.
>>Var vänlig låt bli att komrn:n-

dera!>> sacle han leencie. >>Det. härklarar jag sjäiv!>
När Valja gått iade Kotossov fis-ken åt siclan och halade fram ciga-

retter.
>Min fru är skuld" till alltihopa>,

sade han för.kiarande. >>Andra _'hur
ska jag nu förklara det för er *
andra kvinnor har inget tili övers för
hushåIlsarbete. Men min, hiri trött
hon än är börjar hon stoppa stnrm_por när hon kommer hern, iy i knap_par och sånt, för här i hujct måsteallt vara tiptop.>
. Motvilligt tog han tag i fisken
lgen.

>>Nå, och det här husko,rset> (det
var naturligtvis Valja han menacie)
>upptäckte ju snart det. Nu sliterhon ut sig själv och lämnar inreheller mig någon levande ro för aitailt ska t ara i bästa orclning här, i
huset när min fru kommer hör:r. >

- .llÄt- Vaija en stä"kting till er?>> jag
hjälpte honom att renJa karpen tch
det hade han inget emot.

>>IIon ? Nej, hon är. min hustr.ns
högra hancl och ep karaktär har jron
scm. . .> Ifan teg och tystnaden sade
rnera än or.ci. >trjn såclan önskirr jag
inte rnin värsta fiende. Hon kcir_
menderar soi]t en korpral och ingenfår säga emct henne.>>

>>fnte er hustru heller.? >>

. I{olossov gjorcle en paus i :rrbefet
rgen.

>Ser ni saken är' den: allt, ocksåtvranniet, är till bar.a för henncs
skull.>>

Valjas far. från att bli blincl. Föi.-baskade elände!> Utropet gäli,Je
fiskfjällen, som hakade sig sa- iast
vid hans våta fingrar att han föl,lo_
rade tålamodet och strök av clcm nå
gardinen. >>Nn kommer hon att skäl-lg
igen>, sade han samtidigt, dr.og. ettnytt bloss på cigaretten och"forr_
satte: >Valja härstammar från bvnI(lutsji, den känner ni inte tiil ciierhur? Där levde hon till för halvt_
gnnat år sedan, gick igenom clen sju_
åriga skolan och arbetade seclan i
kolcrr-csen. Då för.loracie hennes far
synförmågan. De for till resiclenssta_
den, sedan kom de hit. I{an lacles inför operation på lasarettet här. Den
gången arbetade min hustru inte pa
l<liniken, därför att hon hade så nryc_
ket att göra på högskolan. Dessutoin
började Masja just c1å i skolan ochNatasja var bara fvr:r månarier.,
b,löjor ocir sånt där ni vet. Och viid
hände, tror ni ? Valja uppsökte hen_
ne på högskolan cch bad-henne one-
r era fadern.>>

Kolossov tät åter fisken ligga,
satte sig på spiskanten och tändi: enny cigarett. Jag följde hans exemnel.

>>Min fru sökte klargöra för heirneatt det också fanns andra läkare påkliniken och att hon sjätv just dåinte var i stånd att göra operätionen.
Och vad tror ni ? Hon kom tiit hemtill .oss, lrängde av sig kappan och
började sköta hushåll,et. Jag- ör,ertar-allt det andra, sade hon, baia ni gör
operationen. Och hon lade sig rikt.-igii selen: tvättade blöjor octr"tog helt
]Tld om Natasja och grät hela"tiCcn
bitteriigen. Lena, hustru min, harlieller aldrig haft tångt till tårar"na.
Så grät cle i kapp och hon gick niccl
p.ä -att göra operationen.> kolossovtänkte efter ett ögonblick, så ioghan stilla: ,>Naturligtvls gici opera_tioncn glänsande.r, Dessa öra eav I1o_
nom samtidigt ny kraft och [an tog
llPP fisken igen. >>Sedan dess kunde
Lena helt enkelt inte vara borta fi,åakliniken och Valja, och clet må,ste
man i sanningens lärTrn e1känna, harskapat en föredömlig ordning' åch
recia här i truser. Lenä kunde i n,i"-jan inte finna sig i det, hon hade all_trci val'it van att göra alltsammans
själv, så hon skiökade trem Vatja.Mgtt Valjs ss4s att Jelena förstårrakt inte hur fel hon gör när hon
h.andlar på det sättet. Ni måste 5urädda människor, det andra sköterjag om, sade hon till henne.>>

Kolossov suckade resignerat ochförstrött. Han stängde kaipen i hancl_fatet och sköljde av händer.na.
Vi tog ett nytt bloss.
>>Sedan dess har hon varit här ihuset och håller min hlrstm b,ortafrån hushållsarbetet sotlr om cietvore pesten. I stället har hon späntmig för tasset. Aldrig hade jag änatatt det fanns en sån faslig ?rrassaatt göra i ett hushålt!>
En stund satt han tigande och nut_

sade eftertänksamt glåsögonen. ^

Plötsligt stod Vatja fiamför osssom vuxen ur golvet.
>>Det var r'äI det jag kund"e tro>,

sade hon i necltåtancie 1on och satte

Adventsbild
(-\
) tillsamt ot,lt dunliitt dalar
dc rita flingorna
m,ot dett frusna ntarken.
Varsantt Let.cdes
ftt somma,rens blornster
ett sltyddande lr,öIje.

Bakorn en, ruta föIjer
mecl undrau, i, blicken
tuå, bartögon iinEsullens dppa
som böjes nt"ot marken,

marken dcir s4tåren förinta,e
oi' tti,1t'itttcrns driuor :
en artingslös bi,ld au sti,llhet
förrryelsesöm,n, och 

- 
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ROSE WESTLT]ND

Han drog ett par djupa
cigaretten, så satte han i
fisken igen.

bloss på
gång rned

>>Eller r,iktigare: för hennes albe_
tes skrill. På sin tid r.äcldacie Jeicna

r0

näsan ännu högre i väclret. >>Här
sitter ni och röker i stället för att
arbeta.>>

Skuldmedvetna tog vi båcla efter
kniven igen.
__rrTrf för er>>, sacle hon nådigt, >att
Natasja har somnat. Ta hit så skajag hjälpa till.>

Hon hanterade hniven så sl<ickligt
att alitihopa var ktart på fem minu_
ter.

. 
>>Du förstår dig dåligt på att orga,_

D,rS€l'ä), skämtade Kolossov meclan
han tvättade av händerna. >Vad n1,1_
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IIonorine Herntelitt.
gen rid ctl bcsök i

l,Lg en .

N I är kvinnorna är 192L >fått)> sin
l\ i'osträtt efter hårcl kamp, stod det
klart för de klokaste i tätgruPPen
att man ingalunda fick sIå sig till
ro med armarna i kors.

>>Om det skall märkas att kvin-
nol'na kommit in i samhällsarbetet
måste de bli ntå'ng1a odn krtttniga>>,
sade Elisabeth Tamm, nYvald till
riksclagens första kammare. Och hon
tog clen praktiska konsekvensen av
d.åna lnsit<t och vände sig till den
kampgruPP som samlats På Fogel-
stadi >Viir ni vara med om att i som-
mar göra en meclborgarku,rs här På
Fogelstad ? >

öe som den gången svarade ja var
Kerstin Hesselgren, Ifonorine IIer'
melin, Elin Wägner och Ada Nilsson'

Så kom >>urkursen>> av Kvinnliga
medborgarskolan vid' F"ogelstad - 

till
stånd sommaren !922. Om skolans
verksamhet intill sommaren 1955
handlar den bok som nu utarbetats
av tre Fogelstadförbundare: Eisa
Björ'kman-Goldschmidt, Ragna I{ell-
gren och Elsa Svarteng'r'en.

storia och samhällskunskaP och
dessutotn en samhörighetskänsla som
för många blivit lyckoupplevelsen i
deras liv.

När kvinnorösträtten blivit er-I

vorktighet stod Föreningcn för' kvin-
nans lolitiska rösträtt utan uppglft

- 
men nYa konstellationer av des:j

medlemmar fortsatte ri:red uäralig-
gande uppgifter'. -Eri var dcn mccl-
Iorgerligå fostlan som Foge]stacls-
skoian kom att ägna sig åt, €n.annrtn
var Frisinnade kvinnols paltlgrllpp
och sist men inte minst dess sP'råk-
rör, ticlningen >>Ticlevarvet>>, som rtt-
hom fi'ån november 1923 och fjortcn
år framåt. I d.en velkade Elin Wäg-
ner båcie i eget namn och nnder
pseltdonymen Dcvinez, dar skrev Fllsa
bvartengren sina i'iksdagskrönil<or
och clär gästspelade idellgen inånga
av de namn som man också mötte
pä Fogelstads meclborgarskola'^ I denna minnesbok talar inte bara
Iär'are och berömda gäster utan ock-
så många, av cleltagarna, scm sk-iicl-

lar vad skolan och dess gemensl{ap
betyclde för clem. F1cra ger ocksä
den betagande herrgårc1smi1jö där
skolan hår sitt hem' Palken rnctl
tr'äd och blommor stisar oupphöi'iigt
över diskussioner och samtat på tu-
rnanhancl. Herta Svcilsson, personal-
konsulent På TcbaksmonoPolet, sä-
ger:

>>Och Fogelstad, dettno" skola sovtt

iir h,ett obu,nclen au allmiittt stötl, har
1tir, s:.tt siiregna gcnerösa siitt -ltnft
stor bctyclelse för .qenombrgtattde au
inrLrar m'cllan skiklct, socialgrupitr:l,
å,ldrar oclr li-usittstiill;tingar. F'o11cl'
starl hcn' 11it:it cle stora yterspel:tire''tt'

7t å, s a n"t n'" anh an 91 et tn el"l an nt' titt t t i sk' at t

iont iir irtstdttgtl ticl ett' ntaslcitt' oclt'
hela bertreppet au,tamation (t etta si-
tlan, oclt, ptv cle:r, an,rlra clett lekfttllh'e't
so?ir, ttiistan bokstct't:ligt har dattsut

Ir'oi'ts. r? sirZ. 9B

Bilclen iir ta-
Göteborg nY'

EI{ KVINNLIG II{SATS AV

OSKATTBART VARDE

Boken är rolig - 
inte bara för att

den är krYddad mecl skämt och skim-
r.trd" ui ljus charm och glödande
cnttisiasm uta.t framförallt för att
cien bevisar vad en sl<ola kan betyda
är'en för vllxna människor'.

Skolans rektor, Ilono'rine l{ermc-
li.n, har sagt några old om sko-lan"

som bordu sta som motto över helzr

vårt undervisningsväsen: >>Vi måste
se i ögonen att skolan hcLr makt, en

ojämf6rlig och enastående maht att
,riOgo. fölmågan till satnf ör'ståncl,

sariarbete octr samkänsla; och att
clen har en lika ojäm'förlig makt att
inskränka och för'krYmPa dcn."

tr'ogelstaclsskolan har stått öppen
för alla kvinnor av olika åldrar, po-
Iitiska fåIlor', kunskapsgrader - 

och
har gett dem levancle kunskaP i hi-

Etisubeth Tamm' Btlde n stantntar
f råsr, den tid då hon tog ittitr'ati'*et till
'skay;ancl et au Iv o g clstadsskolatt'

tar clet att sätta mig tilt ett arbete
som jag inte kan klara ordentligt?>>

>nå tan man ju över huvud taget
inte anförtro er något>>, sade Valja
kort. >Ni ser ju a1ls inte httr mycket
här är att göra.>

Vi gick in i rummet igen och-efter
cirka 20 minuter kom Jelena Kolos-
sova hem.

>>Vad gör flickorna ? >> var hennes
första fråga. >>Natasja ? >>

Hon gick d'irekt 'in i sovrummet
och und-er t'ägen ordnade hon sitt
tillrufsade hår. Valja följde efter
med beskäftig min.

>>Titta, som hon se1' ut, va?> vis-
kade Kolossov leende tiil mig. >>Som

om hon skulle aviägga en viktig rä-
kenskapsrapport inför regeringen''

Vi tyssnade till samtalet i rumnrel"
bredvid.

Jelena l(olossova och Valja råcl-
slo'g om det ena och det andra och

;rig: begrep att för pro.fessor Koios-
äoin vär denna lantfticka en ;än-
inna, som hon helt och fullt krtncle
förlita sig På.

Efter än- kort stund }<om hon uf
till oss. Jelena l(olossova var inte
Iängre helt ung, hon hade ett urrilct:-
bar[, en smula Yvigt hår och hennes
trötta. ansikte hade ett vinnandi: Ie-

ende som genast besegladc nt13:--

>Jag bei så mYcl<et om ursäkt>>,

sade ton och tryckte min hand' -*i{i
har fått vänta och har offrat myc-
ket tid.>

>)Å, inte plecis det>>' inflickacle
tr{olossov. >>Hos Valja blir clet ingen
försutten tid. för såna sotn oss, d"t
vet du ju.>

Jelena Kolossova 1og.

Hon tog Piats brccivid mig i soff:-r
och underl samtalet rörde hon då ot'h
c1å vicl min a1'm, tydligen eu van'i'
hon hade.

>Tack vare clet har ni tydligen Ltli-

vit klar över varför' jag kan albrrta
ostört ? >>

>>Jag trcr det.>
;>Jag slår vacl om at't ni inte har'

blivit klar över det!> utropade Kc-
Iossov. >Nå, säg nu vad det är ni hrtl
blivit klar överl>>

>Det är ju så enkelt: Valja hal'
tagit på sig- hela bördan av hushållet
o"ä ut' fru kan helt ägna sig åt sitt
arbete.>>

;>Är inte så, son vår' Na-tasja s[-
ger,>, invänile I(olossov. >>Nu ska ni
lrv 'ministern' personligen få iröra
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hennes rynkiga ansikte bevarar ertt
uttryck av klarhet och förvånans-
värt lugn, som om lidande och lycka
bara hjälpt henne till kunskap om li-
vets djupast fö,r,borgade hemlighe-
ter. f dag kan ingenting längre inge
henne fruktan, inte ens döden! För
henne, denn:r gamia kvinna, uppen-
barade srg tivets djupaste Lremlighet:
att förneka sig sjätv och att tjäna
sin nästa. Därpå beror hcnne,s inrejämvikt, ur vilken också hennes oom-
']rullrunkeliga yttre lu,gn framsprin-
cav
b !'r.

Sedan många år, berättade min
vän för mig, vårdar sig Nani (så
halias hon av sina anhöriga) hängivet
om sin enda dotters f,amilj. Jag var,
for'tsatte han, ofta vittne tili hur hon
steg upp före alla andra om morgo-
nen, tog ett kallt ,b,ad, tvättade sina
kläder, till,bragte en halv timma i
bön och sedan gjorde upp eld i köket
för atL laga morgonteet. Därpå gick
hon med osäkra steg uppfc;r trappan
för att ge sina ,barnbäin den 

-frcta

doftande drycken på sängen.
Nani han inget annat indiskt språk

än m:rrathi. När hon växte upp an-
sågs det som kätteri om flicl<or cr-
höll undervisning. Och därför har
Nani heller aldrig läst en tidning,
aldrig lyssnat på radio och jag är
säker på att hol atdrig i heta sitt liv
kommit i närheten av ett polltiskt
möte. Aldrig bar hon heller ön tavla
med inskriptionen: >>Leve revolutio-
nen!>> Och ändå: en dag fann revo-
lutionen alldeles på egen hand hennes
hus, efter långt sökande och eftcr
att ha smugit sig genom punas trån-
ga gränder.

En av Nanis dottersöner hade näm_
ligen är L942 blivit medlem av den
underjorndtska rörelsen >>Bort f,rån
Indien!>> (Rörelse för Indiens själv_

Manu åtskiilnad meilan hin,du och
muselman, bråman och gudra? Är
inte för varje mor alla hennes barnlika dyrbaya 

- 
antingen de är blon_da eller mörkhåriga, vackra cller

fula, kloka eller dumma? Men rnoder
fndien, ;säger man, är okunnig ochfången i överievade föreställni-ngar.
Skall det månne uppbringa kraTter
till att lösgöra sig från dJ uråtdriga
kastfördomarna och anamma den nya
läran om människornas broders,kan ?

Varje gån.g mina tanl<ai' syssiar
med detta erinrar jag mig cn åttio_
årig gumma en bramankvinna,
mormor till en av rnina vänner som
lcver i Puna. Mycket har denna kvin_
na måst. gå igenom i sitt liv. men

Mi,nns nr, bercittelsen ont,
rnormor Hakko, sonx ui, publi-
cera,de i nr 3 7956? Den no-
Dell ui, hcir å,terger d,u samnl,e
författare, öndi,ern Ah,mad,
Abbas, cir li,ksom >>Mormor
Hakko>> hrimtad, ur hans sanL-
li,ng >>Moder Indi,ens fem an-
sikten>>. Nani, i, d,enna bercit-
telse har många, genxensanlmq,
drag med modern i, Gorki,js
ronxan rned, sanxrnd, nanxn.

MANL-IS NTDERLAG
eu Ah^r,d Abbot

l\4 anu, lagstiftaren, indetade män_I rniskorna i fyra kaster: bramaner,
scm fick livet av Brahma,s l,äpp:rr,
han som är ska,pelsens herre, 

*lisa-
triya,, som framgick ur Brahmas hän-der; vaigya, som kom ur hans ben;
och gudra, de lägst stående. som
f,ramsprang ur hans fötter. Men som
ännu förakiligare än tilt och med
Quclra, de oberörbara>>, gäIlde de som
var av främmande sta,m och de som
hade en annan tro; för dem fanns det
ingen plat,s i l\,Ianus samhällel,iga ord_
ning.

lVlcn tr.or då fndi.cn, clen högsta mo_
dern för aila landets folk, på en in-
delning av människorna eftär l<aster
och religioner ? Gör det i hkhct med
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ständighet, vilken uppstod under an-

dra världskriget. Övers' anrn' )

Nanis hus, som )åg i en avsides

eränd, var ett utmärtrt gömstä-lie.för
äå*ir-r.gur". och här' där man hittills
endasihört de bedjandes f,romma no-

nlr, xunOe man nu höra de illegalas
;id;i;t"r. Till Na'nis öron trängde
trva,- å,frekanta ord såso'm >>frihet>'

>>ievolution>, >oavhängighet>>, )>so-

cialism>>.
KväIl efter kväIl när skYmningen

fallit smög hemlighetsfulla skuggor
Ijudlöst in i Nanis hus, smög sig upp-
för trapporna, vlskade, stannade hela

""1tu"'?0. 
att sedan försvinna Pfr

Å.åo".t före 'soluPPgången' , 
Dc

"tOtä" 
Nanis inre r,o, men hon teg'

Hon sköttc om dem Precis som sina
;gn" barnbarn: oavbrutet bar hon

"7o 
.t" till dem -- det måtte varit

äåå=t nya gäster's huvudsakliga nä-
rG; itol tiattaoe deras kläder, red-
åå ä"tt. nattläger. Och sedan i nat-
iens stiUhet, när de stängde in sig i

""--"t 
hos hennes 'barnbarn för att

åisr.rrt.t" sina farliga planer, tände
Nani lamPan framför guden Shiva.s

bild och bad för dessa unga mannl-
*t o*u räddning och välfärd' Visserli-
Äu.t visste hon inte riktigt vad de

Eade för sig men hennes hjärt-a sade

henne att de inte var några förbry-
iar" ocf, att vilka planer de än hade
så var det inte på sin personliga för-
del de tänkte' Dessutom var ju hen-
nes dotterson med dem och Nanis
moderli,ga kärlek sträckte sig också
till allJ hans vänner och kamrater'

l\ I ani kunde visserligen varken läsa
I \ elter skriva, men hon var inte
dum. Visserligen talade hon inte myc-
ket men i stället såg hon desto mera
och tänkte mYcket. Och därför var
ååt ittt" underiigt att hon snart blev
xiu"r Ov"t att dö flesta nattliga gäs-

terna i hennes hus inte var braman€r
uta,n tillhörde de lägre kasterna' 1a'

"ii o"t 'till och med fanns >>oberör-

,bara>> bland dem och anhängare av
andra religioner _- muhammedaner
och kristnä. wIen hon tänkte inte ens

oa ttt prrctestera mot ett så oerhört'
brott mbt oe heliga kastlagarna'

När hon bjöd fram teet ansåg hon
det inte nödvändigt att fräga vems
iapp". som skulle 

-beröra hennes skå-
tar'-- en ,bramans, en gUdranS eller
en muselmans.

Hur hade en sådarn märklig för-
.rr.oAtitt,g ,kunnat äga rum.. i .Nanis
i"t" i frur hade det kommit därhän
ält- tron inte bara hade överseende
rnåA ett så djärvt överträdande &v

Manus lagar utan att hon till och

*uO a"ftog i det själv ? Ing-en hade

fou""at ge- något svar På det' Hon
urrt*d" vät 't ttJppast räkenskap inför
sig sjafv övcr 

-att hon lät sig ledas
av" Aön evi'gt uråldriga moderskärle-
kens känslor, som visade 'sig star-
t<are ocfr mäktigare än de tusenåriga
i*gtt som bilda'de samhällets grund-
tä"sten. Hela natten var hon på va'kt'
årofig satt hon vid" fönstret för att
vid åinsta tecl<en till fara varna de

illegala käm'Parna.

När det gäiler insamlingen av. klä-
d.er år dei några S'I(V-avdelningar
som förtjänar en altdeles särskild
irä""0t. från Bolhtds har kommit
stora sändningar lrred kläder' vars
värde måste räknas till flera tusen
r.tå"åt, ty varje plagg är i -utmärkt
skick. Präktiga barn- och damslror'
rir.iigt ?ittn. yft"tplagg, strumpor,och
undert<täder och till och med leKsl-

lnt d"t b"lgiska gruv-

katastro["tt=

trn gång i mörka natten när alla
sov töm ptOtstigt polisen' ry.?ti' qo-
satt på post som vanligt' horde. nur
påri.nifnti ,bromsade in vid gathörnet
äch väckte genast s-n dotterson' När
påli*.tt trän*gde in i huset hade de

ii;t" männis-korna redan undkommit
övör taken. Polisen fann ingen annan
i huset än den halvblinda gamla' Men
lä.t"ttu. som lå,9 slängda på golvet
i det övre rummet väckte deras rniss-
tankar och så tog de Nani med sig'
På polisstatronen utsattes den gam-
ia trvinnan för ctt strängt kor'sför-
hör som varade i flera timmar'

Vad ,för slags folk hade varit i
hennes hus ? Vem hade övernattat hos

Å.""" f Hade inte illergala varit hos

frå""" ? Var fanns hennes dotterson ?

Med vilka var han bekant, vilka var
träns vanner f Hade det inte hållits
ft.*fig" möten i henne;s hus ? På alla
dessa-frågor hade Nani bara det tro-
hjärtade -svaret: >>Det vet jag inte'
Jäg törstår ingenting,Jgg är ju.bara
en" okunnig gumma. Hur skall iag
kunna veta det ? >>

Inte ett enda ord som hade kunnat
sf.acia hennes dot'terson eller hans
kamrater kom över hennes läPPar'
Oa potisen inte kunde få ur henne

"ago1 
så rnåste de släppa henne f,ri'

Inte treller efter denna händelse

'sav Nani upp sina religiösa grund-
3ti=".. Hon^ irött fastetiderna precis
l.oä-tOt" och höIl lika strängt på de

irndra religiösa bruken' Bara i en

.ut. nua" fron ändrat ståndputtltt _-
hon trodae inte längre på kastskran-
kornas'oomkullr'unkeli'ghet'

INSAMLINGEN

offer
T-\ en snabbinsamling svenska Kvinnors vänsterförbund startade i slutet

| -);; ,"nr"-o"r till förmån för hustrur.na och barnen t1r- de arbetare som

omkomviddenstoragrttvkatastr'ofeniBelgienharmöttdenvrrrm.astesYm-
pati. Då detta skrives fortsätter ännu bidragen i form av kläder och kontan-

ter att strömma in. Seclan flera dagar är frivilliga krafter i arbete med att

packa kläd.elna och vi räknar med att om någi:a dagar kunna få i väg den

första sändningen. På annan plats i detta nummer redovisas hittills influtna

kontanta medel. Här viIl vi bara nämna några av insatserna i den behjärtans-

värda insamlingen, eftersom utrymmet icke tillåtcr oss att pubiicera numret

på varje lista 
- 

vi måste nöja oss mecl att ta. varjc sl(v-avclelnings resultat

i klumP.

ker till barnen har de duktiga Bo11-

näskl,innorna under fru Brit Hed-
mans led,ning samlat ihop och sänt'
Och dessutom samlat in 120 kronor'
i kontanter!

I Viisterås sände avdelningen l:rev
titl ett 70-tal affärsinnehavai'e ocir
fick svar i form av bra kläder till ett
värde av närmare 3.000 kronor. Dess-

Forts. å' sid. 27

Eörra år'ct gif Le hennes dotterson
I sig och många av hans muselman-
ska :uänner, däribland jag c'ch min
hustru, v&r inbjudna till bröllopet'
Min väns släktln,gar var sä uppror'd'a
över clet att de förklarade att de inte
s:,}<ulle komma till bröllopet. Med alla
medcl söt<te 'de inverka på den gamla
Nani, sökte övertala henne att som
famiijens överhuvud ,bruka makt-
språk och i religionen,s och de hävd-
vut^o lagarnas namn förbju'da dot-
tersonen ätt inn;uoa muselmaner till
en av de heligaste ritualhandlingar-
na. Men de Predikade för döva öron'
>Jag är för gammal att blanda rnig i
det>i sade hon förs1agen. >>Pojken får
göra som det Passar honom'>>

När' jag vakn'ade På -morgonen
efter br:ötloPet såg iag hur Nani
räckte min hustru en skål te och

kärleksfullt pratade med henn'e, var-
vid Nanis CbttenOotter tjänstgjorde
som översättare. Nanis tankegångar
skilde sig inte på något sätt från min
muselman,ska mormors.

Jag ,frågar mig ofta:.När ttitlotlt-l
om Indiens kamp för sin oavha-ngig-
ft.t .t ttt skrivas-, kommer dä-r då att
ffi;;;ä ptats för clen okända Nani'
som för sitt hemlands befrielse lös-

Älo*4" iig ttatt de föreskrifter hon
Eå- ga"g "nattit" heliga ? Och jag frå-
gar-mig vidare: vad gav denna q"--
ia nracli<tiga tan'dlös'a kvinna mod att
t'o." sig mot sltt lands uråldriga
samhältäliga grund'satser ? Var det
inte det at1 fron själv bara är ett av
rmoder Indiens ansikten och därför
*tat nOg"" och är heligare och oöver-
vinnelifare än alla Manus lagar ?

13
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i tittar irå de här bilderna.
Det blir varmt i hjärttrak_
ten, det rycker i mungipor_
na och plötsiigt skrattar ni
glatt igcnkännande. Det ärju era egna ungar ni ser, eller era barn_

barn: allvarliga och putslustiga, kavata
och drömmande. Ljuvliga och oeneot_
ståndliga. . .

Skaparen av d.essa mästerliga. barn_
porträtt år Nr,ltolcti Shr,r,kou, eil rysk
konstnar som specialiserat sig på att
fånga barnets värld rned dess glädje och
sorger, allt det skiftande underbara som
är BARNET. Och hans modeller är de
egna ungarna. på Shukovs bilder lever

erl
Mössan cir för liten

y+.
Å{",

--*-,$

/3" t,t ref i lnf* nclt nf t'rrtrf,

r

Eftcr batlet

En, ltraftkarl

..+{'--".ro,

ritstift

Vat' cir jcrg ?

-: tr)
'\ 

t'/ o

, , ,,,"i1",
*'uJJ

$

$
t: ,4

r:l
å
ff

ii.

,, ''' 'l 4't,'t9ti I ',"1{f
; $i',,#

' 
"

p"

14

.*^.i å



barnen. så kan de bara bete sig när de

tror sig osedda.

Där är den lilla flickan framför tele-

visionsapparaten: vilken mångfald av

känslor speglas inte i hennes blick. FIon

vet mycket väl att föräldrarna inte till-
Iåter att hon sitter för länge framför
bildrutan. Fresteisen är dock för stor,

hon överträder förbudet -- rnen tänker
hela tiden på det.

Se på teckningen >>I',{össatt är' f ör
liten>. Den lille sitter där överrumpiaci
och frågande när sy;tcrn trnv-sls rned

att prova rnössan fast det är tydligt att
den är för liten. Man riktigt rnärher att
snart brister tåiamodet och han sätter i
att skrika för att tillkalla den enda

högre makt han erkänner: mamma.

Eller titta på teckningarna >Jag har
klätt mig alldeles själv>>, >>Var är jag?>,

>Precis som papps;., >Efter badet:>. Var-
enda en av dem l<änner ni igen, dc åter-
speglar barnen så som de är i verkllg-
heten och sä som konstnären sett dem

med en fars ömma blick: vetgiriga, fyll-
da av verksamhetsbegär, lustiga och

absolut oemotståndliga.
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\ /ägen går från Gamla fslanil tiltv N)-a fsland, Det är rnänniskans
väg från det g;amla tilt det nva i
hopp om att clet n1'a skall varer bätt-
re än det gamla. Sålunda hai. Tttrfi
Torfason sålt sina får' och sina kot.
och sina hästar, lärnnat sin går.d och
rest till Anrei.ika 

- 
rlit tlär i.rrssincn

växer övclallt och cn mvcket J.;ättre
frairrtid r'äntar oss och våra bzrt,n.

Och han tog sina tackor vid hor,-
ncn för sista gången, lccliie c'lem ft,arn
tiil den högstbjudandc och _sade: )Dct
här är Gullbrå, som levcl.et'ar sina
två larnm ute på Mulatå varje höst.
Och vacl sägei' du orn ullen på min
Spola ? Är det inte cn präktig flicl<a.
lianske ? >>

Och så såide han den ena cfter clcn
andra och höll dem själv i hor.nen.
Och hzrn trycktc deras horn mot sina
valkiga handflator för sista gången.
Det var hans tackol,, de hacle floc.k:rt
sig kring den långa kmbban i vin-
terkölden och stuckit ner nosarna i
det doftande höt. Och när han konr
hem från en lång köpstacl-sresa cch
hade haft striciigheter mecl personer
av en någ'ot tvivelaktig käraktåii.,
beundrade han deras snövita rrll. Dc
var som en särskild sorts rnännisl<or,
fastän bättre än människorna br.n-
kar vara. Och clär leddes huns kor.
bort från gården lil<t stora och en-
faldiga kvinnor, som änclå är.så sr-räl-
lä, och man hålier av Cem föt' att
man har känt dem setlan lrlan vat.
ung. De leddes ut längs fägat:rn, och
fr'ämmande dr'ängar slog efter dcrn
med lädersnärtar.

- O-ch han klappacle sina irä.star på
Iänden för sista gången och såtde
dem till den högstbjrrcianCe, clessir
välsignade kamiatet., sollt kansl<c vlti,
de enda kamrater.na, i väridcn sorn
förstod honom och kände honom och
satte värde på honorn. Ifan irände
dem från det de var pojkar och fulla
av fiabbighet. Nu sålde han dern för,
pengar, emeclan männisl<:rns väg går
f_rån det gamla till clet nya,-fiån
Garnla fslancl till Nya fslancl, och på
auktionsdag'ens kväll föll det honom
iika litet in att läsa sina böner som
en man som tagit Gud allsmäktig
vid horncn, hlappat honom på länden
och sålt honom och låtit en främ-
mande dräng driva på honorn mecl en
remända. }ran tyckte att han var en
ond människa, en r.iktigb oguclaktig
människa, och han frågacle sin hus-
tru, vacl fan hon lipade för.
. I mitten på juli r.cste en t1y iancl_
tagare sin timmerkoja på en kulte i
sumpmarkerna kring fslänciar.floclen,
inte långt från den itlats som nu he-
ter Riverton i Nya fslantl. Torfi
hängde biiden av Jon Sigurdsson på
gn v-aSS, och på en annan vägg häng_
c1e hustrun ett reklamtryck av en
flicka mecl bredskyggig hatt. Gran-
narna hjälpte dem rned. att bygga ko-jan, gräva avlopp mecl mera. Torfi
stod hela den sommaren i gyttja upp
till skrevet cch grävde diken, och när.
sulorna var utslitna på hans skor
och spaden började gör'a hans fotsu-
lor illa, hittade han på råcl: han skar
ut bottnen på en bleckburk och träcl-

16

9"..t1 foten i cylindern. Och första g'er nog med mjötk för att föda ossl<vällen, då han koin hem från iiikes- ätta i vinter;>, sade Torfi Torfason.grävningen och strävade med att be- >>rrar clu tanr<t pa 
"ågoit, sadefrta sig från denna limaktiEJa lera, Torfi Torfasons trustru.

som är så karahteristisli för' jordmå- >Det skuile i så fall vara fiske på
l9n .i Manitoba, måste_ han ge uilopp sjön däruppe i norr. Det sägs att deåt sina tanl<ar och sacle tiri-hustrun-: tjänar brå,^ de som ger 

"ig-ait.,>>Det är då alldeles otrorigt, vad ski- >>Det farier mig iä att "om du ,re-
ten _är skitig här i Nya rsrand.>> ser ciin väg, så kinde j;g- iik" gärnaMen denna sommar gick det en vara borta över vintern. "sigrid I Nv-epidemi bland barnen, och rorfi ror- gård säger att lnan alltid kan fåfason tniste två av sina fyra barn, ärbete Jotrt tvätterska i Winnipegen fljcka på sex år och en pojke på om vintern, och ctet är några kvin_tre. De hettc Jon och Maria. Gran- nor här i trakten .o- gur,-sig dit inarna irjätpte honotn att snickra ihop början på nästa våcka. n"eCar 5å gotten kista. Ilran skaffade en pr'äst lång-- att 

-jag 
buntar ihop mina tumpor på

väga. ifr'ån, och han jordfäste Jon och en r.alte som de och gör såttstäpIdai'ia' och Tor:fi Torfason betalade med dem. Jag låter baä^litta Totava-d han begärde. Några få slarvigt stanna kvar tios barnen. rron går nutr'ättade islänningar stod vid gravän på sitt fjortonde år.>>rned gamla hattskrällen i de clöcls- ,rJag liunde kanske försöka skickatr'ötta händerna och nynnade. Tor-fi hem eä knippa fisk då och då>>, sadeTo'faso' hace sörjt för att aIIa fick rorfi rorfaÄon.kaffe och plättal och ju,tkaka. Men Detta var en afton tidigt i novem-när hösten kom biev väclret karare ber, skogarna var täckta av snö,och det började snöa, och då fick kärirmarkerna av is. De talade intehustrun ett nytt barn, sotrt fyllde ntera om sin skilsmässa. Jon Sigurds-

/
HALLDOR LAXNESS:

^uo 
Jslond

tr denna nouell., sonl Halldör Larness skreu d,å han uar
25 år gantmal, sktldras en fattig tstcind"sk em,tgrants öd,e,
>>...denne proletdr sorn hu,de offrat sina barn för h,oppet ont
en b(ittre framtirl, ett fullkotitl,igare ri,u.>> Det tir en, gri,pand.e
bcrtittelse, skru,uen au en mcisturc.

timinerkojan med ny gråt. Det var
en amerikaislänning. Därefter kom
clct en fnclian Sumrner med tusenfär-
gad skog.

Och inclianerna kom norrifrån nå
sina buktande stigar ntmecl ftodän
och ville köpa sig; vantar. De tog det
invchet lugnt och bråkade inte om
småsaker utan köpte ett par vantar
för ett helt myskoxlår med bog. Så
köpte de halsduh och strumpor för
en hel kropp. Därpå larvade Oe i vag
med vantar och halsduk som de oeko-
nomiska individer de nu en gång var.

Q å kom vintern, och vad skulle man
L 'nu ta sig tiil ? Torfi döpte sin
gård till Backabo. Det var 6ara en
ko i Backabo, tre barn och dåligt
med mat i skafferiet. trion hette Kul-
ieko, trot.s att hon hade mycket lån-
ga horn, och hon kallades Backabo-
I(ulleko. Och hon hade stora ögon
och stirrade som en utiänning på
kvinnan och råmade varje gång nå-
gon gick för,bi dörren.

>Jag är i'ädd för att Kulteko inrc

son iog nt över stugan, och reklam-
flickan med hatten spred sin välsig-
nelse över de sovande barnen.

Det brann en dank framme vid
fönstret, men isblommorna sprang utpå rutorna.

>Jag tycker det kan bti tillräck-
ligt kallt här, likaväl som där>, sade
Torfi Torfason efter en paus.

>>Minns du hur muntert vi ofta ha-
de det därhemma, när det kom gäs-
ter på kvätten? Då talade man1ilt
gärna om fåren vid den här tiden
på hösten i stugan hemma hos oss.>>

>>Å, det finns inga fårhjordar här
i Amerika>>, sade Torfi Torfason.
>>Men det finns fiske på sjön. . . Och
om du är fast besluten att ge dig av
söderut och skaffa dig ett jobb, som
de säger här, så . . ...

>Om du skriver till Island, ,så kom
ihåg att fråga om vår Skjald"a, hur
det går för henne. Vår egen Skjalda.
Den kära kon.:.>

Tystnad.
Så talade Torfi Torfasons hustr,,tr

igen:
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>Vad tycker du annars om korna
här i Amerika, Torfi ? Tror du inte
att de mjölkar förfärligt dåligt ? Det
är på något sätt som om jag aldrig
kunde komma att håila riktigt av
Kulleko. Det ser ut som om det vore
alldeles omöjligt att lära sig hålla av
en utländsk ko.>>

>>Ä, det inbillar du dig bara>, sade
Todi Torfason och sPottade, fastän
han för längesen hade slutat med att
tugga skrå. >>Varför skulle korna här
inte kunna vara som andra ft61 _-
bättre och siimre ? Men ett är då sä-
kert, jag kan aldrig komma att hålla
av någon häst mera, efter att jag
såld.e min Skjoni. Skjoni, det var en
hiist det...>

Detta var deras enda sätt att På-
minna sig, vad de hade ägt, eller vad
cle hade mistat, men de satt länge
uppe utan att ta1a, och ljuset kas-
tade sitt sken över isblommorna På
rutan som över en fruktträdgård -två fattiga islänning'ar, en man och
en kvinna, som släcker sitt ljus och
går tiII vila. Så börjar den stora, tys-
ta kanadensiska vinternatten'

I{vinnorna gav sig av till Winni-
peg några dagar senare till fots ge-
nom snövita skogar och över frusna

ångar, drygt tre dagsleder. De band
sina saker på kälkar. Var och en
drog sin kälke. Detta kallades att
begä sig på tvättarbete i Winnipeg'
Torfi Torfason skulle stanna hemma
ännu en natt.

Han står på slänten framför kojan
och ser efter kvinnorna, som försvin-
ner i skogen med kälkarna. Novem-
berskogen lys'snar i frosten till des-
sa utländska kvinnors tal, återger
det utan att förstå. tr'öre dem går
en g'ammal man, som visar vägen.
De är klädda i isländska vadmals-
kjortlar, som de har skörtat uPP.
Om sina huvuden har de knutit is-
ländska ylleschalar. De säger att de
är så duktiga att gå. De tänker över-
natta någonstans för sina cents.

Då kvinnorna har försvunnit, stir-
rar Torfi Torfason in i kojan, där de
hade fått sig den sista kaffetåren,
och kopparna står ännu odiskade På
det simpla bordet. Tota ser till lilI-
pojken, och lilla Imba sitter vid spi-
sen utan att säga något, mor är bor-
ta. Torfi Torfason satte dörren i
stånd och bättrade på väggarna hela
den dagen, bar in ved.

På kvällen satte flickorna fram
havresoppa, bröcl och en liten skiva

kött åt honom. LillPojken gnäller
och gnäller. Och hans sYster, stora
Tota med de stora röda händerna, tar
honom i sina armar och nYnnar för
honom: Lille br'or vara snäll, lille
bror inte gråta, lille bror ska få
mjölk från lilta l(ulleko. Men pojken
fortsätter att gråta.

Kuileko, I(ulleko, bu-bu-bti,
Kulleko i lagårn,
hennes horn det är så stort,
hennes öga är så stort.
Å, clen lara Kulleko, Kulleko är

r'ar.

Och vår lilla mor for bort, bolt,
bort,

bolt for ]illa mor.
Och varthän, varthän for lilla

mor,
vart tog hon vägen, lilla mor?
Hon kommer efter jul, efter jul,

efter jul,
kommer med nya kjolen min,

kjolen min, kjolen min.

Vi får inte lipa, inte lipa, inte
lipa.

om hon inte kommer,
lilla" mor,

vår goda tilla mor,
goda mor

Gud välsigne Iilla m,or,
lilla mor.

lilla mor,

vår goda

Iille brors

Men pojken fortsätter att gr'åta.
Och Torfi Torfason skyndar att sätta
i sig maten,

p-öljande dag gav sig Torfi Torfa-
I son i väg. En kanadensisk vinter-
clag, blå, stor och stilla, bara korpar
som flaxar i den snötäckta skogen.
Han föIjde spåren upp till sjön och
bar sin säck på ryggen. Detta var
ett obebott land, ingenstans en levan-
de sjäI, ingenstans röken från en
koja mil efter mil, bara dessa kor-
pår, som flyger i den vita skogen.
Och Torfi Torfason tänker på sina
får och sina kor och sina hästar och
allt som han har mistat.

Då kommer det plötsligt en stac-
kars hynda vaggande emot honom
inifrån skogen. Det var en utmärg-
Iad, herreiös hynda med så stor buk
att den hade svårt för att gå, och
spenarna rörde vid snön, ty den skttl-
lo valpa. De kom där från var sitt
håll, två ensamma varelser, som
måste klara sig på egen hand i Ame-
lika och möts en kall vinterdag ute
i snön. tr'örst spetsade hon öronen och
såg på mannen med ljusbruna, miss-
tänksamma ögon, så kurade hon ihop
sig i snön och började skälva, och
han förstod att hon berättade för ho-
nom att hon var sjuk och att hon
hade förlorat sin herre, att hon alltid
hade blivit pryglad och slagen, sla-
gen och pryglad och alcirig under sin
levnacl fått nog att äta, och att in-
gen hade varit snäll mot henne,
aldrig, hon rnenade att ingen visste
hur detLa skulle sluta för henne. Hon
sade att hon var fattig.

>>Jä, livet levs På mångahanda
Forts. å, sr'd. 21
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rnga gåvor är kärkom'are än de som vittnar om giva-
rens händighet och sorn det ragts ner personrig omsorg
på. Alla har naturligtvis inte tid att sy eller sticka, men
har man en symaskin så är cret i varje fail ingen konst
att få ihop 

'ågot av de trevliga förkläden vi här visar.
och nog skulle en sådan jurklapp hälsas med de' största
förtjusning av eventuella mottagare i släkten och vän-
kretsen. . .

sval't garn 4 v. am. på r,ätsiclan och
rm. på avigsidan.

Dela sedan arbetet på föIjande
sätt: ,överför de 1g första m. på
hjälpsticka, maska av 28 m., sätt
följande 16 m. (det btir mittmaskor-
na) på hjätpsticka, maska av 23 m.
och sätt de 1g resterande m. på
hjälpsticka. Sticka nu de 16 mitt_
maskorna i 48 varv med mönster.
Tag sedan med de yttersta 1g m. på
båda sidorna (man har då b4 m. på
stickan) och sticka 8 v. mönster.
Fortsätt sedan med gult garn och
sticka 2 r,m. 2 aln. i 8 cm. Maska ar,.

Monteri,ng; Mittstyckets si.d,or sys
ihop med de kanter som bildades av
d,e 23 avmaskade maskorna. BaI<-
sömmen sys ihop. Det lila brocleriet
utföres med svart och gult garn (se
bilden). Sluiligen kastas sulan fast
med kraftigt garn.

Till tabletter
och seryetter

pcrssar de tre sötct lcorssttlgttsmoti_
,u*en, solll i,ttte krii,t:er ntycket arbete.
Alla tre iir arsedtla att s?is ,i fr.c?
fcirger. Men sy små" stylnt, dtt tir
löru,tsiittttittr.len lör att de I;cntmcr

tiil sitt rtitt.

wffi

ffiffi

Sockor AY

garnrester
De här trevliga sockorna är ett

slags >>opankor>> som är härliga att
ta på om kvällen när man vill sitta
i en stol och ha det lite skönt. Efter_
som man använder flera färger för
stickningen kan man här få bruk för
garnrester. Sulan bör vara av skinn
och har man någon kasserad hand_
väska eller portfötj kan det b,ti fint
material.

Här har tre fär'ger använts: sval,t
grönt och gult. Stickor nr B.

Btickfasthet: IT m. -. Z cm., 1b
varv - 4 cm.

Mönster:

Varv I-4: slätstickning, gult garn
)> 5: rm. grönt garn
> 6: rm. >> ))

>> 7:am. > >

>> 8: am. ): >>

Upprepa dessa varv.

Lägg upp 100 m. mecl svitr.t gar,n
och sticka 5 v. rätstickning, därpå
4 v. i resårstickning (2 am. 2 rm.)
Sticka så 12 mönstervarv, ciärpå mecl

l8

ffi-*-*n",
"w-s"p
"w"*?"
r,S-*t"

-*'s4

6x.$"{
*'+.%
"g{su
.*"s"{
.å"#Y
"**{
.tr${
"*"s{

.s44
"



Å t"ålqr{,,q'

viåskii urft
Det här är väl något som särskilt

lämpar sig för syjuntan: arbetsväska
och för'kläde i ett. Men ock.qå hemma
har man glädje av den; den skYddar

kl
kjolen och är en bra förvaringsplats
för den stickning man har i gång.

Tillvägagångssättet är så enkelt
att det framgår av bilderna. När för-

kläd"et fttngerar enbart som väska
stickes den övre delen med linningen
ned i väskan. Eftersom den inte
skall vara bredare än ca 35 cm får
ni ut två väskor-förkläden av ett tyg-
stycke på ca 120 cm om det år 70

ä 80 cm brett. Men välj ett stadigt
krympfritt bomullstYg.

i[rlt' i t't{filr

tro {l* *f-d\J () {'{I,{" t-({ {r*{,1(l {}(' s(rt" r . .

Att förkläden och städrockar inte nöd,-

vändigtvis behöver vara tråkiga ptagg har
vi Iärt oss under senare år. Ett slag fros-
sade man i butikerna i små volangprydda
historier som med näppe och nöd skyddade
kjolen mitt framför magen och i kvalitder
som lämnade mycket övrigt att önska' Men

mer och mer har det rejäla och lättstruk-
na för'klädet kommit till heders, det som

fyller sitt äinciamål: att skydda kjolen från
fläckar när man står vid spisen eller disk-
baljan eller sysslar med småbarnen. Och

i stället för med volanger och tjafs pryder
man dem med band och rikligt tilltagna
fickor. Se på de två nederst på vidstående
sida. Det ena h'ar försetts med ett enkelt
dekorationsband runt fickan och på midje-
bandet, det andra har fickan dekorerad
runtom med en gansk,a bred kant i avvi-
kande färg. Förklädet här intill är av den

sorten som går mntom och skyddar hela
kjolen. Det är sytt i två färger, har ett
mörkare midjeband och är prytt med svar-
ta ganser. Är inte sjäIva id6n något som

kan kopieras för en kjol till tonårstösen ?
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Inuerlratt pci &r1:s)nclslct-lr är årv
större vikt för mänskiigheten än nå_
gon annan effekt av clen genom_
trängande strålningen. Orn bestr.ål-
ning våilar sjukdom s€r dör. sjr_rkdo_
men med individen men om ltestr,ål_
ning orsakar en ska<la på alvsmzrs_
san 

- 
en mutation i en gen _ då

förs det sk:rclade anlaget viciare till
kommande generationer.. Här,tilt kom_
mer I'ad förut sagts att reclan mycket
små ökningar av strålningen är av
betydelse när tlet gäller fortplant_
ningsorganen 

- 
str,ålverkan adderar

sig under år'ens lopp. Man r,äknar
med de första S0 åren av livet som
de viktiga nr denna synpunkt. Under
denna tid får en individ från natur_
lig strålning. en stråldos av samman_
lagt omkring 3 r. Rapporten sägei.:
>>Varje ytterligare strålmängd, hur.
liten den än är., måste väntas höja
mntationsfrekvensen oin också blott
i ringa grad. Skada på genetiskt ma-
terial är kumulativ och irreparabel.
Länge fortsatt påverkan av strålning
med låg intensitet framkailar lika
mycket gen-mutation som engångs_
påverkan Av samma totala stråldos.>>

Man vet ännn intc hrir mlrt:rtionet.
uppkommer i naturen. llien clct är.
känt att stråining kan frarnkalla
rnutationer hos försökscljur. Gcnor-n
en rad övervä,ganden l<ommer vår
rapport till den slutsatsen att unge-
fär 20 procent av de e>listerande
spontana mntationerna orsakas av
den naturliga strålningen. Eftersom
mutationsprocessen pågått så länge
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är det inte att vänta nya typer av
mutationer genom ökad strålning.
Det man kan vänta är ett ökat antal
av samina mutationer. En sådan öli_
ning skulle med stor sannolikhet
innebära mer skada än gagn. IJncler
mänskiighetens långa tillvaro har.
det t. ex. säkerligen skett ett starkt
naturligt urval i fr,åga o:n intelligens
-_ . en ökad mutationsfrekvens som
ökar variationen skulle därför sanno_
likt huvudsakligen öka grr_rppen mecl
1åg intelligens.

Ärftligo siukdomor
Vissa ärftliga sjukdomar beror helt

eller övervägande på arv, beträffan-
de andra har man en ärfilig disposi_
tion. Dessa invecklade problem kan
här endast antydningsvis beröras.
I{ågra ovaniiga sjukdomar beror på
ett dominerancle sjukdomsanslag; i
dessa fall har en ökning av antalet
mutationer omedelbar effekt i ett
motsval'ande ökat antal sjuka. Dessa
sjuka får ofta ej avkomma mcn sjuk_
domarna dyker upp i befolhningen
genom att samma muLationer upp_
träder på nytt.

f andra fall är det anlag,som orsa-
kar eller disponerar för en sjukdom
recessivt (vikande) vilket innebär
att det måste ärvas från båda för-
äldrarna för att vålla sjukdom. Detta
gäller t. ex. om sinnessjukdomarr av
de typer som heit eller delvis år
ärftligt betingade. I sådana fall blir
clen omedeibara cffekten av ett ökat
antal mutationer mycket mindre.
Rapporten beräknar att en fördubb-
lad mutationsfr.ekvens skulle öka an-
talet fall av schizofreni med L %
och manodepressiv sinnessjukdom
med 7,+ % i första generationen.
Först efter mycket lång tid skulle
man få en ökning av större mått.
Men även en mindre ökning skapar
samhällsproblem i form av ökat
vårdbehov, man måste t. ex. ha fler
sjukhusplatser. Däremot hävdar ran-

Ilhtstra,tionett h,timtad ur Natio_
nal Guardian, New york.

porten att de av människor framkal-
lade strålningsökningarna bort_
sett från atomkrig 

- 
ej kan nämn-

värt öka risken för cien enskilcie att
få ärftligt sjuka barn. Det anses att
de naturliga orsakerna till ärfiliga
rubbningar övcrväger så starkt. Man
vill ju gärna hoppas att denna vär_
dering är riktig.

I varje fall säger rapporten: >>IJr
synpunkten a-,/ långtidseffekt på be_
folkningen måste man minnas att
även orn de flesta nya recessiva an-
lag som skapats genom ökad muta-
tionsfrekvens inte möter sin like i
första generationen efter sin upp_
komst och alltså förblir dolda så
finns de fortfarande i befolkningen.

-- trn ökad mutationsfrekvens
och ett nyskapat antal förändrade
recessiva g'ener kommer därför att
ha skadliga verkningar under månqa
generationer.>>

Hur stor ör strölnings-
ökningen hittills?

I det föregående har vi berör.l- nå_
gra av de faror en ökning av den
genomträngande strålningen innebär.
Den närmaste frågan blir då: hur
stor är ökningen tillsvidare och vilka
strålningskällor har betytt mest ?

Rapporten anger de ökningar man
på olika sätt beräknat i procent av
den naturiiga strålningen. D. v. s.
mansätterBr--100.

Den hittiits viktigaste kältan till
av människor framkailad strålnings_
ökning befinnes vara röntgeu,f oto_
graf eri,n g. Rapporten beräknar på
grundval av gjorda undersökningar
att den höjer strålningsmängden med
minst 25 procent. Siffran gäIer trng-
land men är säkerligen ej lägre i
Sverige. Är 1955 var antalet rönr-
genfotograferingar i Englancl 1g mil-
joner. Undersökningen har visat att

DET FARIIOA

Hrir följer u,ndra och sista
a,usni,ttet au dr Andrect An-
dreens arti,kel anL de resultat
betrtif f ande strålningsri,sker-
na, sorn Englands medicinska
forskntngsrå,d frantlad,e i, en
rapport i juni, detta å"r.



en ökacl stråldos till fot'tplantnings-
organen erhålles framför' allt virl
fotografering av höfterna, länc1ko'"-

pelaren, nedre delen av buken och

bäckenet. Av stor bctydelse är' t. ex.

den bäckenmätning med hjälP av
röntgen som i England gjorts all-
mänt på havande kvinnor. Mot bak-
grunden av rapportens ltndersökning
framstår det önskvärt att när så ske

kan undvika röntgenfotografering av
ovannämnda kroppsdelar hos barn
och ungd"om och hos kvinnor undcr'

havandeskap. RapPcrten antYder
också att detta prcblem bö1' tas rtpp

till omprövning. IJr arvssynpunkt
är röntgenfotografering och behand-

ling naturligtvis helt cfarlig hcs per-

soner över den barnalstrande åldern.
Närmast i betydelse scm strål-

ningskälla eftcr röntgenbehandling
kommer rönt g ert - octr rct dium,beh,and-
Iirt,g. Man har inte kunnat ge en

siffermässig värdering av denna

stråtning utan anger endast att deir

är mycket mindre än strålningen ge-

nom röntgenfotografering men större
än från någon annan konstgjot'c1

källa. IJr arvssynpunkt minskas ris-
ken genom att sådan behandling ofta
ges åt äldre männrskor' Rapporten
föreslår' att frågan om radium- och

rönfgenbehandling ävenledes tas upp
till omprövning när det gäller mindre
allvarliga åkommor och särskilt hos

barn.
I England används gutotttlysttittg

ctu föttenro tydligen ofta vid tltprov-
ning av skor. Strålningsökning På
grund härav beräknas visserligen en-

dast till 0,1 procent men eftersom
den är onödig och ofta drabbar barn
föreslår man att sådan genomlYs-
ning skall få ske endast vicl rnedi-
cinskt behov.

Strålningsökningen genorn använd-
ning av klockor nted siiilt;lysan'clc
urtat;lu beräknas till 1 procent. Detta
är en annan onödig ökning. Särskiit
barn bör inte bära sådana klockor'
Rapporten föreslår att de skall få
förekomma endast när ett behov fö-
religger.

Atom- och, uiitebombsenper'intcn-
terr,s hittillsvarande bidrag till strål-
ningsökningen beräknas i rapportcn
till mindre än 1 procent. Man säger
om denna ökning endast att experi-
menten kan fortsätta i nuvarande ut-
sträckning utan arvsrisk för mänsk-
ligheten. Det skulle stäila sig annor-
lunda om experimenten företogs of-
tare och i synnerhet om fler väte-
bombexperiment ntfördes.

Det är' svår'L a.tt förstå valför r:rp-
porten ansel' att nlan ej kan Pä
vetenskapLiga grltntlel avr'åiia från
clcssa cxpeliment övei' h-r-tvtld taget.
JvIan har clock sagt att >'med tanl<e

på befoikningens arvsanlag bör all
extla str:ålning rtndvikas:>. Och man
avråCer fi'ån genoirlysning för rtt-
prcvning av skor och från sjäIvlY"
sancle ltrtavlor eftersom de är onö-

cliga. De har dock tttLgort' mening.
Atom- och vätebombsexPcriment
däremot. hal mening endast som föl'-
beretlelse för ett krig orn vilket rap-
polten säger': >)om ett tillräckiigt an-
tzrl liär'nvapen fick explodera sktille
ingeu del av världen unclgå att drab-
bas av strå1ning i biolcgiskt velk-
samma closel eller t-lndgå den börcia"

av nöd och liciande som en såclan be-

str'ålning skulie inncbära för cn-

sl<ilcla och samhälle.>
Det är lättare att f örstå ttrnlic-

gången i clen nyutkomna indi-sht
lapporten son-i säger': >>algtimente-

ringen att experimcnten borde upp-
Itöra endast om dct kr-rndc clefinitivt
avgöras att delas fortsättning mei'l-

visshet innebär' en svår olycl<a föi'
nränskligheten är cn beklagiig hoin-
rnentar till r-rtvecklingen r''ndcr' 2.500

år sedan Buddhas tid.>
Vad beträffar strålningsökning i

samband med atontettergitts tttttylt-
jantle sont, kraftkiilla säger vår rap-
port att man för' närvarande kan
r-rppskatta" denna. ökning tili 1,6 pl'oc.

Visserligen befinner sig atomindrt-
strin end:rst i sin början nlen ]-nan

hoppas genom noggrann kontroll
kunna. r-rndgå ökade falor'. Det sägs
att så längc inte mer äu cn femtion-
clel av befotkningen blir utsatt för
clen ökac1e strålning som trots allt är
oundviklig för de i atomaniäggningar
yrkesarbetandc, så länge är det ingen
ökad risk föi' vär'ldcns arvsmassa.
Kanske voi'e dct, täullei' nran' intc
ur vägen att ha en unclre ålclersgriins
för dem som arbetar i atc'minc1-Ltstli.

Att döma av ett r-rtCrag ttr dcn
amcrikanska rappcrten t;'chs clcnnll

syssla även med problcil som cicl-t

engclska" utelärnnat, problem son]

berör.cles i denna altikels inleclning.
Det säg*s i dcn amerikanska rappcr-
ten att om rnan vill hålla sfr'ålningen
nere på en anstäncl1g vär'lclsnivår så

krävs det clugiiga rnetoder att på ett
oskadligt sätt förvara de raclioalrtn'a
avfailsprodukterna från atomreakto-
rer. Vissa av dessa produkter kotn-
mer att vara farliga '.tnder århundra-
clen. Ett annat stolt problem är att

-\'g1rt -ltlnr,rJ Forts. frir,tt, sicl. 1?

.sätt>, si-rdc Torfi Torfason. Och han
tog av sig t1'ggsäcken och satte sig
ner i snön. Cch övelst i säcken 1åg
något som lillzr" Tota, hacle skrapat
ihop tiil leskost iit sin far. Och då
bör'jade hyndan vifta med svansen
fram och tiiibaka i snön och slirrade
mecl girigzu ögon på r1'ggsäckens
öppning.

>Jaså, din stacl<arc, dtt har rnistat
iiin herre och inte fått något att äta
sed.an Clud vet när, och jag har sjäIv
n.yss drivit bolt min hustrtt, hon gav
sig av i går. }{on ska försöka tjäna
iite pengar på tvätt nere i Winni-
peg i vinter, ack ja, det är nu en
gång såi. Vi bröt upP där hemifrån
fr'ån en skaplig utkomst och reste
hit, till denna förbannade timmer'-
liojetillvaro här, ack j:t . . . Här har
clu något att stoppa i käften, din
stackare, dri kan ta det, sägei: iag. Å,
clet är inte annat än usel föda, knap-
past så att man k:rn l:jtlcla en hund
på den, inte ens en herrelös hund,
åncj. Jag nänns inte att jaga dig
ifrån mig, ciin stackars krake 

- 
alla

är till sist herrelösa hunclar inför Gud
i alla fall, clet, är' c-le allesamman. ' .

Så går tiden, och Toi'fi Torfason
fiskar i sjön ocir bor i en koja På
en utö tillsamman med sin arbets-
gil'at'e, en rödskäggig man, som tjä-
nade både på fisket och på att sälja
tobak, brännvin och sytråd till an-
dra fiskare. Fiskar:en var förgrym-
macl på hyndan och sade varje dag,
att den satans hynclan borde dräpas.
Han hade byggt hojan på ön, den
var indelad i två utrymmen, förstu-
ga och kammare. De sov i kamma-
ren, och i förstugan förvarades
fångstredskap, plovianl och annan
r.rtrustning. Hyndan Iåg på ti'appste-
nen u'r"anför dörren. Fiskaren var
inte någon fin man och Torfi fick
hålla tiil godo tned de sämsta bitar-

Forts. å, sicl. 26

förr-rtse de olyckshäncielser som må-
ste inträffzr" och ordna så att de inte
Iecler tilt ka'castlofcr. Man tillråder
också särskilda organ meC uppgift
alt kontrollera och bokföra allt bot't-
kastEinde av radioaktivt matet'ial i
haven. Och tnan r"tppräknal alla de

unclersökningar som behöver göras,

cläribland hur t'äxter och djrir'
flora och farma -- på land och i ha-
ven upptal' str'åiande matet'ial och
bestämning ilv den strålningsmängd
som kan anses ofarlig i djrtr- och
människoföda.

Helhetsintrl'ckct blir att atom-
ålc.lern är fai'lig. Den bjuder på mas-
sot' irv problem och tvingar oss tiil
ständig vaksamhet. Det vore en

lycka för r'är'lden o1n andra nya och
i-nera ofarliga energikällor knnde
v;-sa sig praktisht använclbara.
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TiIl julen hör en massa glacia och
färgrika saker cch allra skojigast
är det om man kan göra dem själv.
Det är. små julgransprydnad.er som
man kan åstadkomma med hjälp av
grant papper, en sax, lite lim och
en smula händighet, och det är små
prydnader för julbordet, som inte be-
höver kosta många ören om man
själv gör dem. Här ska ni få nåsra
tips.

Vi börjar med

Adventskalenilern
för även om den har tjänat slut på
julaftonen så hör den till den långa
väntetiden när man räknar dagarna:
dan fö,re dan före dan . . . och aila
ens tankar är inställda på julen. Den
vanligaste formen för adventskalen-
dern är förstås den d,är stora papp-
skivan med små d,aterade luc,koi i
lom man öppnar en för varje dag
fram till julafton. Men tänk om ni
shulle hitta på något annat i stället
och glädja srnåsyskonen med? Något
som betyder en karamell eller något
annat roligt varje dag. . . Här på
bilden ser ni några förslag och de är
inte särskilt svåra att utföra. Här
kommer beskrir,'ningen :

,..,rf:, 
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NöT'KEDJAN heter den ni ser på
bilcl 1. Till den behöver man en hel
del småsaker som man måste samla
ihop: 23 valnötter, ett rött sicten-
band, en liten gardinring, bronspul-
ver samt lack. Dessutom karameiler",
mandlar eller annat smått och gott
som kan stoppas in i valnötternzr.
Scm verktyg behöver ni en fickkniv
och en liten pensel, en sån där som
ni säkert har i färgskr,inet.

Valnötterna deias försiktigt, kär-
nan tas bort, man kratsar försiktigt
rent på insidan och lägger samman
skalen igen. När alla nötterna är
klara börjar man bronseringen och
använder guld- och siiverbrons (var-
dagarna silver och söndagarna
guld). Bronspulveret blandas med
färglös lack, så att det lätt täcker.
ytan på nötterna. Eftersom lack fort
torkar rör man bar.a titl så mycket

Så, hcir gör ni, kuuerten till
>>Bretkedian>>

som m€Ln beräknar behövs. Med
en liten pensel stryks lacket på och
nötskalen lägges att torka med den
målade sidan upp. När alla är torla,
lägger man ett litet föremål (kola,
chokladbit, karamell, mandel eller.
annat) i ena skalhalvan, bestrvket,
skalets kanter försiktigt med kliiter,
lägger på bandet, bestryker clen an-
dra skalhalvan med klister och trvc-
ker samman båda nötskalen över
sidenbandet. Sätt så fasl alla nöt-
terna med 3-4 cm. mellanrum. Den
lilla gardinringen sys fast i ändan,
så kedjan kan hängas upp på väg-
gen.

Varje morg'on nnder advent får
den lycklige ägaren klippa av en nöt.

*
LÅ,DKEDJAN kallas den kalencicr

ni ser på bild 2. Till den behöver ni
23 tomma tändsticksaskar, glanspap-
p€1', ett sidenband, en liten garclin-
ring och gotter eller andra småsa-
ker, precis som för nötkedjan. Klistra
glanspapper på varje ask och sätt
gärna på framsidan någon glansbilcl
eller klipp till några figurer av
glanspapper i ar,'vikande färg och

klistra på. Stoppa en liten sak i varje
as'k, klistra fast askarna vicl bandet
(det kan också ske med hjätp av
tcjp), sy fast gardinringen i ena än-
c"[an och häng upp kedjan på väggen,
Och så får ägaren klippa loss en
ask varje dag.

*
BREVKEDJAN (bild B ) är inte

svår att gör'a. Till den behöver man
papper i vitt eller någon ljus farg,
glanspapper, sidenband, en ring och
glansbilder eller små roliga kort som
ni själva har ritat. }{ur ni gör kuver-
ten framgår av bilden: Ett fvrkan-
tigt papper vikes noga rätt över två
gånger och bredes sedan ut. Sedan
vihes de fyra hör,nen så att de mötes
precis i mitten på papperet. Man
stoppar in en glansbild eller något
annat passande och ktistrar sedan på
cn liten stjärna eller annan figur av
glanspapper så att kut'ertet är slu-
tct. Breven ktistras fast på siden-
bandet med jämna mellanrum 

- 
för

söndagarna har man litet större brev
än för vardagarna.

Om ni tycker det är besr'äriigt
med klister så vet ni ju att det går
utmärkt att använda tejp, inte sant.

H,iussdakar
behövs det ocl<så många till julen
och även om det finns åtskilliga i
mammas gömmor kan det vara ro-
ligt att på julbordet ha något som
ni själva med enkla medel åstacll<om-
mit. Här två idder:

POTAfiSSTAKtrN. En stor ochjämn potatis tvättas, borstas ren
från jord och järnnas till i >>botten>.
Den ka.n målas i någon glad färg
elier kläs med glanspapper. f mitten
gör man med hjälp av en kniv ett
håI för ljuset. Med ett spetsigt före-
mål sticker man en rad hål runt
kring ljuset och sticker in sröna
grankvistar och gärna röda iypon
om rrran kan få tag på såna.

'--.J< r

ÄPPLESTAKEN. Tre hassel- eller
videgrenar spetsas tilt i ena ändan
och stickes in i ett stort rött äpple.
Vackrast blir det om ni med hjälp
ar,' kniv skär små snitt i nävern. Ni
tar ur kärnhuset till ungefär äpplets
mitt och sätter ett vitt ljus i hålet.
Runt cm ljuset sticker ni ner kvistar
av grönt lingonris. Den här staken
måste ni göra i ordning nära inpå
julen, för äpplet ruttnar snart sedan
man skurit i det.
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Barnens egen sida

.,-

€,t ltatdelse,i k ir,, lnfln,t
Beräitt"I." aV IÖRAN FORSI-,IIND

I.

T\en litler sttrdens människor hzrr'

fJ dragit s,ig undan' Gatorna liggcr

tomma. Människorna trivs inte ute i

dag. D. v;ll ha valmt omkring sig'

Och många ljus' Dct lYser redan i
fönstren längs gatorna i förstaden'

clär rimfrostiga tr'äd står och scver

intill stugor och vilior'
I en av 'de,m sitter Björn' En tolv

ärs poike me d ett trevligt och friskt
trnsiktc. IItrn sitter vid ctt fönster

och ser ut över 'den frusna snötäckt:t'

gritan. Ingen kommer där' Men ändzr

kan bokcn i hans knä lnte fånga hans

tankar. Nej, i dag är Verl<ligheten

för stor. Han ser ut över den frusna

gatan och tänker bara: varför kom-

mer han inte ?

Men farr dr'öjer.
Äntligenl En b'il På gatan! Den

stannar utanf ör grindcn' Björn ru-

sar ut i kylan just som far 'stiger ur'

En lång kraftig man i tjock PäIs-

fodrad flYgoveralt. Hans huvud år

täckt av en skinnluva mcd glasögcn'

han har tYdligen haf t 'brått hcm

eftcrsom han inte ens brytt s-g om

att ta av flYgutrustningcn'

- - Hcj, gubbe lillal säger han' Vän-

trit ?

-- Sä klai't! svilliir Björn och ski-

ncr väIkomrncn. Var har du varit ?

- 
Ute och flugit, svala]' fal" Ve-

Iat vara med, vir? Jojo, dct shuilc

smakrtt -- iiingL uppe i fjällen har
jag v:u'it försti'rr tlu. Det kc'nr bud

från cn fjäIlbY, cn sjulilin,g som

rnåste hämtas i flygambulansen' Det

var bara j:rg kvar btand förarna pä

kåren, så jng fick ge mig av' Men

när jag hom flam fanns där ingen

sjukling att hämta. Alla försök att
ta s g fram till sjön där jag landade

s.log slint. Man hade telcfo'nerat från
en by flel'it" mil fl'an 'rlet lilia silm-
hället vid sjön trtt tle kitt'lirr och cn

hästsläclc' rned tlen sjukt' vitr pii väg',

men hade måsL stoPrPa i snön' De

kunde intt' kommil fram. Ingen id6

att vänta, de shulle inte hinna fram
för'i'än tidigast frampå rnorgonkrö-
ken, trodde man. Får vät hämta i
mol,r,on - 

det fi:nrls ingen l:lndn,-ngs-

plats närmat'e. . .

Björn ger f:rr en beundrande blick'
Han lcl tillb:Lka och slår'armen kring
Björn. Sä vandrar 'de 'bort till dör'-

ren. När cle öppnzrt kommer Balbrc
skyndancie. Äntligen! Jul:rfton kan

börja pä allvar. Far kr'änger av sig

overalie,n och dlar av huvan. FIan tar
fr':lm en kam och slätar till sitt upp-

burrade hår.
-- Nu ska vi ha en riktigt treviig

kväll, säger han. Alldeles för o'ss

sjäIva. . .

1r.

U Lt. f rrller skYrnn'lngen På. Den

Iånga. norrländsl<a vinternatten'bör-
jar gnistra ;f ram. IJndcr muntert

s.kämt äter ftrmiljen Manning jttl-
middag och nu sktrll granen tändas'

Då r'inger det i telefonen. En skarP

signal. Björn är törst vid telefoncn'

En mansröst, djuP och kraftig'
Björn Iägger luren åt sidan' - 

Till
far, säger han. Far går bolt och gri-
per luren.

Så hör Björn honom säga med sta-

oig röst: >>lla ut ambulansen ur han-

garen. Kör motorn v:rrm' IIåII stråI-

kastarna klara. Jag kommer'>>

När far lägger ner lurcn äl trc
pzrr ögon r-ktade mot hcncrn' Vtrlt
ska far ta vägen? Nu."!

-- Man har lYckats föra ner sjuk-

lingen till sjön fortare än ma.n trott'
Det finns ingen av förarna kvar vid

kåren. Dc,m har,permisslon krela bun-

ten. Bara j:rg kvar. S'om kan flyga ' ' '

- 
FlY. . . stamrnar mor' Nu ' ' '

Du menar väl inte att ' . '
Far rYcker På axlarna och ler sitt

varma djuPa leende.
-- Naturligtvis ska jag flYga, sv:r-

rar han. Fast det är julafton' Det är

mitt arbete och min Plikt. Jag kan

inte 1åta den stacl<ars människan
ligga därborta i ödemarken och vän-

ter. Vi får fira jul i morgon ' ' '

Far säger några lugnande ord till
de sina och kIaPPar crn dem en smu-

la. Med ett >>snart här igenl> går

han mot döruen och nickar adjö'

Nu kzrn Björ'n inte hålia sig läng-

re. IIan rusll.l' efter och griper far i
ärmen. - 

pi11, Iåt mej följa rncd! ro-

par han ivr':gt. Ut till fältet 'b:ir':r ' ' ' l

Ah, låt. . .

Far ser På n-ror. llcnnes min säger':

bestäm självl !-ar nick:rr' - 
Nå, sätt

på dej, svurar han'

Ett Par minuter senare sitter tva

män, en äIdre och en På tolv år, i en

bil. Dct bär i väg. Genom en skog'

bort mot cn slätt. I fjän'trn dyker

snart cn läng 1äg byggnad upp' Han-

garen. Det lyser ett skarpt sken där-

borta och då och då kan man se ge-

stalter skYmta frarn i s'kenet'
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Mcr nu svänger bilcn in på av_
tagsvägen upp till hangaren. Där är
ett förfäi:ligt l.v. En motor som
brumi:n,ar och tjutei.. I det svagL upp_
Iysta förarsätet skymtar en mekani-
kers orör.liga :rnslkte. Han sitter cch
lyssnar på motorn, måste höra cfter
:rtt ingen fatsk biton listat sig in i
smattret. Några män springer orn_
kring och ordn:rr mcd ctt par krafti_
ga. stråll<astare . . . Nu kommer oc]<_
sa en pälsklädd l<v-nna skyndandc
fr:rm till bilen just som far och Björn
kliver ur. Det är sjuksystern som
sk:r. följa med. Far räcker hennc
hern,den.

-- God afton, syster! säger han.
Vi ska alltså fira jutaftcn tillsarn_
mans. . .

Syster nickar och ler'. Ilennes goda
ansikte lyses upp liksom av ett sken
inifrån henne sjätv. Sfr blir det intc
mer ialat cm den saken. Far går
fram till den bullrande maskinen,
'^som står där tik en mörk jättefåget i
kantcn av det vida vit:r. snöfältet.
Han stiger upp på vingen och lut:tr.
sig in i förarhytten, vzrrs fönster. är.
frånskjutet. Han ser på inslru;ncntcn
därinne, iyssnar ett slag. L{ekaniilern
vänder upp ansil<tet rnot honom. Ii'ar
n-ckar och bullret faller iiksom tilt
rnarken. Far iyfter benet över sa.r_
gen och stiger in på sin plats. Han
knäppei: till huven or.deniligt. Så nic_
har han till Björn, som står i snön
strax ned:rnför. Nu öppnar en av de
andra mekanikerna dörren in tili ka_
binen, där ligger en bår och väntar;
syster stiger in och sätter sis i en
stol.

En rytni,ng i den stilla kvällen.
Fågeln rister på sin stora kropp.
Sakta glider den ut mot fältet. Ry-
tandet växer; nu tyfter sig stjärten
och i ett moln av rykande virvlande
snö störtar maskinen bort.

III.
Björn står. iängc och ser efter ma_

skinen. Alit har gått så fort. Han
kan knappast fatta att det ä,r sant.
Att far sitter däruppe just nu, högt
över djupa nattmörka shogar. . .

Nu känner han cn hand på sin
axel. Det är en av mekanikerna.

- 
I(om med nu pojke, säger han.

Här blir för kaltt att stå och vänta.
De g:1r före och Björn följer dem

till ett hus i närheten. Vid ctt bord
sitter en man vid en telef,on. Just då
de stiger in lägger han nr:i luren.
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- 
Å se, ung,e Manning, vä kom_

men! Han sträcker fram hanclen ntot
Björn och ber honom med en gcst
-slå sig ned på en stol. De andra lä,m_
nar rummet cch Björn och han blir.
ensamma.

Officeren lyfter sitt fåra,le ansil<_
tc. 

- 
Är du räd ? frågar han cch

betrakta,r fcrskan,de Björns ans-lite.
-- Nej, svil.rar B.jörn och skäms

en smulil över sig själv.

- 
Dct är bra, pojkc, så sk:r. det

låLa. Och far din tar slg nog fram.
Om inic motorn slockna.r. . . Men
det ska vi inte ho,ppas. f alla fall är
det bra gjort av honom, tyckcr du
inte ? Att ge sig upp på själva jut_
afton . . . Nå jag skulle sjätv inte tve_
ka om jag vore lite yngre än jag
är...

Så blir det tyst cn stund ,igen. Men
p-ötsligt I<änner Björn den gamles
blickar på s,g. Han ser upp.

- 
Vad ska du bli, min vän ? frå_

gar han. Björn möter hans blicl<.

-- Ambula.nsflygarc, svarar han
utan att biinka.

Den gamic officeren nic,kar gillzrn_
de.

IV.

Bjöm vct inte hur länge han set:rt
och ömsom pratat, ömscm tigit där_
inne i rummet. Han har med ens bli-
vit så trött att han som.nat på en

soffa. Hitn vaknar vicl ir.tt den gamlc
slår pälsklädd bredvid honom och
ruskar honom i zrrmen.

-- Opp nu, gubbe lilla! hör han.
tr.ar din l<ommer när som helst.

Då minns Björn alltsarnmans. Mecl
ett sl<utt är han Llppe. En litcn stuncl
senal'c står de åter i kanten av det
siora flygfältet. Nu är där också en
a,mbulans fr,ån las:rrettet i stan.

Med ens dallrar svaga ljudvågor
bortifrån den rnörliil natten. De till_
ta,r i styrka. Nu sJ<öljer strålkasl:rr,_
ljusr.n svepandc ut över fältet.

Med cn sista salva fi,ån rnotorn gl-_
der maskinen fram rnot den lilla
gruppen som står och väntar i kan_
tcn av fältet. Med ett vigt hcpp står
far på mar,ken. Nu startar stället
ambulansens motor. En bår lyfts ur
fiygplanet. tsjörn ser ctt vitt ansikte
lysa bland filtarna. Några ögcnblick
sonare har ambulansen svängt in på
stora vägen mot stan kör för
brinnande Iivet till lasarettet.

V.

Bzlra. cn kvar,t senar,c går en dörr
upp i en villa ute i förstaden. Där
står rnor och Batrbro med lysande
glada ansikten. Björn såg redan på
långt håll genom fönstren att ju,gra_
nen prunkade med alla sina ljus
tända.

-- Nu ska vi fira jul! säger far.
Det ligger något alldeles särskilt i
hans röst, den har en undermenins
sorn Björn genast förstår.

-.- Jag är gtad åt att jag kunde
hjälpa dem, säger far. När jag korn
fram och landade bredvid elden så
slod en pojke och en far bredvid
släden där den sjuka tåg nedbäddad.
Det var hennes pojke och pojkens
far. Tänk vilken julafton de måste
ha haft. F'rån deras fjäilby var det
åtminstone tretti mil till ett lasarett
och en läkare som kunde hjälpa poj-
kens mor. De fick gr,äva sig f,ram
mil efter mil i snön för att kornma
ner till närmaste by, där jag kunde
landa. Det skulte ha blivit deras sis-
tzr julafton tillsammans or:n jag inte
kommit och hämtat henne. Men sy,s_
ter trodde att det skulle bli många
f1er, nu när hon så pass snart kunde
komma tiil lasarettet . . .

I(nappt hade Björn kommit innan_
för dörren förrän iran slog armarnil.
kring mor och kramade henne.

Han skulle minnas den julaftonen
länsc.

-...t-
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finnas nån så tar j:rg bort den själv
s3n.

Nu måste han gå för att inte r'åka
i olag med srg .själv och andra. I dag
ville han va1'a vän med alla, rnen

mest med det sonl värmde inom-
bords.

I porten stann:rclc han och kontrol-
lerade: knapparna uPPknäPPta och
händerna i f-cl'.orna. Hei svcjs flic-
kcr, skratt:ide han tyst för sig sjäiv.

Jo, de v:tr kcmna, Stina var där
och skötte ena ändan av slängi'epct.

Dcl" piilra.dc och stack i magtrak-
ten när han nät'made sig leken'

-- Hejsan. .. hci Stina, sa han och

ställrle sig med ryggen mot husväg-
gcn.

De andra, en fyra-fem stYcken
fnittrade och tittade menandc på Sti-
na. Han började småvissla och slog
takten efter repet med ena foten,
men han tordes inte titta alltför lån-
grl stundcr i taget på hcn'ne. Han
kunde inte upptäcka någct säkert
hos hcnne som tyddc på att hon var
hans fiicka. Men där var någonting

-_ 1'osgffL'Er fanns där' inte i går . . .

I klänningcns halsiinning satt en

litcn röd rosett fästad. Dct måste be-

tyd:r att intc heller hon hade flusit
kvällcn innitn fast det var så kallt.

Han måstc säga någonting: 
- 

Du
resle intc bort i allafall, Stina?

- 
De vart instäilt, men i morron

hrlir de nog av. Ska du itlte hoPPa
kanskc, bara stå så där ?

- 
I{af ingcn lust, jtr ä så tt'ött i

be'nen scn i går, så nu vilar ja. Men
de ä skcjigL ir sc på när ni gör dc.

- 
Du mriste väl stå där för å rik-

tigt se på Stina förstås, sa en av
de :rndra och tilladc skrattandc:
-- just de, just de.

-- Larva re inte ! Stina slog rePet
hårdare i rnalken och såg stint Pä
dcn hoppandcs l:cn.

Nu, tänktc h:In, tnåste jttg få hen-
ne på gott humör, ett trick som. . .

djälilztr, där kommer Karl-Adarn!

-- Får man hopp:l me i svängen
vår, sa Karl-Adam och stack fram
foten så att repct stannade.

- 
Låt bli du, skre'k Stina och

ryckte till med armen så att rePet
kom alt lägga sig på Karl-Adams
axel.

-- LäLa bli för dej ver, fnös Karl-
Adarn och skakade det av sig. Här

firnns ingen som kundc hindl'a ho-
norn, han var den äldrc och starkare,
han sliui'c v;sa dem vem Kai'l-Adam
var.

Vem blir nästa of fer ? Jc, där stod
han ju, lutaC mot väggen.

-- Jaså, lille Pcr s.Pringer kring å
fjädr"ar sej för' tjejcrna och tror han
ä ocmotståndlig ?

Nu var atlt för'lora.t, det varma i
bröstct försvann, tnedan hotet i Karl-
Adams ord sände cn rYsning genom

m&gen. H:rn vågacle inte se åt Stina,
men kän,clc att hon följde mcd vad
scm skeddc. Valför kom Karl-Adam
just nu och förstör'de det fina som

höll på att växa sig starkt mellan
hrncm och hgnne.

- 
Kavaj har han också, den lille

Per-fisen. Inte olik ett korvskinn.
Fick morsan hjälpa dej i den med
skohorn va i fiinade Karl-Adam när
h:r,n inte svarade.

Per kände sig med ens Iöjlig och
bortkommen, kavajen stramade allt
hårdare över ryggen. Hålet han ville
försvi,nna i blcv djupare och djupa-
rA

Fiickorna fnittradc. Gjorde inte
Stina det också? Var det för att
man liknade hans kavaj vid ett korv-
sl<-nn ? Förbittringen trängde På.

- 
Ja har väl inte gjolt dej nåt,

s:r han mcd knagglig röst. Gå, Karl-
Adzrm, tänktc han sedan och försök-
te betvinga den andre med sina iblic-
kar.

Men han val hjär'tlös nu, den sto-
rc, och lyddes bara till sin egen vilja.

- 
Du får några stegs försPrång

men spring fort för annars tar ja
dej, hotade han och klev alldeles in-
på Per.

Men Per tänkte inte bekänna sig
till nederlaget. Förödmjukelsen var
redan 'stor och sved i hans bröst.
Men fty f rån detta ? Ald,rig, om han
så skulle bli siagen till mos.

Plötsligt f örsvann förviruingen,
sorn iindat sig som en dimma av ån-
gest kring hans tankar. Något oemot-
ståndligt väIlde fram i hans inre.

- 
1fa av dcj korvskinnet och

spring innan du gör i byxorna! Ja
kzrn ledan känna hur det tränger på,

skrei< Karl-Adam och vädrade med
1åtsad avsky.

Nu kunde Per inte längre tYgla den
vilda vrede som sluppit loss inom
honom.

- 
DeL är slut nu! skrek han till.

ögonen stirrade viit i ett ansrikte

som kändcs hårt och förvridet.

IJnder de sekunder s3m följde tyck-
te han sig höra ett undranrs sus från
flickorna och dc kotn med cns att
finnas till aiideles inPå honom.

I{arl-Adam vart tillräckligb över'-

rumplad för att känna tvivlet trän-
ga in som en sprängkil i den väldiga
l<änsla av övermod och stYrka som
besjälat ho'nom, och flinet ste,lnadc

till en rådvill grimas på läpparna.
Hotet kom från en som plötsl.gt bli-
viL starkare än hån, På ctt annat
sält. Han ville fösa undan det, men
förstcd inte hur.

- Va nu då, sa han och sPände

uL byxfickorna med händerna, non-
chalant men ändå med en mäi'kbar
anstrykning av osäiicrhet.

Det var inte nog; han måste för
sö]ia åtcrer'övra den del av området
han förlorat till Pcr och vände sig

tili flickorna.

- 
Ska ni intc hoppa va, fan ock-

så! Hoppa i ställct för å g1o På de

som inte angår er!

l'cr var inte längre lika uppeldad,
vredcn var på väg att slockna. Bäst
att hjälpa. I(arl-Adam undan på nå-
got vis.

- 
Jil, hoppel tri, vi klarar o,ss

själva, försökte han i riktn ng mot
Kar'1-Adam.

Det här var inte vad Stina och de

andra flickorn:r hade väntat sig, de

kände s,ig undanskuffade och djupt
sårade av denna oförkiarllga manli-
ga fåfänga.

- 
Vi hoppar när vi vill utan att

fråga cr om lov så de så, svarade
Stina.

- 
Men vi flyttar gärna på oss till

ett bättre ställc där man får va i
fred, fortsatte hon och drog i väg
med de andra.

Kvar stod Per och funderade över
det gåtft-tlia hos kvinnan, medan för-
olämpningarna sved och ett bittert
vcmod omgärdade honom i tystnaden.

Kar'l-Adam önskade nästan visa
någon vem s,cm var starkarst men

han hade lksorn tappat lusten inför
erlla egendomligheter.

Utan ett ord började han gå ifrån
alltsammans och var snart på språng
genolm gatan igen.

Och medan leken tystnade cch

upplöstes av marsskymningen höll
någon på att begrava re,sterna av

sin förödmjukelse i en djuP garde-

robsskrubb därhernma.

25



ftUSKORSET
Forts. fr. sicl. 1t

varför min hustr.u kan arl:eta
ostör't.;

Där kom Valia, iförd en mörk väl-
sittande klänning. Ifon bar en skål
med sallad, tiII vilken l(oloss,ov ochjag skalat potatisen.
_ >Säg mig, Valja>>, frågade han
henne, >vem är det som aviastar.
Jelena en massa arbete?>

>)fnte vem, utan vad>>, tillrättavi-
sade hon honom.

>>Gärna för mig, alltså vad?>>
>Men det är ju klart som korv-

!.padl att jag utrotar de småborger-
liga kvarlevorna hos er.. fnte i orcl,
utan genom praktisk gärning. f orcl
är ju alla män hur duktiga och röi._
stående som helst . . .>>

Kolossov skr,attade högt och tr.i-
trmfelande.

>Det är ailtså orsaken. Har ni frir-
stått ? Genom gär'ning, mär.k väl ge-
nom praktisk gärning utrotar hon cle
småborgerliga kvarlevorna hos mig!>

>>Det är alls inget att skr,:rtta åt!>>
sade Valja. Jelena skonar er; själv
skulle hon inte sova ut orcleniligt,
inte äta sig mätt, bara för :rtr inle
besvär'a er.. Skulle jag kanske skona

"l? Det vore ju ännu finare! Själv
vill ni inte begripa det, ni bek;zrnr:ar
er bara om er. bokhållning, in54et
annat, och då måste jag ju .r-rringa

er, vilket jagl också gör!>
>>Rena diktaturen.>>
>Kalla det vad ni vill. Annolhrnda

är det inte med utrotandet. Forl:it.jag rnåste skynda mig.>>

_ Nästa dag träffade jag oroiessor
Kolossova på kliniken. I{on visarcle
mig de patienter som hon utlöri sär-
skilt intressanta operationer på, ne-
rättade för mig om sltt rrrbr,t: ^cornläkare och oil sina föreläsnurgar.

Till avshed räckte hon mig sin lilla
skickliga hand, log sitt vinnande
leende och sade:

>Skriv hellre om Valja. Hon ge_
nomgår nu en sjuksköterskektirs.
Att skriva om mig är det ingen me-
ning med, mig känner folk i alta
fail !>

-\'11r, Jrla,,r'l Fot'ts. fr'. szrl. 1e

na av maten. Han utfärdade totalt
förbud mot att ge hyndan något sorn
helst och sade att den borde dräpas.
Torfi svarade inget på detta, men
stal alltid en bit till hyndan, när fis-
karen hade gått och lagt sig. Nrr
kommer tiden då hyndan skall valpa.
Och så valpade hyndan. Och då hon
hade valpat gav han henne ett stort
köttstvcke, som han stal från fiska-
ren, för att han visste att barnsängs-
kvinnans hunger gör ont, och han
lät henne iägga sig på en gammal
trasig säck i förstugan, tvärt ernot
fiskarens förbud. Så lade han sig att
sova.

Men han hade inte legat länge,
för'rän han vaknar vid att höra nå-
gon gå, och han förstår inte vem det
kan vara. Men det visar sig vara fis-
karen, som stiger upp nr sin säng,
går ut i förstugan, tänder ljus, tar
hyndan i nackskinnet och kastar ut
henne i snön. Så stänger han ytter.-
dörren, släcker ljuset och lägger sig
på sin bädd. Nu är allt tyst en sLund,
tills hyndan börjar att yta utanför'
och valparna att gnälla ynkligt i
försttigan. Då går Torfi Torfason
upp, smyg'er sig ut genom förstugan
och släpper in hyndan, som genast
Iägger sig på sina valpar. Så lägger
han sig att sova. Men han har inte
legat länge, för'rän han vaknar vicl
att höra någon gå, och han förstår.
inte vem det kan vara. Men det visar.
sig vara fiskaren, som stiger upp ur
sin säng, går ut i förstugan, tänd.er
ljus, tar hyndan i nackskinnet för.
andra gången och kastar ut henne i
snön. Så lägger han sig på nytt för
att sova. Hyndan börjar att yla igen
och vzrlparna att gnälIa. Torfi Torfa-
son går upp, släpper in hvnclan tiil
valparna igen och lägger sig till vita.
Strax därpå går fiskaren upp ännu
en gång, tänder ljus i lyktän och
går ut. Men man kan slipa så länge
att till och med ett slött järn biter",
och nu hoppar Torfi Torfason upp ur
sängen för tredje gången och sprin-
Ber ut efter fiskaren i förstugan.

>Antingen ska hyndan få vara i
fred, eller också ska vi ut båda två,
jag och hyndan>>, säger. Torfi Torfa-
son och flyger i detsamma utan vi-
dare på sin husbonde. De börjar nu
slåss, så att kojan skakar, och allt

.som kommer. i vägen kastas huller.
om bnller och slås i kras. De växlar
inånga och rejäla slag, där. fiskaren
var den mest hårclföre, tilis Torfi får
ett livtag på honom och inte ger sig,
förrän han fått fiskaren i ett ordent-
ligt knip. Så öppnade han kojans
dörr och slängde ut fiskaren.

Utanför. var det lugnt väcler,
stjärnklart, sträng frost och snö
överallt. Torfi var alldeles blå och
blodig, varm och andfåclcl efter kam-
pen. Detta skulle alltså häncla Torfi
Torfason, som var känci för sin fr.id-
samhet, som aldr,ig hade gjort en le-
vande varelse något för när 

- 
att

kasta ut en man Llr hans eget hus,
kasta ut honorn i kölden mitl i nar-
ten och det för en hyndas skull! Kan_
ske har .iag till på köpet iträpt ho_
nom, tänkte Torfi, och då är det så

- 
det är det inget att göra. åt. Jag

flvttaclc inte för r.o sknli till Nva Is-
land!

Och han vacklade ut nr kojan, i
skjortär.mal,na, som han eicli och
stod, vacklacle ut i den tatta snön
och stylde kosan mot skogen. Och
han hade knappt gått tjugo steg, för,r._
än han hade glömt både sin vlede och
fiskaren och börjat tänka på det som
han hade ägt och det som han hade
mistat. fngen vet vad han har ägt,
förrän han har mistat det. Han bör_jade tänka pä sina får som var så
snövita. i nilen, på sina hästar, de väl_
signade kamraterna, som var de en-
da som förstod honom och kände ho-
nom och satte värde på honom. ochpå sina kor som ledåes bort längs
gårdsstigen en kväll i våras, och som
frärnmande drängar drev på inecl
remändar.. Och han tänkte rrå Jon
och Maria, som Gud allsrnät<tig tra_
de tagit upp titt sig i denna stoia ut_
ländska himmel, som välver sig över.
Nya Island, och som är nåsot hett
annat än himien där.henima. öch han
såg ännn i tankarna dessa isländska
emigranter, som hacle stått vid gra_
ven mecl de slitna mössorna i sin:r
dödströtta häncler och nynnat.

Och han kastade sig ner på den
hårdfrr-rsna snön bianci trädän ochgrät bitterligen i nattfrosten _ den_
ne store starke man, som hacle resthela r'ägen fr,ån Gamla fsland tillNya fslanrl -.- denne pr.oletäy som
hade offrat sina barn för hoppet om
en bättre framtid, ett fullkomligare
liv. Hans tårar föli på isen.
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Nyft i bokhandeln
f samband med 100-årsmin_

net av Karolina Widerströms
födelse -- hon som var Sveriges
första kvinnliga läkar.e 

- 
irt-

kommer i dagarna på Norstedts
förlag en l:ok om hennes liv och
arbete, en levnadsteckning. sam-
manställci av dr Andlcä An-
dreen. Ha den i minnet när ni
köper julklappar. priset är g kr.

Berättaren tystnade.
.- Nå, och vidare ?

professor Kolossova ?
dinen, som hela tiden
sitt hörn.

Skrev ni om
frågade blon-
sttttit t)'st i

- 
Ja, men rnin artikel blev tvvärr

inte tryckt. De sa<le att faltet v:rr,
inte typiskt.

-- Inte typiskt ? Det är ju oer,hör,t
viktigt att männen äniligen bör,jar.
sätta sig in i hushåltsarbetet:

Den tjocke vände sig livligt rnol
henne:

- 
Kära granne, det vore natur,_

ligtvis idealiskt, men tyvärr onatrri._
Iigt.

Blondinen log kyligt.

- 
Varför det ? Hennes up,ori)i'clhcl

vAr som bortblåst, nu såg hon iuglr
och säker ut.

.26

-- Därför att det redan är. tradi-
tion sedan århundraden. Det sit.r-er,
så att säga i blodet på er. Då rnå.rteär och åter år. förflyta, innarr rri
män...

- Vad för något, år och åter årt
Varför har då jag inte behövt åi. och
åter' år för att bli ingenjör ? Nu re-
ser jag, och inte min man, till bygg-
nadsfolkets rikskonferens, trotC ättvi båda arbetar i byggfacket. 'Var_
töl?_..Var så goda och säg mig det!

Männen hade inget svar atige.

( öuersrittu,. frfut ryskan ar ,Sö-
rett, Rydström.)
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utom har avdelningens medlemmar
samlat in 179 kr. i kontanter' I brev
meddelar ordföranden att av dessa
pengar har en medlem, fru -Ann'
'aoå" And,erssotr,, ensam samlat in
108 kronor, trots att hon har två
små barn att sköta och inte många
fristunder i veckan.

Obbota i Vii,sterbotten har också
siort en stråIande insats. F'örutom en

äårrani"S bra kläder har SI(V-kvin-
norna i bUuoia och llolmsund sänt in
kr. 39O:5O. Av dem har två kvinnor,
Helga Eriksson och Ruth Olsson i
Holärsund, samlat inte mindre åirr

229 kronor. För det övriga svarar tl"e
duktiga SKV-medlemmar i Obbola:
Aur.oia llammarströrrr, Dagny Noh-
r6n och Flna Gissberg.

Skötsd,e svarar för 300 kronor och
en fi:r klädsändning. Avdelningen i
Åby utantör Norköping,33O k-ronor'
av vilka en end'a medlem, I{tldur
Rosön, samlat in 2,23:25. Det är verk-
ligt vackra resultat. Bland andra av-
dätningar som må-ste nämnas är Kos-
Icutlsklulle med 374 kronor, Treltebmg
med 296 kronor, Hwskuartta rned 255
k-tor, vår lilla avdelning i Vitsan'd
i Värmland som samlat in 193:5O'
Mariestad' med 1?0 kr., JönköPing
med 195 kr. och många många flera-
FYån JönköPing meddelas att för-
utom SKV-medlemm&rrul har tr{oope-

""tinu, 
Kvinnogiilet och arbetare vid

Sv. F'läktfabriken deltagit'
Det är ännu många flera som bor-

do niimnas: Våisterwik, Kramfors'
Skellefteå, Matfors och andra, men
vi får återkomma tilt det i januari-
numret då vi hoPPas ha allt slutre-
dovisat. Vi vill bara till sist ge en
extra honnör åt vår lilla avdelning i
Ngtiden i Norrbotten som förutom
fdO insamlade kronor sänt en Packe
,rneO vert<tigt bra kldder, ät Söder'
tiilje, HaParanda och Giiule' som
Iikaledes svarar för särskiit fina
klädsändningar.

Belgieninsamlingen

I,'{ K [''J;\i fr' 0Jt l()-i-
-fT

LVI "a 
d.etta nutnnter auslutor uå,r t6niln,g sin dttonde &rgå,ng. P&

uå,rt n(nta nurnnl'ers lörsta sid'a skri'uer ui' å'r g å'n g I och å'r

7957. VaiI skat| ilet rrya å,ret bringo oss ? Det oet ui inte, men ui

uet att sam,manfuå,Hntng kring freilen och kuinnornas och barnens

riitt iir en lwsnöitoöndighet. I en ti,it smn denn'a' dö' uå'ro sinnen iir
fA\do Cn) oro öter d,en internationell,a h'iindelseutueckltngen, iir det

gott att ueta att lJd ttllhör en kt:innorna,s uiirldsorgonisation som

kömpar lin freil och samförst&nd mello'tt folken. v&r tidning ör en

röst i d,en stora :1;ör au k'tlinnotid.ningar t otd+o lönd'er saw sl&r oakt

om fred,en och hiiud'ar samarbetets nöduiin'dighet'

Nu arbetar uå,ra kommtssioniirer och förstitiare lör högtryck med

att utirua pl.enunl.eranter för uå,r tiilning 1957, tast beshttna att
(Iriua upplagan ytterligare i höiiten. vi tackar dem alla lor deras

triigna arbete och startar uå,r tidni.ngs nionde &rgå,rt'g i den genxen-

sanxryLa fdresatsen att göra d,en, iinnu biittre oclt' iinnu n1'era spridd

och, whå.tlen blanil kuinnorno i uå'rt land. I innerlig finhoppning
om att fred och lörnuft skatl segra ivnskar Di er, uå,ra trogno lttsare,

kommisstond,rer och | örsiiljare
GOD JUI' och, GOTT NYTT

REDAI(fiONEN och E)CPEDflTONEN.
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Nafs Gjutareklubb, Lirrkii-
ping

Ko skullskulles l{ooPerativa
Kvinnogille

SKV-at:delningar:
Partille
Mariestad
Torshälla
Obbota-Holmsund
Råneå
,Sörforsa
Haparanda
Munksund
Hudiksvall . ....
ÄIvsbyn
I(oIer
Nvliden
Västerås
I(oskullskulle
Trelleborg
Jonsered
Värnamo
Båtskärsniis ..
Luleå
Backsjön
Boden
Högsby--Ruda ...

Skövde
Västervik
Uddevalla
TorsbY
Kramfors
Svartbyn
Vitsand
Åby
Bollnäs
nmbiörbY

Värml. Datby
Hällefors
Matfors
Hofors
I{öjasåg
JönköPing
Norrköping
Iluskvarna ... .

,skellefteå
Svängsta
Vetlanda
Borås
I(iruna
Iggesund
MölndaI
Linköping
Haimstad
Södertälje

Redovisning

Tidigare redovisat

Fuckförenin,gar:
Våsterås Grova.rbetat'efack-

förening
Sv. By g gnads arbetaref örbun-

dets avd. Kramfors
Sv. By g gnadsarbetaref örbun-

det, avd. 4!2, HaParanda
Sv. Handelsarb etarf örbundet,

avd. 51, Kiruna
Sv. Byggnadsarbetareförbun-

det, avd. 94, I(irt.na . .. .

Sv. Träind.ustriarbetarf örbun -

det, avd. 122, Hudiksvall
Sv. Målareförbundet, avd. 56,

Hudiksvall .... '

Sv. Byggnadsarbetareförbun-
det, avd. 205, Hudiksvall

Sv. Järnvägsmannaförb. avd'
248, I(iruna

Stockholm:
Bromrna
Blommensberg
Enskede södra
St. Göran
Högdalen-Bandhagen .. .

Söder

Göteborg:

Kålltotp
Stigberget ........
I(viberg
Torpa
Västra LundbY ...
Centrala
Tolered
Majorna

Summa kr. 8.515:82
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Hiir snå,ras det inte m,ed, kaneren tiil jurbaket!
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EN KVINNLIG
Forts. f r. sirl. 11

tn i Grottekuarnen genorn uppleuel-
ser au det slag som förekommer på,
Fogelstad. Den tekfultheten, ilen
skönhetsugtpletselsen uar d,en ön före_kommer, tEcks mig aara d,en end,a
motuikten mnt f örst eni,ng shotet.>>

Bland personligheter som betyd"de
mycket för skolan utom de redan
nämnda kan här bara närnnas _ Eb_
ba Holgersson, lärare i kommuna^l_
kunskap, som varje sommar var knu_
ten till kurserna, Andrea Andreen,
Emilia Xtogelklou, I{agar Olsson, Ca_
rin Hermelin och professor Vilhelm
Grönbech, som fått ett eget intres-
sant kapitel i boken.

Men märkligast är dook skolans
grundiäggare och u,ppehåltare, Hisa_
beth Tamm, som utan yttre åthävor
varit den sammanlrållande kra.ften i
detta ovanliga företag. När man läst
boken till slut, inklusive narnnlistan
på alla deltagarna i ku:rserna, tänker
man: 

- Vad skulle inte kunna ut_
rättas här i världen om vi had"e flera
av den sortens företagare! Med in_
telligens. framsynthet och en god
vilja. e. T.

Fogelstad, _ beröttelsen om en
skola, redigera.d av Elsa Biörk-
man-Goldschmidt. Medveikanav Ragna Kellgren och Elsa
Svartengren. Norstedts.

Tidningcn VI KVINNOR
i dcmokratiskt r:arldsförbrnd

Utgivarc: Andrca Andrccn
RcdaktionskommittC:

Valborg Svcnsson, Birgit EhrCn

*
Urkommcr mcd nio nr pr år.
Prcnumcrationspris per år:

Kr. +ro
L ö sn u mm etr"t 
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Stockholm r 8
Svcnska Kvinnors Vänsterförbund

Förbundsstyrclsens lokalcr är
belägna.i Kungsga::n 79,Stockholm. Tcl. 53 ,9'6r

Tr.a.b. Planryck, Sthlm r956

_ .lrrl detta nr följer som
t,tlago ett iubetalningskort.

UngertrhjäIpen
När detta skrives pågår slutspur_

ten i SKV:s insamling till förmån
för de efterlevande till den betgiska
gruvkatastrofens offer och i januari-
r-umret av vår tidning hoppas vi
kunna ge slutredovisning för insam-
iingen.

Nu är det andra som behiiver vår
hjälp. I Ungery har de senaste vec-
kornas tragiska hiindelser skapat ett
nödläge sorn gör att brådskande
hjälp är av nöden. IJnder svenska
Röda il{orsets och Rädda Barnens
ledning försiggår en landsomfattan_

de kampanj för humanitåir hjälp titl
Llngerns folk. Vi vädjar tilt våra lä-
sare att på allt sätt stödja d.enna
hjåiJpverksamhet och har i brev till
SKV-avdelningarna uppmanat dessa
att ta kontakt rned de tokala Röda
I{orsavdelringarna, och d.eltaga i in-
samJingsarbetet. Någon klädinsam-
Iing bedrives inte, det är enbart
fråga om kontanter för att få medel
till att sända mat, medicin och andra
förnödenheter. Red.an har stora Röda
Korssändningar gått till lfngern oeh
flera förberedes.


