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Världen är just helvetet
och människorna är å den ena sidan
de pinade själarna
och å den andra Djävlarna i det
Schopenhauer

Jag minns en dag för länge sedan
Solen gassar och tvillingvagnen är tung att köra. De största
barnen går bredvid kärran där tvillingarna sitter. Alla barnen
kinkar och gnäller. Själv är jag dödstrött. Vi har suttit på
dispensären fyra timmar. Det är otroligt många sprutor barn
ska ha före skolåldern. De ska skyddas mot difteri, smittkoppor
och lungtuberkulos. "Skönt att vi är på hemväg", tänker jag.
Syster Anna-Lisa hade varit på så dåligt humör. Hon hade ryckt
ned de rena barnkläderna som jag lagt på bordet i väntrummet.
(Var skulle man lägga dem?) Det egna knäet blev snart fullt
minsann när man hade många barn att klä av.
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Backen är brant och jag känner mig illamående. Jag har ett
tungt lass att dra. Fyra barn på fyra års tid.
Vi har nästan hunnit upp för backen till vår stuga, när en
cyklist pinglar åt oss. Jag hejar åt vår granne som just hoppar
av sin cykel.
"Nu du Maja", skriker han. "Nu kan du gå till socialvårdsbyrån och få hjälp."
När jag nu tänker tillbaka på den där dagen förstår jag att
min granne läst om de sociala förmåner medborgarna i samhället
skulle få. Bostadsbidrag, barnbidrag osv.
Den där tiden hade jag inte tid att läsa tidningar. Jag visste
inte vad socialvård var.
Min granne hade en rätt skrikig röst och han förklarade högljutt en del om samhällets konstruktion för mig.
"Du har full rätt", sa han, gång på gång. "Gå till socialvårdsbyrån när du inte har pengar. Du kan få ved, mat och klädpengar."
"Det är lag på det", sa min granne flera gånger.
De där orden fastnade i huvudet på mig. Efter ett par dagar
hade jag bestämt mig för att be om pengar till ett doktor-besök.
Mina tvillingpojkar skelade och borde undersökas av specialist.
Jag skaffade en barnvakt och gick till "byrån" för första
gången i mitt liv.
Jag minns att jag kände inga olustkänslor alls. Jag minns
också att det satt många personer i korridoren på polishuset där
byrån då var inrymd. Både unga och gamla människor satt
där och väntade. Vi pratade och skrattade. Det låg ett lycko8

skimmer över framtiden. Ingen skulle behöva vara utan mat
eller kläder i framtiden.
Det blev min tur och jag fick tala om vad jag önskade för
hjälp. Jag fick en lapp där det stod att "byrån" betalade doktorbesöket. Resan till Örebro skulle jag nog klara själv.
Det blev många resor till ögonläkaren. Jag fick köpa glasögon åt mina pojkar. Under glasögonen skulle en lapp sitta för
det friska ögat. Åtskilliga rullar med ett slags tejp fick jag köpa.
Pojkarna rev av sig både glasögon och lappar så ofta de hann.
Efter ett oändligt tålamodsarbete började de förstå att de skulle
ha dessa saker på sig. De fick använda detta tills de var sex år.
Då hade synen på det sjuka ögat dragits rätt.

Korea-krisen -53
Barnavårdsmannen säger åt mig att göra en lista på de kläder
mina barn behöver. Jag sätter mig vid hennes skrivbord när
hon gått hem. (Jag städar några av stadens kontor på kvällarna. )
När jag gick hemifrån visste jag så väl att alla fem barnen
behövde vinterkläder. Nu sitter jag med pennan i hand, men får
inget på papperet. . . Mina tankar är i Korea. Hur många
jackor ska behövas där om en tid?
Till sist skriver jag hastigt "Ett par byxor och en jacka".
Mina tankar är i Korea.
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Jag kan inte hushålla. Varje månad bestämmer jag mig för
att göra upp en budget.
På avlöningsdagen ska jag dela isär pengarna i så många
delar som månaden har.
Jag ska planhushålla.

Slamkrypare
Jag har begärt att få hjälp till att köpa skor och bottiner till
en av mina pojkar.
Han går i Läroverk.
Det hör till den bildade eliten att vara välskodd.
Nu ska jag söka hjälp till skor och bottiner.
Jag känner en kväljande känsla i hela kroppen dagen före
ett socialbesök. Tungan nästan fastnar mot gommen och nerverna i maggropen krånglar.
"Ska jag gå tidigt eller sent tro?"
En natt vakendrömmer jag att jag kryper ned i en stor papplåda. Där dör jag. Utanpå papplådan har jag i förväg skrivit
med snygga bokstäver
Tack för ALL hjälp.
Ett socialfall
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Jag ser minen på assistenten när han öppnar lådan och finner
en död människa i den. Såna tankar har jag natten före ett
social-besök.
När det blir morgon går jag till byrån. Socialchefen föreslår
ett par slamkrypare (det är billigast). Jag framhärdar i mitt
beslut om ordentliga skor, och på kvällen står både ett par skor
och ett par bottiner i min farstu.

Det vill jag ändra
(Ur en insändare som aldrig kom in)
Beskäftigheten hos en del av våra socialvårdsarbetare.
Assistenten kan och vet inte ALLT fastän han är utbildad.
Man läser ofta om hur bra ordnat det är i Sverige för dem
som kommit i en nödsituation . . .
Jag känner en hemmadotter som efter sina föräldrars död
försökt att få något av detta fina vi läser om . . . Doktorn kan inte
ge henne sjukpension, hon är inte nog sjuk, säger han.
Socialvård kan hon inte räkna med, säger en kommunaltjänsteman. Det är för många år kvar till hennes pensionsålder.
Han säger vidare till henne att det hon kan göra är att ta plats
hos någon änkeman som hushållerska . . . Hon ska inte tro att
pengarna bara regnar ner från himlen.

II

En reflektion.
Jag bor i ett välfärdssamhälle.
Dagarna flyter fram på samma sätt som överallt här på jorden.
Gryning, dager, middag, kväll och natt.
En sak har jag funderat mycket över . . . Människans tålmodighet.
En människa tycks kunna leva rätt nöjd utan nån vidare slags
"stimulans". Åtminstone är det så i mitt kvarter, ty jag hör
aldrig någon stor klagan bland mina grannar. De äter, sover,
äter, sover osv. . . . Fruarna i de små husen lever som i små
dockskåp. Var och en av dem är så noga med att visa upp de
bästa kaffekopparna och de vitaste lakanen samt framför allt
en lycklig äkta-make-min.
Hur länge till ska de få leka i sina dockskåp?
Varje människa måste ha ett ljus som lyser upp vägen för
henne om hon ska orka leva. Mitt ljus under många år har
Harry Martinson varit. Han fick lida förödmjukelse. Då ska
också jag klara av att vara förödmjukad . . . Han stod utanför
och hörde de rikas skratt. Då vill också jag klara av detta utanför. Han klarade av de simplaste yrken utan att bli försoffad.
Då ska också jag klara av mitt städarbete utan att drunkna
i skurhinken.
Kan ett yrke vara finare än ett annat yrke?
Tyvärr måste svaret bli ja. Ett yrke som ger så god förtjänst
att man klarar sin försörjning på det är finare än ett yrke som
är så dåligt betalt att det inte försörjer "sin man".
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Är det rätt att bara en del människor ska behöva tigga för
att kunna leva? Det är rätt enligt lagen, som människan själv
utformat.
Den som är utrustad med klar hjärna och vassa armbågar,
den människan kommer att klättra längst upp i löneskalan.
Den som kanske fått mindre klar hjärna och inte så vassa
armbågar, den människan ska inte ha så stor lön enligt lagen.
" H a n " måste tigga. Lagen är sån. Lagen är human till och
med. Man har bytt ut ordet fattigvård mot socialvård. Ett
klingande namn som nog låter lika illa som fattigvård i den
sökandes öron. Världen blir aldrig annorlunda om inte människan blir annorlunda. Men människan är så full av maktbegär
att det alltid kommer att vara stor skillnad mellan människa
och människa.

4/8 -65
Jag åkte inte till städningen utan hade det skönt och läste
litet, nu får jag gå upp tidigt i morgon bitti istället.
Förut i dag var Britt och jag till skogen och letade blåbär.
Vi hittade bara varsin halv liter och ändå cyklade vi långt upp
mot Granbergsdal och letade på flera ställen. Karten frös väl
bort i våras förstås. Britt hade gott kaffe med sig och det är
härligt att sitta i skogen och dricka det.
I kväll har jag gjort en sockerkaka som Lars får på sin
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femtonårsdag i morgon . . . För femton år sedan låg jag uppe
på B.B. som i kväll. Jag åkte upp en fredagskväll och sedan
föddes Lars tio minuter över tolv lördag middag. De andra
pojkarna kom från en kortlovskoloni strax innan jag åkte till B.B.
Det var uträknat att jag skulle vara klar med barnafödandet
då de kom hem, men Lars dröjde tills den kvällen de skulle
komma. Britt var hemma hela dagen, hon ville inte gå ut och
leka ens. Hon var sju år då och väntade ivrigt på en liten syster.
Hon var så allvarlig när hon såg att jag började bli sjuk.
Jag minns så väl hur hennes lilla röda klänning lyste upp
vägen när hon cyklade efter farmor. Farmor kom vid middagstiden och hon rådde mig förstås att genast ge mig iväg till B.B.
Fostervattnet hade runnit i flera etapper . . . Jag var envis och
ville stanna hemma till kvällen. Vi väntade ju hem pojkarna
från kolonin. Jag hade gjort en tårta och garnerat den med röda
vinbär. Före den skulle de få potatis och köttbullar.
I morgon blir Lars femton år . . .

5/8 -65
Födelsedagsbarnet är ute och åker moped. Han har tjänat
ihop pengar till den själv. Vega kom nyss och gratulerade med
frukt och slant.
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Söndag 9/8 -65
I dag är vädret strålande vackert. Motortävling pågår för
fullt på Gelleråsen. Lars var nyss inne. Han hade hört att de
räknat in över 40 000 människor på motorstadion . . . Jag håller
på att koka saft. Det är jobbigt.

Tisdag 10/8 -65
Det känns som om hösten redan vore här. Jag tog på mig
strumpor när jag var till stan förut. Nu har jag satt potatis på
plattan och medan den kokar skriver jag litet. . . Det går dåligt
med språkläran. Tidigt i morse satt jag två timmar för att lära
mig litet om huvudsats och bisats. Stackars krakar som läser
språk. Jag är nog för gammal, ty det jag lärt in den ena dagen
är borta ur minnet dagen därpå. I eftermiddag ska jag gå ut
och leta efter kantareller.
Det är kväll. I dag har något roligt hänt här i huset. Hans
Andersson, rörledningsentreprenör, kom och tittade hur det ser
ut i pannrummet. Han ska göra ett kostnadsförslag på hur
mycket det kostar att sätta in oljeeldning.
Tänk att slippa vedsågning, eldning av pannan och städning
efter skräpved. Jag kan inte tro att vi ska få det så modernt.
Men kanske. Vi lever som miljonärer på Solvargsvägen. Hus,
TV, oljeeldning och mat varje dag. - Nu kom Lars in med sina
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kompisar. De ska spela kort. Det är ett elände med kortspel,
men de påstår att de spelar bara för nöjes skull. Fast nog hör jag
att de lägger pengar på bordet. . .

12/8-65
Ola skulle åka till Karlstad i går. Han körde av vägen.
Klarade sig med endast ett par skråmor på handen.

Lord. 14/8 -65
Natten till i dag vaknade jag av att Stig stod och pratade vid
min säng. Tore, Gerty och han kom från Nykroppa där de
spelat på dans. De sov ett par timmar och fortsatte sedan till
Stockholm där de ska spela på Lorry. Det var roligt se dem
ett tag.

Månd. 16/8-65
Klockan är åtta på morronen. Jag kommer nyss från städningen. Himlen är helt blå och solen skiner så fint i dag. Jan var
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hemma över helgen. Han har gjort färdigt värnplikten om
fjorton dagar. Hur ska vi få ihop pengar till allt han ska ha
med sig till Uppsala tro. Jag hoppas på storvinst eller arv. Fast
jag vet att jag har ingen att ärva.

Fredag 20/8 -65
Nu är högtrycket slut. Luften är kall igen. I går kväll körde
Lars omkull med sin moped. En kamrat skjutsade hem honom.
Sen tvättade Ola bort blod och smuts från ansiktet. Gudskelov,
ögonen var inte skadade . . . Ola band om såren och i dag
mår Lars bättre.
Två torsdagar i sträck förut hade Ola varit med om olyckshändelser så vi tänkte mest på honom i går och sa att det inte var
värt att han åkte bil. Så blev det Lars istället.
Ola har skaffat oss en liten söt kattunge.
Jag har nästan stickat färdigt Jans tröja. Olas blev färdig
förra veckan. I söndags var Gun och Stig här, de är så rara.
Karin och jag har börjat plocka hallon. Vi var till skogen
både i går och i dag.
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2 Rapport från en skurhink

Lördag, likadan som andra dagar, bara med den skillnaden
att man får köpa mer mjölk och mer bröd. Rut och jag var
uppe redan klockan tre i morse, vi tänkte plocka hallon, men
det regnade så vi stannade hemma. Jag läste språklära istället. . .
Jan muckade i går. Vega och jag hade plockat några kantareller i hagen. Jag fick Vegas, så att det skulle räcka till en
omelett åt Jan. Stig spela på jazzklubben i Kristinehamn i går
kväll.

28/8 -65
Usch vilken dag. Jag är tung till sinnes fastän solen strålar,
ekonomiska problem kan tynga ned den starkaste människa.
Men jag kommer väl ur denna period också. Svårt i alla fall
att se att det aldrig lönar sig hur mycket man än arbetar med
extra städningar (för dåligt betalt) . . . I alla fall åkte jag till
vårdhemmet på middan. Fru Stake hade haft sin syster där.
Fru Hedlund hade också haft besök. Men de blev glada att
jag kom ändå. Varmt som i en bastu på sjukavdelningen och
deppande att se dessa människospillror när man själv är på väg
in i åldrandet. Men mitt humör blev bättre efter besöket.
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30/8 - 6 5

I morse åkte Jan och Ola till Uppsala. Jan för att stanna.
Ola var chaufför. Han var väldigt trött när han kom hem, hade
kört hela hemvägen utan uppehåll. Nu är klockan åtta på kvällen. Rut och jag var till sandgropen och plockade hallon i dag.
Härligt var det att gå i skogen fast vi fick inte så mycket bär . . .
Nu står hallonen på spisen och sprider en ljuvlig doft i hela
huset. Jag undrar vad Jan gör första kvällen i Uppsala. Han
tyckte allt det var tråkigt att skiljas från kamraterna på regementet. De har kampat ihop länge.

Lord. 9/9 -65
Helge och Rut kommer snart in för att se fyrklang på TV. I
morn bitti ska jag gå upp till Britt och förhöra henne på stenografi. Jag tycker att hon redan lärt sig mycket.

Söndag
I dag är det Brittsommar. Det är synd att vara inne och laga
mat. Min önskan är att bo i kollektivhus . . . Vi ska ha fläskben
till middag. Potatisen kokar så det dundrar. Benen står färdigstekta i ugnen. Jan är hemma ett litet tag.
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12/9-65
Jag är dyster i humöret. Det händer så få roliga saker. Jag är
så slarvig med pengar också. Räknar inte ut hur långt de ska
räcka. Så länge det finns några kvar i portmonnen tänker jag inte
på pengar . . . men sedan. Stig väntar på försäkringspengarna.
Vi har skrivning i samhällslära måndag kväll. När jag tänker
på det blir jag tom i huvudet

Jag har just läst ut Harry

Martinsons "Vägen ut". I den boken talar han om ångest, och
i synnerhet den fattiges ångest. Jag förstod det stycket så bra.
Ibland önskar jag mig få tala med honom eller Fridegård.
Men hur skulle den pratstunden bli. Jag kan inte tala med någon,
tycker det är väldigt svårt att uttrycka det jag vill säga. I mina
tankar diskuterar jag med många personer och då går samtalen
flytande lätt, men då jag ska prata i verkligheten låser sig tankeapparaten definitivt. Tänk så skönt om man kunde lära sig
prata.

13/9-65
Dagarna går fort och snart är det riktig höst. I dag var Britt
här och åt middag. Det är så roligt när hon kommer. Senare på
kvällen var Elin och Rut inne och tittade på TV. - Ola har
arbetat hårt i dag. Han gick och la sig medsamma han kom
från jobbet.
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Lars arbetar som praktikant i Konsum

Det är ingen som

tagit plommonen på varat träd fast det står så nära gatan. Hos
grannarna har de pallat nästan allt.

17/9-65
Vädret är så strålande att det är svårt vara inne. Jag har
suttit i vävstolen två timmar i sträck. Det är finskans mattor jag
håller på med nu

. Stackars Britt fick vänta i fem timmar

innan hon kom in till doktorn i går. Ändå hade hon bestämt tid.

18/9-65
Vega och jag åkte till stan för att handla i går. Jag hade ju
vunnit på lotteri. Jag köpte gula gardiner till TV-rummet. Det
ska se varmt och ombonat ut med gul färg påstås det.
Klockan sju i går kväll var det upprop för höstterminen i
kvällsskolan. Rektor Johansson hälsade välkommen. Så fick vi
höra en sånggrupp sjunga. Artur Grell från skoldirektionen
visade planscher på skolornas utbyggnad i staden. Han talade om
hur mycket pengar det går till. Det var hemska summor. Stackars alla arbetare. Det är ju de som alltid får betala kalaset.
Vi fick skriva upp vilka ämnen vi ville läsa. Jag tar de samma
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som förut. Hinner aldrig börja med språk. Jag smet därifrån så
fort kaffet var urdrucket, ty jag skulle till mina städningar.
När jag kom hem hade Allan från Florida kommit. Han ska
dela rum med Ola ett par dagar. Britt var på stenografikurs
i går kväll.

23/9 ~ 6 5
Anna hjälpte mig i går kväll. Vi bonade tre av golven på
Centralplan. Sedan gick vi till nämndhuset för att se en film om
Bjurtjärn. Det var redan fullsatt så vi travade hemåt igen . . .
Nu ska jag till städningen och sedan skolan. Allan och Ola lyssnar på musik. Jag har kokat äppelkräm och gjort en hastkaka.
Nu ska jag tvätta mig och sen slänga ner läxböckerna i skolväskan.
Jag kommer från skolan. Allan har rest till Örebro, det är tomt
efter honom. Stig spelar på en teater i Stockholm i kväll. Jan
kommer inte hem så ofta sen han kom till Uppsala.

En

lärare på skolan har gett ut en bok, "Tre munkar". Jag ska läsa
den så fort jag hinner.

25/9
Det är tomt i huset. Ola har nattskift och Lars ser en fotbollsmatch. Jag ska läsa samhällslära i kväll. Modersmålet har jag
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pluggat under sommaren så det känner jag mig litet säkrare på.
- Bara några rader. Det är svårt att somna när man varit i
skolan. Kylhammar hade sett min insändare om "Stadens
pengar". Han sa att den var bra. Vi elever passade på att gratulera honom till "Tre munkar". På samhällsläran gick det dåligt.
Jag kunde inte ett dugg om proportionella valmetoden. Det
kunde jag utantill nyss. Så jobbigt det är att lära sig något. - I
morn ska jag klippa ner finskans mattor ur väven. Hoppas de
duger åt henne.

3/10-65
Veckorna går fort och nu är vi över höstdagjämningen som
är den 23/9.1 mom ska jag ge besked om jag ska med till Stockholm. Nog vore det roligt med litet Stockholmsluft, eller rättare
sagt riksdagsluft ty det är dit vi först och främst ska gå.

1/10 -65
I måndags eftermiddag kom Stig och Gun. Stig sa att det
enbart var för att läsa insändaren om rationalisering. Han skrattade så gott när han läste den. Återköpet på livförsäkringen
blev en besvikelse. Både för mig och Stig. När man betalat i 23
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år känns det litet snopet att bara få ut 300 kronor. "Tänk på att
två liv varit skyddade", sa försäkringsagenten.
för oss fattiga jämt

Så är det

Det är roligt att Stig har träffat Gun.

De passar så bra tillsammans.
Jag kommer från skolan. Vi har bestämt oss för resan till
Riksdagen. Dyrt men roligt. . . Modersmålet är roligt men
svårt. Jag lär mig nog aldrig skriva skaplig svenska. Just nu fasar
jag för anföringstecken.

Måndag natt
Jag har skrivit till en skolkamrat som är sjuk.
Det är så kallt härinne. Hans Andersson har börjat arbeta
med oljetanken. Törs jag resa till Stockholm, eller orkar jag
rättare sagt? Hungrig, trött, ledsen och illamående är jag. Jag
får låna Brita Anderssons klänning och Herthas skor, så kläder
fattas inte till Riksdagsresan minsann.
Så här skrev jag i en uppsats i skolan efter Riksdagsbesöket.
"Bussen stod parkerad vid stadshuset, när jag kom runt hörnet
vid Epa. Klockan var halv sex på morgonen och novembermörkret låg tungt över staden. Det var svart som sot. Vi skulle
vinka adjö av Karlskoga för att resa till Stockholm på studiebesök. Rektor Johansson skulle vara vår reseledare, och han såg
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till att min väska kom in i bagagerummet på den lilla folkvagnsbussen. Mina skolkamrater satt redan på sina platser och nu
kunde vi starta. Så roligt det var att åka bort ett par dagar: Jag
hade inte trott att resan skulle kunna bli av för mig. Den senaste
tiden hade så många tråkiga händelser oroat mig. Nu satt jag
i alla fall bland glada kamrater och bekymren hade jag lämnat
hemma. Vi var nio personer med samma intresse, att få se riksdagshuset i Stockholm. Rektorn talade med chauffören att det
vore bra om det gick att köra undan så att vi var framme
vid niotiden. Vi skulle besöka Skolöverstyrelsen först och vi hade
tid bestämd till klockan tio där

Vädret var fint och chauf-

fören körde bra. Medan vi åkte berättade rektor Johansson
lite historiska saker. Vid ett tillfälle berättade han att vi åkte
över en gammal sjöbotten. Inlandsisen hade legat där en gång
och lämnat efter sig en fin bördig jord. Det var så roligt att
sitta och lyssna på rektorn

Trafiken blev tätare då vi när-

made oss Stockholm, men vi hade tur med oss och fastnade inte
i någon bilkö.
Precis klockan tio steg vi ur bussen på Hantverkargatan där
Skolöverstyrelsens lokaler är belägna. Avdelningsdirektör Hjort
informerade oss om vilka arbetsuppgifter styrelsen har. Sedan
fick vi gå runt och titta på de olika avdelningarna. När besöket
var slut, kände vi att vi var hungriga och letade efter en liten
bar i närheten av Hantverkargatan. Vi fick sitta och äta nere
i källarvåningen, där grunden härstammade från 1300-talet. Det
var högtidligt att sitta i den gamla lokalen och maten smakade
utmärkt. Efter maten åkte vi till hotell Viking, där vi hängde
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upp våra festkläder.
Vi skulle använda dem vid Opera-besöket samma kväll.
Våra namn skrev vi in i liggaren hos portiern och så bar det
i väg ut på staden igen.
Först gick vi till Kanslihuset. Där fick vi träffa ett hovrättsråd.
Han var mycket trevlig mot oss och vi fick ställa frågor till
honom. Rummet vi satt i hade använts av regeringen under
många år. De har flyttat till ett annat hus nu. När hovrättsrådet
berättat om arbetet från det att ett ärende kommit till ett
departement och till det att det blivit konseljbeslut på det, var
det dags att gå till riksdagshuset.
I andra kammaren pågick debatt. De höll på med ett ärende
när vi kom. På en av åhörarläktarna satt piratdrottningen Britt
Wadner. Hon var där förstås för att höra en motion som handlade om radioutsändning. En annan motion handlade om fartygs
säkerhet till sjöss. Hon var nog intresserad av dem båda. Det
var intressant att se riksdagsmännen både från första och andra
kammaren. Vi såg dem på ännu närmare håll i riksdagskafét
där vi drack kaffe. Överallt i riksdagshuset låg heltäckande
mattor på golven.
Jag hade inte det minsta ont i fötterna fastän vi gått så
mycket. Oh vad roligt det var att vara ledig. När debatten i riksdagshuset var slut var det tid för vår studiegrupp att åka till
hotell Viking. Där fick vi bråttom, ty vi skulle vara fina till
Operabesöket.

Jag hade nog haft för stora förväntningar

inför Hjalmar Bergmans 'Herr von Hanken', ty operan blev
nästan en besvikelse för mig. Jag tyckte inte det var så mycket
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sång som jag hade väntat mig. Då det blev paus vandrade vi runt
i de vackra lokalerna och det blev en upplevelse. När vi genomlidit herr von Hankens sjukdom åkte vi till Berns salonger där
ett bord var reserverat åt oss. Det var artistuppträdande av
Ove Thörnkvist och Lill Lindfors när vi kom. Det var inte deras
förtjänst att jag trivdes så bra vid det festliga bordet. Nej det
var en känsla jag fick av att ha varit där förut. Jag kände mig
hemma. Ingenting var nytt för mig där jag satt och tittade
mig om. Det är svårt att förklara hur jag kände det, men jag
fick för mig att mina förfäders andar fanns kvar där i lokalen
och hälsade mig välkommen. Jag satt vid bordet men mina
tankar var hos min döde Far. Jag kom ihåg en historia han
berättat för mig om Stockholm. En gång hade han varit med
Gun, min minsta syster, på ett tråkigt läkarebesök i Stockholm.
Efter doktorsbesöket gick han in med Gun på Berns salonger.
Hon skulle få beställa vad hon ville till middag. Gun var i sjuårsåldern och hon hade inte fått några gourmetiska matvanor
än. Men nog blev både Far och kyparen förvånade när Gun
beställde havregrynsgröt. Far tog samma rätt för att det skulle
bli dubbel glädje. Så satt de på Stockholms finaste restaurang
och åt stekt havregrynsgröt. Kanske de hade suttit just där vi satt.
Efter det sena besöket på Berns kändes det skönt att krypa
ned i en fint bäddad säng på hotell Viking.
Jag vaknade tidigt nästa morgon och smög ut för att inte
väcka rumskamraten. Jag ville ta en morgonpromenad. Det var
så skojigt att gå ensam bland främmande människor. Jag kände
mig som en infödd stockholmska på väg till arbetet. Sedan jag
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promenerat en stund gick jag in på ett litet kafé där det satt
morgonpigga arbetare och drack kaffe. Jag satte mig vid ett
hörnbord och njöt av morgonen och av kaffet. Det var en ovan
miljö. Jag tänkte på hur rnornarna brukade kännas när jag
var hemma, hur bråttom det brukade vara att tända i pannan
och sen på cykel flänga iväg till mina städarbeten.
Klockan nio var jag tillbaka hos kamraterna på hotellet.
De hade nyss vaknat och vi åkte buss till Stadshuset. Ett borgarråd tog emot oss och berättade om bostadssituationen i Stockholm. Vi fick se hans arbetsrum också. Det var ett av de vackraste
rum jag sett i mitt liv. Väggarna var målade med vackra figurer
i diskreta färger. - Philipshuset blev nästa anhalt. Först fick vi
gå och titta på utställningsföremål. Radioapparater och vispmaskiner, kylskåp och transistorer av alla slag. Vi fick också
se en film och höra underbar musik. Sedan åt vi lunch i en matsal
på Philipshuset. Då klockan var två for vi till Essingen för att
se Dagens Nyheters skyskrapa. En kvinnlig gajd visade oss de
olika avdelningarna. Det är många moment innan en tidning
går i tryck. Efter vandringen fick vi se en film "Huset som aldrig
sover". Den handlade om allt arbete i Skyskrapan.

Nu hade

vi inget studiebesök att göra mer. Därför skingrade vi oss för
att bese nån affär på egen hand. Precis klockan sju möttes vi
vid Centralen för att åka hem. Vi tackade rektor Johansson
som ordnat allt så bra. Vi hade i skolan läst om regering och
riksdag, nu hade vi fått ett litet begrepp om deras arbete. När
bussen stannade på Karlskoga torg var jag litet trött. Men jag
har aldrig haft så roligt på någon resa förr tror jag."
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Nu är resan gjord. Vi hann med mycket de två dagar vi var
där. Jag har sprungit mellan TV och radio i dag för att lyssna
på den apparat som haft utsändning om räddningsarbetet i
Hammarbyleden i Stockholm. Stackars alla däruppe. Både de
som är innestängda i tunneln och de som ska rädda dem. Grodmännen har det väldigt svårt. De två instängda sitter i något
bättre läge just nu. Radion säger att de inte kan komma fram
till de instängda förrän i morgon.
Söndagsmorgon. Jag sitter vid köksbordet och dricker kaffe.
Radion står på. Hallåmannen säger att det är mycket lera och
slam mellan räddarna och de instängda. De har suttit i fyra
dygn nu. Just nu har en grodman fått ljudkontakt med "offren",
men de kan inte dras fram än. 75 meter är fullt av slam än.
Vägen ut är sammanlagt 325 meter. Pumparna går för fullt.

Söndag middag
De två i tunneln är räddade. Klockan tio kom de upp. Det har
varit sändning var halvtimme. Skönt att det gick bra. De två
instängda får nu vila ut på Södersjukhuset. Räddningsmanskapet behöver nog vård de med. De har arbetat under vidriga
förhållanden.
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Måndag
På modersmålstimmen i kväll ska vi tala om Fröding. Synd
bara att en timme går så fort. - Nästa måndag har vi skrivning
i samhällslära. Jag kanske inte törs gå dit då. Vi ska skriva
om regering och riksdagsarbete. I dag har jag latat mig. Bara
krattat upp löv under björken. Samhällsläran får ligga orörd.
Det envisa tjutet från Bofors och Kilsta gör mig snart galen.
En hel vecka har gått och nu är skrivningen över. Det gick
bättre än jag trodde. - I torsdags kväll var vi bjudna till rektor
Johansson. Det var som att komma in i "sagan". Ingen röklukt,
friska blommor på borden och en glad värdinna. Rektorsparet
har två barn. Lyckliga ungar som får växa upp i en sån miljö.
- Efter kaffet blev stämningen förstörd av politisk debatt, men
det är en annan historia.

5/12-65
För tre år sedan låg jag på lasarettet vid denna tidpunkt.
Påkörd av en bil. Eftersom ont krut inte förgås sitter jag här
i denna stund. Men mitt huvud blir nog aldrig riktigt bra mer.
5/12 för tolv år sen var också en olycksdag. Ola svalde en
trästicka och den gick ned i lungan. - Vi hade Möbeltransport
på den tiden. En chaufför från Skåne skulle ligga hos oss den
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natten och tidigt åka till Skåne nästa morgon. Han hade nyss
somnat när olyckan med Ola hände.
Jan och Ola skulle få vara uppe litet extra länge den där
kvällen. Vega och jag satt och spelade picke-pinn med dem i
köket. Rätt som det var bet Ola av en av träpinnarna och
började hosta förfärligt. Vi dunkade honom i ryggen men han
bara hostade. Jag fick väcka upp den dödströtte chauffören och
be om hjälp med lasarettsfärd. Ett hjul på den lilla möbelbussen
hade stått och blivit tomt, men efter en del besvär fick vi det
fyllt och så körde vi iväg. Doktorn sa att stickan gått ned i matstrupen och att den skulle komma bort om Ola åt rabarber.
När vi kom hem kokade jag rabarbersoppa mitt i natten och Ola
drack. Han fick börja skolan fast rethostan fortsatte. En dag
i skolan svimmade han. Fröken åkte till doktorn med honom.
Doktorn sa att stickan gått in i magsäcken när Ola svimmat,
snart skulle han vara av med den. - Luciadagen blev Ola inlagd
för lunginflammation och nyårsafton fick vi bege oss till specialist
i Stockholm. Ena lungan var inflammerad. Trästickan satt
kvar. Man kunde inte se sånt med röntgen.
Så höll det på under två års tid. På själva tioårsdagen blev
Ola opererad på Örebro lasarett. Man tog bort den lob där
stickan satt.
Nu är Ola tjugo år. Jag ska väcka honom till ett ärende på
stan. Han har första skiftet denna vecka och sover middag om
dagarna.

3i

I0/l2 -65

I går kväll var det avslutning på kvällsskolan. Efter lektionerna
blev vi bjudna på kaffe. - Jag fick alldeles för högt betyg.

12/12 - 6 5

Knut Nilsson och Jan håller på att mura igen de värsta hålen
i källaren. De har nyss varit uppe och ätit sill och potatis.
I Karlskoga tidning för i går står ett reportage om vår skolavslutning. Bilder också. De har förväxlat bilderna med ett
annat reportage. Jag står som arbetsledare i Bofors. Inte illa.

Söndag trist dag
Ingen vill gå ut och gå och själv är jag alldeles för slö.
Jag målar källaren så fint. Lars har ont i huvudet efter en
mopedkullkörning. Jag fick restskatt på 260 kronor. Kallt, otäckt
och penninglöst.
Första värdan efter jul. Stig och Gun kom på juldagen. De är
rara. Ola är litet nervös och tänker flytta, får kanske arbete
i Karlstad. Jan åker till Uppsala den 1 o januari. Ola flyttar.
Det blir tomt efter dem.
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Nyårsdagen -66
Stig och Ola har spelat nånstans i Värmland i natt. Hur har
de klarat kylan tro?
En av mellandagarna åkte Britt, Lars och jag till Gun och
Stig i Karlstad. De bor i en gammal trivsam lägenhet. Vore det
centralvärme vore det underbart. I ett rum finns en gammal
kakelugn. På kvällen gick ungdomarna ut och jag satt vid den
sprakande brasan och läste. Vackert och skönt för den som
slipper bära och hugga veden. Jag har varit eldare i vårt hus
över tjugo år, så jag vet hur arbetsamt det är.
Britt ska börja en krankurs i Bofors till veckan.

8/2 -66
Jag har inte skrivit på en månad. Det är så kallt och hemskt.
Varje dag oroar jag mig att någon ska frysa ihjäl. Det har hänt
i vinter att så har skett.
Tankar och funderingar veckan före valet 1966.
Ack en sån vecka det är. Tankarna flyger och far i mitt huvud.
Jag tillhör inget parti. . . Förr om åren har jag vetat hur jag
skulle rösta, men inte nu längre.
Jag har lyssnat på valdebatter och läst partiernas broschyrer.
I mitt innersta är jag kommunist och mitt bättre jag viskar
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3 Rapport från en skurhink

"rösta som vanligt". Hur ska jag göra på söndag? Ska jag gå
med i soffliggarnas parti kanske? Nej, då blir jag så arg på mig
själv efteråt, eller så störtar jag iväg sista timmen på valdagen
och röstar på måfå . . . Har man rösträtt ska man utnyttja den.
Vissa stunder tänker jag att det vore bra med diktatur, då
behövde man inte fundera vem man skulle rösta på.
I kväll har jag kommit på lösningen. Jag ska läsa så mycket
jag orkar. Om hur partierna uppkom. Vad de har uträttat osv.
Jag ska traggla mig igenom en kurs i nationalekonomi fast det
är svårt. Jag ska lära mig så mycket jag kan om Sveriges handelsbalans, bytesbalans och näringsliv. Då kanske jag är bättre
rustad nästa gång det blir val.
Hur ska jag hinna allt detta? Jag önskar att jag hade lika
lätt att lära som Pompidou i Frankrike.
Då han skolade fick han stora A i alla ämnen. Hans fader
kunde inte förstå det, ty han hade aldrig sett sonen läsa några
läxor.
Jag fortsätter dagboken. Inte för jag inbillar mig att jag
kan skriva, men mitt liv blir lättare om jag får prata ut på detta
sätt. I kväll ska det inte bli långt. Ska se Fokus och sedan lägga
mig tidigt, måste upp tidigt i morrn och låna pengar av
"Någon". Låna! . . . Av vem? . . . INGEN.
Bertrand Russel skrev redan 1917.
Från de högsta till de lägsta är nästan alla människor upptagna av den ekonomiska kampen: kampen för att förvärva vad
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som är deras rätt eller för att behålla vad som inte är deras rätt.
I verkligheten eller i våra önskningar dominerar materiella
ägodelar vår livssyn och utesluter vanligen alla generösa och
skapande impulser.
Ha-sjukan - det lidelsefulla begäret att äga och att behålla är krigets yttersta orsak och grunden till allt ont. Grunden till
allt det onda som hemsöker politikens värld. Läs Bertrand
Russel och ni börjar att tänka.

En vanlig måndag i november
Nej, detta är ingen vanlig måndag. - Det började redan i
fredags kväll. Jan ringde från Uppsala. "Mamma det står
skrivet om dej i Svenska Dagbladet." - Va säger du!" - "Jo då,
en städerska som läser akademisk historiekurs i Karlskoga."
- "Jag vet inget om det, men SÖ hade representanter här i går
på ett möte. Vi var lediga från skolan." - "Mamma det står
bara en rad om dig, men det måste vara du."
Ja det var fredag kväll det. Jan och jag pratade om litet annat
också. Jag tala om att jag köpt stekkött till söndag middag och
att Ola åkt till Karlstad över helgen, "så maten räcker om du
kommer. Du kanske kan lifta. Det är bara Britt, Lars, katten
och jag hemma."

Jag sprang hem efter samtalet. Tänk

att nu för tiden har nästan alla familjer telefon.
Lördagen kom och mitt rykte som akademiker hade gått vida.
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"Hej Maja, det stod talat om dig i Svenskan i går."
Så glömde jag berömmelsen för ett par timmar. Vi hade fullt
arbete på lektionen ty vi läste gammal-svenska. Gustav Vasas
tal till allmogen och hans brev till rådet. Det var roligt att lyssna
på docenten. Vi gick igenom namnen på Svea Rikes första
kungar på 11- och 1200-talen. När jag kom till städningen
tittade jag om tidningen fanns där (jag var så nyfiken). På hemvägen stannade jag vid Konsums kiosk på Rävåsen. De hade
inga tidningar kvar sen gårdagen. Flickan sa att de sålde bara
ett exemplar av Svenskan . . . Nog visste jag var den Svenskan
fanns, jag hade under många års tid kört tidningar i detta
distrikt. Jag kunde inte gå till det huset och be om gårdagens
tidning. Det verkade knasigt.
Så skyndade jag mig hem. Maten skulle lagas. Jan hade
kommit och det var lördagsstämning när vi satt vid matbordet,
tyckte jag. Hela kvällen tänkte jag på Svenska Dagbladet. Ville
så gärna läsa den lilla raden där mitt namn stod. Söndagen
hörde jag efter i pressbyråns kiosk, men de hade redan skickat
alla tidningar i retur. Här sitter jag och mitt namn är nämnt i
en av de största tidningarna - men jag tror det inte förrän jag
sett det. Det är inte lätt att bli omtalad minsann.
Hur ska Palme och de andra kändisarna ha det tro . . .
Jag har diktat en skoivers. Var nästan tvungen ta livet av mig
i sista versen för rimmets skull. Vad skulle Gunnar Ekelöf sagt
om så djuplodande rader? Vi har analyserat Ekelöfs "Fossil
inskrift" i skolan. Det var svårt innan man visste något om bak-
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grunden till diktens framkomst. (Jag läste i mitt lexikon och i
en bok på biblioteket.) Dikten var en hyllning till den döde
målaren Carl Hill. Han var sinnessjuk flera år innan han dog
(oupptäckt). Ekelöf är en stor experimentator och en fin ordkonstnär. Man hör musikens rytm i hans dikter. De flesta är
surrealistiska. (Ibland finns ångesten för bläckfisken, som han
aldrig blev fri.)
Min skoivers skrev jag på ett par minuter. Den lyder:
På en skolbänk skulle jag
alltid vilja sitta
mitt männskovärde fick jag där
men ack så svårt det var att hitta.
Men lyckans tid den flyr så snart
Jag slutar skolan nu till våren,
jag skolat längre det är klart
om blott jag varit ung till åren.
Visst känner jag mig ung till sinn
men kroppsligt är det skröpligt
jag får ta Mats ur skolan min
fast nog det kännes snöpligt.
Jag hade tänkt att läsa språk
båd engelska och franska
men haver, fast med mycket bråk
ej hunnit ens det svenska.
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Så därför nu jag får adjö
av kära skolan taga
jag är ju snart en gammal mö
och tar mig nog av daga.
Ola, Stig och Gun kom hem i söndags, på eftermiddagen kom
Peter och Britt. . . Klockan fem i dag åkte Jan till arbete i
Göteborgs hamn. Gun och Stig till sitt.

I kväll är det

skola. Jag ska lämna en uppsats, "Den brinnande staden".

Höstterminen -66
I måndags kväll var det upprop till den nya terminen. Hela
sommaren har jag varit i valet och kvalet om jag skulle börja
nån mer termin. Naturligtvis gick jag dit. Jag badade och klädde
mig snyggt innan jag gick till städningen.
Jag står vid parkeringen utanför skolhuset och väntar på
Ingegerd. Hon är visst den enda av de gamla som kommer.
Samtidigt med Ingegerd kommer två Degerforsfruar som jag
varit kamrat med förra terminen. Nu blir stämningen litet
lättare. Vi går in i skolhuset och den gamla stämningen slår emot
mig på en gång. Till och med kroken där jag hängde min kappa
förra terminen är kvar, kan det vara bättre. Vi går till Aulan,
där rektor Jakobsson invigningstalar. Han säger: Såna här
skolor för vuxna fanns i Österrike för flera år sedan. Våra namn
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blir uppropade. - Efter detta härligt kaffe, gott bröd och trivsam
stämning den närmaste timman. - När jag senare på kvällen
åter är på min städning, kommer jag ihåg att jag glömt välja
ämnen.
Jag ska fortsätta med svenska och historia. Engelska får vänta
ännu ett tag. Nu vet jag i alla fall vad jag ska göra i vinter och
det är skönt att få något annat att tänka på än städning och
matlagning.
Jag fortsätter att skriva dagbok. Jag inbillar mig inte att mitt
liv kan intressera någon annan, men livet blir lättare om man
får prata ur sig ibland.
De här raderna skriver jag till Dig Harry Martinson, för jag
har ingen annan att tala med. Jag kommer aldrig att skicka iväg
brevet, men det är roligt att ha någon att vända sig till och inte
bara skriva för papperskorgen.
Nu är det mörka tider. Både med väder och arbetsförhållanden. För Dig behöver jag inte ängslas, som väl är. Man kan säga
att Du sitter torrskodd nu. Det var inte så länge sen Du sprang
barfota den här årstiden. Du avskydde de stora fula träskorna
så att Du hellre frös om Dina fötter. Tiden har gått. F o r t . . .
Ändå är det fyrtio år sedan. - Jag börjar bli gammal utan att
ha uträttat nånting av värde. Det känns marigt.
På ett sätt är det en bra tid för mig för jag hinner sånt som
jag aldrig hunnit förr. T.ex. att väva. I går klippte jag ner en
väv. En grannfru ska ha några mattor ur den till sin unga
dotters nya hem. Mattorna blev bra. Jag satt uppe på natten
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och knöt fransarna till dem. - Så åkte jag tidigt på lördagsmorgon iväg till mitt arbete så jag skulle hinna vara med på
historielektionen klockan elva. Jag satt nere på skolan och
väntade. Inga kamrater och ingen lärare kom. Jag hade tagit fel
på dag. Kanske jag är för gammal att gå i skola. Det var så
ledsamt att gå hem igen, ty de där historielektionerna är som
medicin för mig. Man kommer ifrån sina egna problem . . .
Det har hänt dystra saker i Karlskoga den senaste tiden. Det
orättvisa som sker överallt i världen är hemskt även när det
sker i liten skala. Du förstår - många finnar har blivit hitlockade
de senaste åren, till Bofors. Det har inte funnits arbetskraft nog
här. Finnarna har fått arbete och bostäder här. Nu har det
uppstått en mättnad. Bofors har svårt att hävda sig på världsmarknaden. En avdelning har särskilda problem. De har fått
avbeställningar beroende på att deras kvalité inte varit den
bästa. Nu behövs inte så många arbetare där. En del får arbeta
fyra dagar i veckan bara.
Den här veckan har en ung finländare blivit orättvist uppsagd.
Ledningen tar minsta förseelse som skäl till uppsägning. Jag
tycker de kunde prata med arbetarna om att konjunkturen är
dålig och inte bara låtsas som om det inte går att förklara sånt
för arbetare. Cheferna går och lurpassar på arbetarna som om
de vore skulden till allt ont.
Denne pojke som blev uppsagd är en skötsam pojke. Han
hade lediga lördagar. Nu påstår basen att pojken fått order att
arbeta men inte kommit ned en lördag. Lappen med uppgift
att han skulle arbeta hade basen lagt i pojkens klädskåp, säger
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basen. Pojken säger att han inte sett lappen. Lördag morgon
när han står finklädd för att åka till en bror i Fagersta, kommer
syster Britta och frågar varför han inte arbetar. Han skulle ha
börjat klockan sju. Pojken åker iväg på sin påtänkta resa och
när han kommer åter i arbete på måndag får han uppsägningsbeskedet. Arbetskamraterna intygade att pojken inte fått besked
om arbete i tid men ledningen trodde mer på basens ord.
Avsked alltså. Fackföreningen kunde inget göra, pojken hade
inte börjat i den. Så behandlas arbetare. Pojken åkte runt och
sökte arbete ända tills hans pengar var slut. Sen var han tvungen
att återvända till Finland. Pojken hade varit så glad över
arbetet och hade hjälpt sin familj i Finland med pengar. - Jag
har varit illamående den här veckan för denna händelse.

Anna-dagen
Natten till i dag hävde det ner snö. Jag fick nästan inte upp
dörren i morse. Min yngste pojke har haft ett hårt jobb på posten
denna månad. Han har kört reklam och skattsedlar plus de
vanliga turerna.

15/12 -66
Lucia är överstånden . . . Jag skulle vara Lucia uppe hos
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Britt på Bigatan, men försov mig. Ynkligare Lucia har nog
ingen skådat. Jag sprang över gärdet och slant hit och dit på
snövallarna som tornar upp sig vid isbanans yttersidor där
snöplogen gått fram. Utanför Britts dörr tände jag ett stearinljus
och sjöng med hes röst ett par Luciastrofer . . . Så fort hem,
Lars skulle väckas till posten.
Nu är det kväll. Lars har lagt sig. Han slutar på posten den
här månadens slut. Ack så han slitit. Han har blivit litet nervös
ty han tala om för mig att han har svårt att sova.
Måtte mina barn få det någotsånär här i livet. Jag har så
fina barn. De är verkligen bra. Men det hade varit bättre om
jag inte varit en sån hönsmamma. Din mamma åkte ifrån Dig
när du var sju år, Harry. Ja Du kalla Inez för mamma sen,
men hon dog ju ung och då blev Du helt ensam.

Vetja om

Du varit den Du är om Din mamma varit kvar och beskyddat
Dig? Jag tror inte det. En mamma kan förstöra allt för sina barn.
Många "stora" män har väl mist sina mödrar tidigt och
därför haft en svår barndom (ofta med fattigdom och hunger)
Inte bryr jag mig om, om mina barn blir "stora" eller inte.
Det enda viktiga är att de lever så att de inte gör andra människor alltför illa.
Jag tror att den svåraste roll och det svåraste yrke som finns
är att vara MAMMA. Man får ett slags ansvar och man känner
sin oförmåga varje dag. Inte hinner man känna någon Moderslycka inte. Det är kanske någon minut någon gång.
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18 dec.
I dag har jag fått 200 kronor av Lions klubb. Tänk att jag
får det fast barnen är vuxna. - Jag såg ut som den städerska jag
är när det ringde på dörren i kväll. Rufsig och eländig öppnade
jag för de "fina" herrarna. De pratade en liten stund. Den ena
"herrn" har varit bas för Ola en gång, så han frågade efter
Ola. Måtte många få julgåvor, ty det är svårt att fira jul utan
pengar när man är bortskämd med att ha mat varje dag . . .
Nordan blåser i dag så huset skakar. All snö går bort tycks
det, i natt regnade det kraftigt. Jag har så lindrigt sen jag fick
oljeeldning. Jag förstår inte att jag orkade förut. . .
Jan har kommit hem på julferie. Allt är bra tack vare Lions.

22/12 - 6 6

Julskinkan kokar, jag har städat och tagit fram "tomtar" och
ljus. Britt ligger här i natt så hon inte försover sig i morgon.
Helgersättningen ryker om de försover sig. Jan och Ola är ute
och skaffar gran. Stig och Gun kommer juldagen. Jag skjuter
upp städningen till i morrn bitti. Det är det fina med mitt arbete,
att jag kan gå när det passar mig.
Min novell "Julklappen" har inte kommit in i tidningen än,
men det är två dar kvar till julafton. - Nu är skinkan snart kokt.
Jag har ont i hjärtat men hittar inte "Hoffmans" flaska, så det

43

får gå över utan medikamenter.
Fy . . . jag har aldrig tyckt om jul. Dödstrött släpar man sig
fram för att bara plocka med mat och krafs . . . Nej en jul med
stillhet. Utan gran . . . Utan skinka . . . Jag ska gå upp och
möta Britt. Hon har bakat julkakorna uppe hos sig.
Hurra

Hurra . . . Jag slipper gran i år.

Pojkarna köpte ingen. HURRA! H U R R A !
Nyårsafton i morgon . . . Lars har kört sista dagen på posten.
Det var hemskt väder i går och i dag med. Snön är så full med
vatten, det är en grad varmt. I går kväll höll jag på att storkna
innan jag kom fram till jobbet. Blötsnö i massor hävde ner.
Det är så hårdstädat hela vintern. Trappor och golv är marmorerade med salt, som följer med in från gatorna. Erland, rektorn
för kvällsskolan, kom upp på städningen. Han sitter där och
skriver nån avhandling, tror jag. Vi bytte några ord, men jag
vill inte besvära för mycket. Han har så mycket att göra.
Jag har läst historia i dag, men har svårt att koncentrera mig.
Nu ska jag steka kroppkakor till middag. "Fläskvisan" jag skrev
har stått i Kuriren. Det var mycket arbete med de fattiga
raderna. Julnovellen stod i Karlskoga tidning på julafton!
Hipp . . .
Livet blir bestämt svårare att leva ju äldre man blir. Jag har
börjat att tänka så mycket. Det har jag inte haft tid med förut.
"Vad har jag för roll egentligen på den här maskeraden?"
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Svårt att veta, och jag får nog aldrig reda på det heller, ty jag
drar mig fegt undan och lever i en värld för mig själv. Bekvämast
att bara låta dagarna gå. Slöa, tunga, trista. Jag är så trött
jämt också. Om barnen vore litet bättre rustade för den ekonomiska kampen i livet kunde jag lägga in mig på ett vårdhem.
Jag menar allvar. Det skulle vara jätteskönt.

1/2 - 6 7

I kväll är jag rädd för framtiden. Den ena fabriken efter den
andra läggs ned (allt måste gå till större enheter). Automatisering och data överallt. Alla stackars utlänningar som nyss kommit till Välstånds-Sverige, med hopp om att få ett drägligt liv,
men nu får se att det är lika illa här som överallt. I Bofors blir
människor permitterade varje d a g . . . Bråk mellan Sovjet och
Kina, och i Vietnam pågår slakten som vanligt. . . Ack om det
kunde dyka upp en bra diktator som styrde hela världen. Ordna
en utjämning av något slag över hela klotet, så att åtminstone
alla finge lika dåligt. Ingen kan ju få det bra när naturtillgångarna snart är slut. Den nya diktatorn skulle förstås kunna avstyra
alla krig. Pengarna till krigsmaterial skulle istället användas till
att odla upp alla ökenområden. - I kväll är jag rädd.
Nu är deklarationen klar i år gudskelov. Gustav Lantz har
hjälpt mig. Medan Gustav räknade på mina skulder och till—
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gångar satt jag och tänkte på min döde far. Han deklarerade
åt många, år efter år. Han ansågs vara en styv räknekarl. Varför
ärvde jag inget av hans förstånd tro? Flera gånger har jag tänkt
börja räkna med utgångspunkt från folkskolans böcker, men
inget har blivit av än. Jag hinner inte.
Medan Gustav deklarerade lagade Bojan en jättegod fläskpannkaka och sen åt vi alla tre. Det var festligt. Bojan skjutsade
mig hem också. Härligt att deklarationen är klar.
Nu måste jag väva så mycket jag orkar, ty jag har många
beställningar. Jan är hemma men åker på fredag. Han har fått
ett vikariat uppe i Gällivare. Ola är sjuk och Lars väntar på
att få arbete.

Fredag
Har sett "Trafikens offer" i kväll på Fokus. Massor av
människor ligger sjuka för att de blivit påkörda eller kört galet
själva. Stackars anhöriga till alla lemlästade. Vi har inte sjukvård
som räcker till att klara av så mycket mer nu. En del människor
blir därför lagda på vårdhem där det inte finns resurser till
specialvård. Fokus visade hur svåra liggsår en del har. Det är
som om de skulle ha varit med i krig tycker jag.
För många år sen sände jag in ett förslag om trafikproblem
till de sex lärda i Lund. Trodde de var kapabla att förstå sånt.
Jag hade i förslaget sagt att all privat bilism borde förbjudas.
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(Det är ju larvigt med all onytteskörning!) Taxibilar, tåg, båtar
och bussar skulle vara statliga. De som ville ha privatbilar att
leka med skulle få ha dem parkerade vid racerbanor där de
kunde köra hur mycket de ville . . . De lärda svarade att de
inte kunde ta upp frågan i TV. Det var en politisk fråga, sa de.
Finns det förresten en löjligare syn än Svensson med Maka
på bilutflykt!

Febr. -67
I kväll tog Fokus upp stressproblemet.. .
Ja man orkar snart inte mer. Allt är så komplicerat, både i
tankevärlden och den "vanliga" världen. Framför allt på
arbetsplatserna där har det varit oro sen några år. Ingen arbetare
går trygg vad det gäller anställning. Rätt som det är görs det
inskränkningar på såna arbetsplatser man trodde skulle "bestå"
för alltid så gott som. Arbetarna står "friställda".
Ungdomen i dag måste kunna så mycket. De ska ha examen
i alla sorters ämnen för att kunna få platser. Ungdomen har
slitigt värre. De måste lära sig flera sorters språk för att följa
med internationellt.
Jag sitter och tittar på en TV-film, och skriver samtidigt.
Brigitte Bardot har huvudrollen. Jag har inte sett henne i nån
film förut. Men det var det samma för det är inget att se tycker
jag. - Nu är filmen snart slut. Jag ska lägga mig tidigt för att
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orka upp tidigt i morrn bitti. - I natt ska lille Lars Kärnström
ligga hos Britt. De har bakat vetebröd. Jag fick en stor påse när
jag var uppe hos dem nyss. Britt är mycket sötare än B. B.
tycker jag.
Jag har fyllt 49 år. Nästa gång 50.
Gun och Stig skickade mimosor och tulpaner från Göteborg.
Britt och Lars gav mig tårta, blommor, parfym, strumpor och
handcreme. Britt cyklade efter tårtan när hon slutat i Bofors.
Det var fullt yrväder och väldigt pulsigt på gatorna. Ola är sjuk
i halsen. Jag har vävt färdigt de beställda mattorna och är nu
trött. God natt!
Rätt länge sen jag skrev. Det har varit fint väder en tid, men
nu har ishavskylan trängt in över landet igen. Nyss öppnade
jag dörren åt katten men han vägrade att gå ut. Trappan var
full med snö. Lars är på väg till Rättvik med Rävåsens sportlag.
Hoppas att han tog med sig varma skor. Jag tittade inte hur
han såg ut när han gav sig av.
Jag är sjukskriven för ett "lindrigt njurstensanfall". Fick
medicin i tid så att det inte skulle bli så svårt som förra gången.
Bäst att ge sig iväg till doktor medsamma man får ont i sidan.
Nu ska jag bada och lägga mig . . . Ja livet börjar sannerligen
vid fyrtio, som någon sagt. (Men alla vägar bär till Rom!)
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2o/5 -67
Jag tycker nästan det är synd att offra så fina pappersark då
jag skriver, i alla fall kommer jag nog att fortsätta skriva litet
då och då. Det är skönt att ha papperet att prata med. Skönt
så länge "skolan" håller på, ty i skolsalen har man människovärde.
Det är minsann problem att vara mamma till tonåringar.
Man ska finnas men helst inte synas eller höras. Jag tror att
jag uppfostrat barna fel. Uppfostrat är väl för mycket sagt, ty
jag har inte fostrat dem ett dugg. Det som de har av sånt som
är bra har de väl fått från annat håll.
Jag skulle inte haft några barn. Jag är en kall typ och jag
är nog en STOR materialist, ty jag skulle vilja att mina barn
hade platser där de tjänade bra. Jag vill inget göra snart.
I morse fick jag ett ryggvred. Jag blir livrädd varje gång
ryggen krånglar, ty den är ju min försörjningskälla. Jag blir
grinig och djävlig på alla sätt när inte ryggen är bra. I dag
trätte jag på Ola och Jan att de inte hjälper till nog mycket. De
försvann båda två. Sådant är livet.
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4 Rapport från en skurhink

Min stund på jorden
Jag vill sjunga och måla för mig allén,
helt tyst och stilla,
och aldrig göra den ringaste varelse i världen illa.
(Jonas Love Almqvist i Törnrosens bok.)

1/6 -67
Vi har haft den sista lektionen i skolan.
Olle Kylhammar läste upp en av mina uppsatser. (Han sa
att den var bra.) Tänk att jag gått fem terminer. Det kändes
som då vi hade examen i folkskolan (stämningen!).
Jag plockade gullvivor, björklöv, en syrenkvist och en akleja.
På min gård fanns bara aklejan och björklövet. Det andra fick
jag av Rut och Vega. Olle lyste upp då han fick se blommorna.
Michanek tyckte att jag skulle säga några ord. Jag var äldsta
elev. Det blev bara: "Du ska väl titta på blommorna, Olle."
- Jag kan inte tala högtidligt. När vi hade sista lektionen,
försvann Olle. Han kom tillbaka med en dignande kaffebricka.
Vi plockade ihop skolbänkarna i en fyrkant mitt på golvet.
Där satt vi extrakursare och drack kaffe sista timmen den sista
lektionen. Det blir en kväll att minnas. Utanför stod fruktträden 1
i sin ljuvliga blomning. Nog känns det lite vemodigt med
examen när man är medelålders.
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Söndag 4/6 -67
Det regnar ute. Fiskmåsarna singlar i en ständig ström upp
och ner utanför fönstret. - Hela gräsmattan är full av måsar den
ena stunden, nästa ögonblick driver de iväg som ett silvergrått
moln uppåt höjden eller bortåt gärdena. Britt och Berit hjälpte
mig att klippa gräsmattan i går . . . Jag har inte hört nyheter
än i dag. Funderar på hur "vanligt" folk i Israel känner det en
sån här Söndagsmorgon. Stackars alla där. Omslutna av fiender
runt hela landets gränser. Där ligger det lilla Israel insprängt
mellan alla Arabstater. Vart ska de ta vägen? (Det är ju
arabernas land.) Äganderätten. Tänk vad den alltid har ställt
till elände.
Jag undrar hur det känns där nere i dag.

Måndag 5/6 -67
Har inte velat höra nyheter . . . Men på förmiddagen då Rut
och jag kom in i affären sa Gun i kassan att kriget brutit ut.
Jag ville inte tro det. Kan ju vara propaganda-prat. . .
Det är ett faktum! Kriget har börjat i Medelhavsområdet.
Fyra timmar har det hållit på nu. Finns ingen direkt kontakt
med Israel ännu.
Kairo-radion säger att Israel angrep. Nyss kom ett telegram
att Syrien angripit Israel och bombat Haifas oljeraffinaderi.
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Det står i brinnande lågor nu. Fy . . . Tass nyhetsbyrå säger att
det är Israel som angripit. De talade inget om Syriens angrepp.
Nu är alla Arabstater cniöja. De vill ta tillbaka Palestina.
(Det heliga kriget har börjat.)
Araberna har väntat på denna stund, ända sen de drevs bort
för tjugo år sedan, då staten Israel bildades. FN ska sammanträda klockan två i dag.

Tisdagen 6/6 -67
Kriget pågår. FN kan inte göra nåt. Israel har tagit Gazaområdet och går nu vidare mot Suez.

Karlskoga har haft en

explosion klockan nio i dag. Huset skakade litet och tjock rök
vällde upp bakom skogen. Det var en fabrik i Björkborn som
blåstes ur. Ingen blev allvarligt skadad.
I morgon tar Vegas Dick ingenjörsexamen. Jag har köpt
brevpapper för tolv kronor (dyrt men snyggt) . . . I kväll tänker
jag på Jan. Han är på väg till England. Reste med båt från
Göteborg i dag. Här är det regn och kallt. Vi har köpt grus och
nästan spridit ut allt på gården. Så har vi skaffat tegelpannor
till taket. Måtte Ola komma hem så han får lägga på det.
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7/6 - 6 7
Brev från Ola. Han kanske får arbete på tvätten (Sahlgrenska). Jag har suttit vid TV:n sen klockan sex. Israel har
tagit två städer i Jordanien. Först tog de den gamla staden i
Jerusalem. Sen de två närmaste i Jordanien. El-Achmir har de
också tagit. Jordanien har vädjat till FN om eld upphör. Sovjet
har givit FN en not att Israel ska dra tillbaka sina trupper. Det
kanske blir stillestånd redan i kväll. . . Stackars alla där nere.
Alla skadade . . . Jag har läst ut Treblinka och en annan bok
om judeförföljelsen i Europa på 40-talet. . . Den tiden var jag
nygift. Hade inte den blekaste aning om vad som hände i
världen . . . Jag undrar så om min far förstod hur galet det var
då. Han lyssnade jämt på nyheterna och läste tidningar var dag,
så han visste väl. Men det var likadant då som nu. Ingen talade
om kriget. Vi talade inte mycket om världshändelserna, far,
mor och vi syskon. Det gör inte jag och mina barn heller. De
lyssnar för det mesta på musik då de är inne. Nu ska jag läsa
Remarques "På västfronten intet nytt". Har bara läst kärleksromaner av honom förut.

Torsdag
På förmiddagen rensa jag häcken. Sen har jag lyssnat på
nyheter. I dag talade Familjespegeln om Medelhavs-problemen.
Man fick höra personliga samtal med israeliter i Haifa. Den
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kvinnan som talade hade varit i Haifa i april. Hon hade besökt
det universitet som Sida och en del kvinnoorganisationer har
där. Stipendiater från de afrikanska staterna får läsa och lära
där. De har varit så ivriga att lära sig så mycket som möjligt, för
att ha kunskaper med hem till sina land. Talaren sa att Israels
"arbetsmetoder" skulle passa de unga Afrikastaterna väl. Israel
har ju också börjat från noll-läge . . . Hur är det där nere i dag?
Haifa stod i lågor i tisdags. Syrien har proklamerat att de ska
strida.
I Familjespegeln fick vi höra från Jerusalems arabdel också.
Inspelningen var gjord i april. (Nu har israelerna tagit den
delen.) De har vandrat till klagomuren i stora skaror i går och
i dag. Nej det var om arabdelen jag skulle prata. På en bandinspelning (från april) fick vi höra en ung finska. Nu gift med
en arab. Hon var så rar. Hade utbildat sig till advokat, och
just fått sin första tjänst som tingsnotarie i Mora i Dalarna. På
en sällskapsresa till Jerusalem hade hon träffat sin arab. Nu
bodde hon där nere, och de hade fått en liten son. Hon ångrade
sig inte att hon flyttat så långt från hemlandet, ty hon tyckte
att det behövs "broar" mellan människorna i norr och söder.
Det enda som hon tyckte var lite förargligt var det att en del
människor hade satsat på hennes karriär som kvinnlig advokat.
(Det finns ju så få sådana. Hon trodde att de var litet besvikna
på henne nu.) Nu levde hon enkelt utan maskinell utrustning
(som jag) som på mormors tid sa hon. Hon berättade att
araberna är oerhört snälla och gästfria. Vetja hur hon har det
i dag, den lilla finskan . . .
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9/6-67
När jag skrev datot kom jag ihåg att det i morgon är min döda
mors födelsedatum . . . Lilla mor . . . för 21 år sedan satt du och
jag i det här rummet. Vi satt här vid fönstret och drack kaffe
ur en termosflaska. Vi var på utflykt. Ingrid såg efter mina
barn, som var små allihopa. (Lars var inte född än.) Vi var
här och tittade på huset som vi skulle flytta in i. Det var länge
sen . . . I dag sitter jag ensam vid fönstret. Om mor levat nu
kunde hon och jag ha pratat om Israel. Mor tyckte om judarna.
Nu får jag skriva. Britt och Lars lyssnar inte på nyheter och
mina grannfruar talar endast om inbördeskrig mellan dem och
deras makar (jag kan dem utantill).
Israel har kommit ända fram till Kairo nu. Nasser är slut.
Han tänker avgå . . . Klockan är tolv på natten. TV hade en
reporter vid Norrköpings flygplats. Vi fick se hemvändande
FN-styrkor. Majoren för truppen sa att det hade känts snöpligt
att vända hem nu . . . De hade bott på ett hotell, där ambassadörer bor och de hade inte sett strider på nära håll. Den patrullen
som kommer i morgon har legat nedgrävd i Gaza-sanden mitt
i stridslinjen.

13/6-67
Lars har åkt till arbetet. Han är duktig att gå upp tidigt. Det
är härligt med bestämda tider nån gång. Det blir lite ordning
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och reda. Ola liftar mellan Karlskoga, Karlstad och Göteborg
som en osalig ande. Han ska gå i folkhögskola i vinter. Brageskolan blir det visst. Från Konstfack fick han meddelande att
hans ansökan kom in för sent. (Han hade hela vintern på sig.)
Dag efter dag läser jag i pressen om ungdomar som har
A A A A A A i de flesta ämnen. Sån konkurrens det ska bli.
Man blir ängslig. Jag tänker på att mina barn är begåvade som
det så vackert heter, och så blir det så här. De blir väl lågavlönade som jag . . .
Anny, Gun-Britt och lille Lars (Annys Lars) åkte härifrån
nyss till Lasses sommarhem. Vi glömde bort Israel, Arabstaterna
osv. Vi var till Karins sommarstuga. Det var som att bli förflyttad
trettio år tillbaks i tiden. Lugnt, stilla . . . Vi plockade liljekonvalje på hemvägen.
Nu är det vardag igen. Jag ska väcka Ola, men vet att det
inte lönar. Han ligger kvar i alla fall. Gräsmattan klippte jag i
lördags kväll medan ungdomarna var på dans. Nu för tiden
tycker jag det är roligare att klippa en gräsmatta än att dansa.
Smaken förändras med tiden . . . Det kurrar i magen som om
jag vore mycket hungrig.

14/6 -67
Ola har liftat till Göteborg. Hoppas han får arbete. Britt ska
bara arbeta tre dagar i veckan efter semestern. Gjuteriet har
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lite att göra nu . . . Tänk om Britt hade skolat och varit lärarinna
nu. Hon hade så finfina betyg då hon slutade folkskolan. Det
är ett elände att det blev som det blev. Det är så många "dumma" människor som fått bra platser för att de skolat. Britt är
inte dum. Hon hade passat till lärarinna.

15/6-67
I dag var det över trettio grader på middan. När klockan var
fem spöregnade det. Britt och Lars var genomvåta då de kom
från arbetet. Lars hade nära nog fått solsting förut under dagen
på sitt vägarbete. Britt hade inte haft det så skönt i sin kran
heller. De är duktiga med sina jobb båda två.
Varje gång jag druckit vatten i dag, har jag tänkt på araberna
i Sinaiöknen. De släpar sig fram i ökenhettan (de vill inte bli
Israel-fångar). De mördar för att komma åt vatten . . . T V
visade hur många döda det ligger efter ökenvägen.
Stackars alla därnere. Vi fick se en kibbutz i Israel. Den var
förstörd. Barn och ungdom röjde upp. De hade suttit fem dagar
i ett skyddsrum, medan striderna gick höga. Kibbutzen låg på
gränsen mot Syrien. Gudskelov att Röda korset finns och att
UNRA finns också.
Jan har skickat ett kort från Irland. - När vi satt på gräsmattan i går (några av kvarterets tanter) sa en tant när det blev
tal om Medelhavskriget: "Sånt där läser jag aldrig - det är så
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otäckt." En annan tant sa: "Det är väl inget att prata om.
Kriget i Israel tog ju slut på en vecka."
Det största problemet för de flesta svenskar är om de ska
tordas resa på semester. En del som semestrat i Grekland efter
militärkuppen säger då de kommer hem: "Det är så bra i
Grekland." - De märker inget tokigt när de är där som turister.
PS. Jag skrev om en statskupp som ägt rum i Konungariket
Sverige, den dagen vi fick högertrafik. Den har inte kommit
in än. Konstigt, den tyckte jag var bra.
I går var det en helt meningslös dag igen. Jag var till städningen först, sen lagade jag mat och återigen mat och STÄDNING. Tänk om man bodde i kollektivhus ändå.

21/6 -67
Dagen före Jan och Olas födelsedag. - Jan är på Irland, Ola
i Göteborg. I morse plockade jag blommor och åkte till vårdhemmet. Det är roligt att besöka vårdhemmet, men jag skulle
inte orka arbeta där tror jag. Hur orkar "flickorna" byta på alla
nedskitna jämt. Stup i ett. De är beundransvärda både de som
jobbar och de som är sjuka också förstås. Att de orkar . . . Det
är prövande att se all förgängelse var man än tittar.
Klockan är elva på kvällen men det är ljust ännu. Tänk om
det vore så året runt.
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Midsommar
Regnet har vräkt ner som så ofta på midsommarafton.
Molnen hänger regntunga än. Svensk midsommar. Så här dåligt
väder är det väl inte jämt.
Jag minns en midsommar medan mor levde. - Vi hade klätt
en liten stång med blommor. Där satt mor och jag och försökte
skapa litet midsommarstämning.
Jag vet t.o.m. hur Kosygins dotter ser ut. Hon var med på
TV. Bilder från Glassboro. Toppmöte. Lyndons maka och ena
dotter var också med. Värdinnan i rektorsvillan var lik min
grannfru. I det stora TV-programmet talade man inte ett
dugg om den stundande arbetslösheten. Jag tror att det blir lika
illa som efter första världskriget.
I dag ska jag koka potatis. Lars är hemma. Jag har levt på
smörgås under helgen.

Andra juli -67
Hur ska FN kunna reda upp detta. Omöjligt. Flyktingarna
på båda sidor far illa. Röda korset och andra hinner inte med.
På en del ställen får tio personer dela en filt. Nätterna är kalla
även i Medelhavsområdet. När man fryser och svälter kan det
vara gott att åtminstone ha en egen filt. Lars och jag har ätit
rotmos i dag. Jag är mätt för tjugo personer. Det känns vidrigt
idag.
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I går hade jag ett litet inlägg i Karlskoga tidning. Om välfärdsSverige. Hur det känns att vara socialfall i välfärden och samtidigt tänka på världssvälten. - Nej jag kan inte skriva i dag.
Flyktingskarorna i Jordanien ökar. IM:s ordförande sa att
de behöver massor med pengar för att fortsätta hjälparbetet.
I gamla Jerusalem är det katastrof. Bankerna är stängda. Ingen
kan arbeta, ingen får bostad. Trettio grader varmt där nere
i dag. De har inte ens solskydd över flyktinglägren. Gamla och
spädbarn dör av värme. (Jag undrar hur det är med den lilla
finskan, som bodde i gamla Jerusalem. Lever hon än?)
Tschombe har fått dödsdom i dag . . . Jag ska tjomba iväg till
soffan och lägga mig.

Nu har jag försökt sova, men gått

upp igen. En kavalkad av associationer drar genom hjärnan.
Jag har varit runt jordklotet tre gånger minst med mina tankar.
Nu sitter jag vid köksbordet igen. Jag har knäppt på Jans
transistor. Sådan musik som det är nu, vill jag inte höra på
dagen, men när man inte kan sova är det bra med vad som helst.
Per Myhrberg sjunger "Allt var du" eller nåt liknande.
När jag cyklar igenom den lilla träddungen utanför vårdhemmet tycker jag mig se Mors ansikte bakom en fönsterruta på
tredje våningen. Vi brukade vinka till varandra genom det
fönstret. Mor bodde rätt länge på det lilla hörnrummet. Men en
dag när jag kom på besök hade hon flyttats till en annan sal.
Syster talade om att Mor fått cellskräck kvällen förut. Hon hade
sprungit upp ur sängen och skrikit av rädsla, och samtidigt pekat
på en tavla på väggen. Jesus var avbildad på den tavlan. Mor
som under hela sitt liv bett till både Jesus och Gud. Denna kväll
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såg hon inte vem tavlan föreställde. - Mor blev flyttad till
rum nummer sju. Det rummet blev hennes sista boning. Många
dagar och nätter passerade innan Mor fick sluta sitt lidande.
I rum nummer sju bodde fru Stake. Mor fick en bra kamrat.
Otaliga gånger varje dag hjälpte fru Stake Mor att komma
till toaletten. Fru Stake ligger kvar på rummet än. - I dag när
jag besökte vårdhemmet satt fru Stake med i saftgänget. Dagrummet vi satt i är så vackert. Det kan vara skönt att gå ett par
steg från sängen någon gång. Anna var också med i dagrummet
vid saftbordet. Både hon och fru Stake mindes Mor fast hon
varit död i många år nu. Anna berättade att hon varje dag
läser Davids 23 psalm, som var Mors älsklingspsalm. Lilla rara
Anna.
Hon håller noga reda på att jag blir femtio den 23 febr. nästa
år. I dag reser Britt och Peter till Stockholm. Peter, som är
jugoslav, ska söka arbete där. I Karlskoga kan han inget få utan
arbetstillstånd. Kanske det lyckas bättre i Stockholm. Alla
människor borde ha "rätten" till arbete.
Britt fick lite extra tjatter att lyssna på från sina "vänner",
då hon träffade Peter. Efter skilsmässan med den finska pojken
hon var gift med i tre år fick hon ständigt höra "Ta en svensk
nästa gång".
Nu hade Britt träffat en jugoslav.
Men Britt kan som väl är säga sin mening då olika åsikter
kommer på tal. Hon svara jämt och ständigt "Jag har ännu
aldrig träffat nån svensk grabb som jag tyckt om". Hoppas nu
att Peter får arbete så att de inte får för stora problem.
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14/7 -67
Det är jäktigt att höra både TV och radions P 1 samtidigt.
Det har hänt flera gånger att jag kommit på mig själv med detta
ofog! Måste skärpa mig. Jag är nog stressad ändå. I kulturkvarten intervjuades Lo-Johansson. - En karl i Östtyskland
hade tagit doktorsexamen på Lo:s skrivna verk. Jag förstår inte
sådant. Måste det ta F E M T O N år att gå igenom en enda
mans böcker? Går de igenom bokstav för bokstav tro. Lo sa att
han inte hunnit läsa avhandlingen ännu. - Andra delen av
kvarten talade man om tyskan Käthe Kollwitz. Hon dog - 4 5 .
De har en utställning av hennes konst nu i Stockholm. Hela sitt
liv hade hon kämpat mot fattigdom, krig och elände. Hon var
gift med en "fattigdoktor" i Tyskland. Hon hann uppleva båda
världskrigen. I det första dog hennes son. Hon var illa omtyckt
av Wilhelm II, ty hon målade fattigdom och nöd. Hon fick
pris för "Vävarna". Wilhelm gillade inte det. Senare blev hon
bojkottad av nazisterna när de fick makten. Hennes konst blev
förbjuden. Det sista hon skrev var att kriget förföljt henne hela
livet. Hon hade också bara målat elände och nöd. Hon fick
aldrig uppleva freden ty hon dog i april år 1945. - Det finns
många människor som endast ser nöd och förgängelse under
hela sitt liv.
I dag sökte jag plats åt Peter per telefon. Jag visste svaret i
förväg. - "Sverige åt svenskarna", sa källarmästaren på Karlskoga hotell. Hemskt så nationalistiska alla blir då det blir ont
om arbete. Vi har också skrivit till personalkonsulenten på
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Örebro lasarett. De har ju annonserat efter ekonomipersonal.
Eller kanske han får börja på Hyttåsens matsalar. Chefen där
har nästan lovat plats i disken. Maten och tjugo kronor om
dagen.
Ett himmelrike för en häst, jag menar plats.

Lördagskväll 16/7 -67
Klockan fyra i morse när jag skulle till städningen mötte jag
Ola i dörren. Han kom från Göteborg. Hade släppt av Gun och
Stig i Karlstad. Ola var frusen och trött efter bilkörningen. Han
drack te innan han la sig. Han ska vara nere i Gbg måndag
morgon igen. Kör varor med en truck nu. - Jag har kvar Jans
transistor än. Roligt att ha den. Man vill höra nyheter fast det
bara händer elände. - Hans Grankvist (Hong-Kong) upplyser
att det är fullt uppror i Hong-Kong. Vanna Beckman talar om
att kriget återigen är ett faktum i Suez-området. Araberna beskyller Israel för angrepp och aggression och tvärtom. Generalförsamlingen har i en resolution bett Israel dra tillbaka trupperna
till förkrigsläge. I dag ska observatörer från FN placeras ut i
Suez-området. Kanske de kan göra någon nytta. Det kanske
blir bättre ordning på VEM som angriper VEM. New York
har fullt uppror. Björn Ahlander säger att alla affärer är plundrade av den svarta befolkningen. Bilder i TV visar oss att det
han säger inte är överdrivet.
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I TV kan man se, Se, SE . . . Anländer sa att de svarta börjat
läsa Mao Tse-Tung. Vad Johnson ska få det besvärligt. Han
har väl nog med att utplåna "kommunister" i Vietnam. (Johnson borde läsa Mao. - Det lönar sig inte med Martin Luther
Kings "Icke våld".)
Negrerna orkar inte härda ut längre. De måste ta saken i egna
händer. Så har vi också Kongouppror. Likadant som - 6 3 .
Vilken röra överallt. Hur kan soldaterna veta vilken sida de är
på. - De vita har gjort allt för mycket ont i Afrika och Amerika
(och på andra platser). Det är för sent att reparera skadan.
Så länge vi har kapitalistiskt system måste DE tjäna på krigsindustrin.
Förenta staterna äger och kontrollerar nästan sextio % av
världens naturtillgångar, men utgör endast sex % av världens
befolkning. För att skydda detta grymma utplundringssystem har
Förenta staterna skapat en krigsmaskin utan motstycke. USA
har TRETUSEN militära baser för att kontrollera världen.
Sovjetledarna säljer magnesium till USA. Magnesium som
faller över Vietnam i form av brandbomber. USA och Sovjet
har ingått FREDLIG samexistens.
Över sextio miljoner människor är anställda i vapenindustrin.
Över åtta miljoner människor är beroende av Pentagon.
Lars kom hem från sin semester nu. Han har liftat igenom
fem länder och är ganska trött. Han sover nu. - Jan ska ut och
arbeta med något. Han fick låna min cykel. Jag har varit och
städat. Det är så rörigt jämt. Jag hinner inte pusta u t . . . Läste
om en fru i tidningen i dag. Hon bygger ett hus själv. Jag kan
64

ingenting. Huset förfaller mer och mer, källaren fuktar, men
jag kan inte lägga rör ens.
Förr uträttade jag det "träligaste" först. Nu skjuter jag upp
och skjuter upp. - Bråk i Hong-Kong, uppror i New-York,
strider i Suez-området, bombning av Vietnam som vanligt.
Så är det semester för många och man hör talas om nöjesresor
än hit än dit. En bekant fru hade varit ända uppe vid NordPolen - ändå klagade hon att det aldrig händer något. Dessemellan sticker hon utomlands en gång om året. Jag tycker att
hon kunde ha minnen att ta fram varje dag av sitt liv . . . Jag
reser inte mycket, men jag har aldrig långtråkigt för det. Tiden
rusar ifrån mig . . .

26/6 -67
Jag hörde i dag ett program i radio om en gammal finsk dam
som uträttat en hel del under sitt liv. Jag häpnade när jag hörde
hur hennes liv hade varit fyllt av arbete som det var någon
mening med. Hon hade arbetat inom jordbruket och dessutom
suttit i riksdagen. En andelsförening för jordbrukare hade hon
stiftat i den trakt hon bodde. - Jag skäms mer och mer över min
egen insats. Jag har inte uträttat mer än sånt som varit till nytta
för mig själv. Jag skulle väl hinna gå med i något politiskt arbete
nu när mina barn är stora, men jag är oföretagsam, och tror
inte heller att jag kan arbeta inom någon förening. Jag går väl
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kvar som städerska. Arbetet är rätt bra (fast jag gnäller över
det jämt). Man är ganska självständig och har ingen Bas
springande bredvid sig. Ingen tryckklocka heller.
Det uppväger allt, fast lönen borde vara lite större så man
klarade sig något så när.
Min syster Magda fyllde 58 år i går. Jag skrev inte något brev
till denna födelsedag. Tror det gör henne detsamma.
I dag har jag legat på gräsmattan och lekt att jag varit vid
en sjö. Jag gick in och blötte mig i badkaret emellanåt. Nu har Lars och jag druckit kaffe. Ola kom från Göteborg,
och han blev glad att jag hade bakat bullar. - Jag har flera
räkningar som ska betalas. Detta går inte längre. Jag måste få
annat arbete med mera lön. Jag vill inte gå till social-byrån
heller. Där är jag klockan fyra på rnornarna och städar. Det är
trevligare att städa där än att sitta på "syndarnas bänk" och
tigga.
Att vara fattig är att jämt ha en stor klump i bröstet. Att jämt
ha dåligt samvete då man röker eller ödslar på något annat sätt.

29/6 -67
Jan har inte fått arbete. Ola kör en truck. Britt är kvar i
Stockholm.
Det regnar nu och det behövs ty allting är så torrt. Nils Erik
Baehrendtz har skrivit dagboken i Vi denna vecka. Det blir lite
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andra upplevelser för en sådan person än för en städerska. Jag
har fått brev från " H a n " som samlar öknamn. Han vill ha fler
om jag kommer på några mer. Det är så roligt att syssla med sånt
som är lite ovanligt. - Jan har bestämt sig för att resa till Uppsala. Han trivs inte med att gå arbetslös under ferien. I Uppsala
får han arbete på Ulleråkers Sjukhus. - Vi satt vid köksbordet
Jan och jag länge i dag. Vi försökte kommunicera med varandra,
men åh, så svårt det är. Tankarna fladdrar iväg, och jag lär
mig nog aldrig att prata "logiskt".

Tisdag första aug.
Äntligen är det kväll. Peter och Britt har varit till Örebro och
sökt arbete åt Peter. Dagen var olidligt varm. Peter var nervös.
Det är inte roligt att söka arbete undan för undan och får höra
att man inte behövs på något ställe. Han var dödstrött när de
kom hem och gick och lade sig medsamma. Britt kom ner för att
tala om hur dagen varit. De har ett litet hopp om arbete på
lasarettet. Örebro. I går bjöd Peter på mat. Det var soppa.
Vacker till färgen, god till smaken och dessutom billig. Tänk
att en del personer kan laga så god mat. Han borde vara kock.
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4/8 - 6 7
I morgon fyller Lars sjutton år.
Med posten kom ett brev att jag får 75 kronor för novellen
"Den blå fågeln". Hade fått mer om den varit maskinskriven
sa de. Jag häpnade. Det är inte var dag man får honorar.
P.S. Frankrikes atombomb blir 25 gånger så stor som bomben
som "föll" i Hiroshima.

8/8 -67
Peter var med och städade. Han är duktig att arbeta. Bra
för mig att få hjälp, och en tröst för honom att tjäna några
kronor. Så dum jag var som inte tog de extra jobb jag brukar
ha om sommaren. Jag lät en grannfru få den städn. som det var
mest betalt på för hon har haft det svårt med ekonomin. Nu
hade den varit bra att ha när både Peter, Jan och Lars är
arbetslösa. Man får ångra de goda gärningarna minsann. I detta
samhälle ska var och en visst endast tänka på sig själv, och sitt
eget.
Vietnam
Hong-Kong.
New-York.
Kongo.
Israel.
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Egypten.
Syrien.
Jordanien.
Åtta platser där man kan fira semester i lugn och ro sommaren
-67.
Och nu för tiden finns ju inga avstånd, eller hur.

26/8 -67
Jan kom hem i natt. Ola reste till Karlstad i morse. Britt och
Peter har kört Kga. tidn. i dag. Berit och jag ska ner på Lötamossen och plocka lingon, fast jag är litet rädd för älg. - I morgon bitti ska Ragnhild och jag plocka.
Ola ska börja på en skola som ligger på Visingsö. - Jan sticker
till Uppsala och försöker låna pengar på nationen där. Han
packar nu ner sina saker i en stor pappkartong.
Ola har betalt skulder på det han tjänat som truck-förare
i Gbg. Han har inga pengar kvar. "Trodde du jag skulle vara
miljonär", sa han till mig. Han har under sommaren köpt en
projektor, en kamera och en bil.
Uppror i Peking. Engelska diplomater torterade. Brittiska
ambassaden i brand, sa nyheterna. - Efter alla hårresande telegram har radion nu hunnit fram till ett Litterärt program. En
professor håller diskussion med två elever. De diskuterar en dikt
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av Erik Lindegren, "Den infrusne". . . Ack ja så lyckliga akademiker är. Tre stora starka karlar får sitta och fundera vad varje
ord i dikten betyder. De tolkar hit, de tolkar dit. Just nu säger
de att dikten har likhet med Orfeus dikter. Snart kanske de
tolkar den till att likna Jock-mock-Jockes "Gulli-Gullan".
Begriper Ni

INGET.

Vem jag än talar med i min bekantskapskrets, som består av
grannar, släkt och arbetskamrater tycker jag de stannat i utvecklingen på något sätt. De fattar inte att världen förändrats sedan
de gick i skolan. De fattar egentligen inte ett dugg (mer än det
de kan ta på: om TV visar bilder från riksdagen t.ex. och
bänkarna är tomma tror de att de riksdagsmännen inte arbetar.
Det kanske är de som arbetar mest.) De tror att riksdagsmännen arbetar när de sitter i bänk. - Mina vänner tror inte
att "folk" i andra länder har samma rätt att leva som vi svenskar.
"Vad ska Sverige hjälpa till jämt för", säger de. "När vi får
svårt är det ingen som hjälper oss." De menar det också. De
begriper inte ett enda dugg.

31/8-67
Hertha och jag cykla till vårdhemmet i spöregn. Efter det
trampade jag iväg till skolan. Hade bestämt tid kl. fem med
rektor Erland. Jag kom lite för sent men Erland är aldrig
tjurig

Han sa att jag kan utbilda mig om jag vill. Mitt
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huvud duger. - Det vore toppen att gå i skola på dagtid. Får se
hur jag gör. Jag är för gammal att få annat arbete hur jag än
skolar, men jag kunde gå ändå.

3/9 -67
Denna dagen går till historien. Vi har börjat med högertrafik.
Kl. är nio form. Jag har legat länge. När jag satt vid köksbordet och drack kaffe nyss, kom en gul skåpbil körande på
höger sida. Det var konstigt att se fast man hört så mycket talas
om det i förväg. Natt till i dag såg jag Hylands högervaka.
Vi fick se när den sista spårvagnen körde in i lokstallet. Spårvagnar ska inte vara i trafik på Stockholms gator längre. - De
fyrkantiga tetrorna har också varit en nyhet för Kga. denna
vecka. Höstblåsten har satt i. Fast det är söndag ska jag ner och
städa. Jag måste cykla på höger sida av vägen.
Nu tittar solen fram. Jag ska slänga av mig nattskjortan och
klä mig för den första H-dagen i Sverige. (Ja de hade visst
högertrafik på Karl den tolftes tid, men då var inte jag med.)
Jan bor på Torsgatan i Uppsala. Jag skicka lakan och "renfällen" till honom. Paketet gick på femton kronor.
Ringde fru Lagerstam om arbete åt Peter. Hon hade lovat
nästan. Jag fick i telefonen stå och lyssna på ännu en rapport
om arbetsläget i Sverige, om den nedgående konjunkturen.
(Samma visa hela sommarens telefonsamtal.)
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Hon törs inte anställa honom för tjugo kronor dagen som hon
nämnt förut. Efter en tid är fackföreningen där och då måste
hon betala mer plus ATP-pengar. "För övrigt har jag anställt
en ung fru nu och hon är rapp som kvicksilver." - "Jag behöver
inte mer folk."
I våras hade hon sagt: "Om han inte får arbete i Stockholm
får han börja här." - "Jag tycker om sydlänningar, för de är
inte så dryga som svenskar när de har ett par kronor i portmonnen."
Hela felet är att den som inte har arbetstillstånd han får inget
arbete, och utan arbete inget arbetstillstånd. Så stängt är det
för utlänningar att få arbete här nu.

7/9 -67
I dag fattar jag pennan med darrande hand (som fordomdags). Det har hänt något bra. Peter får troligen arbete. Jag
börjar från början . . . Tidningen Vi har i sina spalter varje ex.
haft någon som skrivit "Veckans dagbok". Alltid har det varit
en viss sorts människor som skrivit. Idel, ädel adel. Eliten i samhället. Jag har läst de där "dagböckerna", och undermedvetet
har jag väl tänkt att det är sällan någon arbetare får yttra sig
i tidningarna. På spektakel skrev jag ner mina vecko-upplevelser
och sände iväg det till Vi. Döm om min förvåning när jag fick
brev från Vi :s red. att han ville ta in raderna. Jag skulle få betalt,
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till och med. Femtio kronor kom på posten. I går morse kom ett
meddelande från en chef på posten. Han hade läst dagboken
och ville nu försöka ordna arbete åt Peter. Den dagen blev vi
mycket glada i vårt hus. Heder åt Överpostiljonen som utan att
bli tillfrågad ingrep i andra människors bekymmer. Dagboken
var alltså inte onödig . . .
Ingegärd Granlund pratade i TV om semesterminnen från
Rumänien. Hon har varit där flera gånger. Första gången -56.
En dag hade hon förirrat sig långt bort från det hotell hon
bodde på. Hon gick då till en taxi för att lättare ta sig hem igen.
Chauffören i taxin satt och läste då hon kom fram till bilen.
Hon blev nyfiken och frågade vad han läste för bok. "Shakespeare", sa chauffören. - "Jag skulle vilja skjuta den svenske
chaufför som läser Shakespeare och stoppa upp honom för Nordiska museets räkning", sa Ingegärd Granlund. - Jag tycker
det var snorkigt sagt. Hur kan hon vara så säker på att inte
"våra" chaufförer också läser Shakespeare. - De flesta av oss
låglönare är inte uppfostrade med att läsa klassiker, men nog
är det många som läser av sig själva. Det kan jag intyga.

14/9-67
Ack om jag vore lika modig som Swetlana Stalin. Rymma
bort från allting. Jag är trött på alla misslyckanden jag gjort.
- Mest trött är jag på att vara MAMMA. Jag skulle tycka tusen
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gånger mer om mina fem barn om jag inte vore mamma till
dem. Då skulle jag kunna prata med dem utan denna förskräckliga mamma-barn skärm som finns mellan oss nu. Varför är det
så svårt med ett riktigt äkta förhållande mellan mamma och
barn. Det blir ett slags beroendeställning hos båda parter.
Mamman känner ansvar. Barnen känner ett slags förväntan på
mamman. - Jag vill rymma . . . som Swetlana.
Nu är det som vanligt igen. Vi har endast min lön att leva
av tre personer. Ola, Lars och jag. Britt har alltid klarat sig
ekonomiskt.
Vi väntar arbetstillstånd för Peter från utlänningskommissionen i Stockholm.

Det finns ingen som har tid
Eftersom ingen har tid att lyssna talar jag ut framför
väggen i mitt rum. Väggen småler inte ironiskt.
Väggen ger inga hurtfriska råd.
Väggen är tyst som graven.
Men väggen finns.

Lördag 16/9 -67
En kvarnsten skall hängas om din hals

Nog hänger den

om min hals alltid. En oerhörd tyngd att bära . . . Den tynger
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så att när jag ska dra andan får jag ta i ordentligt. Mina suckar
är långa och smärtsamma, ty de har svårt att tränga förbi
"kvarnstenen". Ändå suckar jag ideligen denna tid. Ur ögonen
kommer det nästan bara vatten (kanske krokodiltårar). Man
gråter vattentårar när man blir äldre. Tårarna är inte som då
man var ung.
I går läste jag litet ur Alf Ahlbergs "Filosofins historia".
I dag kan jag inte läsa nånting. Man får inte sitta ifred lång
stund heller. Ena timmen sitter man och läser sköna ord, nästa
timme på huvudet i diskbaljan igen (eller skurhinken). Verkligheten är Oro, Oro, Oro . . . Oro för barnens framtid (om det
blir någon)

Oro för den dagliga ekonomin

En

ekonom i radio sa att medelinkomsten för alla svenskar nästa
år beräknas till 40 000 kronor. Räknar de inte med låglönarna
bland svenskarna tro.

Söndag
Jag har inte varit utanför dörren i dag. Lagade två stora
kålpuddingar. Lill-Märta, Ragnar, Britt och Peter var bjudna
på middag. Maten räckte bra och det var gott. - Vi fick en stor
låda äpplen av Märta och Ragnar. Vi har också fått äpplen
av en granne (våra träd är döda). Vi har mer äpplen nu än då
våra träd levde . . . I natt funderade jag på om jag som Swetlana
skulle ge ut en bok. "Tjugo brev till en vän", skrev Swetlana.
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Vem är MIN vän

Såna stolligheter att tänka sig att något

förlag skulle trycka nån bok av mig.
På tisdag ska Ola, Peter och jag städa en fyra-rummare.

Onsdag kväll
Vi klarade fyra-rummaren . . . För några år sedan städade
jag flyttstädningar ensam. Nu orkar jag inte så mycket längre.
- Vi började kl. sju morgonen och var klara fyra efterm. Nu
har vi endast att inhösta beröm eller klander. Att vara städerska
är att gå med dåligt samvete jämt. Det finns alltid något krypin
man kan glömma. Städning är inte värderat ett dugg heller,
och ändå är det ett av de tyngsta arbeten man kan tänka sig.
Ola var så trött att han knappt orkade gå hem. En del människor har pengar fast de aldrig jobbar, en del har inga pengar
fast de arbetar jämt (systemet är GALET).

Söndag 17/9-67
Ola var snäll och erbjöd skjuts till "svampskogen" nyss, men
jag är galen och sitter kvar hemma. En utflykt ska planeras
i förväg enligt min åsikt. Då gläder man sig i förväg, och det
roliga får inte komma för fort. - I går var jag ute och plockade
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blåbär. - När jag kom hem från skogen talade Ola om att en
grannfru hade hittat kantareller i en hage i närheten. - Jag
snodde bums iväg till hagen. Ingen risk att jag hittade någon
kantarell, men det var så otroligt vackert i den lilla hagen så jag
ångrade inte blixtutryckningen.

Måndag
Ola åkte till städningen. I går läste jag en bok "Janne Dunder". Författaren hette Elfrid Kumm. Jag hade inte hört talas
om honom förut. Denna bok handlade om en indelt soldats
öden. Bygdens folkliv beskrevs så bra, att jag såg skogsvägarna,
bygatan, torpställena och människorna framför mig. Böndernas
snålhet var beskriven på ett ironiskt men roligt sätt Fin naturskildring också. Jag fick av en slump tag i boken i Britts bokhylla. Jag ska läsa fler böcker av Kumm.
Nu hör jag att de tömmer min soptunna. Jag är litet rädd, för
jag har lagt trasigt tegel i den.

Övervakning
Vega och jag har anmält oss till en kurs för övervakare. Vega
kom på idén. Eftersom jag skolat färdigt hinner jag kanske vara
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med och lära mig att bli övervakare . . . Vi läser programmet.
Det ska bli föredrag och samtal om en del sociala problem. Jag
hinner endast vara med på första sammankomsten ty KonsumCirkeln som jag förut anmält mig till ska ha sina träffar samma
dag som övervakarna. Det var synd. Jag hade så väl behövt
lära mig litet så att jag kunnat vaka litet över mig själv. Känner
mig i behov av något slags stöd.

Prästen, eller familjerådgivningsbyrå
Jag är på väg till prästen. En lång tid har jag haft det svårt.
Nu ska prästen ta del av mina bekymmer och hjälpa mig
(hoppas jag). Jag går nästan i trance, och vet inte vad jag ska
börja prata om då jag kommer fram . . .
Jag anar nästan att besöket blir meningslöst. Instinktivt
känner jag att det blir inte något bättre om jag också rabblade
min "helvetiska" gröt för Hundra präster. - Det är ingen som
kan hjälpa någon. Ingen som kan göra nåt så att just jag ska
trivas. När jag inte kan göra nåt åt det själv. Den som har starka
armbågar klarar sig, den andre inte. Så är det. Den starke överlever - och lever gott.
Jag har skummat pedagogiska skrifter och vet att nåt råd
kommer jag inte att få. Det är jag själv som ska bryta mig ut ur
mitt elände. Prästen ska bara sitta och lyssna på mig. Ibland
kanske säga något så att jag klarare ser mina problem. Det är
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min vilja som är det avgörande. Människans viljekraft är stor
sägs det. Men jag har ingen vilja. - Ack om prästen gåve mig
ett råd. Han ska ringa ett telefonsamtal åt mig. Det är det enda
jag vet att jag vill, denna dag. Har hakat mig fast vid detta
samtal som jag inte orkar ringa själv. Det är det enda jag ska be
honom om. Jag är så trött men om bara prästen ringer samtalet
blir allt bättre.

Prästen: Skön som Apollon, blek, samman-

biten men vänlig mot mig
Jag tänker på honom när jag går hemåt igen. Han gav mig
i alla fall ett råd. "Kom tillbaka om det blir värre."
Lilla präst. . . Jag kommer INTE tillbaka till dig. Det är nu
jag behöver hjälp. Det är nu jag har det svårt. Jag kommer
INTE tillbaka. Det är nu kvarnstenen är tung.
Prästen hann inte ringa samtalet. Han hann inte fråga hur
det var med mig när vi efter ett par dagar slog ihop i en trappuppgång jag städade.
Ska ta ut semesterdagar jag har kvar. Fast det kommer att
bli illa när lönen kommer. Semesterpengarna är redan slut
tyvärr. Lars har arbete ett par dagar till sen är det två arbetslösa
ty Ola går utan arbete igen. Det finns inget i Karlskoga. Förresten är det dåligt i städerna med nu. Jag menar de städer
som är större än Kga. Hörde i radio att alla skofabriker i Kumla
och Örebro ska gå ihop. Större enheter. Rationalisering. Det
enda raka är att läsa språk och sen ta arbete utomlands. Det har
varit kallgrader i natt. Jag har inte hört nåt om indragning av
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städerskor ännu, men vi kommer att få mindre lön i framtiden.
Höglönarna tjänar mer och mer och låglönarna mindre och
mindre (så det jämnar ju ut sig).

29/9 -67
Den långa september är snart slut. Varje månad i sommar
har varit lång. Därför att vi väntat på Peters arbetstillstånd.
Det kanske inte blir klart i vinter heller.

Första okt.
Kvarnstenen är kvar.
Jag har svårt att andas. Jag sitter och tittar bort mot skogen
men orkar inte gå dit. Jag ska ner till städningen.
Ack om jag hade varit född före tryckpressarnas tid. Det
roligaste jag vet är att skriva för hand. Fastän jag inte har något
att säga tar jag papper och penna så fort jag får en stund ledig.
En departementschef (tror jag) har skrivit en bok. I boken
kritiserar han regeringen. Han tjänar 6000 i månaden, med
denna regering får han skatta rätt mycket. Ingen människa
tänker på mer än sig själv. - Nej jag ska läsa om slavhandeln
på Guldkusten istället. Tur att det finns böcker. Vad skulle man 1
göra annars, jag undrar.
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Fjärde okt. -67
KL är sju på kvällen. Det har hänt bra saker. Men man ska
inte ropa hej förrän man är över bäcken. - Lars har fått arbete
på Aldells firma. Vet inte hur länge men bra så länge det varar.
Han har stått vid en slipmaskin i dag och slipat en sak som ska
sitta i ett flygplan. Det planet blir det nog lycka med. Lars är
en så fin pojke. Peter får börja på posten

Allt är klart.

Nu får han arbetstillstånd äntligen . . .
En malört i dagens glädjebägare är att Gun och Stig övervakas i Göteborg (för bacillers skull). Gun har tvättat åt en sjuk
grannfru, som hade paratyfus. Nu är Hälsovårdsnämnden inkopplad. Hej.
Jag läser Barbro Karabudas "Rosenkullen" i dag. Som kontrast till armodet i Turkiet kan jag nämna att SJ i Sverige ska
göra om sina bussar. De ska bli finare. Följa standarden. Luftkonditionering samt WC på alla bussar. Ack milda värld.

Instängd
Jag klöser mina händer blodiga
mot alla fördomar.
Staket vid staket.
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6 Rapport från en skurhink

Ingen bryr sig om att ta bort staketen
de bara står där
och man bygger dem högre och högre
De finns runt om.
Varför kommer ingen utifrån,
Varför stannar jag kvar innanför staketen.
Varför finns alla dessa staket.
(ett försök)
Lilla Chicki dog i dag. Blev överkörd av en stor skåpbil
Den såg ut som en likbil. Som tur var hade jag gått upp till Britt
så hon inte var ensammen när det hände. Mannen som körde
skåpbilen blev själv ledsen. Han hade nyss mistat sin hund och
visste hur det kändes att mista ett djur, sa han åt Britt. . .
Ola har ont i halsen fast han blev opererad i våras.
I morgon är det första advent. Britt har satt upp sin "stjärna"
i fönstret. Vi ska dricka kaffe nu. Ola har varit efter sin kamera
som återigen varit på pantbanken.
Sverige äter choklad för mer än dubbelt så mycket som de
ger i U-hjälp, sa en röst på radion.
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20 dec.
Lugnt en lilen stund. Ola städar åt mig. Jan kommer från
Uppsala i kväll. - I morse rustade jag iväg både Lars och Ola till
arbete. Ola hade blivit lovad arbete i hamnen i Kristinehamn.
Lossning . . . Tre timmar efter det han åkt härifrån var han
tillbaka igen. På inresan till Kristinehamn hade bilen de åkte
med gått sönder. När de kom fram hade andra fått jobbet.
Ola och pojkarna han var tillsammans med fick vända om till
Kga igen. - Tänk om Ola hade varit kvar vid Bofors. Han
hade kunnat läsa vid kvällsskolan på kvällarna. Han hade
haft pengar till mat och kläder. - Den fattige MÅSTE arbeta
var dag annars går han under. - På angeläget i Pi talade i dag
Direktor Ingemar Ström. Han sa: "Klarar vi inte upp det här
med alla som kommit efter i rationaliseringsvågen här hemma,
då klarar vi inte upp problemen då vi kommer till U-länderna
med all ineffektiv arbetskraft som finns där."
Han spådde en dyster tid

Människorna hinner inte med

i teknikens fart.

Jul-jäkt -67
Nästa år ska jag inte gripas av Jul-jäkt.
I år började det precis som vanligt på Anna-dagen. Jag var
inte medveten om det själv, då jag lade fisk i blöt. "Det blir
mycket billigare", tänkte jag. Man äter ju ändå fisk under några
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av juldagarna. - Om det stannat ined det. Man klarade sig
väl med fisk de dagar julen varar. - Men den tolfte december
var det färdigt igen. Då köpte jag saffran, russin, mjöl och
socker och bakade en massa Lusse-katter. De blev faktiskt goda.
Sedan följde allt slag i slag. (Utan att jag tänkte på det förrän
ikväll dagen före julafton.) Som sagt: Jag plockade ner Juldraperiet, Jul-ljusstakarna, lådan med gamla urblekta papperskarameller och Jul-bonader från vinden. Jag bakade Jude-bröd,
som fru Sjövall lärde mig då jag var nygift. Jag bakade biskvier
(gick fort för jag rullar degen och skär kakorna istället för att
t a u t med mått).
Pepparkakor bakar jag inte när man kan köpa en stor påse
för två kronor. - Jag satte krydd-krasse på en bricka, så att vi
skulle ha grönt till julbordet. Jag köpte apelsiner, nötkärnor,
en fläskkorv. Jag lagade fyra små syltor (redan uppätna). Jag
köpte en julskinka för 22 kronor. Allt detta gjorde jag julen -67,
fast kriget i Vietnam rasar vidare och mer än hälften av jordens
folk svälter. Allt detta gjorde jag automatiskt och ritualenligt. . .
Det enda som inte kommer ritualenligt är Jul-friden. Den har
jag aldrig känt av.

Julafton
Jan kom redan i början av veckan. Lars Peter och Britt har
ledigt från sina arbeten en vecka. Ola är ledig. Gun och Stig
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är i Karlstad sen i torsdags, de kommer hit juldagen. - I dag ska
vi äta lutfisk

Vädret är ruskigt, sju grader kallt men känns

som 27. Snön blåser ihop i stora drivor och ingen går ut frivilligt. Jag ska ta på mig snygga kläder för ovanlighetens skull.
Jag är trött. Det är mycket arbete med hushåll, och städning
borta till arbete. Jag har fått blommor och choklad på ett par
arbetsplatser. Jag väntar på att få tid att gå till vårdhemmet.
Det är det enda ställe det är roligt att gå till.

Juldagen -67
Den känsliga dagen Julafton är över, och den gick friktionsfritt torde man kunna säga . . . Vi överlevde. Klockan tio kom
fru Näsman (från biblioteket). Hon var med sin familj på väg
till deras sommarstuga för att ge fåglarna Julmat. Åt mig
lämnade hon ett stort paket. Det var en stilig kappa i paketet.
Fru Näsman är jätterar och kappan var snygg.
Britt tomtade uppe hos några barn på Bigatan, och sedan
drack vi kaffe, julglögg och åt julmat. Alla blev glada över sina
"klappar" som vi lämnade utan tomteri. Alla utom jag . . .
Jag fick en T E L E F O N i julklapp, och en bok om KUNGEN . . .
Ja, ja, svårt att ge julklappar.
För en gångs skull var vi hemma alla på en gång. Gun och
jag försökte oss på ett litet djupare samtal och det var stimulerande efter all mat. Det är högtid att tala med Stig och Gun.
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- De gick upp till Britt för att knyta sig ett tag. Britt var trött.
Hon hade ordnat med maten så fint. - Av Gun och Stig fick jag
en bok jag längtat efter. Jan Myrdals "Rapport från Kinesisk
by". Har börjat i den redan.

Nyårsdagen -68
Jag hade bestämt mig för att inte börja året med min tokiga
dagbok. Nu har jag omedvetet plockat fram papper och penna
igen. Jag sitter vid köksbordet. Jag har gråtit en skvätt på årets
första dag. Jag har druckit kaffe för att bli upplivad, men
inget hjälper. Jag har i dag funderat hur jag ska orka leva
längre.

Sitter nu och tittar ut över Lötens skridskobana.

(Ingen av mina barn åker där nu för tiden.) De sover så länge
om rnornarna när de inte måste upp. Det är träligt när de ligger
länge dag efter dag. Jag skulle önska att de ginge upp och ut
i friska luften, som den tiden de var scouter. - Jag kunde väl gå
ut själv, men när man ska stå för maten sitter man bara och
lurpassar på nästa mål. Man är ALDRIG ledig när man sköter
ett hushåll. Min dröm att få bo i kollektivhus går aldrig i uppfyllelse. Man måste ha pengar till allt som är fint och bra.
I går krockade tre av mina pojkar med vår granne, som är
alldeles ny-inflyttad. (Han blev hjärtligt mött i detta kvarter.)
Pojkarna hade dragit i gång kalla bilar och var på hemväg då
det hände. Gun satt och väntade på dem i köket. Nu kommer
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det att bli lite extra utgifter. Ingen skadade sig allvarligt, men
helgstämningen försvann i och med krocken. Holmqvist körde in
Gun och Stig till Karlstad. Stig skulle spela på Alsters herrgård
på kvällen.

Satans bilar.

Kallt, Kallt, Kallt
Gun och Stig är tillbaka i Gbg. De åkte från Karlstad i
middags. Ola liftade från Karlstad och var hemma kl. fem.
Lars arbetar ute på vägjobb. Ingen av pojkarna skadade sig vid
bilkrocken nyss. Jan är i Malmberget. Han har så bra vänner
där, säger han. Allt är som vanligt. Jag är ledsen. - Stig har ont
av sitt magsår än. - Jag önskar och önskar att Stig får bli frisk.
Hur många år har jag inte önskat och önskat.

14/1 -68
Kylan har släppt lite, tio grader nu. Hela månaden förut
svinkalit. I går bjöd jag på femtioårskaffe i förväg. Ska annonsera att ingen må uppvakta mig.

TV har haft flera pr.

om nedläggning av fabriker, och man borde snart vara avtrubbad på känslor som att tycka synd om "folk". Men varje gång
blir man lika ängslig och rädd. Bara för ett par år sedan skrek
arbetsmarknaden efter folk. Utlänningar togs emot med stora
famnen och blev lovade guld och gröna skogar. Nu är läget
ett annat. En artikel i tidningen i dag handlar om utlänningar
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i Oskarshamn. Vid en jute-fabrik där är flera "nationer" anställda (de flesta greker). De bor vid en gata där det inte syns
mycket av det svenska välståndet. Nu har fabriken varslat om
uppsägning av halva styrkan. Läget är förtvivlat, ty de flesta
av dessa arbetare kan inte åka hem av politiska s k ä l . . . En
journalist skriver: Sverige har ansvar att hjälpa dem. De togs
hit då vi trodde vi hade nytta av dem. Nu kan vi inte bara
strunta i dem.

18/1-68
Ola och jag var framme och städade i morse. Vi satte upp
rena gardiner i tre rum. Jag hade tvättat dem hemma. Svårt
att cykla i all snö. Jag känner mig som en akrobat ur Malmstenstruppen när jag cyklar på vintern. Man får balansera ordentligt
för att inte köra omkull.
1913 uppgick Capita-inkomsten i Sydöstasien till cirka 325
kronor.
1959 hade den stigit till 335 kronor. Under samma tidsperiod
sjönk Syd-Öst-Asiens andel av världsinkomsten från 6,6 %
till 3,6 %.
Men i gengäld ökade folkmängden mycket kraftigt.
(Göran Palm)
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Lördag 18/1 -68
Ett ruskigt blåsväder. Kusligt i hela huset. Alla är borta och
det känns konstigt. Annars trivs jag med ensamheten, men
det kanske är för att jag vet att "nån" kan komma när som helst.
I kväll vet jag att INGEN kommer. - Jan är i Umeå. Stig
i Stockh., Ola i Gbg, Lars på konferens i Karlstad och Britt är
på en danstillställning.
Jag har sett Ulf Thoréns "var fjortonde dag" och en show
med Jan Malmqvist. Man glömmer att det är nära nog krigstillstånd i Tokio, mellan studenter och militär.

Hjälp

ungdomen i världen. Hjälp de unga i Tokio just nu. Hjälp
FNL-arna i Vietnam och hjälp de svarta i Syd-Afrika och
Amerika lyder min aftonbön denna kväll. Hjälp, Hjälp. Nu
talar radiorösten om regn vid Doggers Bankar och hård kuling
vid Vita Banken . . . God natt.

22/1 -68
I dag för sexton år sedan var det Farfars begravningsdag.
Inger och Uno låg här natten före. Vi hade nätt och jämnt blivit
klädda då bilarna kom. Vi skulle till Kyrkogården. Jag tycker
mig minnas att det var fyra bilar som vi använde. Vi snodde
iväg

Stressen hade redan kommit till oss . . .

Lill-Märta såg efter mina barn medan begravningen skedde.
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Hon gräddade en sockerkaka, som Stig skulle gratuleras
med dagen därpå då han fyllde 13 år. Så länge sen och ändå
så nyss.
I söndags dog Prag-studenten av brännskador. Det har nog
aldrig förr varit så många ungdomar som tagit livet av sig.
I opposition mot världsvälten, atom-hotet och tortyren i en del
länder tar de sina unga liv.

Fredag 26/1 -68
Nu är det färdigt. USA har haft ett spionfartyg utanför
Korea. Det har tagits av koreaner, och de släpper det inte fastän
USA skickat sitt allra största atomdrivna fartyg "Enterprise"
dit. De tror väl att koreanerna då ska släppa Pueblo som det
fångna fartyget heter. Nu är det kritiskt. - Jag glömmer inte
Korea-krisen - 5 3 . Denna gång tycker man att storkrig redan
utbrutit.
Snön vräker ner. Natten till i dag var plogbilen och körde
rent vår gata två gånger. Det gick att cykla i morse. När plogbilen kört fram lyser gatan som blankis på en del ställen. Ingen
sand körs på gatorna nu. De saltas. Vintern är en svår tid.
- Här sitter jag och talar om hur besvärlig vintern är. Jag som
varje natt får lägga mig i en skön säng i ett varmt hus.
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Söndag 27/1 -68
Jag har läst "Det lyckliga Arabien".
Åh vilken bok. Det handlade om en expedition som blev
påkostad av Fredrik den förste. Expeditionen skulle till Arabien
för att utforska landet närmare. Av de sex startande kom en
levande hem. Det var dansken Carsten Niebuhr. Han levde sen
i trettiofem år. Expeditionen har inte blivit uppskattad förrän nu.
Först nu förstår man vilket oerhört arbete som lades ner under
de sex år expeditionen var ute. En svensk, Peter Forsskål, var
med. Han dog i malaria i Arabien. Jag har egentligen inte tid
att skriva i dag men vill hugfästa minnet av den underbara
boken. Expeditionen skedde på 1700-talet. Resorna gick inte
så fort som nu.

30/1 -68
Äntligen avlöningsdag. Måtte de inte dra för mycket restskatt. Ola började som bokförsäljare i går. Han ringde nog en
sextio samtal. Han talade bra tyckte jag. Men om man ska
döma av svaren i dag blir det nog svårt att sälja böcker. De
flesta svarade att de inte hinner läsa Kga-tidningen ens (ingen
förlust). Nej det är nog så att de flesta hellre sitter i sina bilar
och varvar runt, runt, runt.
I kväll börjar vi kursen i Konsum igen. Att jag blev med på
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en sådan när det finns så mycket roligare saker att läsa. Jag
borde ha tagit en matte-kurs istället. Inte för jag tror att det är
roligare men jag har glömt bort att räkna nästan.
Jag har fått en till lokal att städa. Jag blir mer och mer lik
gumman i skogen. Hon som plockade pinnar. "Orkar jag med
den så orkar jag med den", sa gumman tills hon stupade.
Oh vad det är tomt efter "Det lyckliga Arabien".

31/1 -68
I dag har jag tänkt på de stackars soldaterna i självmordsgrupperna. FNL-soldaterna. - De blev dödade allihopa (det
visste de om i förväg). De höll i alla fall ambassaden i Saigon
i sex timmar. Natten till i dag hände det. Amerikanarna har sina
största trupper vid demilitariseringsgränsen nu. Nu skickas de
väl tillbaka mot Saigon igen, för att se om någon FNL-are
finns kvar där.
Jan ringde. Han vill att jag skickar en kastrull och lite annat
plock. Ola är till kvällsskolan. Eländet i Vietnam fortsätter.
1000 civila dödade i Saigon

FNL har nästan USA:s

viktigaste punkt Da-Nang under kontroll. Nyheterna säger nu
att USA strör ut sitt Napalm igen. De har nog de största resurserna som Hedlund säger.
President Johnson säger: "Vi slutar inte med bombningen
förrän Nord-Vietnam upphör med sin aggression."
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Arne Thorén intervjuade folk på gatorna i New-York. De
flesta avskydde Johnsons politik. - Men i Sverige är det en
som gillar den, Lewi Petrus.

7/2 -68
Två på natten. Jag kom för en timme sen från Centrumgården, som jag städar denna vecka.
Vi har köpt en ny toalettstol. 350 kronor. Det blev 510 med
insättningen. Så har vi också köpt en duschslang, som vi inte
haft på många år. Jag invigde den nyss när jag badade.
Jan ringde från Umeå, allt var bra där. I kväll mår jag som
en prinsessa. Har lagat till ett glas samarin som jag ska festa
på.

I Vietnam är det nog ingen som mår som en prinsessa

idag.

9/2 -68
Vilken dag. Tidigt åkte jag till Centrumgården och städade.
Höll på till kl. tio form. Sen handlade jag på Kronhallen på
hemvägen (fastän jag var lumpigt klädd)

Hemvägen

genom Timsåsskogen var som en semester-resa. Det går lagom
fort att cykla. Man hinner se sig omkring. - Så ner till Hertha,
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vi gick igenom frågorna till Konsums afton-skolekurs. . . . sen
matlagning hemma och till städningen igen . . . Nej jag somnar Nu är det lördag. Äntligen litet ro. Jobbig dag i går. Jag är
yr i huvudet än. I morgon ska Vegas brorsdotter följa med mig
till Centrumgården. Skönt att få hjälp. Toalettstolen är insatt.
Nu ska jag börja spara till en ytterdörr. Den vi har är så trasig.

13/2-68
Jag fyller femtio snart. Lyssnade på Bok-Malin i radio. Kjell
Sundberg har skrivit en bok, "Den förvirrade medborgaren".
Jag måste bestämt läsa den.
Huvudrollsinnehavaren i boken "Virgin" tycker att han står
vid sitt brevlådeinkast och skyfflar bort onödiga saker . . . Nåt
sånt gick boken ut på. Stig Carlson recenserade den. Jag tycker
också man öser undan onödiga saker stup i ett. God natt.
Känner Ni någon som mer än människor eljest
dragés med kval, så vet,
att mitt elände liknar en sådans.
(Homeros)
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Att vara städerska
Fy, säger väl de flesta om de tänker sig yrket som städerska.
Ordet är tråkigt. Man nästan känner doften av damm och
smutsigt skurvatten. Man känner också ryggvärk och man
tänker på självsprickor. Yrket tillhör låglöneyrkena. Det gör
väl alla tunga arbeten. Man räknar med att det inte behövs
utbildning för att bli städerska. Det är ett så krävande jobb att
vem som helst inte stoppar för det. . . Man måste vara frisk.
Hela kroppen slits. (Vem betalar utsliten rygg, svullna händer
och onda knän?)
En del lättare städarbeten går att sköta utan nån vidare
ansträngning. Men om man ska försörja sig på yrket får man
ta både lättare och tyngre arbeten. Man ska arbeta med rak
rygg. Det är inte lätt, när man måste stå på huvudet i ett för att
klara av allt som måste göras. - Fastän jag är så trött på arbetet
känner jag att det är ett viktigt arbete . . . Så nedslitet allting
blir om det inte hålls rent. Tänk på New-York hur det såg ut
där när renhållningsarbetarna hade strejkat en vecka. Om ingen
tar bort skräp är snart en stad förstörd.
I morse städade jag på jobbet för sista gången innan jag fyller
år. Har tagit semester fjorton dagar. Hemma ska jag städa
men det kallar jag "dockskåps-städning".
Vi hade Cirkelmöte i går. Kapitalfrågor . . .
Gun och Stig kom i går. De är ute och går i solskenet en stund.
Hörde nyheterna en liten stund, men det räckte. - Ryska
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ambassaden i Washington är bombad. Häromdagen bombades
jugoslaviska ambassaden i Paris. (Synd att de inte bombar
Johnson istället.) Nu ska jag inte tänka på Johnson på ett par
dagar för då orkar jag inte fylla år . . . Stig kom med ett bra
förslag angående min titel: Fil. städ. istället för städerska. Det
är noga med titlarna, och jag har ju ett akademiskt betyg . . .
Nu till diskbänken, potatisen ska skalas, fisken rensas och kokas
osv.
Hela den gamla Kejsarstaden Hue i Vietnam är jämnad
med marken.
Gun och Stig bakar muffins. Jan hade skickat ett brev som
skulle öppnas i morgon födelsedagen. Jag öppnade det nu.
Tack Jan för den fina dikten. Något om att du genom vinden
smeker min panna

Tack Jan

Detta underliga liv.

Ibland fyllt av ögonblick då man tycker sig känna att det finns
en världssjäl och en vackrare tillvaro än den vi för
Just nu är det många viskningar i vinden både i de krigshärjade länderna och i de lugna kapitalistländerna . . . Varje
timma ger sitt sår, sa en radioröst nyss. Det är visst och sant.
Hur många sår och hur många timmar till orkar vi leva.
Gerillastyrkorna står tio mil utanför Saigon nu. Beredda på
en storattack. - Måtte de lyckas, måtte de kunna mota hem
amerikanarna. (Stackars soldater på båda sidor.)
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24/2 -68
Jag har "fyllit" färdigt. Karl den tolfte, Gustav Eriksson
Vasa, Den Heliga Birgitta och många andra var här och krönte
mig till drottning. Kronan låg på den kudden som användes
i Tuilerierna då Napoleon blev krönt till Kejsare.
Jag fyllde femtio medan Vietnam brann.
Upptrappningen av USA:s styrkor i Vietnam fortsätter. De
har 525 000 man där. Reservstyrkor görs i ordning för att
matas fram till slaktbänken. Gerillan har skickat självmordsstyrkor in till Örnarnas näste i Saigon. USA-soldater kom på dem
från alla håll. Efter sex timmar var de borta. För alltid. Allt
fortsätter som vanligt. Här också. "Vi fyller år." Ena dagen
i ett hus, nästa dag i ett annat. Vi ska firas. Det är inte roligt.
Inte på någondera stället. Varje kaksmula vi sväljer känns besk.
Vi orkar inte varken fylla år eller ha krig längre. - I dag fick
Johnson lägga benen på ryggen. Han var på resa i Dallas.
Där var stämningen förtätad. Han går inte säker länge till,
gossen. Hade hela sin sekretpolis-styrka med var han än var.
Nu får han känna hur det är att vara jagad. Skjuten blir han
nog endera dan, men sorgligt nog finns det fler hökar.
Nu var jag ifrån och lagade mat åt pojkarna. Förut i dag
hade jag efterkalas. Jag har tröskat igenom hela uppvaktarskaran snart. De kungliga först, som sig bör. Det var sannerligen
kungligt i mitt hus på födelsedagen. Trekungamöte. Karl den
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7 Rapport från en skurhink

tolfte, Gustav Vasa och Karl den nionde. Gräddan på alltihop
var väl att Napoleon var med. Kejsaren på Solvargsvägen . . .
De såg riktigt hemtama ut när de väl kommit in i huset.
När de kom skridande på vägen såg de historiska ut. Det var
stiligt. Hjältekonungen i spetsen av tåget. Eva och Adam tätt
efter med både äpple och orm. De måtte varit fyllda av inre
helig glöd, för de såg inte ut att frysa fast vinterkvällen var blå
av köld. På långt håll såg jag Engelbrekt med sin yxa i handen.
Efter kom den Heliga Birgitta - en strålglans från hennes gloria
lyste upp vinternatten. Jag stod stilla på trappan. Hade aldrig
väntat Historiska gäster. Karl den tolfte sprang med viga steg
upp till mig på trappan. Medan han krönte mig till drottning
tittade jag efter vilka de andra gästerna var. Drottning Kristina
kom leende emot mig. Hon hade nog talat med någon filosof
nyligen (kanske Descartes) för hon såg andligt nöjd ut. Nu stod
hon på min trappa: konstigt. Karl den nionde (Gråkappa)
kom efterföljd av Vasa, och så Napoleon i sin trekantiga hatt.
Den vackraste av dem var förstås Tjusarkonungen Gustav III.
Han var oemotståndlig. I sanning ett brokigt följe.
Så många celebra gäster i mitt hus. Jag ska inte mer säga
att de Kungliga är Högfärdiga. En stilig hovnarr deklamerade så
stiligt att jag grät

Karl den tolfte hade planlagt allt i

minsta detalj. Det var inte som då han gick mot Ryssland. Han
hade ordnat med de flesta dräkter och skrivit de vackraste dikter
som alla i fackeltåget läste upp för mig i den ordning de kom.
Karl var så vacker och hans röst så högtidlig i den kalla historiska vinternatten.
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De uppoffringar som gjorts för att fira en gnällig städerska.
Karl XII sitter i vanliga fall i en korvkiosk. Han hade under
ett halvt års tid planlagt firandet av min femtioårsdag.
Eva hade skaffat barnvakt till sina två små barn.
Adam: firade mig fast hans pappa var sjuk.
Den Heliga Birgitta: står i snabbköp och firade mig fast hon
bort vila efter hårt arbete.
Engelbrekt: arbetar i vanliga fall på Örebro lasarett, men
hade lagt ned sin själ i Kga-arbete en lång tid före den 23 febr.
Karl den nionde: hade textat alla hyllningsverserna med sirliga
bokstäver (bra gjort).
Drottning Kristina: hade nyss flyttat (inte till Rom) men
gav sig tid att göra detta besök.
En Hovnarr: färdas i vanliga fall land och riken runt för att
sprida glädje. Denna kväll offrade han på sin moster.
Gustav Vasa: har aldrig tidigare missat en is-hockeymatch.
Den 23 gjorde han det.
Napoleon Bonaparte: trots att han styr de flesta riken i Europa
gav han sig tid att styra kolonnen mot Solvargsvägen denna
kväll.
Gustav III: "Det står en glans kring tredje Gustavs dagar
Förfinad stämning. - Högmod. - Vad Ni vill.
Men hur vi ser, och hur vi klagar var stode vi om inte Gustav funnes till."
Ola hade satt upp ett jättefotografi av Diktator-mamman
på väggen. Han fotograferade hela kvällen.
Gun, Britt, Stig, Lars och Peter ordnade med taffeln till
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de fina gästerna.
Min syster Gun hade stickat en förtjusande liten väska.
I väskan låg pengar från dem alla. Jag fick en armbandsklocka
av Peter. Jan sände telegram och dikt från Umeå.
Vilket elände att jag fick telefon i julklapp. Alldeles för dyra
saker för en låglönarinna.
Nu lurar kl. halv-fem i Bofors och Björkborn. De flesta
människor i staden har gjort en lång arbetsdag. (Jag har min
kvar.)
Vega kom nyss med en hemmagjord potatiskorv. Vega är
en så rejäl människa. Står så rotfast mitt i allt elände. Tappar
aldrig huvudet.
Inget särskilt har hänt på världsfronten mer än att ryssarna
promenerar mellan Lajos fyra och Lajos fem. Vardagsmat snart.
Det kallas "bemannad rymddockning med rymdpromenad".
Satelliterna sänds upp var för sig med en dags mellanrum.
I den ena sitter en astronaut, i den andra sitter det tre astronauter. Sen förs de tillsammans i rymden. Luckor öppnas i
farkosterna så att de kan gå från den ena till den andra. Den
första militärbasen i rymden är nog klar snart.
Johnson avgår som president om två dagar. Han höll ett
äckligt avskedstal inför en applåderande senat. Han talade om
hur USA ansträngt sig att skapa fred i Vietnam. VIDRIGT
att höra, när man vet vilka syften de haft. Johnson sa också:
" O m hundra år kommer människorna att säga att det var vi
som säkrade freden." Han talade också om hur aggressiva Nord-

ioo

vietnameserna är och hur de började sin invasion av SydVietnam för fyra år sedan. (I sitt eget land!) Där har de inte
rätt att vara enligt Johnson, där ska USA:s generaler vara.

Dan efter trettondagen -68
Det blir svårare och svårare att leva med TV i huset.
Ett program från Jordan-flyktingarnas läger utanför Amman
visade att 95 000 människor bor där i usla tält. En del har bott
där sedan staten Israel bildades 1938. Men de flesta kom till
lägret efter sexdagarskriget 1967. - En kvinna som satt i en
tältöppning blev intervjuad. Hon beskrev hur kallt det var när
blåsten satte in. Just nu är marken våt också. På sommaren
mår de inte så värst bra i tälten heller, ty då är det en het fuktig
värme . . .
I en del länder äter vi ihjäl oss och bor flott som grevarna
förr i världen. I en del länder finns varken bostäder eller mat.
(Nog finns himmel och helvete.) Läget därnere är lika spänt
som före sexdagarskriget. Beirut i Libanon har mörkläggning nu.
De är mycket rädda efter Israels attack förra veckan då hela
flygplatsen bombades.
FÖRTRÖSTA PÅ GUD. Han kröker ej ett hårstrå på ditt
huvud, står det i bibeln på ett ställe (tror jag).
Kall vintermorgon. Otäckt att skicka iväg Lars till arbetet.
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Han ska stå ute hela dagen. - Jag är inte riktigt i balans än
efter blomprakten den 23. Om jag hade pengarna som blommorna kostade . . . endast azaleorna är kvar. Hertha köpte lever
och en fläskbit för Cirkelns blompengar. När hon lämnade det
sa hon: "Konstig present." "Den bästa man kan få", sa jag.
Britt och jag ska cykla till vårdhemmet i dag, och ha en av
de stora azaleorna med dit. Vi ska ta med gratulationskorten
och dikterna. Dem ska vi läsa för ett par av tanterna. De förstår
sig på födelsedagar. Den vackra festväskan ska vi också visa
dem. Det är roligt att de får vara med i glädjestämningen kring
min dag . . .

28/2

I kväll känns det skönt. Inga mer kalas. Tidsspegeln i kväll
hade ett pr. där Kerstin Anér och några herrar diskuterade
en bok. Bokens tema: Måste ett modernt industriland ha krig
för att avlasta "onödigt" människoöverskott? Det vet vi väl
att med ett kapitalistiskt profitsystem måste det vara krig och
därmed krigsindustri. . .
I dag letade jag i böcker efter hur många fredsfördrag det
finns. Otaliga. Men de tjänar inte längre något syfte. Ingen kan
döma längre. Det har begåtts för stora brott. Det är bara småbovar som dömes . . . Allt är för sent. . .
Vanna Beckman hade åkt ut från Kairo i dag. Talade från
en annan stad. Läget är kritiskt, sa hon.
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Äntligen ska jag läsa om Peter Kropotkin. Jag köpte boken
åt mig själv till födelsedagen, men när Ola fick se den ville
han betala den åt mig. Kropotkin: mannen som jag hört nämnas
i de böcker jag under åren läst. Jag är så glad att ha den boken.
På ett-nyheterna sa de att FNL-styrkorna troligtvis måste
ge upp. - USA skickar jättestyrkor. Westmoreland vill ha
125 000 man extra till Vietnam. De har endast 525 000 man
där förut. I kejsarstaden Hue har 3 000 människor dödats
med NAPALM.

Andra mars
Vi lever på randen av en vulkan. Jag kan inte slappna av.
Just nu flyr asiatiska människo-skaror Kenya. De åker till
Storbritannien. I torsdags trädde en lag i kraft i England att
de inte tar emot immigranter längre. När de som lyckats fly
kommit till England har de fått bosätta sig i slummen.
I Rom är det studentkravaller. I Grekland har femhundra
statstjänstemän blivit uppsagda. I Sverige firar vi halv-årsdagen
av höger-dagen. Sköld pratar i radio nu. Lars är med SSU:are
till "Riv i gång" i Örebro. Palme ska tala där. Ola är i Filipstad.
Snart kommer ett nytt slisk-program på TV.
En dag i mars kan vara gråare och hemskare än någon höstdag. Såna dagar har vi haft denna vecka. Blåsten tjuter och
regnet spöar ner. I kväll när jag kom från städningen mötte jag
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Britt och Peter som var ute och gick. Hela tiden medan jag
pratade med dem tyckte jag det var något roligt jag hade att
meddela dem. Jag kom inte på vad det var förrän jag var
hemma. Det var några böcker jag hade läst och var uppfylld
av ännu. Sån välsignelse det är att vi får låna böcker gratis
på biblioteken. I går lade jag en lapp med påskrift om önskade
böcker. De hade lagt fram fem av de tio önskade redan i kväll
(snabb service). Tre av böckerna var av Gorki. Så länge man
har seende ögon, och så länge det finns böcker kan man bota
alla slags depressioner tror jag.
Ett under har skett. Den senaste tiden har varit som ett
inferno. Tryck utifrån, tryck inifrån, men nu kan jag tala om
att litet av "Bristens ångest" har släppt. Det var en natt jag
kände det så att: Nu härdar jag inte ut längre. Inte en dag till.
Jag hade så ont i huvudet också och trodde nästan att en hjärnblödning var i faggorna.
Jag tänkte på en 36-årig fru, som nyss hade dött så hastigt.
Hon hade haft svår huvudvärk en tid. Så tänkte jag på mina
fem barn och jag var glad att jag nyss betalat risk-försäkringen.
De skulle i alla fall få 2000 kronor var om jag dog.

Jag

var en stackars ynklig människa den där natten och jag både
ville och ville inte dö. Jag knäppte mina händer, som jag inte
gjort sedan skoltiden och sa rätt ut i luften . . . Förlåt
Vem jag sa det till vet jag inte för jag är en stor Hädare. Inte
Tvivlare utan Hädare. - Jag känner mig lugnare efter det lilla
ordet Förlåt. Kaos som varit i mig blev stilla. Jag är lugn i dag.
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"Själv intet,
själv förlorad i stormen
slungas jag död eller levande fram,
ett öde framtidstungt."
(Karin Boye)

17/3-68
I dag läste jag slut på Kropotkin. Ett så fint liv han förde,
så duktig han var. Ingenting bröt ned honom. T.o.m. under
fängelsetiden arbetade han varje år målmedvetet. Alltid med
"arbetarnas" bästa för ögonen.

Vetja om det finns någon

som han i dag. Jo det finns det. . . Ho Chi Minh, Mao och
Castro. Bertrand Russel och Benjamin Spook och många fler . . .
Leve Furst Kropotkin

21/3-68
Jag har varit på arbetsförmedlingen för första gången i mitt
liv. Omskolning kan jag få. - Ett ordspråk säger "Den som är
slagen till slant blir aldrig krona". Jag förblir nog städerska.
Orkar inte att strukturomvandla mig.
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Tänk att jag som inte svultit en enda dag i mitt liv är så trött
på grå fattigdom. Det är så trist, det är så tråkigt att vara fattig.

Avlöningsdag 29/3 -68
181 kronor att leva på en hel månad. Jag säger som Vester.
"Ingen får så liten lön som jag, och ingen får vänta på lön så
länge som jag." Vester är pensionär.
Efter utflykten till arbetsförmedlingen är jag tillbaka i min
vardagsvärld igen. Nog låter det fint med allt prat om utbildning
av medelålders, det enda felet är att det är ogenomförbart.
Britt har haft extra ont i huvudet denna vecka. Antagligen
koloxidpåverkad från arbetsplatsen.
Det är sant som Martinson säger: Den fattige oroas av så
mycket. Han måste föra en daglig kamp för att överleva, och
blir det nåt särskilt bekymmer för honom "förstorar han upp det
och ser ingen utväg". "Om det fattas ett mål mat tror han sig
se kommande svält", osv.
Pojkarna spelar ping-pong i källaren medan de lyssnar på
skrällande pop. - I går talade jag med en person om livet. . .
Fastän jag inte tror på "en annan existens" vill jag inte helt ge
upp hoppet om någon slags världssjäl. Man orkar inte leva om
man avsäger sig allt hopp om något "bättre än detta". Det
måste finns någon liten gnista av något slag som man ska
härda ut.
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Jag önskar mer och mer att jag kunde några språk. När jag
läste Per Västbergs "Ernst och Mimmi" var jag så olycklig att
jag inte kunde tyska. Mamman till bokens huvudperson Ernst
var tyska och hon skrev alla sina brev på tyska. Sonen bad
henne att hon skulle skriva svenska (hon hade flyttat hit och
lärt sig svenska), men hon tyckte hon uttryckte sig bättre på
sitt hemlands språk. - Nu är de döda, Doris, Ernst, Mimmi,
Jonas och Cecilia, men de lever genom boken.

2/4 -68
Hur f-n ska man stå ut

Jag begriper det inte

Så

länge jag har nån bok på gång tycker jag det går bra, men
sedan . . . sedan . . . Jag har nyss läst ut "Mina universitet" av
Gorki. Nu har jag ingen bok i dag — Det enda uthärdliga
i detta liv är att veta det funnits människor som tänkt samma
tankar och upplevt det samma som man gör själv. Upplevt
samma skräck, samma meningslöshet inför lidande och förintelse.
Man är inte ensam då. Tack vare litteraturen
Världs-själen . . .
Medan rasupproren (makten om pengar) rasar i Amerika
håller vi på att rösta fram den bästa schlagern i Europa . . .
Spanien vann med en la-la-la-låt. Jag har städat efter reparationsgubbar på socialvårdsbyrån. Är dödstrött
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Annandag påsk
Grannaste väder vi haft på länge. Nästan alla påskar jag
minns har det varit kallt. Jag minns när barnen var små. Så rädd
jag var att de skulle förkyla sig när de sprang som påsk-gummor.
I morse gick jag upp kl. tre. Det var mörkt än när jag
cyklade till städningen. Nu har jag fyra fönster tvättade. En
liten början på storstädningen. Tog fönstren åt gatan i morse,
ty det är träligt att klättra där på kvällarna.
I dag behöver jag inte få någon depparkänning, ty jag har en
bra bok på gång. Köpte ett par på bok-rean. I natt kunde jag
inte sova, då gick jag in i garderoben efter en av rea-böckerna.
Per Västberg har skrivit denna bok som handlar om trakterna
kring Himalaja upp mot gränsen till Tibet. Nu träffar jag
samma folkslag som i den härliga Tibet-boken jag fick av Gun
och Stig till födelsedagen.

Lördagskväll
Jag är trött efter reparationsarbetet på jobbet. Nu har jag
försökt sova en stund, men knäppen i huvudet är kännbarare
när jag är trött. Det smäller till så jag hör det. Går inte att ligga
stilla då. Tre år har gått efter "olyckan", och jag känner av det
onda i huvudet ännu. Nog är det sant som det står i min gamla
läkarebok: hjärnan är som en telegraf. Om det blir den minsta
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rubbning i systemet kommer trådarna i dallring. De har svårt
att komma rätt.
Jag har tänkt på många döda i kväll. Deras hjärnor finns
inte mer

konstigt

Bo Bergman, Gunnar Ekelöf, Jan Fridegård - snart kan man
inte hålla reda på vilka som lever och vilka som är döda. De
flyter ihop i ett enda.
Jag glömde att tala med barnen om det så kallade Livet, då
de var hemma till födelsedagen. Alltså, att de inte sörjer mig
då jag är borta. Om de sörjer är jag verkligen ledsen. Likadant
om de känner samvetskval för något de tror att de glömt bort
att göra för mig. Man ska aldrig känna samvetskval för någons
skull . . . Döden . . . Befriaren . . . En del människor har dödsskräck. (Det är nog skräck för åldrandet.) Vi har inte blivit
uppfostrade att tycka om åldrandet i Västerlandet. Vi har nästan
fått lära oss att göra spektakel av de gamla. I Kina är det
tvärtom . . . I Europa och USA är det ett evigt UNG-dyrkande.
Jag har alltid tyckt om gamla människor, och det enda ställe
det är roligt att gå till är till vårdhemmet. Där trivs jag. Där
är jag hemma.

Ingen fungerar helt i mörker
Slöjfisken i det mörka
långt nere där ingen sol lyser
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dyker upp till ytan,
fungerar igen.
Likadant jag.
Lever på bottnen
i det mörka,
korta stunder ovan ytan
ger näring åt den själ
som försöker leva.
(Ett försök)

Första April -68
Nog kan man tro att radion sände ut ett aprilskämt i morse,
när rösten meddelade att Johnson ska inställa bombningarna.
Han ska inte heller ställa upp vid nästa Presidentval. Han ska
tala till Nationen i dag. Det är nog till nytta att så många har
opponerat sig mot hans politik.

3/4-68
Tänk om man hade någon att tala med. Ibland när jag tar
paus på mina städningar sätter jag mig vid någon telefon och
fungerar om jag kan ringa till "någon". Nej, det finns ingen
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som har tid, som Edith Södergran sa. En rektor har lovat mig
att få ringa om jag vill prata men jag vågar inte. Han har väl
som de flesta intellektuella nog med sin egen karriär. - Såna
gånger skulle det vara bra att vara katolik. Att få bikta sig . . .
Nej, jag vill inte vara katolik . . . Jag vill vara en fågel i rymden.
Nu har det gått en timme. Jag kan andas någotsånär igen.
Man kommer ur varje depressionsvåg fast det känns omöjligt
medan det pågår. Det som gjorde mig bättre i dag var SOLEN
(den tittade fram). Jag sprang ut med slaskhinken, sen ner
i pannrummet med tvätt som skulle hängas. Samtidigt praktiserade jag i mitt nya yrke - tetratramperska. Det yrket har jag
haft sen jag fick oljeeldning. Jag trampar och stampar ihop
tetrorna och andra kartonger med. Förut eldade jag upp allt
skräp i pannan.
Solen är kvar på himlapällen. Det var väl inte underligt att
man en gång dyrkade solen. Ra - solgud. Den finaste Gud någon
kan hitta på. Ra - den enda glädjekällan för oss småkryp.
Nu är det söndagsmorgon: Ola ska åka till Anna på vårdhemmet. Jag har druckit kaffe och setat och tittat på fåglarna
i björken. I dag när Lars har sov-morgon satte Ola i med ett
flöjtspelande som var särskilt högt. Han fick tona ned sig.
Vi ska ha potatisbullar till middag. Jag tycker man ska ta reda
på all mat som blir över.
Karin och Sigrid var här en stund i går. De är duktiga att se
sig om fastän Sigrid har sitt handicap som blind. Hon är beundransvärd Sigrid. Vackra färger i de kläder hon köper, och de
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garner hon stickar av. Nu ska jag sjunga min signaturmelodi:
"Åh vilken underbar morgon, åh, vilken underbar dag."
Lars bad att få påökt i sitt arbete i fredags. Basen svarade att
Skånska Cement sänt ut order om åtstramning på alla håll, så
Lars får fortsätta arbeta med fyra kronors lön i timmen.

April -68
Jag kommer just från Gibbsons. Jag kallar affären så hur
många ägare den än har haft efter Gibbson.
Detta är en vemodets dag eller vecka rättare sagt. Stig Jansson
som skött affären säljer slut på alla varor denna vecka. Fy va
tråkigt.
Jag kommer att sakna Stig och hans affär. Han har varit
psykolog samtidigt med sitt yrke som affärsman. Varje dag
man kommit in i den lilla affären har man blivit gladare i sinnet.
Det sorgliga är att det är bilismen som förstört även här. (Jag
blir mer och mer bilhatare.) De flesta åker till Kronhallen, eller
ännu längre till någon stormarknad. Till den lilla affären går
de flesta bara för att köpa mjölk. På lördagarna kommer några
köttkunder också. De får fint rent kött när de handlar i den
lilla affären. Alldeles nyss kom Stig med den sista potatissäcken.
Han kör hem varorna utan extra kostnad. Nog kommer jag att
sakna den lilla affären som Stig, Berit och Gun har skött.
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9/4-68

Åkte till affären av gammal vana. Nu är den definitivt stängd.
Stig har fått arbete i Hallsberg. Berit och barnen bor kvar så
länge. Nå jag åkte dit fast jag visste det var stängt. Gick upp
till Berit och hon följde med ned i den nu tomma och dystra
lokalen. Jag skulle ha malmedel och det fanns kvar. Det kändes
konstigt att gå i affären när man vet att den fungerat i trettio
års tid och nu plötsligt är stängd.
Nu ska jag klättra upp på vinden med mitt malmedel och
peppra in vantar och sockor. Så ska jag försöka sortera bort
det som ska slängas. Men det är mitt stora problem, när jag ska
slänga något så kan jag knappast se nåt som inte går att använda
en gång till. Jag tror att det kan användas bara det är något
så när helt och rent. Därför passar jag dåligt i denna slit-och
släng-tid. Hade nog varit mer lämpad för en tidigare epok.
Avskyr bilar, plast och alla onödiga attiraljer som detta tidevarv
snart kväver oss med.

Långfredag -68
Tjugotre år sen Far dog. - I går köpte jag ramar till Fars
och Mors kort. Nu hänger de på väggen ovanför soffan där
Ho Chi Minh, Castro, Che och Mao förut sitter. Lars åkte till
Göteborg i går. Det är tomt efter honom. Jag vet inte vad det

8 Rapport från en skurhink

är med mig nu för tiden. Jag har väl aldrig varit optimist men
nog har jag tyckt att det gått att leva i alla fall. Det tycker jag
inte längre. Det är tungt att dra andan fastän jag är frisk. Det
blir värre och värre. Jag ängslar mig för allt som händer ute
i världen, samtidigt med de egna små problemen. I natt såg jag
bilden av ett ungt ansikte framför mig. Ansiktet var stämplat av
ett stort lidande. Det var en ung pojke som skymtade fram på
TV-rutan när Aktuellt visade bilder av demonstrerande tysk
ungdom. I ansiktet såg jag världens nöd. De unga vet att
samhällena är ruttna så gott som över hela världen. Hur ska
det sluta, när bara de unga inser vad som är att vänta.
Nu ska jag försöka leva igen, försöka, försöka. Men man lever
väl inte när man bara äter, sover, städar, äter, sover, städar och
aldrig har någon att tala med. Ingen bryr sig det minsta om
nåt mer än sig själv och sina ägodelar. Så är det och så blir det,
hur många fina ord som spottas ut från predikstolar och riksdagskamrar. Människan är den ondaste varelse.

April -68
I skolan fick vi läsa och höra fröken berätta en historia ur
bibeln. Den hette "De sju magra och de sju feta åren". Jag
minns att jag tyckte så eländigt synd om de magra korna. Hur
de kunde leva förstod man inte, ty de bestod endast av skinn
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och ben. Jag har tänkt på den berättelsen ibland de två senaste
åren. - I Sverige har vi nog börjat med de magra åren. Man
förstod att inte den där höga amerikanska standarden kan vara
i evighet. Ja, vi har vältrat oss i överflöd i många år i Sverige
nu. Det är otäckt att gå in i affären nu för tiden. Varorna kommer nästan krypande på en. Den enskilde individen måste vara
mycket stark för att inte påverkas.
Vi har svåra år framför oss.
I dag varslar Bofors igen om inskränkning. Det är de outbildade som åker först. - Vi städerskor (i stadens tjänst) har fått
en ny arbetschef. Han är tillsatt för att spara så mycket pengar
som möjligt åt staden. "Är det skäligt?" frågade han mig när
jag lämnade in tidsuppgift. Är det skäligt, sa han. Allt tungt
arbete ska göras på den vanliga tiden. Fy, så skitigt det ska bli.
Vi kan då om en tid säga att vi har jordgolv igen som på stenåldern. Nog är det många yrken som bortrationaliseras nu, men
städerskeyrket är så viktigt att det borde vara kvar. Jag kan inte
förstå varför vi inte fick ha kvar vår städbas. Han hade förtroende för oss "städerskor". Det är det bästa en bas kan ha för sina
underlydande.

18/4-68
Åh en sån dag. Jag darrar i hela kroppen av trötthet. Längtade
hela dagen efter att få skriva litet om en del saker, men när jag
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äntligen är färdig är jag för trött att tänka. Kl. tre gick jag upp
i morse ty jag hade alla städningarna kvar. Var hos Britt på
tjugofemårskalas i går kväll. Nu är kl. tio. Har alltså jobbat
nitton timmar i sträck hårt. - Först städningen i stan, sen stortvätt. Så mat åt pojkarna och i väg på jobb igen. Kom hem
nyss. Både Lars och jag var på ledsamt humör, ty vi tänkte båda
på hans kamrater som körde av vägen i natt. Den ena pojken
död. Den andra svårt skadad. Medan jag gick och städade i
kväll tänkte jag oupphörligt på pojkarnas anhöriga. Stackars,
stackars människor att få dödsbud en strålande vårdag. Om
det är äldre personer är döden en befriare, men när ungdomen
dör blir allt så tragiskt. - Jag försökte trösta Lars med några
ord, men klumpig som jag är blev han ännu mera ledsen. Han
skrek åt mig och jag åt honom. Vi grälade om hans skolgång.
Han påstod att jag inte är nöjd förrän han blir direktör, och då
blev jag så rasande.
Lars är i en sån period att han tål inte höra talas om några
yrken av något slag. Nu har han somnat: bitter på mig och
bitter på livet, som ryckt bort en av hans kamrater. Jag är trött
på hela härligheten. Ska fram tidigt i morn bitti med. Det blir
inget skriven i lugn och ro. Så ska jag stryka tvätt och försöka
skriva ned gamla sånger. En dam från Nordiska museet kommer
hit nästa fredag och har en bandspelare med sig. Jag ska sjunga
"Olle Bock" och "Kungsresan". Såna saker är roligt att syssla
med fast inte just nu när Lars är ledsen.
Godnatt.
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Jag har tinat upp efter den värsta "frysning" jag varit med
om. Ögonen har värkt, huvudet bultat och händerna är svullna
än. Jag cyklade runt sjön i söndags. Det var en tur som jag i
förväg glatt mig åt. Den blev hemsk. Motvind och snöregn.
En cykel skulle lottas ut och det var drivmedlet för mig. Tre av
mina grannar var också med. Vi var en glad kvartett som
startade från Kanongatan. Ingen var bekymrad av det kalla
vädret, man brukar ju cykla sig varm. Det gick bra tills vi kom
till Degerfors, då hade regnet blivit ännu snö-kallare, och blåsten
orkan. Kylan var hemsk. Vi såg knappt vägen för snöglopp.
Humöret gick ned till nollpunkten. Fötter och händer var som
isblock. Den sista biten hem var dryg. Nå, vi klarade oss, men
en liten trettonårs pojke ute på sin första scout-hajk: den pojken
dog den söndagen.

Torsdag kväll
I dag har det varit en så händelserik dag att jag totalt glömt
Vietnam-kriget, flyktingproblemen och arbetslösheten. Där
ser man hur farligt det är att vara med om nåt roligt. Man
tänker mer och mer på sig själv då, och på de intressanta saker
man håller på med. - Judit och jag har sjungit visor som ska
bevaras i något arkiv till eftervärlden. Det låter väl flott.
Märta Ramsten från Nordiska museet var här. Hon kom
kl. tre. Jag ville att allt skulle klaffa ordentligt så jag gick upp
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tidigt och bakade bullar i fall det skulle passa att bjuda på
kaffe och om det kom många människor hit. Vi åkte till Judit
först. Hon sjöng herr Peter och ett par andra visor. Sen sjöng
jag "Olle bock" och "Kungsresan". Jag tog upp mina låtar
alldeles för högt, så jag fick kippa efter luft hela tiden nästan.
Det gjorde inget, sa Märta Ramsten. När vi kom hem satt Ola
på trappan och skrek att de ringt från Sveriges Radio. De skulle
skicka en fotograf hit för att plåta mig. Konstigt att de ringde
just denna dag, när vi höll på med visorna. De ringde angående
ett pr. "Vi och våra massmedia" som ska sändas i TV - allt
kommer också på en gång. Märta Ramsten ska sända böcker
till belöning åt Judit och mig för vacker sång. Nu ska jag
lyssna på ett radioprogram. Hermansson är telefonväktare.
Just nu säger Alf Martin att England har vådliga problem.
De infödda gruffar för att så många Kenya-människor kommer
in i landet. (Vart ska de ta vägen?)

28/4 -68
Det blir jäktigare och jäktigare ju närmre man kommer slutet.
Till sist går väl dagarna förbi lika snabbt som Aktuellt-bilderna
i TV. - Jag har inte hunnit till jobbet ens i dag. Allvarligt talat
gör det inget. Går upp tre i morn bitti så hinner jag. En fotograf
var här och plåta mig i dag för radions räkning. Tänk vad de
kostar på. Sen kommer väl min bild på nåt litet utrymme i
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Röster i Radio. Bara för jag skrev ett par rader. Mycket väsen
för ingenting, torde passa att säga.
Lönen som jag väntat på så enträget kom i dag, 280 kronor
för en månad. De tog ny-skatt, kvarskatt och förskott.
I går var det en varm sommardag men i dag är det vinter igen.
Alldeles nyss stod jag i badrummet och prisade duschslangen.
Har saknat en sån i tjugo år. Tvillingarna hade sönder den då
de var små. Nu köpte vi en på samma gång som toa-stolen.
Tänk vad man sätter värde på en sak man varit utan under
många år. Sensmoralen blir: Det kan aldrig vara bra att ha det
för bra, ty då saknar man inget.

Lördag kväll
Jösses, säger jag nästan. Jag ska vara med i ett TV-program
måndag kväll kl. 8. Jag trodde de plåtade mig för radiofrågorna,
men i natt kom jag ihåg att jag svarat på nåt de talade om i
TV. Måtte jag inte se för löjlig ut. - Ska lägga mig nu och ta
fönstertvättning i stan tidigt i morn bitti.

Valborgsmässoafton, eller dagen efter TV-debuten
Jag tycker synd om Ola. För det första är han sjuk. Han mår
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illa. Stackars Ola om han mår lika illa som jag gjorde i natt
som var. Tror inte att jag svimmat av utmattning någon gång
förr, men två gånger i natt blev jag liggande medan det svartnade för ögonen. En gång i farstun och den andra gången på
toaletten. Vaknade med huvudet mellan badkarskanten och
toa-stolen. Jag svettades och frös om vartannat. Nattlinnet var
genomvått av kallsvett. Benen bar mig inte. - Jag fick krypa
till sängen. Tänk så dålig man kan bli. I dag känner jag mig
bättre, men är litet skakis. Peter kom hit direkt från posten och
handlade åt mig så jag skulle slippa gå ut. I kväll sjunger
sångare in våren, men jag stannar hemma.
Nej det var TV-framträdandet jag skulle tala om. Efter tre
dagars prat om att jag skulle vara med i programmet, kändes
det litet snopet när den ena bilden efter den andra visades och
inte mitt vana anlete syntes. Så dumt att de förvarnar och sen
det inget kommer. Synd om Ola som berättat för så många
att jag skulle vara med. Han hade t.o.m. ringt till Gun och Stig
i Gbg. Jan ringde före pr. Han skulle också titta. Britt, Lars,
Peter och jag satt i stum väntan men inget kom.
Jag cyklade till städningen.
Nu sitter jag och väntar att få kräkas igen. - Åt smörgås och
drack te när jag kom från städn . . . Man är inte van att vara
utan mat en enda dag, därför äter man även när man är sjuk . . .
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I dag är jag bättre. Var framme till arbetet tidigt och tog
trapporna. Jag är bättre kroppsligt sett, men hur ska man kunna
känna sig bra när det är så stridigt som det är. Av ett Vanna
Beckman-reportage förstår man hur nära världskrig vi är. Hela
området i och runt om arabstaterna förbereder sig till krig
mot Israel. . . Vart ska de ta vägen . . . Nån kultur-revolution
hinner aldrig börja i Europa. Vi förintas på en gång i stället.
I morse när jag städade i "social-huset" tänkte jag vänta tills
någon assistent kom. Tänkte fråga om stan kunde köpa huset.
Feg som alltid gick jag hem innan personalen kom. Jag "törs"
inte tala med någon om mina problem. Det är bara att låta
den ena dagens oro gå över i nästa dags pina.
Mars-lönen var 180 kronor.
April-lönen var 280 kronor.
Men i Turkiet tjänar en man på landsbygden 270 kronor
på ett år, så jag ska väl inte klaga.
Att äga dagen framför sig
utan att behöva använda den
till avbetalning
på gårdagens skulder
i skräck att allt är för sent.
Att aldrig ängsligt fråga sig
vad ens liv har blivit
o m icke o m

(Ingegärd Granlund)
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Visst har de fattiga det bra i Sverige, men det är ändå för
stor klyfta mellan hög- och låglönade. För att vara socialfall i
Sverige skulle man vara född utan samvete, inte tycka det är
förargligt och genant att gå till social-byrån. Man borde också
lära sig paragrafen "De mänskliga rättigheterna" utantill. Sen
ginge det nog lättare.
Jag skrev ett brev till Jan i dag. Det är så roligt att brevväxla
med "barna" när de är på annan ort. I brevet till Jan talade jag
om min trötthet och mitt hat till människosläktet. Att jag är
trött på att vara MAMMA (det är jag) och att jag känner min
oförmåga till att skapa ett sådant liv att jag inte vantrivdes.
Hjalmar Bergman har i sina böcker ofta skildrat den mänskliga
viljans oförmåga . . . Att även om en människa är stark så blir
det ofta platt fall. Jag är inte stark, men nog vill jag ordna
upp litet ibland, men därav blir intet. . .
"Allt blir som det blir", sa en av luffarfilosoferna i Martinsons
"Vägen till Klockrike".
Nyss hörde jag Familjespegeln. Intervjuer av arbetslösa
kvinnor i Örebro län. De hade 135 eller 200 kronor i veckan
ur arbetslöshetskassan. - Nu blev jag Avundsjuk igen. Tänk att
få pengar utan att arbeta. Skattefritt också. Det vore himmelriket. I dag ska jag ha extra-arbete. Usch vad trist. Måtte
ryggen hålla, och huvudet också. Jag önskar jag vore arbetslös.
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Måndag kväll
Stig ringde från Gbg. Han sa att Lars och Therus åkt med
båt till Kiel i Tyskland. Måtte det gå bra på deras första liftarsemester utomlands.
Jag har beställt tid hos Doktor Viotti. Ska höra mig för om
förtidspension. Ingen idé att fresta ryggen ända tills man
stupar. Vi lever ju i ett välfärdssamhälle. Då kunde man slippa
slav-arbete när man är femtio år. Jag hörde Palmstiernas "Angeläget" i radion i går. Efter
att ha lyssnat på honom förstår man ändå mer hur viktigt det
är att ungdomen i världen protesterar. Vi har inte många år
kvar på vår planet jorden, om ingen ändring sker. Luften tar
slut därför att så mycket gift förs ut i havet: giftet förstör
grönalgerna som i sin tur sörjer för vårt syre. Sötvattnet räcker
inte länge till heller. Det tunna jordlagret (femton cm.) förstörs
på många håll, genom all skogsskövling och djungelskövling.
Sen återstår endast berg och stenlager. Vetenskapsmännen har
vetat detta ända sen bomben i Hiroshima -45. - Jag anade
det redan -44 då USA gjorde sitt första atomprov. - Den dagen
minns jag väl. Jag hade läst om provet i tidningen. En del
vetenskapsmän tippade att jorden skulle rämna då provet
gjordes. Att det skulle bli stora sprickor i jordskorpan. Just den
kvällen provet skulle ske var jag tillsammans med min Mor
bjuden till en fru i ett nytt HSB-hus. Vi skulle se hur fint hon
fått det. Lite innan provet skulle ske sa jag att jag mådde illa.
Jag tog en taxi till mitt hem. Ville vara hos barnen när jorden
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sprack. Den kvällen började min ångest.
Har sett TV. Världskyrkomötet i Uppsala. Roligt att se folk
från nästan alla jordens länder, när man inte turistar någonsin.
Om de nu kunde göra nåt med sin kyrka. De är fast beslutna
att något nytt måste göras. - Kennet Kaunda var hedersgäst.
Medan jag såg pr. undrade jag om inte alla deltagare tänkte
på Biafra denna kväll. 2000 dör av svält varje dag där nu. Vetja varför inte Sverige erkänner Biafra. Torsten Nilsson
säger: Vi kan ge större hjälp om vi inte erkänner Biafra. Om vi
erkänner det blir de diplomatiska förbindelserna med Nigeria
brutna, då kan vi ingen hjälp ge. Politik är svårt.

Tillbaka till Uppsala
3000 människor var inne i kyrkan. Därav 750 journalister.
Många ungdomar var särskilt inbjudna. Ja det var en stor
skara. Om de nu bara kunde göra nåt.
Vaknade i ett i natt. Tankarna pirrade och for. Så mindes
jag att jag hade olästa böcker från bibi. Började med Sandemoses
"Varulven" - kom ingen vart med den. Tog "Klasskämpen" av
Svante Foerster. Det här är min smak tänkte jag (för titelns
skull), men det var lika omöjligt. Jag kom ingen vart med den
heller. Låg och funderade en stund, om jag var sjuk eller så.
Vet inte att jag varit med om nåt liknande förr. Jag brukar
komma in i handlingen medsamma, hurdana stilarter det än
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är i böckerna jag läser. - Försökte sova - men nej. Tänkte ett tag
på telefonen, men hade ingen att ringa till. - Måtte nån välsigna
Albert Camus fast han är död. När jag började läsa "Pesten"
fungerade huvudet igen. Jag blev trygg, på morgonen var jag
riktigt bra när jag cyklade till jobbet. Hur skulle man orka leva
utan böcker. Jag undrar.
I dag ska jag betala 309 på huset och 235 till el. och vatten.
Mina semesterpengar ryker fort. Inte för jag tänkt resa nånstans
men ändå . . . Just nu köper jag inte nåt värst med mat när jag
är solo. Äter lite rester. I dag fick jag kort från Lars. Måtte
Therus och han få vara friska: då går det nog bra för dem.
Det är bara att hoppas att resan går utan allt för stora strapatser.
Det måste vara härligt att som ung resa mot okänt mål, med
Maos lilla röda som färdkost.

Fredag 10/5 -68
När nöden är störst osv. Ack om alla olyckliga finge vara
med om det som hände mig denna kväll. . . Jag har varit mer
än bekymrad för ekonomin den senaste tiden. Restskattdragning,
Olas arbetslöshet m.m. - I kväll hände n å t . . . Jag var på
städn. I ett av rummen satt en fröken och arbetade. Vi kände
varann sen kvällsskolan. Vi talade om bokläsning. Gav varandra
tips om bra böcker och så. Hon frågade hur mina barn hade
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det med arbete och hur stor restskatt jag hade. Jag fick ett
fint äpple av henne och rätt som det var gav hon mig en femtiolapp. "Tacka Gud i stället för mig", sa hon.

Tisdag 14/5 -68
"Fånge med tolv hästar i stallet."
Ett pr. som just börjat när jag kom från arbetet. Det var tur
att jag slog på radion, ty fången var Napoleon. Vilket intressant
program. Nästa tisdag blir det mer. - Så lycklig man är då
man får lyssna på något som roar en. Det låter kanske idiotiskt
att vara road av historiska saker, nu när det händer historiska
eländen varje dag. I de flesta länder i Europa är det studentuppror. I Frankrike har studenterna fått stöd av arbetarna.
Ja, nog behövs det ekonomisk världsrevolution. Om det bara
ginge att behålla det bästa av varje lands kultur.
På TV såg jag ett pr. från Kairo. Två systrars olika levnadssätt. Den ena skolad till jurist. Den andra en hona blott skapad
att föda barn.

15/5-68
Nu är den stora tvätten färdig. Usch, så mycket jag sparat
ihop. Men det har varit så många extra händelser efter jul.
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50-årsdag, vårstädning på arbetet, och en akut penningbrist.
Jag har inte haft råd att gå till tvättstugan förrän nu, när jag
fick förskott på semesterlönen. 27 kr kostade tvätten, fast jag
arbetade med den själv hela tiden. Egentligen är mitt linneförråd
så skamfilat att det knappast tål varmmangel, men det är så
skönt att få det riktigt slätt. - Jag ska laga mat nu och har inte
alls tid att sitta som en fin skrivbordsdam, men det är så förtvivlat roligt att sitta med pennan i handen. Blåsten har mojnat
av och jag önskar att jag hade råd att ta riktig semester. Ströva
kring i skogen utan tanke på städning eller pengar. Men då
gnällde jag väl över nåt annat istället. Jag har i alla fall sköna
cykelturer till arbetet. Det luktar nyutslaget på alla smågatorna
på vägen fram till stan. Underbart luktar det. Ingen parfymlukt
i världen är så fin. Hej.
Harry Martinson skriver i boken "Vägen ut" något om varför
den fattige blir bitter och ibland aggressiv. Han kallar det
"Bristens ångest". Kanske nedärvd från tusenåriga missräkningar inför livslöftenas och idealens alltid lika tomma upplösning i intet. Säkert är den fattige mer avundsjuk än den rike,
ty den fattige har mer av bristens ångest även inför de enklaste
ting. Och denna bristens ångest gör ofta att den fattige övervärderar allt det han inte har och felvärderar oändligt mycket.
Detta är fattigdomens djupaste tragik. Bristens ångest blir värre
än bristen själv. Människan blir överspänd och osäll. Det fattas
mat en dag och i detsamma stiger all nedsvald tungsinthet upp,
och då är det som om all världen fattades, inte bara två rätter

127

mat. Så skriver Martinson.
Det är svårt att hänga med i denna Strukturomvandling.
Oh, vad människorna hatar detta ord. Det är väl värst för oss
låglönare. Man känner att man är den stora nolla som en
människa är, vilket hon är, utbildad eller outbildad.
Bland försämringar som rör mitt liv är postgången. De kör
ut posten endast en gång per dag nu. En bagatell tycker väl
många, men "dagen blev grå" när eftermiddagsturen slutade.
Vi går alltid och väntar vi människor. Väntar och väntar att
något ska hända. Finns det något roligare än att gå ut till
brevlådan tro. Det som inte kom med morgonturen kanske
kommer senare, tänkte man förut. Nu är detta hopp slut. Dagen
blir kall redan på förmiddagen.
Vaknade nyss efter en sovtur mitt på dagen. Jag blir så fort
trött nu för tiden. Nyss räknade jag ut hur mycket pengar jag
haft om dagen sen årets början (det var inte mycket). Min skatt
är betalad äntligen och jag får större löner en tid.
I tidningen ser jag att kvällsskolan haft avslutning. Jag är
avundsjuk på dem som orkat gå kvar, men om jag ginge tusen
terminer finge jag inget annat arbete. Ingen vill anställa en
människa med stora svullna händer, vattniga överansträngda
ögon och slitna kläder. Inte i vårt fina samhälle. Nej städerska
hemma och borta, det är framtidsutsikterna.
Jag undrar ibland om det finns nån som är så rädd som jag.
Rädd för "allt". Tycker inte att jag kan nånting ordentligt. När
jag lagar mat är jag nästan rädd att nån ska komma och se
hur klumpigt jag bär mig åt. Likadant när jag städar. När jag
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är ensam går det undan, men jag blir nervös när nån kommer
i närheten. Ingenting kan jag ordentligt mer än att äta, sova
och röka. Det får man inga platser på. Fy, vad jag är deppad.
Natt till torsdag 22 maj. Kl. är två på natten. Dagern börjar
smyga fram stilla och varligt. En underbar känsla fyller en,
när man tänker på att så här ska det vara en lång tid.
Jag sover så lätt nu för tiden. Tankarna blir klara som glas då
jag ligger och vilar. I natt som var hände det att jag kände mig
som om jag vore utflyttad ur mitt människoskal. Jag var helt
fri, och jag betraktade alla skapade varelser som om jag var
litet ovanför. Så skönt det kändes. Så meningsfullt och stilla.
Jag kom samtidigt ihåg hur det kändes att vara det vanliga
jaget. I dag är jag i det vanliga skalet igen.
Ett sånt kalas jag varit på. Oj, så mycket mat och dryck.
Som tur var ilsknade ingen av gästerna till. Allt gick lugnt. Om
jag vetat att det varit så mycket sprit hade jag inte gått. Jag
avskyr spritkalas. Tycker inte det blir ett enda vettigt ord sagt.
Bara ett otäckt flin som man får ståta med åt höger och vänster,
så att ingen ska tycka att man förstör stämningen, ty då blir
det bråk. Hela kvällen var jag i tankarna hos de franska studenterna, och det var otäckt att sitta stilla med ett menlöst flin
i ansiktet i flera timmar. Nu har jag lagt av flinet. Ska lägga
mig att läsa en stund.

Gode "Gud" - hjälp studenterna

i Paris.
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9 Rapport från en skurhink

Kristi Himmelsfärdsdag
Kl. är tre efterm. Jag har städat, bakat och lagat mat. Nu
ska jag fortsätta boken som jag började med i natt. Just en sån
bok jag längtade efter. Fru Näsman visste bestämt vad jag ville
låna i går. Det var hon som gav mig "La Casita". Jag behöver
den boken efter gårdagens kalas. Ska förresten låna fler böcker
om Argentina. Ett land som jag vet rätt litet om.
"Att mogna betyder att bli medveten om en högre
bindning än den till det egna jaget."
(avskrivet)

22 maj -68
Jan ringde från Umeå nyss. Han ska "skriva" i dag. Muntan
nästa vecka. Jag håller tummarna för honom. Han har varit
duktig som klarat sig så långt.

28/5 -68
Jan ringde att han är klar med både skrivning och munta.
Hade endast nån laboratorietimme kvar. - I morgon får jag
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den första stora avlöningen detta år. De här fyra månaderna har
varit mariga. Värre blir det väl när jag inte orkar städa längre.
Varenda dag har jag nu en tid haft olust att åka till arbetet.
Det vore roligare om jag tjänade så jag klarade mig något så när.
Nu är det en fasa att veta att förtjänsten blir mindre och mindre
och jag själv tröttare och tröttare, ju äldre jag blir. Mona nere
på skolan är så rar. Två gånger har hon sagt åt mig att skola
mer så jag får bättre arbete.
I välstånds-Sverige har i dag var fjärde person bil. Man tror
att varannan person har bil 1970.

Dan före pingstafton -68
Har väntat på Jan i dag. Vid tretiden fick jag veta att han
kommit till stan men måst åka direkt till lasarettet. Han kom
därifrån kl. 7. Hjärtkramp eller nåt sånt. Han har haft svårt
med ekonomin mot slutet av terminen.

"Nu måste du

sköta om mig mamma!" sa han. Visst vill jag väl det, men det
är inte lätt att sköta om en sjukling som går ut och sparkar boll
fast han har ont i hjärtat. Här sitter jag och väntar. Kl. är
elva på kvällen och han är ute än. Under kvällens lopp har jag
funderat på vår ekonomi. Satt vid telefonen och tänkte ringa
upp nån storgubbe i Karlskoga och be att få låna pengar. Men
tok, man törs knappt tänka en sån tanke (hur skulle man kunna
betala tillbaka?). Tänk att ha en sån respekt för de makthavande
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att man inte törs prata med dem en gång.

Om nu Jan

vilar sig ordentligt så kanske han kunde få nåt arbete i sommar
sen. Eller kanske jag kan hitta nån som jag törs tala med om
ett lån . . . På obestämd tid . . .
Fokusprogrammet i kväll visade revolten i Frankrike. Bränder
på gatorna, kullvräkta bilar och människoskaror som demonstrerar.
Erik Lindegren dog i dag.
Olof Lagerkrantz sa på TV att Lindegrens första diktsamling
innehöll en dikt där kaos namnes. Lindegren diktade om hur
osäker hans generations liv var (tiden mellan första och andra
världskriget). Vad ska dagens ungdom säga då. De diktar
genom sin revolution.

Dagen efter pingst
Jan har ont ännu. Han ska röntgas i morgon. Han kanske
blir bättre om vi får ett lån på sparbanken. Jag sitter nu och
väntar samtal från Direktören på banken.

I dag gör

tusentals ungdomar uppror i Belgrad också. De har hängt upp
bilder av Marx och Tito (som ung). Strejken i Frankrike fortsätter på många håll

Åh, vad svenska turister som brukar

resa utomlands grämer sig nu. Vart ska de resa, krakarna, när
det är så bråkigt överallt.
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5 /6

-68

Robert Kennedy är vådaskjuten. De håller på att operera
honom nu. Alldeles nyss skrev jag hans namn i ett korsord.
Strax efter slog jag på radion och fick höra att han var skjuten
för en timme sen. Tillståndet är kritiskt säger de. Kennedys fru
var med i Los Angeles där skottet föll. Hon ska få sitt elfte barn
(arma kvinna)

Vi håller på att försöka låna pengar till

Jans doktor och medicin. Nu säger Jan att han liftar ner till
Göteborg, så att han är där när Stig tar sin Student.
Jag börjar vantrivas mer och mer i Karlskoga. Jag är avundsjuk på alla som utbildat sig språkligt. Då behövde man inte
sitta fast på samma ställe jämt, om man kunde språk.

Pingsten är över. Jan har liftat till Gbg, och Ola ligger sjuk.
Karlskogas sme-marknad gick av stapeln i går. Pingsthelgen
överraskade med vackert väder. Skönt för alla fabriks- och
handelsanställda. Jag blir också gladare när solen är framme.
Fast jag inte åker till Mallorca eller något torp (eller någonstans) är det härligt att vädret är fint på helgerna. Höll mig
inne de få dagar Jan var hemma. Vi hade också fullt schå med
de ekonomiska problemen. Jan vill inte låna av sin forna lärarinna, fast jag bad honom göra det. Jag har kvar ett brev hon
sände oss en gång för länge sedan. Hon var villig att bekosta
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Jans skolgång, skrev hon. Jag brukar läsa det brevet ibland.
Ingen annan människa har erbjudit sig att låna någon av
pojkarna nånting.

Jan är likadan som mina andra pojkar.

Oekonomisk och tagande en dag i taget. Ingen planering. Lenin, kallar jag Jan i mina tankar. Jag tycker att han påminner
litet om honom. Ingen av Jans kamrater från skoltiden har
synts till medan han var hemma. De är väl borta på andra orter.
Han längtar alltid efter sina Umeå-kamrater när han är här.
Stig har tagit studenten. När Gun och han ringde och talade
om att han klarat sig finfint, talade vi inte ett ord om Kennedys
bortgång. Det var roligt att bara prata om "roligt" någon
gång. Om nu Ola också satte igång på allvar, så bleve han nog
snart frisk igen.
Sjung om studentens lyckliga dag . . .
Värmebölja. Skönt för alla som kommer till sjö eller skog
eller åtminstone får bestämma arbetstakten själva (som jag).
Jag var framme tidigt i morse och städade. Hemma kan jag vila
eller arbeta, vilket jag vill. Ola liftade till Gbg i går. Bara Lars,
katten och jag är hemma.

Stackars Britt i gjuteriets kran

en sån här dag. I går hade hon så ont i huvudet efter jobbet.
Stig, Gun, Ola, Jan och Kjell söker arbete i Gbg i dag. Vad ska
de leva av tills första lönen kommer?
Sjung om studentens lyckliga dag

Jag vet inte om prins

Gustav hann sjunga sången själv så många gånger, han dog
J
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ung. Sången kommer nog att leva en tid till fastän examen
kommer bort.
Men alltid när det är vår kommer man att tänka på
studenter.
Flera år innan Jan tog sin student stod jag och tvättade
fönster på Bibi. på natten. Jag såg studenter komma på gatan
på väg hem från sina skivor. Det var så vackert den natten. Vår,
ljus och ungdom. Jag blev lyrisk förstås och smällde ihop tre
verser om ljuvliga stilla vårregn m.m. Sen skicka jag dikterna
till Veckorevyn till en dikttävling.

Jag vann inget pris.

En annan kontakt med "studenten" var dagen då Jan var
färdig.
VILKEN HÖGTID.
Moster Gun höll med kostym och tre kaksorter, Rut med en
jättestor gräddtårta, släkten med blommor och presenter. Ingen
på gatan hade förut tagit studenten, så det var liksom extra
festligt att vårt hus fick en sån glädje.
Tredje kontakten med studenten var mina egna studentförhör
-65. Det gällde ju bara ett ämne, men i alla fall. Konstigt var
det. Jag tror knappt att nån kan känna sån vördnad och
respekt för en "tenta" som jag gjorde den gången. Trodde liksom inte det gällde mig själv.

Just nu har studenterna

huvudrollen i flera länder. Måtte de orka och måtte arbetarna
vara eniga med dem. Nästan alla yrkeskårer i Frankrike strejkar:
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2.ooo är skadade och två dödade de senaste dagarna. I Västtyskland dödades också en ung pojke (röde Rudolf) för en tid
sen. Underligt att inte fler blir dödade för poliserna är gräsliga. Just nu säger radion att regeringen Pompidou ökar arbetarnas
löner med tre % och vidare upp mot tio % till år -70.
Kårhuset i Stockholm är ockuperat sen i går av ett antal studenter. Polis har slagit en ring runt huset.
Vid Kanslihuset sitter fastegruppen kvar och svälter, medan
vi medelålders tuggar och äter, tuggar och äter av vana. - Jag
cyklade runt sjön för andra gången i år i söndags. Det låter
overkligt på nåt sätt: vara ute och roa sig medan Europa
knakar i fogarna.
Några ungdomar i Gbg har ordnat en utställning som heter
"Än sen då". Där påvisas förhållandena mellan U-land och
R-land. Om U-länderna skulle få samma standard som vi,
skulle inte jordens tillgångar räcka mer än ett år. Varför talas
det inte mer om detta? Varför gör inte pressen mer? De kunde ta
en av de många sportsidorna t.ex. och skriva om detta. Det är
tack vare ungdomen som något blir sagt. Alla borde veta vad
som händer om vi inte ändrar oss alla människor.

Nu kom-

mer den älskade brevbäraren. Måtte han ha något roligt med
och inte bara reklam.
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17 juni -68
Kl. är två, natt till torsdag. Jag kan inte sova. Hjärnan är
i ett sånt där läge att bilder och minnen passerar på löpande
band i en meningslös karavan.
Det är aktuellt för mig att se om mitt hus: rättare sagt att
sälja. Jag tala med en socialvårdare om det en dag. Han rådde
mig att stanna i huset. Det blir billigast för er, sa han. Vi hjälper
er med det ni inte klarar, sa han.

Ja, det kanske de gör,

men man orkar inte tigga och be. Det är inte lätt att vara husoch trädgårdsägare när man är lat och fattig. Det är så mycket
som borde ses om. Det är nog inte lätt att bo i hyreshus heller
(inte i flyktingläger heller förstås).
Ack om man kunde sluta tänka på sig och sitt jämt.
Pingstvännens gräsmatta är fullbesatt av fiskmåsar nu. De ser
så vita och ståtliga ut så här i nattskymningen. De har väl redan
sovit färdigt. Det blir fler och fler måsar för varje sommar.
Grannarna schasar bort dem, ty maten de lägger ut ska vara
till småfåglarna.

De stora ska vara vid havet säger Elin,

och schasar vilt på måsarna.

För en stund sen kasta jag ut

bullsmulor på min gräsplätt under björken. Måsarna gjorde
stiliga flygningar i ringar runt, runt. Ibland sänkte någon sig
på ett flaxande sätt ner mot gräset. De åt snart upp smulorna.
Nu skriker en av dem. Högt så hela kvarteret kunde vakna.
Kattungen ligger på finrumssoffan i djup sömn. Han sover
hela nätterna. Vi skulle ha honom en natt, nu har han varit här
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fjorton dar och ingen hämtar honom. Mina grannar har klagat
att han springer på deras tomt.
Karin och hennes mamma var här på sommarkaffe innan jag
for till städningen. Jag hade lagt på duken jag fick av Britt på
Mors dag. Lyckliga hon, så gammal att hon snart är borta ur
denna världen. För ingen kan väl leva så länge till när hon är
sjuttiofem år. Jag är bara femtio än, ack ja.

Midsommarafton -68
Sett på TV.
Ville se en film gjord efter Fridegårds "En natt i juli". Sen
satt jag kvar och tittade hur man fångar fisk världen runt. Efter
det John Drake. Dumt att offra ögonen till Drake. Men jag
hade inte sett honom på länge.
Jag blir varm inombords när jag tänker på alla fina upplevelser jag fått genom Fridegårds böcker. Inte bara av hans
förstås. Men jag har stor klockarkärlek till mina fyra arbetarförfattare. Fridegård, Martinson, Moberg och Lo-Johansson.
Varför tänker jag aldrig på Moa i samband med dem. Rågvakt
t.ex. Jag minns

Jag minns

I kväll inför jag Moa bland

mina älskade författare. I kväll vill jag tacka Moa särskilt, jag
glömmer så ofta bort henne. (Moa är död sedan några år
tillbaka.)
Jag orkar inte plocka sju blomster i kväll, lägger mig ändå.
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I Hongkong bor nu över 3.450.000 människor i små låd- eller
pappruckel. 45.000 eller mer bor på gatan. 80.000 på hustaken.
Narkotikaproblemet i Hongkong är stort. År -65 sändes 19 344
personer i fängelse, av dessa var 12.344 narkomaner.
Jag har alltså läst boken "Djonk" i dag.
Jag fuskade undan mina "jobb" fort i kväll. Man ska minsann inte torka golven varje kväll enligt städschemat. Efter tio
års vana är jag så inkörd på mina städningar. Går aldrig ett steg
i onödan. Jag organiserar upp arbetet så bra när jag är ensam.
Fast jag måste vara i toppform förstås. Städbasen räknade ut
att jag tjänar 31 kr på alla ställena. En timme och tjugosex
minuter har jag för båda lägenheterna i "Viottis hus". Då ska
städgrejor bäras mellan våningarna. Tänk så uselt betalt. En
fördel finns det med mitt arbete. Inga tryckklockor.
På ett TV-program i kväll såg jag Tumba och Hagge Geigert
spela golf. De talade om att det var en billig sport. Endast
300 kr att bli medlem i golfklubben, och klubbor fick man för
ett par hundralappar. Verkligen en billig sport. Passande för
alla samhällsmedlemmar. Jag somnar visst när som helst, ögonen
svider så. God natt, bok.

Fredag 28/6-68
Under den senaste tiden har det varit hårda strider mellan
olika slags rödgardist-trupper i Kanton-Kina. På en del håll
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i landet har väl kulturrevolutionen gått att genomföra något så
när smärtfritt, men på många ställen har det förstås utmynnat
i förfärliga strider. På radio-nytt i dag sas det att 2.000 människor
dött i Kantonområdet under den senaste tiden. Man ransonerar
ris: mängden minskas på grund av missväxt. Torka i norr.
Skyfallsregn i söder.
I utbrytarstaten Biafra är det svält och blodbad som det varit
länge. Nyheter om våld, tortyr och elände strömmar ur alla
massmedia.
Georg Borgström påpekade nyss att vi i Sverige gett fjorton
miljoner till forskning om uppfödande av broiler - nu då så
många av jordens folk svälter. Typiskt.
Alla dessa saker hör och vet vi medan de flesta av oss
packar och rustar för semestertrippen till "Söderns underbara
länder".
Fy f — för sommaren.
Vem är jag, den vidriga människa som uttalar mig så hädiskt
om årets ljuvligaste tid. Är det för att jag är i livets höst nu efter
fyllda femtio? De senaste åren har jag märkt att sommaren är
lika vidrigt upphaussad som julhelgen. Det ska jag göra till
sommaren, säger man under januari, februari, mars osv. Sen
blir det fiasko av alltsammans. Kanske inte för andra men nog
känner jag det så. Sommaren går så fort - jag hinner inte med.
Jag har inte suttit vid någon sjö, inte plockat sommarblomster,
inte hört gök, lärka, kornknarr eller vågskvalp. Jag har inte
känt lukten av sommardamm, sommarregn eller hö.
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Tänk så gott det luktade av gatans damm när vattenskrapan
körde på Karlskogas vägar då jag var barn. Vi brukade gå
barfota efter vattenskrapan. Det var roligt att känna de kalla
vattenstrålarna. Inget är som förr. Sommaren prackas på oss
precis som julen. Varenda affär skyltar med Bad-dräkter,
Bad-stolar, Bad-bollar och tusentals andra grejor som vi måste
ha enligt reklamen. Folk far som yra höns mellan bostad, bil,
torp. Och nästan alla gnäller att de har för mycket att göra
i sina sommar-bostäder.

Fredag tolfte juli
Tvättat filtar och mattor i dag. Vega har varit här med
jordgubbar fast jag fått förut. Världens godaste bär. Ingrid och
Sundberg kom ett litet tag. Vi åt gubbar och mjölk. Ingrid var
så söt, men förfärligt trött. Hon har två långa skift i korvkiosken
kvar innan hennes semester börjar. Jag kan inte begripa att
hon orkar nio timmar i sträck.
När de gått lyssnade jag på tre pr. på den kära radion.
Första: drömmar och diktning i samband med narkotika. En
professor sa att ingen skapande dikt är möjlig i drömtillstånd
fast en del diktare säger det.
Sen kulturkvarten som jämt är bra.
Sist: Parasiternas stad. En liten stad i Mexiko där antropologer
söker resterna efter Maya-folkets historia. I den staden man
talade om var klimatet likadant som här. Just nu smultron
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i backarna, men vårligt kallt om nätterna. Invånarna: indianer
och mestiser lever ett fattigt liv. I trakten fanns tjugosju stora
helgedomar.
I dag fick jag brev från Lasse Solsken. Han och Therus låg
vid en alpsjö i Schweiz. De skulle lifta norrut snart.

27/7 -68
Lördag. Jag har sovit middag. Känner mig extra djävligt le
i dag. Har varit spydig mot Jan i ett brev och det känns inget
vidare. Den här veckan har jag gått upp tre varje dag för att
hinna jobben. Lars ska gå ut och fira lördagskväll. Jag ska
lyssna på ett radioprogram om Eyvind Johnson (han som skrev
de fina böckerna om Olof). Nu beställer jag tele-väckning till
konditoristädningen i morgon bitti.
P.S. Har läst ut Sandemoses "Varulven" - den var underbar . . .
Fredstal av Lyndon Johnson
"Varje kväll innan jag släcker lampan för att sova, frågar
jag mig: Har jag gjort allt som står i min makt för att hjälpa
till att ena världen, för att försöka bringa fred och hopp till
världens alla folk? Har jag gjort nog?"
Inom loppet av tjugofyra timmar efter talet lät Johnson
beordra massiva bombangrepp mot Nord-Vietnam.
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Bojan och Karin kom till mig i går kväll. Vi skulle passa på
att träffas medan vi går sjukskrivna. Karin-kraken ska arbeta,
börjar fyra i morgon bitti. Tio år hade gått sedan Bojan och jag
pratades vid, så länge sen och ändå så nyss. - För tio år sedan
var vi tre rätt nyskilda mammor med små barn. Bojan fyra,
Karin två och jag fem. - I dag är vi självständiga människor.
Vi har snart spelat ut vår mamma-roll (gudskelov). Det yngsta
av våra tillsammans elva barn är i dag arton år. Tiden går. Bojan är partiansluten. Vi kom att tala om hur roligt det kunnat
vara att leva om inte atombomben blivit uppfunnen. Då kanske
aldrig den otäcka prestigefrågan mellan stormakterna börjat.
Väst och Öst kunde framställa nyttosaker i stället för krigsmaterial. Om inte om hade varit ja. Vetja om min "bit" om ett
socialfall är med i "Läsarnas hörna" i morgon.

16/9-68
I dag begraves Jan Fridegård. Jordfästningen sker i stillhet.
Jag tror det är många av Fridegårds läsare som i tankarna är på
kyrkogården i Uppsala i dag.
Jag är så trött som om jag varit med på valvakan. Ola och
jag kom ihop oss om en sak i dag. Jag var elak mot honom.
Fick en hemsk huvudvärk efteråt. Varför kan man inte vara
hygglig den lilla stund man lever. - Nyss letade jag efter en dikt,
"Vägen" av Dag Hammarskjöld. Ville hämta tröst ur den, men
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antagligen har jag inte skrivit av den . . .
Åter vardag. - Doktorn sjukskrev mig fram till mitten av
oktober. Skönt. Ola fick inte lift i går. Han är mitt problembarn
just nu. Inget tålamod med nånting. Ständig ekonomisk misär
varje gång han kommer hem. Hur kan han tro att jag ska ha
pengar att låna ut. Det värsta är att han blir förkyld och febrig
så ofta fastän mandlarna är borttagna . . . Hur ska vi orka med
en vinter till, med kyla och penningbrist. . .

18/9-68
I dag hade vi träff hos Bojan. Jag hämtade Karin på vägen
dit. Tiden gick fort. Tre timmar hade gått innan vi visste ordet
av. Vi talade om Amerikas presidentval och om ungdomsrevolten
i världen. Bojan tippade att hon kanske får uppleva en bättre
värld. Utan kapitalistiskt system. Jag ville inte säga nåt, ty jag
är pessimist. Vill inte säga vad jag tror om framtiden. Det är
bra att vara sjukskriven nån gång annars hade vi inte kunnat
träffas. Karin och jag arbetar när Bojan är ledig. Jag fick en
brosch av Bojan, som hon köpt i Ryssland. Mausoleet i Kreml
var inpräntat i broschen. Senare på dagen ringde en bekant
dam till mig. Hon hade en massa kläder att ge mig om jag
hämtade dem hos henne. Jag åkte dit och medan värdinnan
kokade kaffe fick jag och ett par andra gäster lyssna på musik.
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Det var en grammofonskiva med hornmusik från Missionskyrkan. Vi drack kaffe och åt goda kakor.

På förmiddagen

den förestående världsrevolutionen, på eftermiddagen musik
tillsammans med tre damer från missionskyrkan. Vetja vad de
tycker om världsrevolutionen. Aftonbladet ligger bredvid mig
på köksbordet. En av insändarna är av mig. Jag ska läsa den
en gång till innan jag lägger mig.
Nu är det bäddat för blodbad i Mexiko. Olympiaden ska snart
öppnas. Armén är stridsberedd med moderna vapen, sa polischefen i Mexiko i en intervju vi fick höra i radio. Trettiotvå
studenter dödade sen i juli. Många saknas. I dag säger radion
att armén ockuperat staden. Blodbad i stället för idrott.
I går natt låg jag och tänkte på mig själv igen. Hur ska jag
orka städa tills jag är pensionerad. Ryggen, benen, huvudet m.m.
Jag orkar knappt städa åt mig själv. Om jag bara sluppe
trapporna, men de pengarna går direkt till lånet för oljeeldningen, så de MÅSTE jag ha kvar. Plus allt det andra. Hur
ska jag orka, låg jag och tänkte i natt. - Sen känner man sig
pigg så det förslår, när man ska upp på morgonen minsann. I Mexiko har oroligheterna inte stannat av. Sju personer dödades i natt och många, många sårades. Avbeställningar till
olympiaden fortsätter. Ingen har väl lust att se en olympiad i ett
land med så stort förtryck som i Mexiko.
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10 Rapport från en skurhink

i3/8-68
Jag sitter vid köksbordet i stället för i kantarellskogen. Stig
och jag gjorde upp planer för en skogsutflykt medan vi städade
i går kväll. . . Stig hjälpte mig att tvätta alla paneler, jag blir
så yr i huvudet av allt sånt opp-och-nerstående.

Nu har

jag väckt honom flera gånger. Han svarar inte, bara sover
vidare.

Nu väckte jag honom igen: "Fråga Gun", sa han.

"Hon vill säkert följa med." . . . Det tror inte jag. Hon har
tandläkarbesök kl. elva. - Jag sitter i långbyxor och skogströja
vid köksbordet. Endast stövlarna fattas. Jag har lagt fram pengar
och "handlingslapp" åt Jan. Han vill så gärna laga mat, men
hinner sällan. Han går inte upp förrän eftermiddagen och då
är det redan lagat. Ja dessa revolutionärer är svåra att förstå
sig på ibland.
Nu väcker jag Gun så hon hinner till tandläkaren.
Stig kom tillbaka från Odetta-turnén i kväll. Skyldig pengar
i stället för förmögen. Så mycket båg i denna värld! En finsk
advokat har snott allt som flöt in, men en av araberna i arrangörskedjan misstänktes i stället och sitter nu fängslad i Finland.
Han hade inte förstått sig på att bluffa lagligt (som advokaten).
Stackars arma arab. Sitta i förvar för en sak som en annan
gjort. - Stig är trött. Han har levat i spänning många dagar.
Vi är glada att han är tillbaka oskadd. Pengar är vi inte vana
att ha så dem kan vi inte sakna.
En rolig dag i dag. Lars får börja folkhögskolan.
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Dagarna går och det är 20/8 -68
Gun och Stig har rest tillbaka till Gbg. - Jan till Umeå. Ola
kommer från Gbg på lördag som väl är, annars blir det för tyst
här. - Just nu sitter jag och väntar på ett program i radio. Stig
spelar trombone i det programmet. Det är som om han vore
hemma än. Hösten nalkas, det märks på alla vis. I dag har
ABF:s och TBV:s studieprogram kommit i brevlådan. Man
känner sig dummare och dummare ju fler kurser man hör talas
om . . . Nej nu lägger jag mig och låter Stigs trombone-toner
tona ut i rummet.
Det är så förtvivlat tomt efter Jan. Ack om han vore hemma
igen. Inga långa pratstunder, inget förberedande av grejerna
han ska ha med sig. Endast ett hastigt nedslängande av det han
anser viktigast att ha med. Sen är han borta och man börjar
sakna honom (han har varit så långt borta de senaste åren).
Stig har ju också varit hemifrån länge, men han kommer i alla
fall hem oftare än Jan. Ola liftar fram och tillbaka, så honom
hinner man inte sakna. Jan ringde från Gävle nyss. Han hade
liftat över Uppsala och inte vilat en blund sen han var hemma.
Måtte han komma fram till Umeå i dag.
Jag har inte hört nyheter i dag. Vet inget om transporten av
mat till Biafra. 3.000 om dagen dör av svält där nu.
Att inte Världskyrkomötet kunde göra nåt!
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22/8 -68
Jag har skrivit flera brev i dag. Om eländet i Tjeckoslovakien.
Man känner som gelé i knäna såna här dagar. Min TV är trasig
men jag har följt radions nyheter. Man kan se pansarvagnar
rulla fram på gatorna i Prag utan TV. Man ser för sin syn hur
studenter i Bratislava går till angrepp mot pansarvagnarna med
bara knytnävarna. En grupp tjecker kom till Trelleborg i kväll.
De hade semestrat i Sverige och skulle hem till Tjeckoslovakien.
De visste inte att deras hemland var ockuperat. En kvinna i
gruppen grät hjärtskärande då hon i Trelleborg fick reda på
vad som hänt. Man väntar mängder av tjecker till Sverige de
närmaste dagarna. - Ola ringde från tidningen Arbetet där
han extrajobbar. Det senaste meddelandet som tidningen fått
var att det utbrutit strider mellan tjeckiska arbetare och ryska
soldater.

Storön - Himmelriket
I lördags fick jag som gäst följa med diabetesklubben till
Storön. Klubbar från Västerås, Eskilstuna och Stockholm var
också där. Mellan tre- och fyrahundra personer fick vara i
Himmelriket över ett veckoslut. Storön, som jag fick åka till på
husmoders-semester, då barnen var små. Vi var där fem år
i sträck . . . Det är konstigt att vara i Himmelriket, när man
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vet att HELVETET breder ut sig mer och mer. Jag lyssnade inte
på några nyheter på Storön. Läste inga tidningar, och vi pratade inte om några världshändelser alls. Tänk om man kunde
leva så alltid. Så lugnt. Man kunde inbilla sig att världen vore
bra

Vi å t . . . sov . . . å t . . . badade, vilade och dansade.

Vi åkte båt med gamla kära Marianne. Men det kändes som
en dröm. Jag har inte varit på semester sen barnen var små.
Då åkte vi till Storön.
Nu är det vardag igen. Har lyssnat på nyheterna från Prag
och valkampens tjatter. - I radio har jag hört talas om Jim
Wessner igen. Vapenvägraren, FNL-kämpen, som så modigt
kämpar för nedmilitarisering. Han avtjänar ett fängelsestraff
på fyra år nu. Måtte fler och fler människor följa i hans spår.
Ned med vapnen, bort med militärerna.

30/8 -68
Jag blir tröttare och tröttare denna sommar. Det känns precis
som om jag ensam ockuperat hela Europa. Jag är så trött att
jag knappt orkar städa hemma. Hur ska det gå när jag blir
friskskriven. - Jan ringde från Malmberget, han skulle cykla till
Umeå (50 mil).
Jag somnar snart. . .
Vaknade kl. fyra i morse och tänkte på alla tidningsbud och
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städerskor som då höll på att klä sig. Somnade om som en fin
grosshandlarfru, men vaknade om en liten stund och tassade ut
till brevlådan för att se om jag fått med nåt på "Läsarnas sida".
Inget var med i dag. Snopet. Nu får man vänta en hel vecka
igen. Läsarna borde få yttra sig litet oftare.

Lördag sjunde sept.
Jag hörde Hermansson valtala på Rävåskullen. Efteråt gick
jag till sjön. Hade kaffe och bullar med. Simmade trehundra
simtag och drack tre koppar gott kaffe. - Härliga dag . . .

Tala om Tjeckoslovakien tiga om Vietnam
De skyndar till
med sina vita samveten.
Sin oklanderliga upprördhet
och sina mikrofoner
De talar vitt och brett.
Om frihet och förtryck.
Vad det skorrar falskt
i deras munnar.
Vilken skenhelig sämja
utanför partigränserna.
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I detta Ingenmansland
där alla de samlas
för vilka friheten är vit
men aldrig förtrycket.
(Lasse Söderberg)

17/9-68
Läste flyktigt igenom Vi, Kuriren och gårdagens Aftonbladet.
Ändå har jag bakat vete och rågbröd fast kl. inte är mer än

tio form.
I tidningen "Vi" står det talat om en bok, "Vem är Agnes".
Carl-Magnus von Seth beskriver där den vanliga bokläsaren
eller -läserskan, vad de kan ha för upplevelser av de böcker de
läser. Det har varit radioprogram om detta, men jag har inte
haft tid att höra dem. Tänk om jag kunde beskriva alla fina
upplevelser jag haft och har av den litteratur jag läser. T.ex. den
tiden jag läste Jonas Love Almqvist. Vilken tid . . . Egentligen
har ingen författare gått mig likgiltig förbi (kanske någon).
Varje författare liksom varje människa man möter har något
att ge. Det kanske låter dunkelt men så är det. Även om man
inte märker det just då man träffar en ny människa eller läser
en bok så får man en del erfarenheter av båda. Det finns ingen
som är helt betydelselös. När jag tänker på mina strövtåg
i böckernas värld så hade jag väl tur som började med arbetare-
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författarna. Lättlästa och från en sån miljö som man tillhör
själv. Efter den läsperioden blir man intresserad av samhället
och fortsätter ta reda på hur andra grupper än man själv tillhör
lever. Man förstår också att i det historiska skeendet har det
stor betydelse hur den vanliga människan reagerar.
Just nu är jag inne i en Tibet-Kina period (om man bara
hade mer tid att läsa). I natt läste jag till tredje delen av Dalai
Lamas liv. Där beskriver han sin syn på tiden i Tibet efter
kinesernas intrång. Jag har just börjat med flykten till Indien. Det är intressant att läsa denna bok efter den bok jag fick av
Stig och Gun. Där beskrevs livet i Tibet av ett par engelska
journalister som utan politisk ställning skrev vad de såg och vad
de var med om. De talade med folket där och hörde av dem
vad de upplevat.
Kina kan man aldrig läsa nog om. Det är ett så stort land.
Ett gammalt kulturland, och det har hänt så mycket där. Jan
Myrdals bok om Kina har jag lånat ut. Är litet ängslig att jag
inte får igen den. Jag är så förbaskat kvick att låna ut såna böcker
jag tycker är bra. - Han Suyins bok "2.001" är intressant. I den
får man veta mycket om Kinas senare historia. Den lånar jag
inte ut.
Såna böcker som jag lånat ut går jag och längtar efter fast
jag läst dem. Jag blir så glad när de står i mitt rum igen. De är
det finaste sällskap jag någonsin haft. Carl-Magnus von Seth
säger att det inte förekommer någon kontakt mellan författaren
och "Agnes". Om jag ska prata för mig själv, så är det så att
jag alltid hållit författare för några slags Heliga gestalter. Inte
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tordes jag skriva till någon av arbetareförfattarna den tiden
jag läste dem. Jag trodde nästan att de skulle göra spektakel
av mig då. Jag tänkte också att man kanske hindrade dem
i deras arbete. - Den vanliga "Agnes" tänker nog inte alls på att
få svar från författaren. "Agnes" är bara så glad att få tacka
för läsupplevelsen.

Jag har blivit modigare med åren, ty

jag skrev till Fridegård och tackade för Lars Hård-serien. Jag
minns att jag var litet rädd när jag lade på brevet. Trodde jag
gjorde något opassande. - Min andra kontakt med en författare
skedde i vintras, efter ett TV-program, där det talades om
behovet av kultur. Dagmar Edqvist sa något som jag tyckte
nånting om. Jag slängde ihop ett brev och sände det till henne.
I brevet talade jag något om hur grått mitt liv vore utan böcker. - Oh, så snopen jag blev när jag i postlådan fick "Eldflugorna". Hon hade skrivit sitt namn i boken och en vänlig hälsning.
Jag darrade av glädje.

Nyss har jag läst "Natten är

nådig". Fin skildring av Grönlands omdaning från naturland
till industriland. Sköna dagar så länge boken räckte. Man lärde
sig mycket om Grönland av den boken.
Nog har jag varit fastrotad vid Solvargsvägen under många
års tid, men jag har samtidigt känt smörlamporna osa i Tibet
och hört bönevimplarna fladdra i Lhasa. Jag har klättrat i Kalmantjockas bergsmassiv. Jag har rest genom "Det lyckliga
Arabien". Jag har levat i gammal-egyptisk tid. Jag har bott i
grottor i Kina. Jag har trängts bland slummen i storstäderna
i Amerika och Asien. Jag har varit i London och även på den
engelska landsbygden. I Sverige har jag också rest genom

153

böckerna. På den sörmländska landsbygden, i Tived-skogarna
och i de norrländska skogarna. Men jag har också varit i koncentrationsläger och fängelsehålor i många länder.
Kan nån förklara varför jag börjar i en matte-kurs, när jag
inte tycker så mycket om siffror. Nu hinner jag inte skriva till
brevkamraten Bellie, eller till barna så ofta (kanske skönt för
dom, om jag räknar). Jag tror det är för det att jag ska kunna
bevisa att jag inte är hel-analfabet (om jag klarar kursen förstås). Jag har redan kört fast. Tycker det är svårt att hitta MGN
fastän talen är förklarade så att antagligen en åttaåring kunde
klara dem. Roligt i alla fall att fajtas med något annat än
korsordet i "Vi". Jag blir så lycklig när jag klarar något tal.
Snart ska jag cykla till städningen.

22/10-68
Alldeles nyss såg jag i TV då de tre rymdfararna kom ner
från sin elvadagarsfärd runt jorden. 63 varv har de åkt. Jag var
så nyfiken att jag slog på TV:n fastän radions utsändning kunde
dugt. Men nyfikenheten segrade - jag ville se. Det verkade
kritiskt ty det dröjde länge innan helikoptern fann platsen där
de slog ned. Allt gick perfekt. De brann inte upp. Samtidigt med
TV-tittandet stickade jag på en tröja till Jan. Glömde intagningarna, så det är bara att repa upp och sticka om. Man bör ha
tankarna med sig fast man vistas på jorden.
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Ingrid-dagen
Snart ska jag börja arbeta igen (får inte leva lyxliv längre).
Hur ska det gå? När jag går ur paulunen på morgonen kan jag
ibland inte stö på åderbråcksbenet på en god stund. Operation
nr två gjorde inte så stor nytta. När jag traskat runt golvet
några gånger går krampen bort, värre är det med ryggen. Den
värken sitter i till fram på dagen (en utsliten rygg värker så
fort man är stilla).
Bojan och Karin kom i går kväll. Lilla söta Bojan har fått
för sig att jag kan vara med i en roman-pristävling. Som ska
bedömas av Alva Myrdal, Gyllensten och fler prominenta
personer.
"Skriv nåt om nåt land där det är mycket bråk", sa Bojan.
Pristävlingen gällde en politisk roman. "Jag har nyst på
urklippet tre gånger", sa Bojan.
Tack Bojan för att du klippte ur förslaget till tävlingen, och
för att du nyste på det. Det känns skönt när någon tror att man
duger till någonting.
Den politiska situationen är lika skön och avslappnad som
den varit ända sen Korea-krisen på femtiotalet. - På Irland har
katolikerna blivit diskriminerade av protestanterna länge. De
har fått sämre arbeten, sämre bostäder osv. Och bara de som
äger hus eller pengar får rösta. Precis som i Sverige före 1909.
Nu är det allvarligt på Irland. Wilson ska dit tror jag, fast han
kan väl inget göra åt bråket.

Kosygin och Kekkonen har
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träffats på ett fartyg, "Saritso", utanför Helsingfors. Stämningen
mellan de båda var hjärtlig. Den allvarlige Kekkonen log och
Kosygin skrattade och inbjöd till fiske i Ryssland (va larvigt
det låter).
Vega, Hertha och jag sprang "slingan" i skogen. Sprang är
nog för mycket sagt. Vi klofsade. Så tittade vi på de fina rummen
inne i Nobelstadion. Flotta lokaler. Jag fick se en ribbstol, men
blev besviken då jag prövade att göra en av de konster jag en
gång lärde i gymnastiken. Jag kom varken hit eller dit med
benen, där jag hängde och försökte återuppliva de Lingska
fröjderna. Såna gånger blir jag litet ledsen att jag blivit gammal.
Annars tänker jag aldrig just på åldern. Tycker i stället det är
bra att vara så gammal att man snart klarat av den här resan
på jorden. Nu ska jag lyssna på "Världen och vi".
P. S. Boktiteln på den politiska romanen ska vara:
Jag har torkat nog många golv.
Hörde ett program om narkotika i Sverige. Familjespegeln
tar jämt upp aktuella problem.

Jag tycker nikotinlasten är

nog svår. Eftersom jag själv styres av den lasten vet jag vad jag
talar om. Förra hösten var jag så lycklig i tre dagar, då Stig
och jag tog varann i hand att vi både ville och skulle sluta röka.
Det var en skön dag. Begäret kröp lydigt undan. Vi strosade
omkring litet i Göteborg, dit jag och Guns mamma var bjudna.
Guns mamma hade en stekt kalkon och fina grönsaker med sig
från Karlstad. Vi åt och njöt av samvaron med Gun och Stig
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i deras lilla rara lägenhet på Källgatan. - På kvällen såg vi
Mobergs "Din stund på jorden". Utan cigarretter. Oh vilken
stund, och vilka dagar i Göteborg.
Återfallet kom hemma i Karlskoga. Stig röker igen han med,
men med samma hat som jag. Gun skulle försöka sluta med
tanke på att vinsten går till "kapitalisterna". Ett jättebra skäl,
tyckte vi. Gun höll ut en vecka. Satans perkele . . . Att man blev
slav under en last, när ingen har tvingat en att börja.
Inte underligt att man är ledsen jämt. Finns inget att se upp
till. Krig, arbetslöshet, svält.
Ingen svält i Karlskoga förstås. Jag kommer nyss från Kronhallen. Man kan nästan äta sig mätt på matdemonstrationerna
där. Ostbågar, efterrätter, pepparkakor m.m.
Medan vi gick bland matstaplarna på K-hallen, tänkte jag
på de bevingade orden:
"Vi äter för att leva
vi ska inte leva för att äta."
På vår gata sker ingenting nytt. Allt är precis likadant som
då jag flyttade hit för tjugotvå år sedan. Ingen pratar om nåt
annat än sig själv. Alla på den här gatan är vi efterblivna
på något sätt. Vi lever som vi alltid gjort, och jag tror att ingen
heller tror att det någonsin kan bli annorlunda än det alltid
har varit. Allt är bestående.
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17/10-68
Städat två kvällar redan efter sjukledigheten. Det går bättre
än jag trodde. I kväll hann jag med räknekursen också. Förstår
inte mycket av räkningens mystik än, men försöker ett tag till.
Det var 37 år sedan jag räknade i folkskolan. Läraren är lugn
och undervisar bra som väl är. Ola ringde från Gbg. De har
tryckt 16 000 flygblad till en Mexiko-demonstration. De har
jobbat på nätterna. Jag får några med posten i morn, samt en
tidning om Mexiko som Clarté givit ut. Ungdomen vill visa
på de orimliga förhållandena världen runt. Det är inte många
medelålders som förstår vad det gäller. De säger endast: blanda
inte ihop idrott och politik. Politik det är ju allt som händer
i ett samhälle.

Om konsten att städa utan att tappa livmodern
Nog är det en konst allt. Åtminstone när man börjar bli
utsliten. Hela underlivet känns så tungt när man springer omkring: bärande på städredskap eller makulatur eller vad det
nu är. I Aftonbladet stod en artikel om städning. "Städerskorna
ser inte ut som förr. De kör omkring med sina maskiner och
de behöver inte blöta sina händer en gång." Jo pytt! Moderna
maskiner finns inte på så många ställen och nog ser jag ut
som städerskorna gjorde förr.
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Dividend och divisor surrar det i huvudet på mig. Vad skulle
jag börja med räkning för. Jag kan heller inte förstå varför
. :H

är med i samma tal för. Inget vidare renhårigt.

En ung flicka kom till mig i dag. Nedsövd av medicin. Hon
hade varit hos en doktor i Kristinehamn och hon var nu sjukskriven. Efter en lång tids stress och press i både hem och
arbetsliv var hon nu väldigt ledsen och slut. Lilla söta Eva
berättade att hon talat om för doktorn att hon inte kunde räkna.
Eftersom hon är affärsanställd är ju detta ett elände för henne.
Så här sa doktorn enligt Evas utsago: "Lilla vän, inte måste
ni kunna räkna. Viktigare är att ni har ett gott omdöme."
Hon kom till mig och frågade vad gott omdöme innebar. Jag
försökte svara så gott jag kunde. Lilla söta flicka så slut hon var.
Vilken glädje det skulle vara att vara en stor författare.
När till och med jag kan få känna litet av det jag ibland har
skrivit. Rätt som det är möter jag nån som stannar upp och
säger: "Det var bra det där du skrev."
Jan säger att ända uppe i Umeå kan det vara "nån" som
sett att jag skrivit "nåt"! Lars har träffat en flicka i en annan
stad som läst "nåt" av mig.
P.S. Natten till den 24 oktober lärde jag mig att ta ut M.G.N.
på ett tal blixtsnabbt, samt att omvandla ett slags bråk till ett
annat. Trodde inte jag skulle klara det efter nära fyrtio års
räkneuppehåll. Jag är Glad.
Kommer från städn. nu. Lars ska väckas så att han hinner
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med på en skolresa.

I kvarteret är det som vanligt. Rut har

översvämning i sin källare (allting flyter). Hon öser med en
hink stup i ett, men det är meningslöst, ty efter en stund är det
lika fullt igen. Hur ska det bli om jag får översvämning när
jag är så trött. Jag har tagit reda på sånt förr så jag vet hur
jobbigt det är innan man fått rent efter eländet.
Återigen en dag utan att jag gjort nåt som skänkt mig tillfredsställelse. Men VEM skulle väl kunna känna tillfredsställelse
av något "han" gjort år 1968. Vi vet för mycket om lidande
och elände i dag. För nån timme eller nån liten stund kanske det
går att känna tillfredsställelse eller glädje, men aldrig mer än
någon liten stund. Vi vet för mycket i dag.
I medelhavsområdet är det snart fullproppat med båtar.
Inga lustjakter precis. Ryssarna har tio jagare, tio u-båtar och
stora krigsfartyg alla utrustade med jet-robotar. Hur många
USA har där vet jag inte. De har väl dubbelt så många, ty de
brukar vara "duktigast". Jacqueline och Onassis kanske inte
inte hinner fira så lång smekmånad.
Min Mexiko-propaganda går dåligt. Jag har flygblad med
i min väska men hinner inte komma in på några samtal med
någon. Alla jag talar med har bråttom utom när det gäller
BINGO. Då tar de bort raketen i ändan och sitter tålmodigt
timme efter timme stilla. När man frågar nån om man får
lämna litet läsbart svarar de flesta: "Jag hinner inte läsa tidningen en gång." Jag måtte väl träffa en viss sorts mänskor,
ty det måste väl finnas några som är intresserade av något annat
än sig själv och Sten-Ingvar. Namnet kom fram ty jag kom
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att tänka på ett kaffekalas nyligen, där man i tre timmar
diskuterade vem som sjöng vackrast, Sten-Ingvar eller Sten
Nilsson. VEM av dem har den VACKRASTE rösten. Ack ja . . .
Min syster Gun kom hit i kväll. Vi tittade på TV om reklamens makt. Tänk, Sverige ger Två miljarder till reklam. Fem
gånger mer än till U-hjälp sa rösten i TV. - Gun ska på klassfest (35 år sen hon gick i skolan). Jag tycker det skulle vara
marigt att en hel kväll uppleva skolminnen. Jag vill inte ha
tillbaka en enda dag av mitt liv. Varken barndom, ungdom eller
medelålder som jag väl är inne i nu. I kväll ska jag läsa "Storm
över Anderna". - Min matematik går knaggligt.
Det blir rörigare och rörigare för varje dag. Slutar med katastrof (kanske atombombsmäll). Nu för tiden sysslar man inte
med såna där små leksaksbomber som man använde i Hiroshima
-45. Nej nu är det saftigare laddningar. 1 000 ggr kraftigare,
tyckte jag de sa i radion. Provstoppförhandlingar har pågått
i fem år nu. Utan nåt egentligt enande om förbud. Fler och fler
länder skaffar sig atombombsförsvar. Ja det är mycket roligt
att leva år -68.
I går efterm. var jag inne på Kronhallen. Vi var fyra rader
proppfulla med människor som trängdes mot kassorna. Under
min vandring mot kassan plockade jag i varor i min korg.
Varor som såldes billigt. Det blev Luxus-kaffe, en soppburk och
två kexpaket. När man kom till kassan delades choklad ut gratis.
Hela tiden medan man står i en sån där kö spejar man girigt
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efter topperbjudanden. Blickarna far forskande efter hyllorna,
fram och tillbaka mellan alla staplar av mat. Radiorösten på
morgonen vädjade om hjälp till Biafra, där matutlämning kommit i gång. På en del håll har man redan fått minska matransonerna. Det är för många tusen människor att mätta.
Fortfarande dör massor av benrangelmagra sjuka varje dag,
medan vi i vårt överflöd får gratischoklad när vi handlar mat.
Vi är så inrotade i vårt otäcka system att bara roffa åt oss,
så vi fortsätter vårt levnadssätt hur eländiga vi än känner oss.
Hertha och jag var inne på en bank som firade femtioårsjubileum. Vi tittade på bilder av gamla Karlskoga. Kortet med
hungerdemonstrationen 1918 var med. Vi bjöds på gott kaffe
och tårta. Vita dukar på kaffeborden. Vi kände oss som bankkunder. Medan vi frossade sprang stadens skolbarn och samlade
pengar till Biafra.

Återigen en dag utan att jag lärt mig omvandla ett bråk
elegant. Stundtals förstår jag så bra och kastar mig över ett nytt
tal. När jag sen tittar i facit är det inte samma slutsumma där
som på mitt papper. Jag börjar från början igen. I morgon
har vi lektion igen (om jag törs gå). - Tänk att vara så egenkär
att jag inte vill erkänna hur dum jag är. Jag begriper inte att
Jan klarat alla sina matteår. Bra gjort. Jag längtar bort från
Karlskoga varje dag nu. Det är besvärande att möta bekanta
dag efter dag och ändå inte ha nåt att tala om. En kväll på hem162

väg från jobbet stötte jag ihop med en arbetskamrat från
Björkbornstiden. Trettio år sedan. "Jag kommer till dig en kväll
och har en kvarting med mig", sa hon . . . Vad f-n ska vi med
en kvarting till. . . Hon verka lycklig över sitt förslag, men jag
blev nästan stum . . .
Vi delade en kvarting i ungdomens vår. Det var den stunden
hon ville uppliva igen. Man kan inte uppliva nåt från sin
ungdomstid. Man är en annan människa när man är femtio år.
P.S. Ola har slutat röka . . .

I dag står Lars med sin Vietnam-bössa som han gjort den
senaste tiden varje lördag. Staden är stor, men det blir inte så
mycket i bössorna.

Första november
Alla helgons dag. Förfärligt väder. Det började natten till
i går med kallt piskande regn som höll på hela gårdagen. Isregn.
Det var litet åska på kvällen också.Två kraftiga smällar och
blixtar som lyste upp mörkret ett par gånger. Kaos på vägarna
i morse. De stackars boforsarna hade sin Eländiga HelgErsättning att tänka på. Om de kommer några minuter för
sent mister de en del av lönen. Löjligt. De kan köra ihjäl både
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sig själva och andra för den paragrafens skull. I dag tänker jag
varje stund på tidningsbud och brevbärare. Jag har varit tidningsbud själv under många års tid, så jag minns kalla dagar.
Jag slutade det arbetet den gången jag blev skadad av en bil
som körde på mig. - Kl. är tre e.m., det otäcka vädret fortsätter.
På gatorna överallt i staden står bilar som kört fast i snödrivorna.
I dag ska jag räkna procent-tal hur nu detta ska gå. Nyss
försökte jag skriva en dikt till dem som arbetar ute i kölden.
Det blev ingen bra sak så jag skickar den inte. Det är svårt att
dikta! . . . En sån här dag skulle magister Karbing vara brevbärare. Han tycker nämligen att muskelarbete är mycket lättare
än intellektuellt arbete . . . Tål att diskuteras. En sån här dag
är i alla fall muskelarbete värst, man blir trött en lång tid efter
såna här dagars arbete i kyla. Efter sådana dagar som i går
och i dag blir man oerhört trött.
Johnson proklamerar bombstopp över Nord-Vietnam.
Vi förlorar inte på det har han sagt.
Ingen tror ett ord av vad Johnson säger längre.
Jag är förkyld och trött. Ska pressa en citron så jag orkar
hålla mig vaken en stund till. Väntar Göteborgsfrämmande
i kväll.
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Måndag kväll
Jag har lyssnat på "Kolla in". När jag kom hem från arbetet,
slog jag på transistorn medsamma. Bl.a. hade de med ett avsnitt
av Georg Borgström. Han sa: USA har nu så starka atombomber att de kan förstöra Sovjet tre gånger. Sovjet har mindre
men så pass att de kan förstöra Amerika två gånger. USA har
en krigsbåt som är så dyr att den kostar mer än allt de ger
till U-länderna.
Marx säger:
"Kapitalismens dilemma är:
den kan inte på en gång öka vinsten och massornas köpkraft,
därför är kriser oundgängliga.
För att bli av med kriserna måste man bli av med Kapitalismen."

Vad ska jag sätta för namn på boken tro. "Fru Medelsvenssons vardag"? "En städerskas dagbok"? eller "Mitt sätt att
kommunicera"? Det tål att tänka på. Jag blir så full med skratt
varje gång jag tänker på "boken".

Varför skulle den tokiga

idén rinna upp i mitt huvud. Jag städar på ett bibliotek och
ser hur översvämmad bokmarknaden redan är. Om bokutgivningen fortsätter i samma takt som nu orkar inte jorden bära
vikten av böckerna.
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Jag har funderat på ett läkarbesök. Det tog väl bara en
minut av läkarens dyrbara tid att meddela mig att jag är spritt
språngande galen som fantiserar så mycket. - Klockan tickar
så högt att det är svårt att somna. Jag har två klockor uppdragna.
En av dem ligger på magen, annars går den inte. Tänk om jag
inte somnar förrän framemot morgonen. Då hör jag ingen
av väckarna.

Kvällen före Fars dag -68
Jag har trasslat in mig i för mycket skrivarbete och vet inte
hur eller var jag ska börja. På skrivbordet ligger pappersark till
mattekursen. - Brev påbörjat till brevkamrat Bellie. - Brevark
med nedtecknade julminnen till Läsarnas hörna. - Frågeformulär från Nordiska museet om cykelminnen. - En påbörjad
dikt till en professor som jag tycker varit dum just nu. Osv.
Jag blev gratulerad av Britt på Fars dag. Hon tänker jämt
på mig gamla harpa. Hon vill att jag ska vara varmt klädd på
cykelturerna till arbetet. Därför fick jag ett par sköna strumpbyxor denna dag. Jag låg och sov som en gris när Britt kom.
I går fick jag en liten slant från "Nordiska". Halleluja . . !
Lars har varit i Kristinehamn och sålt Vietnam-bulletiner
idag-
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Klockan är ett natten till den tolfte november. Jag har just
läst ut "Det levande havet" av Jacques Cousteau. Att man kan
få låna så fina böcker. Det är nåt att sätta värde på. Det är
så in i vassen spännande att läsa om djuphavsdykning. Vara
med i andra världar. Se massor med fisk och andra havsdjur
som man inte hört talas om förr. Att uppleva de vackra färgerna
i korallreven, och sedan gå ändå djupare ned i den ena sagovärlden efter den andra. Blekgrönt, rosa, vitt, blått och gult
omväxlande. Både ifråga om djur och växtvärld. Jag läste om
silverglänsande gracila sillkungar (som upplöstes i en kaskad
av silverglitter om de fastnade i nån koralltagg). Schackrutmönstrade fiskar som pilade kring i sina vackra kostymer.
Blågröna bläckfiskar. Och på riktigt djupt vatten t.o.m. vita
och eldröda bläckfiskar. Åh, vilken bok. Vilken värld . . .
Fem år låg expeditionen stilla i Röda havet och fraktade upp
amforor i tusental. Amfororna låg kvar (en del hela) på ett
fartyg som förlist i ooo år före Kr. Sista kapitlet handlade om
atomavfallsutsläpp i Medelhavet. Detta hände i början av
år 1950. Experterna förstod att vattnet och djurlivet höll på att
förstöras. Så tidigt som på femtiotalet visste en del människor
det som många människor inte vet ännu i dag. Jag tänker på
såna människor som inte intresserar sig för mer än det de kan se
och det de kan ta på. - Så är det med allting. Vi lever i var sin
värld alla vi småkryp på jorden. Ibland är det som att gå från
stenålder till atom-ålder, avståndet mellan människa och
människa. T.o.m. mellan individer som bor i samma land med
samma kultur, är avståndet förfärande långt. - Fastän studie-
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propagandan varit så intensiv de senaste åren har en stor grupp
människor inte orkat med både arbete och studier. De har
halkat efter. En del fullvuxna står på folkskolans fjärdeklassstadium, sa en radioröst. De har samma tankar och samma
värderingar som då de var barn (nästan).
Men jag föreställer mig att alla, vilket stadium de än står på,
känner oro. Ingen går fri från den. Man går liksom och väntar
på att något hemskt skall hända, varje stund (atombombsmäll).
Alla känner väl något av den oro jag kände den första tiden
oljeeldningen var i gång i mitt hus. Varje natt fick jag en
känsla av "Nu smäller det". - Min soffa står precis mitt över
oljetanken (golvet emellan). Där låg jag och skulle sova. Hörde
cirkulationspumpen arbeta. "Rätt som det är, flyger jag i
luften." "I tusen småsmulor." "Men efter mig blir det inga
vackra silverstoftkorn", tänkte jag.
Så är det att leva i dag. Man väntar på smällen.
Vetja om intelligentian i vårt land går och är oroliga för nån
slags kulturrevolution. Jag nästan tror det. I många radioprogram tar man upp saker som jämlikhet ifråga om både löner,
arbetstrivsel, bostäder och så. En lektor talade i radio om att
man borde låta allt folk skifta. Ibland arbeta i produktionen
och ibland studera. Maos tankar sprides till fler länder än Kina
som väl är.
I morgon ska en trettioårig grek få sitt dödsstraff. Han vill
inte be om nåd. TV visade hans bild i rutan i kväll.
Han gjorde ett mordförsök på en av Juntans män i augusti.
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Nu ska han få sitt straff. En ung vacker allvarlig man vill dö.
Han vill inte ha nåd. Nog är det hemskt. Man hör sällan någon
yttra sig om livslust. Världen är så rutten att glädje bara kan
existera för nån liten stund. Ingen kan vara lycklig och ha
livslust i grannskapet av miljoner svältande förtryckta människor.
Leve

Världsrevolutionen.

Syd-Afrikas premiärminister, Dr Verwoerd, förklarade när
han som minister för bantuangelägenheter skulle klargöra
sin regerings "syn" på afrikanernas uppfostran och undervisning:
"Det finns helt enkelt INGEN PLATS för honom (AFRIKANEN ) i vårt Europeiska samhälle ovanför den nivå som
representeras av vissa enklare arbeten."
Ex. på hur lagen är i Syd-Afrika. Varje vitt skolbarn kostar
cirka 64 pund årligen, medan ett afrikanskt barns skolgång
kostar 9 pund. Ett Indiskt eller färgat barn kostar 16 pund. Det
är ett faktum att skolgången för de vita är obligatorisk och
innebär skolplikt upp till 16 års ålder medan de ICKE vita
barnens skolgång är sporadisk och otillräcklig. Närmare en
miljon afrikaner om året arresteras och sätts i fängelse eller
bötfälls för brott mot de oräkneliga pass och tillståndslagar som
icke gäller för de VITA.
(Avskrivet)
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Natt till lördag
Första gången i hela mitt liv jag ska demonstrera blir i morgon
för Ho Chi Minhs förtryckta folk och land.
Måtte alla som kan gå vara med i morgon!
Johnsons order om bombstopp första april och första november betydde inget. Ty samtidigt han påbjöd stoppet hade han
gett direktiv till sina generaler i Vietnam, att de får avgöra
själva om de ska bomba eller inte

. När de känner sig

hotade av FNL-förband har de alltså löfte av Johnson att bomba
hur mycket som helst. De har också rätt att strö ut så mycket
NAPALM som helst, enligt Johnson.
"Trots att Johnson sedan månader har fällt fler ton bomber
över Vietnam än den genomsnittliga mängd av bomber som
varje månad fälldes över hela Europa under andra världskriget,
har han övertygat sig själv om att detta är en 'mycket återhållsam' politik."
25/5 -66. James Reston i New York Times.
"Somliga fångar som misstänks för att tillhöra Viet-Conggerillan överlever inte tillräckligt länge för att få tredje gradens
tortyr." (Korrespondent i New York Times. 28/11 -65.)
Om NAPALM: "Allmänheten tycks ha denna motvilja mot
napalm, därför att de tror att det är snällare att spränga
huvudet av en människa än att steka henne." (Amerikansk
officer.)
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Dean Rusk till SEATOS: "USA är absolut tvingat att stanna
kvar i Syd-Vietnam och vi ska utvidga kriget till Nord-Vietnam." (ALLT för att stoppa kommunismen.)
"Vilket egendomligt sätt att utbreda

civilisationen.

För att lära folk hur de bör leva, börjar man med att
DÖDA

dem"
(Ho Chi Minh)

Jag har fått tillbaka huvudvärken. När jag kom från städningen i kväll stupade jag på Lars säng. Den är så skön att
ligga på. Där glömmer jag bort att jag har ett huvud fyllt av
malande problem. Jag somnade och sov där ända tills Lars kom
och ville ha sin säng. Ola stackarn som skulle ha så skönt i en
bekantings sommarstuga medan han läste in en tenta fick
hastigt avbryta sin läsning. (Han hann aldrig börja läsa.) Han
är nu på väg mot Göteborg, med en mycket olycklig liten person,
som han ska försöka hjälpa och trösta.

I dag hände något lustigt. Jag hörde av tre av mina pojkar
på samma stund. I brevlådan låg ett brev från Stig och ett
bokpaket från Jan. Just när jag kom in i huset med detta ringde
Ola.
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Demonstrationen förra lördagen gick bra. Vi var fjorton
personer. Efter allt arbete med spridning av flygblad osv. tycker
man det är lite underligt att inte flera personer ställer upp
i en stad med nära nog 40 000 innevånare. Jag bar plakatet
"USA ut ur Vietnam". Det är det enda viktiga nu. De har
varit där alldeles för länge, och förstört alldeles för mycket.
- Jag har skrivit till kamrat Bellie nu i kväll. Roligt att jag
träffade henne genom Aftonbladets brevspalt.
Jag skjuter upp min räkneläxa till i morgon. Har alldeles
för mycket att göra nu.
En del präster begär löneförhöjning. De har stora representationskostnader säger de. De måste bl.a. ha stor kaffeservis
då de så ofta bjuder "Svensson" på kaffe. Lennart Svahn i riksronden sa i dag att unga teologer i Lund skramlat pengar till
att köpa plast-kaffekoppar åt de stackars prästerna.
Tiden för Europas bildande var marken täckt av ett tjockt
lager med is. Istiden. Kanske slutet nu är nära för Europas del.
Marken kanske täcks av ett tjockt lager smör. Smörtiden. På
TV fick vi se hur stora lager av smör både Sverige och Finland
har. De har inte råd att bygga fryshus till allt smör. Det kanske
smälter om vi får en lång värmebölja, eller om el-kraften
strejkar. - Världen är ur led, som redan Hamlet sa. Aldrig har
man trott att det skulle bli problem med för mycket smör.
Som vanligt fortsätter nyheter att välla fram ur TV och
radio. På nyheterna i dag hörde jag att var femte sekund dör
ett barn av svält i Syd-Amerika. Förra året dog fem och en halv
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miljon barn av svält där. Hundra miljoner människor går
arbetslösa, så man är kanske nöjd med den stora dödligheten.
En professor sa att de som klarar livet (utan att dö) är ändå
alldeles för undernärda. - Klockan är fem i tolv, säger Georg
Borgström. - Stig säger: klockan är redan över tolv. - Vi måste
ha ett fruktansvärt mod, säger Gunnar Myrdal.

Söndag 24/11 -68
Verkligen täta byten av pr. i radio. Först lyssnade jag på
Mobergs "Nybyggarna". I kväll hade man hunnit fram till
guldsökaravsnittet och Roberts tragiska död. Var söndagskväll
nu en tid har jag följt serien. Fast man hört den förut kan
man inte låta bli att lyssna. Jag blir inte trött på Moberg någon
gång, tror jag. Ack om jag stängt av radion sen. Jo Sandro
Key-Åbergs Angeläget var bra, men sedan . . . Söndagsbladet,
som i kväll handlade om TEKNIK. Datamaskiner som kan
matas så att de skriver dikt. Hundratusen additioner på en
sekund kan en sån rackare lösa. När man kopplar Datahelvetets
additionscentra med ordcentra blir det musik. Vart ska det
bära hän. Man blir ängslig av såna program. Fy vad jag känner
mig darrig inför all automatisering.

J
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26 nov.
Ola kom i går kväll. Han ska vara hemma ett tag och läsa,
säger han. Jag är trött. Hade fyra "tanter", här på kaffe i går
och det blir väl magstarkt. Man blir förfärligt trött av innehållslöst prat.
Jag betalade 235 kronor till lyse och vatten i dag. Nu har
jag radions femtiolapp att handla för tills den femtonde nästa
månad. Stiligt att jag fick betalt för det jag skrev, det trodde
jag inte man fick.
I dag har jag fått en bok för jag svarat på "Vet vuxna mest".
Lars och Ola har arbetsamt nu. De arbetar med "Stoppa
Julen". Hur nu det ska gå till. Affärerna svämmar redan över
av onödiga saker. Montrarna dignar av krams. Nu ska jag
höra nyheter och sen sova middag.
I två års tid har jag diskat kaffekoppar på ett av mina städjobb. I dag tala basen om att jag inget har för det arbetet.

Måndag 2/12 -68
Ringde doktor Viotti nyss. Bad henne om remiss till ortopeden för inprovning av gratis stödkorsett. Så fort går det inte.
Det tar mycket lång tid, sa Viotti. Man måste undersökas
därinne först. Satan att bussen till Örebro är så dyr att man inte
kan åka dit.
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I dag hjälpte jag Lill-Märta med att skura lägenheten i
Skogsäng, de ska ut ur den idag. De har bott i den i fyrtio års
tid, och det var mycket småsaker att plocka med innan de visste
vad som skulle sparas eller slängas. Jag var där halv fem i morse
och så höll vi på till fyra i eftermiddag. Märta hade tagit ledigt
från sitt arbete (heldag). Ibland var jag rädd att hon skulle
packa ihop, ty hon slet hårt med städningen. Jag hann inte gå
med i demonstrationen "Stoppa Julen". Gick och la mig direkt
när jag kom från Lill-Märta.
Åkte till Bojan direkt efter arbetet. Hon hade min dikt
uppsatt på väggen: "I mitt kvarter." Hon gav mig en äkta pälsjacka. Allting får jag i klädväg av snälla människor. Bojan
hade så ont i sin rygg. Jag är bra i min nu (peppar peppar).
Ola åkte till Gbg igen, för att söka arbete. Han fick kålpudding
och ett sovtäcke med sig. God natt.
Jag har varit med om något ovanligt. Nobelfesten i Blå
Hallen. TV förstås.
Hade nästan glömt att det finns människor som dansar och
roar sig. Alvarez blev intervjuad. Han hade en väst på sig som
varit i Blå Hallen fyra gånger förut. Buren av andra Nobelpristagare. Under väntetiden ligger den i en skokartong i en
garderob, sa Alvarez från Amerika. Japanen Kawabata var med
sin fru synlig ett par gånger under utsändningen. - Måtte nu
Nuklein-syre-alfabetet föra något gott med sig. Stackars forskare
de vet aldrig om de upptäckt något bra eller inte.
Jo, av Kawabatas arbete blir det nog glädje. Litteratur tror
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jag inte det kan bli något elände efter. Men stackare de som
arbetar inom teknikens område. De vet inte vad det blir för
följder av deras upptäckter.
Ola har hjälpt mig att städa. Han har feber, men gick med
ändå.
Jan ringde att han klarade tentorna den här gången.
God natt, alla som inte är på Blå Hallen och festar. Alla
vanliga arbetare, menar jag, och alla förtryckta, god natt.

Måndag efter Lucia.
Lucia-berättelsen kom inte med i Läsarnas hörna. Den var
för lång påstod de. - Jag hoppas att alla tidningsredaktörer
lyssnade på Lo-Johansson i Angeläget. Han höll ett försvarstal
för novellen. När han var ung fick han och de andra unga
arbetareförfattarna in sina alster i söndagsbilagorna, sa han.
I dag vill ingen redaktör ta in noveller, men kändis-skvaller sport
och annonser tar de emot i överflöd. Heja Lo. Du talade bra.
Här är det som vanligt. Jag vantrivs till det yttersta. Grannfruarna har frågat mig om jag fått några JULPENGAR FRÅN
SNÄLLA MÄNNISKOR i år. I dag kan jag upplysa dem
om att jag fått 200 kronor från Kga:s minnesfond. (Djävla
pengar.) Jag menar inte dem från Minnesfonden, dem är jag
glad att ha, men jag menar det filantropiska systemet. - Jag
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har också fått femton kronor från Nordiska museet, men dem
har jag arbetat för. - Ola är till Storköp och handlar bröd,
margarin och mjöl m.m. Ute är det svart och tungt, inne med.
Tänk att vara deppad när man bor i ett modernt hus med
värme . . .
Flyktingarna i Jordandalen och på andra ställen är nog
deppade de ock. Just nu är området i Jordandalen dyigt efter
en regnperiod, sa Olle Tolgraven i morse på radio.
Nu har det gått ett par timmar av en dag igen. - Mao säger
någonstans ungefär så här: "Ta vara på varje timme. Du får
ingen enda tillbaka."

I dag har jag gjort en Avlat
Jag var på vårdhemmet. Egentligen det enda stället jag vill
gå till. Känner mig gladare bland de gamla. Man kunde tro
att man skulle bli ledsen av att se hur människans sista dagar
är: sängläge, förstoppning, åderförkalkning och så, men jag blir
jätte-lugn efter ett besök där. Tycker inte det är något konstigt
med åldrandet eller något hemskt. Jag tänker på att blommor
och gräs blir vissna och ibland ruttna innan de går bort. - Måtte
mina barn se det så, om jag blir sängliggande flera år innan
jag dör. - Nu ska jag räkna mina pengar och se om jag kan gå
med Hertha och Vega på julhandeln i morgon.
Markitakis så olycklig du är. Jagad som ett djur: Strassbourg-
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Oslo-Stockholm-London-Paris och nu tillbaka i Grekland.
Tänk att lögn kan bli sanning. Junta-männen har fått honom
att ta tillbaka det han sagt förut. Han är så rädd att de ska
plåga hans familj, så han går med på allt Juntan proppar i
honom. Den andre greken är kvar i Norge. Han ska vittna inför
domstol i Strassbourg. Att inget kan göras mot ondska och
makt. Stackars Markitakis.
Jan kom hem på jul-lov. Han ligger och vilar nu. "Det gäller
att inte göra några misstag", sa han innan han stupade i sängen.
Ola målade pojkarnas rum i natt. Nu målar han dörrarna.
Jag har skrivit en insändare till Kga tidn. En Elisabeth
gnällde i går om ungdomens f jantande med plakatbärning. Vi
borde alla bära plakat dag och natt.

Insändare som jag aldrig sände in
Elisabeth har sorgligt nog missuppfattat den vakna ungdomens arbete med demonstrationer och plakatbärning.
Ungdomen lever efter det budord Elisabeth talade om: "Allt
vad i viljen att människorna" osv. Ungdomen vill väcka alla
till medvetande om det våld och förtryck som råder i världen.
Om någon av de aktiva ungdomarna svär är det förlåtligt.
Det är inte lätt att vara väluppfostrad när det brinner i huset
man bor i. Ungdomen måste väcka uppmärksamhet så att
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"folk" börjar tänka. Elisabeth säger också att ungdomen borde
arbeta i stället för att demonstrera. - Jag är en medelålders fru
som arbetat hårt i hela mitt liv. Men den dag jag gjort mest
nytta i mitt liv anser jag vara den dag jag i en demonstration
bar plakatet "USA ut ur Vietnam". De enda som gör något
för att hejda en världskatastrof är just de ungdomar Elisabeth
förfasar sig över. Vi ska vara tacksamma att de inte bara jobbar
ihop status-saker åt sig själva som många andra. De arbetar
för alla arbetares bästa.
Pojkarna har samlat in pengar i dag på FNL:s åttaårsdag.
Ola var till Örebro efter Bulletiner i morse. I kväll är han efter
fler. - Jag lyssnade på ett radioprogram i kväll om Alan Ginsburgs diktning. Jag fäste mig särskilt vid dessa rader:
"Gardiner av levande blod
i ett fjärran Vietnam."
Kan någon uttrycka vad som sker i Vietnam bättre. Amerika är sinnessjukt säger Ginsburg: Masshysteri och massvåld. De spränger snart jorden i bitar. Regeringen är tokig
och driver ungdomen till självmord. Redan på femtiotalet sa
Ginsburg: Vi börjar närma oss en katastrof som är större än de
båda världskrigen.
Smogen kväver New York. Människorna vågar inte se varann
i ögonen längre, miljön angriper förståndet. Maten smakar
plast. Ginsburgs mamma dog på ett sinnessjukhus. Han har
skrivit en lång dikt om hennes lidande i det förlorade landet
Amerika.
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Jag hörde en professor tala i TV. Han hade samma åsikter
om bilar som jag. Bilen har förstört människorna i Europa,
sa han. Han har skrivit en bok om detta ämne. Allting skapas
för och runt bilen. De skulle aldrig ha låtit det bli privatbilism,
säger jag.

Dan före julafton -68
Fick brev från Bellie i dag. Av Britt fick jag ett par Lovikavantar och ett par handskar. Jag fick också en fin skinnmössa
av Britt. Den jag har haft är också gåva från henne. Britt har
varit som en mamma åt sin mamma i många års tid. Redan
då hon var mycket liten ordnade hon med mina kläder, så att
jag inte skulle se för paltig ut. Hon ser alltid efter mig och när
jag är ledsen tröstar hon mig. - Jan gav mig hundra kronor till
mat. Jag blev jätteglad för allt denna dag.

Julafton -68
I går kväll kom Karin och hennes mamma och Sigrid hit på en
pratstund. Sigrid var så stilig i en vackert grå päls med tillhörande mössa. Vi pratade litet om litteratur. Sigrid läser
blindskrift och lyssnar på bandad litteratur. - Ola ligger och
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sover och Jan gick till en barndomskamrat. Lars är i VUF:slokalen och arbetar. Britt och Peter sitter nere hos Vega och
Artur och pratar en stund. - Man kan nästan inte tro att jordens
halva folkmängd svälter och att kriget i Vietnam pågår. Men
i dag dog 82 FNLrare och 12 amrisar. - Här glöggar vi och
radion spelar nu: "Får jag lov, får jag lov att sjunga pojkarnas
visa.. ."

Nyårsafton -68
Jag ska skriva ett par rader innan -68 rinner ut i sanden.
Klockan är snart fem på efterm. Ola och Lars har badat och
jag har legat och vilat mig. - Kl. tolv, just när nyåret börjar, ska
vi gå in till vår granne Gösta Eriksson. Vi ska fira hans sextioårsdag. (Vi håller styvt på traditionerna på vår gata.) Jag har
ordnat med penninginsamling denna gång. Tårta och blomma
också.
Ola och jag har inte hunnit med städningarna ännu. Vi får
börja det nya året med städning.
Annars är det lika betryckt stämning som vanligt. Israel har
bombat Libanons flygfält. Femton plan förstördes. De säger att
det är svar på arabernas kupp mot ett israeliskt flygplan. Freden
har aldrig varit så hotad som nu. Amerikanarna vräker ner
bomber i Vietnam som vanligt (mer och mer). Bomber som
väger fyrtio ton . . . Gott nytt år . . .
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En och en halv timme till innan vi ska in till Gösta. Först nu
är jag riktigt ledig att skriva, men nu är jag för trött. Och så
måste jag städa undan papper i mina skrivbordslådor. Vill
börja nyåret utan allt för mycket skräp. Mitt skriveri till "Läsarnas hörna" kom inte in till jul. Jag hade tippat att få ett av
25-kronorspriserna. Dagboken är snart full (men gudskelov
inte jag).
Jag är trött jämt. Har tänkt börja ett härdande friluftsliv.
Har ju tid nu sen jag fick oljeeldning. - Men pytt jag lägger mig
mitt på dagen om jag kan komma åt! Då somnar jag bums.
De senaste tupplurerna har jag drömt mycket. I en dröm satt
Farfar och jag och klippte julgranskarameller.
I en annan dröm läste jag högt för Artur om Asiens problem,
i den allra senaste drömmen (i dag) skrev fru Salberg och
hennes son ut en check åt mig (tack kära fru Salberg!).
TV visade en film om överflödssamhället i går. Precis som i
verkligheten. Folk slängde bort användbara saker. Bara för att
få köpa nytt. Pjäsen handlade om en renhållningsarbetare som
såg hur mycket det blev slängt i sopnedkasten. Nog har vi
alldeles för många prylar omkring oss. För många kärl, för
många kläder. Åtminstone har jag för mycket kläder, fastän jag
aldrig köper några. Jag får massor av fina kläder till matttrasor. Det är endast att välja och vraka, ty nästan allt går att
använda. Bortkastat för att det är omodernt, eller för att ägaren
har sett nån annan som haft samma plagg. Pjäsen slutade med
orden: "Det enda som behövs i detta land är kapital."
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Det är så sant. Maten är enastående dyr. Detta år har jag
tjänat 13.000, när skatten var dragen hade jag åttatusen på ett
års slit. Det är inte lätt att klara sig i ett kapitalistiskt land med
en sån summa. Jag tänkte skriva till Bellie i dag, då Sverige
erkände Nord-Vietnam, men ska lägga mig nu medsamma.
Ska upp tidigt i mom bitti.
Inte en minut har jag sovit denna natt. Tvinnat mig som en
osalig ande (det är jag ju) än hit än dit. Ska klä mig, dricka
termoskaffe och cykla till jobbet. Sen fram på dagen vill jag nog
sova. Jag har länge haft fel dagsrytm. Är ängslig för Ola nu.
Om man vore så lycklig åt livet som A. Henriksson visade att
han var i ett TV-program. Han verkade faktiskt helnöjd. Han
är en mycket bildad man. Då är det ändå underligare. Ju mer
man vet, ju eländigare känner man sig, trodde jag i min enfald.
Men det är klart att man kan stänga in sig t.ex. i litteraturens
värld. Man kan stanna kvar där och vara lycklig. Så fort man
går ut i den vanliga världen, tror jag att man känner oro.

31 j a n . - 6 9
Just nu är luften fylld av vita virvlande snöflingor. Den synen
ger mig minnen från min barndom. - Jag satt i Fars rum i
Klaralund. I järnkaminen sprakade det muntert. Det var så
varmt och tryggt i Fars rum. - I dag sitter jag i mitt hus (som
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är belånat till taknocken). Ingenting är varmt, ingenting är
tryggt, ingenting är muntert, det bara är. "Hökens år" som jag
köpt ny, ligger här bredvid mig och ser allt annat än ny ut. Jag
hade lagt den på golvet bredvid soffan i går kväll (till nattläsning). Sen tippa jag ut ett "vattenglas" när jag titta på klockan
i natt. Nu ligger "Höken" på tork.
Ack om de verkliga hökarna också låge på tork, om de vore
mindre effektiva än de är. Då kanske spänningen i världen
lättade
I går kväll gick jag på Cuba-utställning i konsthallen. Där
visades film från Cuba gratis. En film handlade om sockerrör.
Man såg att jorden är bördig och fin där. Om de bara finge
sälja sitt socker till skapligt pris. Djävla handelsblockader som
gör det omöjligt för en del länder.
För närvarande är världens totala upprustningskostnader
140 miljarder dollar per år. Över sextio miljoner människor är
anställda i vapenindustrin.

De nuvarande försvarsutgifterna

överskrider den totala nationalinkomsten i u-länderna. Över
åtta miljoner amerikaner är genom sitt arbete beroende av
Pentagon.
Känner du landet
där kanonen blommar
och sprider ut sitt frömjöl
över hela världen
Befruktar krig
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så de slår ut i sårskorpor
Blödande kalkar
över hela världen
Vallmo som granater
Känner du landet
Känner du det landet
Känner du landet
där kanonen blommar
Det heter Sverige annars,
ligger vid en insjö.
(Lars Forssell)

"Vem skulle våga påstå att de amerikanska soldaterna är i
Vietnam för att de själva vill det. De inkallades i det militära
och lärdes det 'kloka' i att lyda order. De skickades till Vietnam
på order från generalerna i Pentagon, som i sin tur fått order
från försvarsministern, som i sin tur fått dem av presidenten
som vistas i ett dimmigt fjärran. Fältsoldaten i Vietnam, han
som ligger i gräset och för avtryckaren bakåt när en liten
utsvulten Vietnames passerar siktet, lyder bara order, verkställer
en politik och en plan. Han vet knappast vad det är fråga om.
Man har trasslat in honom ordentligt i TV-slogans och basebollserier. Allt han vet är att han har utsetts att genomföra vissa
rituella plikter. Han är välutbildad och gör så gott han kan.
Han gör ett gott arbete. Han kanske vill glädja sina överordnade.
Han vill kanske bli sergeant eller nåt ännu bättre. Han vet inte
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vem han ska döda förrän han har gjort lumpen. Han kunde
lika gärna komma ut genom kaserngrindarna beredd att döda
svenskar. Han kommer att döda en svensk om han får O R D E R
att göra det. Detsamma gäller för poliserna i Watts. De har
fått veta vad de ska göra och inte göra. De har anställts som
polismän. Så när de hittar på nåt i något smutsigt getto i detta
skitland, så betyder det bara A T T DE LYDER ORDER.
DE LYDER ORDER!"
Eldridge Cleaver
i boken "Fråga inte ditt land"
"Vilken lycka för 'regeringarna' att människorna inte tänker.
Det förekommer bara då man utdelar en order, eller verkställer
en order."
Hitler i bordsamtal i januari 1942
Massan föredrar den som befaller framför den som bönfaller
och känner sig innerst inne mera tillfredsställd med en lära
som inte tolererar någon annan vid sin sida."
Goebbels

Söndag kväll
Ola har inte kommit från Karlstad än. Vad ska det bli av hans
vilsenhet. - Nog är det svårt att veta var man har sin plats. Man
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måste klamra sig fast vid ett grässtrå, där man håller ett slags
grepp så att man vet något så när var man befinner sig i Kaostillståndet. Mitt grässtrå är mitt städarbete. Jag kan ju kalla
moppen grässtrå. Så länge jag orkar hålla på med det slitet
vet jag min plats i tillvaron.
I dag på middagen hände något roligt. Britt kom hit på skidor,
och sen åkte vi över en timmas tid nere på gärdet mot Lötaskogen. Underbart att vi ännu har luft gratis. Stackars alla
storstadsbor. I Tokio är det så illa att poliserna som står på pass
på gatorna måste ha syrgastuber med i sina vaktkurer, de får
springa in och dra ren luft då och då. - Vi hade ren luft på
gärdet i dag. Ingen sol men luften var så där härligt vinterfrisk.

Söndag 2/2 -69
Ola ligger på Karlstad lasarett igen. Jag fick telefonbud
i dag. Det är besöksförbud, men Britt gav mig tio kronor, så att
jag får ordna med blommogram i morgon. En liten hälsning
hemifrån. Syster visste inte om det var Hongkong-influensan,
de tar prover nu. Bojan var här och hämtade böckerna till
"Vietnam"-cirkeln. - Jag har inte sportat en minut denna helg.
Känner mig som en uppblåst padda.

•8?

Måndag kväll
Ola är bättre, men har fortfarande hög feber. - Stig ringde
från Gbg. Han var tillbaka efter Norrlandsturnén. - I dag har vi
här i huset startat en "litterär" cirkel. Det låter väl flott. Hertha,
Vega och jag ska träffas en gång i veckan (och inte bara prata
strunt). Vi ska försöka lära oss prata lite mindre. Läsa en dikt
snyggt, och tala om vad vi får ut av den. Eller nåt prosastycke
vi tycker om. Hertha läste en sak av Shakespeare, Vega en av
Runeberg, och jag försökte tala litet om ord och deras betydelse.
Det var en rolig stund mitt i all bedrövelse.
I morgon är Lars och jag bjudna att smaka Pite-palt hos
Britt. I går kväll lyssnade jag på musik från Göteborg. Stig hade
ringt och talat om att han var med i det programmet. - Det var
så roligt att höra Stigs röst ur radion (han blev intervjuad).
Medan han talade kom jag ihåg den gången han tvättade en
vägg i köket, medan jag cyklade ett ärende med Ola och Jan
som då var små. Transistorn stod vid den väggen, som Stig
tvättat en gång för flera år sedan. Denna kväll hörde jag hans
röst "från väggen". Han talade om musik.
I går fick jag meddelande att Lars fått avslag på det behovsprövade studiebidraget. Jag tjänade 13.000 förra året. Plus de
85 kronorna i månaden för trapporna. Men de pengarna räknar
jag inte med, ty de går direkt till lånet för oljeeldningen. Nu
får jag skriva direkt till Studiehjälpsnämnden. Jag är dödstrött
på alla blanketter.
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"Drömmar"
En natt håller jag till nere i min källare. Jag snickrar på
standaret jag ska ha vid Världsrevolutionen.
Eftersom jag är analfabet i snickring får jag hålla mig till
Trial and error-metoden. Det är svårt att få fast tyget på
trästativet. Det fladdrar hit och dit och blir knöligt så att bokstäverna kommer på varann.
De ska synas ordentligt. Jag sliter och arbetar. Men det är
ett roligt arbete. Jag känner att jag gör nytta för ovanlighetens
skull. - I drömmen sjunger jag Internationalen, som jag börjat
träna på i vaket tillstånd. Sjöng den aldrig som ung, ty jag var
aldrig med i någon förening. - Nu är jag i alla fall med i
Världsföreningen både i sov- och vak-tillståndet. Jag har inte
skrivit på några papper eller stavat efter några paragrafer,
men stadgarna finns inne i huvudet:
Bort med allt förtryck. Fram för gemenskap och förståelse
för alla minoritetsgrupper och alla befrielse-arméer.
Ben Sue, utplånad by av Jonathan Schell. Läser man den
boken av en amerikansk akademiker (ögonvittnesskildring), då
vet man igen det man visste förut (genom andra skildrare).
Amerikas försök att rädda Syd-Vietnam från kommunismen
i norr är verkligen det råaste man kan tänka sig. "Folket" vill inte
bli räddade från någonting bra till något amerikanskt elände. Folket i de små byarna vill leva på det sätt som passar dem
och deras land. De vill inte demokratiseras (bombas). De betalar
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skatt till Viet-Cong, som de får hjälp av. Det ser de ju själva.
Av USA får de INGEN hjälp. De vill INTE pacificeras (flyttas
ihop i flyktingläger medan deras hem bränns upp). Amerikanarna letar efter Viet-Cong överallt

I flyktinglägren står

stora skyltar "Välkomna till frihet och Demokrati". - Vad är
det för frihet att leva i flyktingläger och skiljas från sina män
(de är oftast FNL-are eller Viet-Congar, som amrisarna säger).
Vietnamesernas hem jämnas med marken, deras risodlingar
bränns upp med NAPALM (de själva också), all mark bränns
sönder med GIFTGASER. Allt är så barockt att man undrar
om generalerna är av människosläktet. Vilddjur och Monster
är de.
Den kemiska krigföringen började redan 1961. Piloterna på
besprutningsplanen har order att förstöra ALLT på en sträcka
motsvarande New York-Washington.
Super-napalm brinner både pä snö och vatten.
Vid de bombningar som USA:s flygvapen företagit dygnet
runt sedan början av 1965, mot byar och städer i Nord-Vietnam,
har NAPALM, vita fosforbomber och lazy-dog-kanistrar hört
till rutinen.
Lazy-dog är en granatliknande bomb som innehåller 250
långa smala rakknivsvassa stålklingor. Fyrtio sådana bomber
bildar innehållet i en cylinder, alltså sammanlagt 10.000 stålklingor. Lazy-dog-bomberna har fällts oavbrutet över NordVietnams mest tättbefolkade områden. - Stålklingorna verkar
som en bredbladig kniv, de regnar ner över invånarna och
skivar sönder ALLT i sin väg. I Than Hoa-provinsen har 10.000
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sådana bomber fällts och utlöst hundra miljoner stålklingor
över en enda provins.
"Jag var där vid den tiden och jag träffade överlevande och
talade med släktingar till dem som dödats."
Bertrand Russels sekreterare,
amerikanen Ralph Schoenman, 1966
Nu längtar jag efter att få sova. Ett stort problem att tvinna
sig i ångest timme efter timme. En vacker dag strejkar jag från
allt. Man orkar inte fortsätta som vanligt när man vet att bombantalet bara ökar i Vietnam. Mer och mer lär det bli efter
Nixons framträde på arenan. - Senatsledaren Lyndon B. Johnson var tveksam 1954 att släppa lös helvetet över Vietnam.
Radford och Nixon, som då var vice-president, var ivriga att
ta till stor-släggan med detsamma (atombomber). Vad har vi
inte att vänta av Nixon.
I går hade vi cirkelmöte. Det är jobbigt att lära sig någonting
ordentligt. Vi har börjat läsa Genéve-avtalet.
Jag undrar i min enfald hur det skulle ha varit om Världskyrkomötets delegater i en lång rad tågat mot Vietnam i en
demonstration. Fler och fler människor skulle anslutit sig efter
vägen. Jag tror i min enfald att det kunde hjälpt, och delegaterna
i Uppsala sa ju att de var tvungna att göra något nu.
Kulturkvarten talade om antirobotvapen. Hur städer ska
skyddas med ett slags skärmar som ser robotarna komma. Det
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kan gälla minuter. (Nu får väl Yngve vatten på sin kvarn igen,
vi måste ha ett starkt försvar.) Ska städerna ligga i underjorden
som i Karin Boyes "Callocain"? Vi är där snart. Vidare fick
jag höra en till upplyftande sak. Om "dödspolisen" i Brasilien.
Det behövs inga domstolar, inga försvarsadvokater i framtiden.
Polisen tar hand om slutdomen. Väck med alla som inte är
effektiva i den kapitalistiska världen. Vi i Sverige har ju hittat
på vi med. SOCIOPATER.

Dessutom har vi Bofors stridsvagn S

med laserstråle. Framtiden är LJUS.

14/2-69
HURRA. Deklarationen är klar. Jag var där lite före tio kom ut halv ett. Urlakad fastän jag inte räknat något själv. Varje
år säger jag mig själv: "Detta är sista gången, nästa år går jag
inte." Jag är husägare, därför är det så krångligt att deklarera.
Innan man får fram alla inteckningar, lån osv. Fan att ha ett
privathus. Det är förargligt. Otäckt. I en tid då det finns
människor som inte har ett tält nån gång. Tankarna flyger och
far bort. Medan jag gick och städade i morse visste jag så väl
vad jag skulle prata om på kvällens cirkelmöte (när jag kommer
dit vet jag inget). I tankarna underströk jag Östes teori om
minoritetsgrupperna i Syd-Vietnam under Diems regim. Att de
som överlevde Diems terror naturligtvis slöt sig till Befrielse-
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fronten efter dess bildande i960. Det är självklart. Enligt västerländska rapporter var ju USA där som rådgivare.
Bönderna i Syd-Vietnam fick inga råd, de bombades och de
fick betala 80 % av skörden i arrende. Då gick de till FNL
så klart. Av dem fick de en jordbit. - De upplevde Diems tortyr
och de ville för allt i världen inte bli befriade från Viet-Conggerillan. Av dem fick de hjälp mot Diems förtryck. Mot Diems
polis-stat. Den här veckan har jag läst Sara Lidmans "Samtal
i Hanoi" och Salisburys "En amerikan i Nord-Vietnam".

24/2 -69
Min semester har börjat. I går eftermiddag när jag vacklade
in i mitt kök efter sista städdagen ett tag, kändes det skönt att
veta sig vara ledig tre veckor. Mer har jag inte råd att ta (har
rätt till fem). Åh vad jag ska läsa den här tiden, tänkte jag.
Nu har första ledighetsdagen gått, men jag har inte hunnit läsa
tidningen än. Vet inte hur det gått för FNL i dag. I går i TV
såg vi avbrända landområden. Amrisarna sätter in mer och mer
styrkor. De blir aldrig färdiga med sin demokratisering av det
stackars Vietnam. Hur ska nånting kunna växa i den jorden
nån gång. - TV visade ett program från Florida också. Vackra
nationalparker med prunkande växtlighet. På floderna såg man
sportfiskare lugnt kajka kring. - Kanske de får sin vackra natur
förstörd av nån katastrof eller nåt krig nån gång de med. -
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Nixon har talat med Wilson. Under sin Europa-resa vill han
tala med vanliga människor. Det finns nog många som vill
TALA med Nixon också.

Andra semesterdagen
Britt var med mig till stan och ordnade en del ärenden. Vi
gick också till häradsskrivaren. Britt hade kommit på den ljusa
idén att jag skulle söka skattelindring. Jag har inga barn under
sexton år. Men när alla pojkarna "läser" blir det ont om
kontanter. - Jag hade trott att nån på byrån skulle erbjudit sig
att fylla i blanketterna, men tok heller, på bordet bredvid mig
ligger det två sorters ark att fylla i. Av mig personligen. På den
ena står det:
Om sådan ändring skett i skattskyldigs civilstånd, vartill
hänsyn skall tagas vid taxering under året näst efter inkomståret . . . Om inte särskilda förhållanden (t.ex. ömmande omständigheter eller särskilt stora skattebelopp) därtill föranleder skall
jämkning av preliminär skatt här ske endast om på grund
av jämkningen preliminär skatt kommer att tagas med minst
en femtedel högre eller lägre belopp än som utan jämkning
skulle erläggas, dock ej då ändringen understiger 25 kronor . . .
Om skattskyldig eller om han avlidit, hans dödsbo, gör sannolikt
eller det eljest för den lokala skattemyndigheten framstår såsom
troligt, att den preliminära skatten kommer att avvika från den
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slutliga skatten till följd av ändring i inkomsten eller i avdrag
för omkostnader i förvärvskälla eller beträffande allmänna
avdrag uttages den preliminära skatten enligt skattetabell m.m.
Den andra blanketten var lika trälig. Jag ORKAR INTE
söka skattebefrielse, det är lite krångligt.

Fjärde semesterdagen
Lars åkte till Gbg i går. Nu är jag ensam hemma. Vilken lyx.
Vi tala lite om bostäder Lars och jag innan han åkte. Gott och
väl kunde några fler personer få rum i huset, när pojkarna är
borta för det mesta. Lars sa att han vill ha ett rum för sig själv
medan han går i folkhögskolan. Han ska gå i Karlskoga. Vi har
varit så många förr, nu vill han att vi ska ha litet utrymme. - I
dag har jag legat lite. Har ont i huvudet, kanske Hongkong
för grannarna har varit sjuka och det smittar. Jag märker att
det blir värre att hålla i pennan ju äldre jag blir. Man får svullna
händer av att vara i vatten jämt så gott som. Jag har också
lätt att få självsprickor om vintrarna. Sådant är livet när man
är städerska. - Det är så förtvivlat skönt att vara ledig helt och
hållet. Slippa cykla iväg i kyla och snö. När jag kommer fram
till stan är jag så trött ibland att det är svårt att orka städa. På ett ställe jag städar anmärktes det på att jag dammat slarvigt
för en tid sedan. När städchefen sa till mig svara jag att det
borde vara jag som klagade i stället. Tre, fyra stora papplådor
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om dagen fulla med skräp, papper, en del av papperen dränkta
i kopieringsvätska. Man blir anilinfärgad helt och hållet när
man plockar ut det ur lådorna. Ofta ligger travar med kuvert
i papperskorgarna, ioo-tals kuvert som är nya och fina. De har
endast ett litet namn maskinskrivet på den ena sidan. Någon
i "Lekstugan" har väl övat sig i att skriva maskin. Jag tar alltid
hem såna kuvert. Förra veckan hade jag en hel bärkasse med
hem. Man kan använda dem om man skriver handstil över den
lilla tryckta raden. Jag brukar tänka på Vietnams pappersbrist
när jag ser detta ödsel av stadens papper.
Att de slänger bort kuverten är ju bara bra (dem använder
jag) men det var kopieringspapperet jag kunde anmärka på,
om jag vore lika grinig som vissa personer. - Jag har en timmes
betalt för att städa "Lekstugan". Sex kronor och femtiofyra öre,
varje dag. På det ska golven och skrivborden ses över och allt
skräp bäras ut.
Jag ringde Häradsskrivaren i går angående skattelindring.
Tänkte fråga om jag var tvungen ha läkarintyg angående
nedsatt arbetsförmåga. Jag hann aldrig så långt: när han fick
höra att jag inte hade barn under sexton år, sa han att jag inte
kunde få lindring. När jag antydde att blanketterna är svåra att
fylla i, röt han: "Det finns väl nån som kan hjälpa er om ni
inte kan skriva själv." - "Skriva kan jag, men nu vill jag veta:
Hur mycket får man tjäna per år (när barnen är över sexton)
om man ska kunna få skattelindring?" "5.400: - " , sa han. - Jag
tjänar alldeles för mycket!
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Åttonde semesterdagen
Nixon-aset har åkt hem till Amerika igen. - Jag har varit ute
och åkt skidor två dagar i sträck. Det är de viktigaste händelserna
nu. Plus ett intermezzo vid rysk-kinesiska gränsen samt en uppflammande Berlinkris i samband med val till Förbundsdagen. Under min ledighet ska jag försöka att inte tänka på världshändelserna. Jag ska tänka på mig och mitt (som vanligt).
Nu ska jag gå till sjukkassan och fråga chefen där om jag
möjligen kan söka till Kungs för att få förtidspension. - Orkar
nog inte vara kvar till jag blir sextiosju. I en del länder har
kvinnor som fött fem barn förtidspension automatiskt. De som
haft tungt arbete också. Här i Sverige är det bara änkor som
får pension, hur unga de än är (riktigt sjuka kan också få).
Inte frånskilda. Änkorna får bara för att de haft förmånen att
bli försörjda hela tiden innan de blev änkor. - Nu kommer
solen fram fastän klockan är tre efterm. När jag skidade förut
i dag var det disigt. Man såg lite av solen bakom molnen. Det
är underbart att vara så rik att man äger ett par skidor. Mina
fick jag av en städkamrat för ett par år sen. Så har jag
"Farmors" bottiner på mig. Får plats med två par sockor i dem.
I går åkte Britt och jag en snitslad bana in i skogen. Det var så
innerligt skönt bland granarna. Solen lyste fram i gläntorna.
På ett ställe träffade vi en ung bekant familj. De höll på att
göra upp eld för att grilla korv. Vi vart bjudna på korvkalas mitt
inne i skogen. En härlig söndag att minnas. Mina rovor minns
vi nog också. Jag slog mig inte så det gjorde ont, fastän huvudet
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slog i rätt hårt mot den isiga skidbanan. Skönt att ha trähuvud
såna gånger.
Lika svårt att skriva för mig i dag. Pennan känns som en liten
tändsticka i näven!

Tisdagen - disigt och grått
Jag hade tänkt gå till sjukkassan, arbetsförmedlingen eller nån
kurator (om det funnes) i dag. Men bryr mig inte om det.
Ingen kan ändå hjälpa mig till bättre arbete eller förtidspension.
En präst skriver i "Kuriren" i dag att han tycker prästerna
ska vara anslutna till T C O i stället för SACO. Strida för löneutjämning i stället för mer betalt. Han säger också att tungt
arbete borde betalas mer än lätt arbete. Det tycker inte vår
städbas: I telefon nyss när jag anmälde två timmar extra för
nedbärning av makulatur (jag hade burit flera gånger utan att
ta betalt) sa han två gånger: "Tog det verkligen två timmar?
Man får inte ta betalt för att det är tungt. Har ni burit i två
timmar?"

2/3 -69
Jakt på kommunister

(människor).

Indonesien har under de fyra sista månaderna genomgått ett
blodbad, ett ofattbart blodbad som har få motsvarigheter i
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modern tid. Femtonde januari talade Sukarno i ett offentligt tal
om 87.000 döda . . . Initierade källor uppskattade då siffran
till 200.000. - I dag sätter moderata beräkningar den mellan
300.000 och 350.000.
Offreji är kommunister eller dömda så.
På östra Java drev liken av halshuggna människor dagligen
i dussintals nedför floden.
Ön Bali. Massavrättningar och utplånande av by efter by. En konsulattjänsteman i Surabaja godtar en siffra på 200.000
döda. Bali har en befolkning på två miljoner.
Sumatra. Antalet dödade 200.000. När dödssiffran för andra
öar som Borneo och Sulawesi adderas kan summan mycket väl
uppgå till 600.000.
(Franska tidn. Le Nouvel Observateur)
Times i London hade 13/4 -66 en rapport från en korrespondent som nyss återvänt från Indonesien. Han hade en intervju
med en man från centrala Java som deltagit i det organiserade
mördandet och han sa: "I slutet av oktober kom arméenheter . . .
och jakten på kommunister och deras familjer började." Han
fortsatte: "Vi omringade deras hem och dödade alla inomhus
med knivar, medan militären sköt dem som försökte fly. Tillsammans dödade vi 3.000. Vi kastade dem i floden eller in i
djungeln."
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Den borgerliga nyhetsförmedlingen fungerar alltid väl när
det gäller att ge svenska folket en ofullständig, skev och politiskt
tendentiös bild av vad som sker, i Sverige som i utlandet. Men
detta har nått helt otroliga proportioner när det gäller rapporter
om vad som skett i Indonesien sedan oktober 1965.

Vi har ett liv. Endast ett.
Låt oss inte slösa bort detta enda liv på förtal, osanningar,
hämndbegär . . .
Låt oss försöka göra det bästa av detta enda liv.
Inte en enda timme får vi tillbaka.
Alla har vi mer ont än gott i oss.
Låt oss försöka bli NYA människor.
Låt oss försöka bli socialister.

Lördag 8/3 -69
Vädret är grått ruggigt och "svart", fastän snön vräkt ner
hela dagen. Man ser inte att snön är vit, så dystert är det. Ingen
skidutflykt har jag gjort i dag. Åkte till biblioteket i stället.
Lånade bland annat Petter Bergmans dikt "Då dog Sverige"
Lars har sålt bulletiner, och jag möblerade om i mitt rum när
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jag kom hem från stan. Tog ner en av sängarna i källaren så
det blev litet rymligare.

Telefonen stängdes av i förrgår.

Jag saknar den inte. Såna saker är för högavlönade.

Ett par ord kan betyda mycket
För en tid sen skicka jag en hälsning till en kvinnlig journalist
som skriver i "Kuriren". Jag skrev hälsningen uppe i kanten av
ett brev som jag sände till "Läsarnas hörna".
om nån skulle se den lilla hälsningen nån gång.

Visste inte
I morse

läste jag i Kuriren att hälsningen gått fram till henne. Hon hade
glatt sig åt det jag skrev, fast det bara var en liten mening.
Endast ett par ord. - Jag har också sänt en hälsning till Gunnar
Västberg som skriver i Aftonbladet. Han hade för en tid sen
skrivit en artikel om "Två slags ungdom": jag tyckte den var
så fint skriven.
Bråttom, bråttom, bråttom. Potatisen är snart kokt och jag
ska till arbetet om tjugo minuter. Det är skärtorsdag i dag.
Stig är hemma. Han var till lasarettet i morse efter ett brev som
ska lämnas till Sahlgrenska, då han kommer ner till Göteborg
igen. Han har fortfarande ont i magen, men vill vänta med
operationen till hösten. Det är så mycket på gång nu både med
skola och musikliv.

Nyss kom Ola hem med armen i band.

Stackarn . . . Han börja arbeta på Sahlgrenska sjukhuset i
måndags, skadade sig i en tumme och skulle vara sjukskriven
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över påsk. När han liftade upp till Karlskoga blev han skadad
vid en bilolycka (lindrigt) i samma arm som han redan gjort
illa. Nu har han ätit och badat och gått till sängs. Han mådde
illa efter stelkrampssprutan han fått. Han fick ringa till Gbg
och meddela att han inte kan arbeta på en tid.
Förtrycket hårdnar i Syd-Afrika. Dödsdomarna ökar. I september 1968 satt över 45.000 sydafrikaner i fängelse för handlingar som i andra stater inte anses som lagbrott. De flesta av
dem torteras, enligt Rickard Fulk (intern, juriskommissionens
observatör).

Påskafton
Stig, Ola och Lars säljer bulletiner på stan. Både Vietnam
och Black Power.

Jag har bakat, handlat, städat och lagat

mat (samt tvättat).
Ska ner till min "kära" storstädning i eftermiddag. Jag har
många golv att bona och många fönster att tvätta. Bäst att passa
på under helgerna då man kan vara där många timmar.
I Texas har de opererat in ett konstgjort hjärta av plast på en
ung man (måtte jag slippa en sån operation, jag avskyr plast).
Plasthjärtat fungerar i tio dagar, sen ska det bytas ut, om de
får in något olycksfall som passar att ta hjärtat av. 125.000
kronor kostar den operationen. Mannen ligger nu och har
slangar från plasthjärtat till en motor bredvid sängen.
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Suez-kanalen
Strider, strider, strider

Båda parter beskyller varann som

vanligt. Ingen kan medla. Palestina-flyktingarna får bo i sina
tält all framtid, syns det.

Stackars gamla nyvalda Golda

Meir. Hon har inte lätt nu. Storkrig är nog oundvikligt om inte
Israel ger efter lite.
På middagsnyheterna sas: USA håller på med den största
operation de haft i Vietnam. De ska försöka bomba bort den
7.000 man stora FNL-armén, som den senaste tiden gått till
anfall mot USA-baser och regeringstrogna städer. Ett fartyg är
på väg till Nord-Vietnam för att börja bombningen. Hela dagen
i går kände jag en sån där ångest som man inte kan bota med
varken kaffedrickning, bokläsning eller något annat.
Är det underligt att Stig är på väg till lasarettet igen. Hur
ska någon mage kunna läkas i denna fasans tid.
Om jag bara kunde hämta tröst ur "Mao Tse Tungs tankar"
denna bedrövliga dag, men jag orkar inte läsa ens.

Efter påsk
Allmän oro

Nixon fortsätter Johnson-politiken. I

medelhavsländerna beskjuter de varann varenda dag. Jarring
och de fyra stora kan inget göra. Biafra svälter. Omoahia är
omringat av federala styrkor.
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I USA är flera av "Pantrarna" tillfångatagna och för att
komma fria måste de betala borgensummor så höga att ingen
kan skaffa pengar till det. . . Jag ska gå upp tidigt i morn och
lägga flygblad för Vietnam-veckan. Stig åkte till Göteborg i går.
Programmet Tidsspegeln hade en debatt: Ska Sverige vara
med i EM i Aten eller ej. En del av dem som vill åka har så
medeltida uppfattningar: "Vi ska åka om regeringen säger att
vi ska vara med." De vill inte ta ställning själva.

Jag tror

regeringen bestämmer att "vi" ska åka.
Opium för folket; alltså.
I Tyskland där arbetarna från den tidigaste medelåldern
regerats med byråkratiska åtgärder, där folket inövats att tro
blint på myndigheternas auktoritet, gäller det framför allt att
försöka göra 'individen' självständig."
Karl Marx i ett brev till Schwezer 1868.

Avtalsförhandlingarna är snart klara för den här gången.
De har manglat i ett halvt år nu. Låglönarna får antagligen
femton öre mer i timmen som jag har fattat det. Härligt vad VI
ska festa om. Torsten Rapps lön ökade med en ansenlig mängd
femtonöringar.
Det är midsommardag. Varmvarmt är det. Riktig sommar.
Min midsommarfirning gick fort över. - När jag gick för att
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vattna blommor hos en grannfamilj som är borta, plockade
jag på ett gärde sju sorters blommor. Jag glömde att lägga dem
under huvudkudden i natt som var. De står i ett vattenglas
bredvid mig på köksbordet. Rödklöver, Vitklöver, Solöga, Blåklocka, Maskros, Förgätmigej och en blomma som jag inte
vet namnet på.
Linnea, Rut och jag. Tre grannfruar på utflykt. Vi åkte till
Östra kyrkogården. Vi tog kaffe med oss för att sitta vid Svartälven, som flyter fram nedanför kyrkogården.

När vi gick

bland gravarna var det som att gå bland idel bekanta. Se där
ligger hon, se där ligger han, sa vi i ett kör. Jag läser sällan
familjespalten så jag vet just inte vilka som lever eller är döda.
På kyrkogården fick jag hälsa på många bekanta. Vi kunde
inte dricka kaffet vid älven. De små svarta flugorna som plågat
oss denna sommar var där i hundratal, nej tusental. På en bänk
bredvid gravarna drack vi vårt kaffe. På Nils Carléns, Mors
och Fars gravar la jag vita pioner.
Den kvällen tänkte jag särskilt på de döda. Det skulle inte bli
så konstigt att komma till dödsriket (OM det finns en existens
"efteråt" som en del människor tror). Det är så många bekanta
före. Släkt, vänner, kamrater är där.

Jag tänkte på en del

av Fridegårds böcker där han skildrar övergången från liv till
död, hur väl mottagen man blir av dem som redan är döda
och hur man tänkte på dem som ännu levde. Man tänkte på
dem på ett befriande sätt, utan att känna smärta.

Fridegård

är där, Torsten Johnsson, Che Guevara och många många
fler

och Ester Hedelin . . . Nu kom bilden av henne fram
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igen. Hon har varit död länge, men nästan jämt då jag tänker
på de döda kommer bilden av Ester fram. Hon var så ung då
hon dog. Vi var inte så "bekanta" i livet, men efter hennes död
kom vi varandra nära på något sätt.
Jag tänker ofta på henne.

"Först när den stora massan arbetare själva har tagit den
vetenskapliga socialismens skarpa tillförlitliga vapen i sin hand,
kommer alla småborgerliga och opportunistiska tendenser att
rinna ut i sanden. Då står rörelsen också på fast och säker mark.
Det är mängden som gör det."
Rosa Luxenburg
"Varenda människa borde ha nåt slags betyg på att hon är
duktig tror jag. Ty när jag är som mest nedtryckt, tänker jag
på mina betyg inne i skrivbordslådan. De är mina statussymboler.
De ger mig självkänsla att inte ge upp. Man får litet ädlare
känslor i västen, när man har betyg på att man inte är analfabet.
, „ , , , . , , , , , .
Fil. Städ. Maja Ekelöf

Alla borde ha fina betyg . . .
75

Just nu ringde Britt från Folkets Park. Peter och hon hade
vunnit en klädkorg med mat - på Bingo. Trettio kronor hade
cle gett som insats. Britt tycker inte om Bingo-spel (har varit där
en gång tidigare). Men hon tycker om mat. Förut i kväll lyssna
jag på radio. Jan hade blivit intervjuad. Det gällde U-gruppernas arbete. Jan hade fin röst i radion. Han talade bra tyckte jag.
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Bingo - U-landsproblem.
En ombytlig värld.
Jag ska upp klockan tre i morgon bitti.
Flera gånger under mitt liv har jag mött människor som
tyckt synd om mig. De har beklagat mig. Det har varit såna
människor som jag skulle vilja beklaga i stället. Trots att jag
varit fattigare än dem har mitt liv varit mycket, mycket rikare
än deras tycker jag. De beklagar nåt de inte vet ett dugg om.
De värderar livet annorlunda än jag. Vad har de att glädjas åt
(funderar jag i min ensamhet). Jo, deras ÄGANDERÄTTSKÄNSLA har aldrig sviktat. Men jag undrar om de någonsin
haft så fina känsloupplevelser som jag (man kan väl inte vara
helt nöjd för att man äger döda saker).
Dessutom har jag märkt att de är mer nevrotiska än jag.
Böcker . . . äger man tillträde till dem finns ingen ensamhet.
Man är inte ensam även om man vore inspärrad i en cell, ty
böckerna bär man med sig, man har dem inom sig fast de inte
är med. Man kan vistas var man vill om man en gång fått
tillträde till böckernas värld.
"Om kontaktlösheten och ensamheten vore detsamma som
isolering och försjunkande vore det värdelöst. Men det är iakttagande

I akt tagande, och förmåga till inlevelse. Först när

man frigör sig från kontakter kan man leva sig in i människor."
Jan Myrdal
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Hur jag gradvis förvandlats från en Hederlig Medborgare till
en ohederlig - eller tvärtom.
Se det hur ni vill. "Allting är relativt."
Det här papperet har jag stulit, pennan också. I Sverige är
det överflöd av papper (ser jag på mina städningar). På Cuba
kan de inte trycka så många tidningar de vill, de har pappersbrist,
I de flesta U-länder är det pappersbrist. Sånt där tänker man
på när man ser allt ödsel med papper i sitt eget land. Men det
var om ohederlighet jag skulle prata. Mygleri kallas det på
modernare språk. Man är uppfostrad med ramsan "den som
börjar med en knappnål slutar oftast med en silverskål". Ingen
i hemmet, skolan eller på nåt annat ställe talar om vem Stortjuven är. Det får man lista ut själv. Det kan ta många år när
man samtidigt ska försörja sig. - Innan dess tror man att allt som
står i lagen är rätt, och att regeringen alltid har rätt i sina beslut
och sina lagar. Man tänker inte själv. Man tror kanske att
"äganderätten" är instiftad av "Gud", som "en del" tror på
utan att reflektera varför de tror.

5/6 -69
I dag läser jag Ottesen-Jensen - vilken bok och vilken kvinna.
Snart gör jag mig en pärm och kryper in i den och är alltså
inne i böckernas värld för alltid.
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6/6 - 6 9
I dag är Ottesen-Jensen med Britt till Gjuteriet. Jag hoppas
att Britt läser den ordentligt. - Strålande sol i dag. Natten
till i dag stark frost.

Manuskriptet till "En städerskas dagbok" är snart klart.
Jag håller på att maskinskriva det. Är framme vid de sista
pappersarken nu.

Jobbigt har det varit att vara kontors-

fröken, när man inte skrivit maskin förr.

Jag har tjuvlånat

maskiner på arbetet. Skrivit ett par ark på en maskin och ett
par på en annan (så att de inte skulle slitas ojämnt). Jag ville
inte fråga om jag fick låna någon. Då hade svaret blivit NEJ.
Det är jag säker på. Som väl är har jag haft extra städningar
så det har varit många maskiner att välja mellan.

I min

barndom kunde jag dra pekfingervalsen både på piano och
skrivmaskin. De takterna sitter i än. Två ark om dagen ungefär
har jag knackat ned med ett finger. I arla morgonstunder har
jag suttit och skrivit. Har varit livrädd att nån skulle komma och
se mig sitta på en plats där jag inte ska vara. På skrivbordsstolen
ska inte en städerska sitta, det vet jag nog.

Blev en gång

under min tioåriga anställning i stadens tjänst frestad att ringa
ett rikssamtal. Dagen efter stod ett plakat uppsatt just vid den
telefonen: "Inga privatsamtal på denna telefon."
Man ska aldrig använda saker man inte äger, stod inpräntat
i mig sen barndomen, men det höll nu på att luckras upp. Jag
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var nog ingen HEDERLIG medborgare längre. Lånade både
skrivmaskiner och telefon.
Ett problem är ur världen nu. Jag sitter vid mitt eget bord
och knattrar på en maskin. En av mina grannfruar är litet invigd
i mitt "litterära" arbete. Hon har lånat en maskin åt mig av
en bekant. Härligt - nu behöver jag inte gå upp klockan tre om
rnornarna längre, och jag behöver inte ha hjärtat i halsgropen
vid varje nedslag. Sitter vid EGET bord, slipper vara rädd.
Förbaskade Äganderätt!
Det var en maskin som jag inte ville låna. Jag trivdes inte på
det rummet. Maskinen stod hos en första assistent som jag hade
ett litet horn i sidan till. Jag kom ihåg hennes nedlåtande ord
varje gång jag städade rummet. Kanske jag missuppfattat hennes ord den där gången för länge sen, ty när man är i beroendeställning misstolkar man mycket. Hon hade varit min barnavårdsman en tid. Efter första hembesöket hon gjorde gladde
jag mig. Trodde vi skulle få kontakt med varann, hon hade verkat "hygglig". En tid efter hembesöket gick jag till henne. Min
äldste pojke hade sänt mig några papper från Gbg, där han
då skulle börja en skola. Han skulle söka studielån, och en
kommunaltjänstemans namn fattades på papperet. Det gällde
endast en formell underskrift: att någon intygade att pojken
var från denna kommun. Hans barnavårdsman var väl den jag
tyckte mest lämpad.

Hon skrev INTE på. Två gånger var

jag hos henne på hennes arbetsrum och bad om namnet. "Vet
pojken att såna lån ska betalas", var hennes enda svar efter det
att hon noga läst igenom papperen. Jag svarade att pojken nog
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visste det, ty han var då fyllda 21 år . . .
Så ledsen man blir varje gång man blir påmind om sin
fattigdom. Jag var mycket ledsen, ty hon hade talat i en så
nonchalant ton.
En annan socialassistent som aldrig visat så stora översittarfasoner skrev på papperet med detsamma jag frågade honom.
Kunde H O N vara SÅ dum att hon inte fattade att underskriften
var formell, eller njöt hon av att påminna om den dåliga ekonomiska ställning vi var i?

Det är alltid ett ömtåligt för-

hållande mellan "assistent" och "socialfall" . . . Överordnad underordnad . . .
Vid det första besöket av ett fall borde tjänstemannen förklara
att vi ALLA sitter i samma båt. "Vi är ALLA socialfall." Vi
är ALLA människor.
Jag tror det är ett bättre förhållande i dag, ungdom som
måste söka socialhjälp vet att de är i sin fulla rätt att få hjälp.
Jämlikhetsdebatten pågår. Makarna Inges bok "Den orättfärdiga välfärden" har redan gjort nytta.
Kanske människorna kan prata med varann i framtiden.

Att vinna Folkets hjärta (genom pacificering)
"Vi måste hela tiden hålla klart för oss att
kampanjerna måste vinnas
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på provins-distrikt och by-nivån,
där striden förs för att nå folkets hjärta."
USA-styrkornas chef i Syd-Vietnam
General Westmoreland

Får jag presentera min bekantskapskrets:
En skjuter småfåglar
En läser Sigge Stark. En säger att FNL-Bulletinen är kommunistisk propaganda.
En går på "Kar De Mumma"-revy, då han för en gångs skull
är i Stockholm.
Ett par tror på en personlig Gud.
En läser endast de rader där ordet hor står (i Mobergs
böcker).
Ett par springer efter sina män ständigt.
De andra putsar sina fönster, bilar, far till sina "torp" eller
sommarstugor.
Jag själv är den träligaste av dem.
Är det då underligt att jag lever bättre i Litteraturens värld,
än i den värld som kallas den verkliga.
P. S.
I går fick jag ett brev från Carl-Magnus von Seth.
Brevet var inte ett "verkligt" brev, det handlade om "böcker".
Det handlade om en skön värld, litteraturens värld.
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Marx och Engels försökte förbereda arbetarklassen på vad
som komma skulle. Arbetarna skulle organisera sig som en klass
och förstå sin roll i den historiska utvecklingen. De måste i sin
tur vara beredda att avskaffa den privata äganderätten, och
med den klasserna och klassherraväldet.
Marx och Engels ansåg att kapitalismens sammanbrott var
nära förestående.
Om arbetarna inte var redo - KAOS.
Om arbetarna var redo betydde det socialismens genombrott.
Då markerar människan för första gången sin särställning
från de övriga djuren och övergår från en djurisk existens till
verkligt mänskliga livsformer . . . Först då kommer människan
att alltmer medvetet skriva sin egen historia. Först från det
ögonblicket kommer de sociala processer som hon sätter i rörelse
att få de resultat som hon avsett.
Det är Människans uppstigande från nödvändighetens till
frihetens rike.
(Avskrivet)
John Takman säger i slutet av boken "Napalm": " O m
fackföreningsrörelser och organisationer över hela världen opponerade sig mot Johnson-politiken skulle kanske bombningarna
av Vietnam sluta."
Om alla opponerade sig.
Fackföreningarna har väl fullt schå att bråka med SAF om
några ettöringars påökt. Mangling dag och natt.
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Om de svenska problemen: cirklar i språk, fisk, mat och idioti
av alla de slag hålls varje dag över hela landet. Omskolning
till en automatiserad värld pågår också.
I Karlskoga blir den här veckan trehundra utestängda från
Kupolen. Alla som vill in och dansa får inte plats i lokalen.
Partilagret konkursar på löpande band: Rea, Rea, Rea.
Själv sitter jag i min säng just nu, med en kaffekopp och en söt
fet radiotårtbit

"Alla" är vi stressade och ängsliga, men

vi struntar totalt i att miljontals bomber och brinnande Napalm
sprids ut över ett litet land i vår värld.
Sverige, Sverige, Sverige. Överorganiserade land. Varför kan
ingen av oss göra något. Jag ställer mig snart och gallskriker
tills jag tappar luften.
Edith Södergren sa: "Det finns ingen som har tid."

Om debatter
Ibland tror jag något så tokigt som att debatter endast skapar
mer inbördes beundran och ännu mer byråkrati. Det tillsätts
fler och fler utredningar, men vi kommer ingen vart med de
viktigaste problemen. Vår tids teater. Visst är det roligt att
lyssna på TV-debatterna, och ibland förstår man att det ligger
ideologiskt tänkande bakom orden. - Allt är nog försent tyvärr.
Vi hinner aldrig skapa om oss till NYA människor. Äganderätten planterades in i oss från födseln. Det är för sent!
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Man blir ödmjuk när man tänker på vad Mao har uträttat
för att få fram ett nytt tänkesätt hos människorna.
Av allt i världen är Människorna det dyrbaraste, säger Mao.

Lilian och jag "Månvakar"
Jag hade i förväg tänkt: "Jag struntar i Månvakan på TV.
Orkar inte se hur amerikanarna slösar med tid och kraft, när
det finns viktigare saker att göra."
Men som så ofta. Min nyfikenhet segrade. Först lyssnade jag
på radions rymdprogram och somnade nästan in ett tag. Men
väckarklockan skrällde halv två, lagom till TV:s Månvaka.
Just när jag satt mig framför TV:n hör jag Lilians röst utanför
det öppna fönstret. Det var nästan mörkt ute, månen hade tagit
semester den kvällen.
Lilian har ingen TV-apparat, och hennes grannar skulle
inte titta. Hon berättade hur hon hemma i sitt rum hade tänkt
på hur intressant det skulle vara att se den historiska händelsen.
"Maja är litet 'vetenskaplig'", hade det farit fram i hennes
huvud. Så hade hon cyklat till mig mitt i natten. Hon blev så
glad när hon fick se att det lyste i mitt rum.
Mycket har jag hört i mina dar, men Lilian är nog den första
människa som tyckt att jag är "vetenskaplig".
Vi vakade hela natten, Lilian och jag. På morgonen gick hon
med mig och vattnade de bortresta grannarnas blommor.
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" O m det finns något som heter kärlek och mänsklighet, om
ett folk bryr sig om vad som händer i världen, bryr sig om att
vår planet skall leva vidare, då bör de ta en titt på vad som
händer i USA. En mängd människor vill inte längre finna sig i
det systemet. De är beredda att gå långt för att krossa det. All
världens folk måste visa att de är emot USA:s politik, skapa
en opinion mot den. Vi är beredda att helt tillintetgöra det landet. Om Skandinavien kunde ge Martin Luther King ett fredspris för att han drog med sig folk ut på gatorna, som klubbades
ned av 'polisen', så kan de väl också ge oss stöd.
Annars kan vi allihop lika gärna ge varandra en avskedskyss."
Eldridge Cleaver

Maja Ekelöfs rapport är ett mänskligt dokument av stor äkthet. Den
berättar om ett liv på Välfärdssveriges skuggsida. En intelligent
och sensibel kvinna skildrar i dagboksform sitt slitsamma låglönejobb, sin eviga kamp för att klara
ekonomin, sina problem och glädjeämnen som ensamstående fembarnsmor. Hon representerar också
något annat, något beundransvärt:
hon är en av dem som energiskt
vidgar sin horisont genom att läsa
böcker, genom kurser och studiecirklar. Radion och TV :n ger henne
MAJA EKELÖF

en intensiv kontakt med världshändelserna och helhjärtat engage-
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