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Inledning

Jag hade kommit objuden, men bjöds att stanna så länge
jag ville. Man erbjöd sig att bygga mig ett hus och när jag
tackade nej fick jag bo med Amna och hennes barn. Det var
så jag kom att dela Amnas liv, så annorlunda mitt eget, i
vardag och fest.

Under långa kvällar bytte vi tankar framför elden och
det var inte bara jag som var den undrande, den forskande.
Jag fick själv svara på många frågor om livet här hemma.
Så olika var vi och ändå så lika: Amna, analfabet, produkt
av nomadsamhället i öknen och styrd av muhammedanis·
mens lagar. Jag själv produkt av det högindustrialiserade
samhället och lika styrd av det. Men när vi talar om bar·
nen, om livet, om framtiden talar vi samma språk. Bara
när vi kommer in på omskärelse av fliCkor förstår vi plöts·
ligt inte alls varandra och vi ler urskuldande.

Den här berättelsen om nomadkvinnan Amna bygger
dels på mina upplevelser i byn, dels på sådant som i sin tur
berättats för mig. Det är ingen socialantropologisk studie
och jag reserverar mig därför för att ha utlämnat någon så·
dan aspekt. Det är en skildring aven kvinna i en annan kul·
tur än vår, hennes vardag, hennes bekymmer och glädje·
ämnen. Det är ett försök att få nomadkvinnan ute i öknen
att komma oss lite närmare.

Berättelsen hade aldrig kunnat bli till utan den gästfrihet
jag åtnjöt i byn, inte heller utan min outtröttliga tolk. Jag är
dem alla mycket tacksam. Ministry of Cul ture and Infor·
mation i Khartoum och El Obeid tackar jag för ovärderlig
hjälp att komma ut i öknen och att hitta rätt. Tack också till
SIDA för hjälp och uppmuntran att genomföra projektet.

Göteborg i juli 1978
Berit Härd
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Ett bröllop har stått

Ljud av fötter i den mjuka sanden, lågmälda skratt från

män och knappt hörbara kvinnoröster. Den sista gästen

håller just på att ge sig av, förföljd av ett våldsamt hund·

skall, som för en stund dränker alla andra ljud. Mörkret har

fallit, en bedövande stjärnhimmel har välvt sig över det

ändlösa ökenlandskapet och över fem små tält. Tälten, av

brun ylleväv, smyger tätt intill några akaciabuskar, som

om de sökte skydd av dem. De är världens centrum för fem

familjer, varav en är alldeles ny. Ett bröllop har stått i byn

El Firja mitt i den sudanska öknen.

Amna sveper slöjan tätare omkring sig och går lång

samt mot sitt tält. Lite varm är hon fortfarande av upphets

ning från dagens festligheter, men kvällskylan börjar ändå

kännas tydligt. Den heta dagen har övergått i kalla natten.

Vid Amnas sida går Hujra, svägerskan, också väl insvept.

Bakom dem, en bra bit efter, går deras män som alltid på

lagom avstånd. Männen för sig, kvinnorna för sig - så är
den oskrivna regeln här.

Amnas och Hujras lågmälda samtal handlar om bruden,

som är Amnas yngsta syster. Hon hade varit vacker i sin

nya röda tobe och burit sina smycken med värdighet, säger
de.

Fjorton år är Um El Hassan, den unga bruden, som de

just lämnat ensam i hennes tält, där hon första gången
skall möta sin nästan lika unge make, Abdullahi. Han har

kommit från en by långt från deras egen, flera dagsritter

bort. Abdullahis far och Um El Hassans far är bröder, och

bröllopet gjordes upp för länge sedan som en vänskaps
handling mellan dem. Priset för bruden var inga större svå-
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righeter att enas om, och Um El Hassans far, som också är

hövding för sin klan, hade varit nöjd.

Utanför Amnas tält stannar de båda svägerskorna. De

säger ett lågmält godnatt och Amna lyfter på skynket, som

täcker entren till tältet. Några hönor kilar ut mellan hen·

nes ben, medan hon lätt hukad går in i mörkret. Utanför ly.

ser det klara månskenet upp landskapet. Inne i tältet är allt

becksvart. Det är för sent för att tända någon eld, och

Amna lyfter i stället upp skynket så att en strimma av mån·

ljuset kommer in. Hon går fram till den stora bädden,

gjord av palmbladsmatta, och tittar på sina tre barn, som
redan somnat. Till och med Zeinab, den lilla skrikhalsen,

sover. Men det blir väl kanske inte så länge till. Zeinab,

Amnas sistfödda, gör sig ofta påmind. Själv har Amna

ingenting att ge babyn, hennes bröst är lika torra som all·

tid. Tack och lov för djuren! Zeinab får dricka getmjölk ur

flaska, men tycks ändå ständigt vara hungrig och skriker

ofta. Men just nu är hon tyst, och Amna utnyttjar stunden

till att snabbt själv gå till sängs. Hon tar av sin tabe, slöjan

som är den finaste hon har, viker ihop den omsorgsfullt

och stoppar in den i en av skinnsäckarna, som hänger efter

tältväggen. Nu dröjer det ett slag, innan hon får sätta på

den igen. Kanske blir det först vid Rögayas, Hujras dotters,

omskärelse. Hon lyfter av det tunga halsbandet hon haft

runt halsen och vrider också loss de breda fotsmyckena

hon burit om vristerna. De är av silver, tunga och trånga,

och Amna grimaserar, när hon vrider av dem, för det gör

ont.

Så kastar hon om sig sin svarta vardagsslöja, sveper om

sig en filt och sträcker ut sig mellan barnen på den breda

bädden. Nattdräkt har Amna aldrig hört talas om - här so·
ver man i samma kläder som man går i om dagarna.

Hundskallet utanför har tystnat. Amnas man, Abdelkadir,

hörs precis utanför tältet. Man skymtar hans vita turban
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precis när han går in, men sedan drar Abdelkadir för skyn.

ket och allt blir svart. Han säger ingenting, när han kom·

mer in, och går till sängs på bastmattan vid sidan av Amna

och barnens bädd. Abdelkadir sover alltid för sig och

Amna delar säng med barnen.

Ett bröllop har stått. Tre dagar har man festat i byn El

Firja. Amna har svårt att somna.

Amnas eget bröllop en gång för ungefär femton år se·

dan - Amna minns inte så noga - var precis likadant. Fem
barn har hon hunnit föda sedan dess - de två som dog från

henne tidigt och de tre som sover vid hennes sida. Ett bröl·

lop här bland kababish går alltid till på samma sätt. Bröl·

lop liksom allt annat i livet styrs av traditioner, som ingen

bryter mot. Islam och traditionerna reglerar tillvaron, var·

dagslivet, ända in i detaljerna. De lämnar inte mycket frihet

åt individen. I gengäld ger de ofta trygghet.

Som äldsta syster till bruden har Amna deltagit mycket

aktivt i förberedelserna för bröllopet. Hon har lagt dadlar i

vatten i god tid före bröllopsfesten för att den traditionella

drycken på dadlar skulle hinna bli färdig. Hon har hjälpt
sin gamla mor att ställa i ordning det nya tältet, där Um El

Hassan nu flyttat in med sin man. Brudgummen betalar

för bruden, men han förväntar sig också, att brudens familj

ställer i ordning en god bostad åt dem. Och bland kababish

är det kvinnorna som bygger husen, tält av pinnar och ylle·
väv. Amnas mor vävde den bruna tältduken, men Amna

fick hjälpa till att sätta upp den.
Dagen före bröllopet slaktade Amnas far en ko, som

Amna hjälpte sin mor att stycka och tillreda för bröllops·

måltiden. De lagade också mängder av kiSTa, det mjuka brö·
det av sorghum, och sås till det. Köttet är bröllopsfestens

huvudrätt. Kisra är vardagsmaten, men den får heller ald·

rig saknas på festmåltiden.

Hon hade dansat också idag, och Amna älskar att dansa.
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Hon är lycklig, när hon får röra sig runt i takt med musi·
ken, en lycka som är henne förunnad bara ett fåtal gånger i
livet, för dansar gör man bara på bröllopsfester. Just vid
bröllop är det tillåtet att ägna sig åt detta lättsinne, som an·
ses så syndfullt. Dansen innebär, att män och kvinnor är
tillsammans, något som varken kababish eller det övriga

muslimska Sudan annars accepterar.
Den här dagen dansade de runt hela byn och de sjöng.

Abdelkadir dansade också, och han skrattade, medan han
dansade. Abdelkadir har lätt för att skratta, och han kan
konsten att roa sig, när tillfälle ges. De ges inte så ofta. Var·
dagen är hård för nomaderna i Kordofan. Och när varje
dag är en kamp för tillvaron blir det ibland långt mellan
skratten. Men när det skrattas i El Firja, så är det ofta
Abdelkadir som är upphovet, och själv skrattar han alltid
hjärtligast. Då är hela hans ansikte skra.tt och bländvita tän·
der.

Amna brukar vara glad, när Abdelkadir är glad. En glad
man gör tillvaron lättare för den kvinna, som är helt bero
ende av honom. Amna har haft tur, brukar hon säga. Allah
har varit god mot henne, när han utsåg Abdelkadir till hen
nes man.

Amna minns väl sitt eget bröllop. Då satt hon där precis
som Um El Hassan nu gjort, allvarlig och spänd, och tittade
på alla de dansande. Bruden dansar inte själv. Hon får inte
ens gå under de här dagarna. Hon bärs runt och det är
kvinnor som bär henne.

Amna hade varit vid Um El Hassans sida hela tiden, alla
de tre dagar, som bröllopet varade. Det är hennes plikt som
äldsta syster. Deras mor hade också varit med, men bara
ibland. Hon är mycket gammal, ingen vet egentligen hur
gammal, men hon måste vara många år, för hon är mager
och mycket skrynklig i ansiktet. Och hon har blivit lite en

störig på gamla dar och lämnar inte gärna skyddet under
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tältdukten. Hon tittar bara ut då och då, när främlingar

närmar sig deras lilla by, för att kunna se, vilka de är.
Men över varje detalj i bröllopsförberedelserna höll

modern i alla fall sitt vakande öga, och hon hade grälat på
Amna och protesterat, när Amna drog iväg med den stora

grytan, jättegrytan, som bara kommer fram vid bröllop,
för att hon skulle kunna laga maten över sin egen eld på sin
dar, platsen framför Amnas egen hydda. Maten skulle lagas
på moderns dar, hävdade modern envist, och Amna som
god dotter fick naturligtvis foga sig efter hennes vilja.

Grytan, stor som en större badbalja, ställdes sedan ut

bland gästerna, som kommit i skaror, i långa karavaner av
kameler och åsnor. De flesta var från de närmaste små
byarna, men det hade också kommit ganska många från
Abdullahis by. Eftersom brudgummens och brudens fäder

är bröder och farbrorn har många fler barn än Um El Has·
sans far, har den närmaste släkten blivit större där.

Abdullahi är arton år och för honom är bröllopet delvis
av ännu mer betydelse än för Um El Hassan. Det yttersta
målet för varje man av kababish är att bli sin egen herre,
att få sitt eget hushåll, med tillräckligt med djur att leva på
och med tillräckligt med arbetskraft att sköta hushållet.
Bröllopet är det definitiva steget ut från beroendet av fao

dern. Från idag är Abdullahi helt sin egen herre. Han är
herre också över Um El Hassan och över de barn som de
kan komma att få.

För Um El Hassan betyder bröllopet, att hon bytt herre.
Från att fadern bestämt allt över henne är det nu
Abdullahi. Men Abdullahi är inte lika suverän som fadern.

Skulle Um El Hassan bli helt olycklig med Abdullahi, om
han skulle behandla henne illa, har hon alltid möjligheten

att fly tillbaka till faderns hus, och fadern tar då emot hen
ne och ger henne skydd. Den friheten har hon nu. Förut
har hon inte haft någon alls. Hon har inte ens kunnat ha

12



För 18-årige Abdullahi betyder
bröllopet att han blivit sin egen
herre. Han är herre också över
sin hustru.

några synpunkter på den man, som fadern sett ut åt henne.
Varken hon eller Abdullahi hade ens fyll.t tio år, när de för·
lovades med varandra av sina fäder.

Som yngsta dotter i huset hade Um El Hassan varit sin
gamla mammas allra bästa hjälp. Att mista den hjälpen
kunde inte ersättas med något brudpris i världen, tyckte Fa·
tima, modern, och därför hade Abdullahi fått betala gan·
ska mycket. Det gjorde han utan att knota tack vare de
goda relationerna mellan fadern och farbrodern. Hans
eget förhållande till farbrodern är också mycket gott.

- Ahmed är min vän, brukar han säga om svärfadern.
Och känslan är nog ömsesidig, för gamle Ahmed och unge
Abdullahi ses ofta sitta tillsammans, samtalande eller bara
sällskapande vid varandras sida.

Dessutom, tyckte Abdullahi, var det brudpris han beta·
lade, även om det var väl tilltaget, ingenting mot vad han
själv skulle vinna av att få gifta sig. Och då är det arbete,
som Um El Hassan skall göra för honom, och det sexuella
umgänge hon kan erbjuda honom av ringa betydelse. Det
viktiga är, att hon är utgångspur\kten för hans eget liv som
oberoende man med eget hushåll, egen vilja och möjlighet
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Vm El Hassan är en snäll, duktig och lydigJlicka - de viktigaste

kvinnliga dygderna. Här mal hon mjöl mellan två stenar.
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att bestämma och bygga upp sin tillvaro. Bröllopet och
hustrun är det betydelsefullaste steget i alla mäns viktigaste

strävan: att bilda ett helt eget, oberoende hushåll.

Därför hade Abdullahi villigt och glatt kommit med

exakt så många djur som Fatima hade begärt och exakt så
mycket pengar hon ville ha kontant. Han hade inte heller

sparat på de andra gåv'orna, varken till brudens mor elle.r

till bruden själv. Um El Hassan hade fått allt han kunnat

förmå av slöjor, parfymer och smycken. Och när han såg

på Um El Hassan på bröllopet kunde han känna sig ganska

nöjd och stolt. Det var en vacker brud, och både slöjan och
smyckena klädde henne väl.

Ahmed, Um El Hassans far, hade åsett det hela, belåten

med att den ekonomiska uppgörelsen gått så bra, trots att

hans fru varit lite motsträvig. Han hade ogärna sett en tvist

blossa upp mellan hans familj och broderns, men han var

ju å andra sidan helt oförmögen att ingripa i det ekono

miska resonemanget. Brudpriset görs upp med brudens

mor, eller, om bruden inte har någon mor, med dennas

kvinnliga ställföreträdare. Brudens far ger sitt samtycke till

giftermålet, vilket i själva verket vill säga att han gör den

egentliga överenskom melsen: han utser brudgumm7n.
Men resten håller han sig nogsamt ifrån. Männen i kaba

bish är noga med att hålla på att de inte har något att göra

med själva brudpriset. Det är kvinnogöra.

Också Fatima hade blivit nöjd till sist efter att ha knotat

länge. Förövrigt är hennes möjligheter att påverka dottern
inte slut ännu. Hon har fortfarande tusen sätt kvar att för·

dröja Um El Hassans avfärd till sin brudgums hemby. Och

dem kommer hon säkert att utnyttja, tror Amna. Ett år till

blir Um El Hassan under alla omständigheter kval- här och

till sin mors hjälp - tidigare än så är det inte vanligt att

männen hämtar hem sina hustrur. Kanske blir hon, om

moderns vilja är stark nog, kvar i ett par år. Och så länge
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hon bor här, långt från sin make, är hon som tidigare en

del av sin mors hushåll, även om hon äger ett eget tält.

Um El Hassan är en snäll, duktig och lydig flicka - de vik

tigaste dygder en kvinna kan ha bland kababish. Hon kom

mer knappast att knota hur det än blir. Amna tycker myc

ket om sin lilla syster. Hon har en syster till här, lite längre

bort, och en bror, Mohammed, som är gift med Hujra, men

hon är mest fäst vid lilla Um El Hassan, som gått här i

Amnas hus precis lika mycket som hon gått i moderns.

En sådan här kväll kan Amna och andra kvinnor känna

lite medlidande med Um El Hassan, för första gången i sitt

unga liv ensam med en man. Vad visste Um El Hassan

egentligen om det som väntade henne? Vad alla unga flic·

kor vet, är att bröllopet, liksom omskärelsen, är något

oundvikligt i deras liv, något som händer alla, något som

de måste låta gå över sig och finna sig i. Men vad sexuellt

umgänge är, vet de inget om förrän på bröllopsnatten.
För Amna hade det varit en skräckfylld och smärtsam

upplevelse. Hon visste innan, att den skulle bli smärtsam,

det blir den för alla kvinnor, som liksom hon är omskurna

på det ålderdomliga faraoniska sättet, men inte att det

skulle bli så. Och det hela var heller inte över med bröllops·
natten. Smärtan fortsatte för var gång länge, länge. Det var

egentligen inte förrän hon fött sitt första barn, det som dog

redan vid födseln, som samlagen hade börjat kännas lät·
tare. Men det var först nu på senaste åren som hon också

hade börjat känna en viss glädje av dem.
Både Amna själv och modern och säkert flera andra

kvinnor också, som diskuterat bröllopet med Um El Has·

san, hade antytt för henne, att bröllopsnatten kunde bli

svår. Men så mycket mer än antydningar hade det inte bli·

vit, för ämnet i sig är något som man inte gärna berör. Allt

umgänge mellan könen är något mycket laddat, inte bara

bland kababish utan i hela Sudan, och till och med något
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mycket syndigt, om det inte sker under de former inom äk·
tenskapet, som den islamska sharian föreskriver. Ett ämne

som är så tabu talar man inte ~ärna om.

Um El Hassan hade sett mycket allvarlig ut på bröllopets

andra dag, när Amna, modern och systern gjorde de sista

förberedelserna före överlämnandet av henne till

Abdullahi. Hon var tyst och spänd hela tiden, medan de u-e

kvinnorna nätade hennes hår, målade fantasifulla blom·

mönster på hennes handnator och fotsulor med henna 

ett arbete som tog nera timmar - och smörjde in henne

med oljor över hela kroppen. De stänkte också parfym över

henne av den speciella sort, som endast gifta kvinnor får

bära. I det ögonblicket som den starka parfymen började

sprida sin lite bedövande doft hade Um El Hassan i alla fall

sett en aning glad och stolt ut.

Nu var det natten efter tredje bröllopsdagen, den dag då

bruden enligt traditionen överlämnas till sin man. Amna

och systern hade burit över Um El Hassan till hennes tält,

och mamma Fatima hade följt med. De hade alla stannat

en stund hos Um El Hassan inne i tältet i väntan på att

Abdullahi skulle komma. När han kommit, också i sällskap

med några manliga släktingar, lämnade de allesammans

de nygiftas tält. Festen pågick en stund till, men gästerna

började ge sig aven efter en.

Natten i den lilla byn är alldeles tyst. Bara de vanliga lju·

den av de evigt surrande cikadorna hörs. samt då och då ett

hundskall från de energiskt vaktande hundarna, som skäl·

ler kraftigt på allt som rör sig. Lilla Zeinab gnäller och får

sin flaska med getmjölk av Amna. Medan Amna matar sin

lilla dotter lyssnar hon till ljuden av den sovande familjen.

Det är kallt i tältet och alla ligger hopkrupna, insvepta i

sina skynken, barnen tätt tryckta till varandra för att få

värme. Abdelkadirs tunga andhämtning hörs över bar·

nens.
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Precis som Um El Hassan har Amna fått sin man genom
överenskommelse mellan sin far och Abdelkadirs far, som

ock å är släkt, fast på längre håll än Abdullahis far. Det
hade inte funnits någon bror till fadern med söner i pas·

sande ålder för Amna, och då får man söka sig längre bort i
släkten. Hennes bröllop hade också stått här i El Firja. Men
i motsats till Um El Hassan, som skulle flytta härifrån om
en tid till sin mans trakt, som brukligt är, hade Amna blivit
kvar i El Firja, och Abdelkadir hade flyttat hit i stället.

Abdelkadir hade hämtat alla sina djur från sin fars by och
flyttat dem över till Amnas by i stället. Det var av flera skäl,
bland annat det att Amnas klan förfogade över bättre
betesmarker än Abdelkadirs. Åtgärden hade inte uppskat.
tats alls av Abdelkadirs far. Den hade till och med lett till en
kraftig ordväxling mellan dem båda, Abdelkadir och fad·

ern.
Abdelkadir hade alltid behandlat Amna mycket väl-det

är Amna noga med att säga. Det ingår visserligen i alla
mäns plikter att ha hela ansvaret för sin hustru och sina
barn, vilket innebär, att de också alltid måste se till, att des·
sa har allt vad de behöver. Men det kan göras på många
sätt, och Abdelkadir hade alltid gjort sitt bästa för att
Amna skulle vara nöjd.

- Jag hoppas, att Abdullahi blir lika god mot Um El Has·
san, säger hon men tror också, att det blir så. Abdullahi har
redan visat sig vara en klok och omtänksam ung man och
skall säkert ordna det bra för sig och sin familj, åtminstone
så långt de bistra omständigheterna tillåter.

Från morgonen följer en bekymmerslös period för de
unga nygifta. Ingen av dem får arbeta under de närmaste
fyrtio dagarna, och båda två måste dra sig tillbaka till sitt

tält i solnedgången. När de fyrtio dagarna har gått, måste
Abdullahi slakta ett av sina djur och bjuda dem alla i byn.
Sedan lämnar han Um El Hassan och återvänder till sin fao
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milj. Under hela det följande året stannar han där, kom·
mer bara då och då och hälsar på. Först på årsdagen efter

bröllopet återvänder han, medförande en kamel, som han I'
skänker Um El Hassan. Den är bara hennes. På den skall

hon föras hem till hans by och bosätta sig där. Den skall
hon också behålla allt framgent och använda närhelst hon

vill förflytta sig någonstans. Men avfärden på kamelen för·
dröjs ibland av de mödrar, som vill behålla sina döttrar. De
säger t ex till dotterns man:

- Hon är inte riktigt frisk just nu och kan inte flytta idag.
Kom tillbaka om ett par månader.

Men för Abdullahi är det ögonblick, då han får föra hem
sin brud, ett viktigt ögonblick. Redan före bröllopet har
han fått ett antal djur av sin far som gåva. Men den dag han
kommer hem med sin hustru får han från fadern den stör·
sta gåva av djur, som någonsin kommer honom till del uno
der hela hans liv. Från den dagen skall han allt som allt ha

så många djur, att det räcker för att upprätthålla ett eget
hushåll. För en man från kababish, vars status och själv.

känsla hänger på två ting, giftermålet och det antal djur
han äger, är just den dag han kommer hem med sin brud

om inte den allra viktigaste så i alla fall den näst viktigaste i

hans liv.
Här bland kababish är det mycket sällan som en man

har mer än en hustru, trots att den islamska lagen, sharian,

ger honom rätt att ha fyra. Däremot händer det, att män
nen utnyttjar sina rät'tigheter, också inskrivna i sharian, att

skilja sig från sin hustru. Det är mycket enkelt för honom
att skiljas, bara att uttala några fördömande ord, och äk
tenskapet är upplöst. Och enligt samma islamska lag har

han ändå rättighet till de barn, som är födda inom äkten·
skapet. Hos kababish har dock utkristalliserats en sed, att
modern tar hand om de barn, som är under sex år och be·

håller dem hos sig, tills de är vuxna nog att överlämnas åt
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A mna är trygg och lever i harmoni med sin familj och sin omgiv
ning.

fadern. För kvinnan ges inga möjligheter att begära skils

mässa - hon kan bara fly, om det blir för svårt.

Det händer främst under de första åren i äktenskapet.

Amna vill inte fördölja, hur ängslig hon varit, och hur hon

ansträngde sig att i varje stycke vara sin man till lags. Hon

liksom alla nygifta kvinnor hade varit mycket osäker om
sin framtid de första åren. Det är då de flesta män ångrar

sig och begär skilsmässa. Och skilsmässor är mycket van

liga. Varje kvinnas liv känns därför osäkert de första åren i

äktenskapet. Störst är dock ångesten för att inte få barn.

Antalet barn är viktigt för männen också. De betyder mer
arbetskraft i hans hushåll, framför allt med djuren, men

också mer makt. Ju fler att bestämma över, desto större

makt.
Amna hade varit lycklig nog att bli med barn ganska ti

digt. Desto större blev ångesten, när det första barnet dog
redan vid förlossningen. Abdelkadir hade varit ledsen,
men lugn, och nu, efter så många år, känne.r sig Amna
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trygg i sitt äktenskap och full av självtillit. Hon är lycklig
nog att leva i närheten av och i god harmoni med både sina

föräldrar och sin man.

Zeinab har tystnat igen, och Amna lägger undan napp·

flaskan med getmjölk till nästa uppvaknande. Hon rullar

tygskynket lite tätare runt Zeinab och trycker henne intill

sig för att hon bättre skall hålla värmen. Tältduken slutar

några decimeter över marken, och i sanden utanför tältet

anar man tassarna aven hund som går runt tältet som den
evige vakthållaren. Runtom i andra tält sover redan hen·

nes mor och far, hennes syskon, deras män och hustrur, de
ras barn. Sover också Vm El Hassan?

Nattmörkret omger byn som en tjock mur. Avståndet till

närmaste människa är en halv dagsritt. På de små utrym

mena mellan de fem tälten sover också ett tjugotal kil

lingar, för unga att följa med resten av hjorden. Även de

övervakas av hundarna. För några köttben då och då sam·

arbetar de med människorna och bidrar till tryggheten, en

trygghet som bara finns bland människor som själva be

stämmer över sin tillvaro och själva är herrar över sin om

givning.
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En dag med Amna

Tuppen har redan gett hals i ett par timmar, utan att ha lyc

kats väcka någon. Han är som vanligt tidigt ute, och ingen

tar någon notis om honom. Men i den allra första bleka

gryningen börjar också getterna bräka, först en och en lite
tveksamt, sedan allt mer energiskt och till sist är de en hel

stor kör. Det är signalen. Överallt börjar det röra sig inne i

tälten.

Del är alltid kvinnor, som kommer ut först. De kurar

ihop i sina tygskynken i den kalla, bleka morgonluften, och

de försvinner snabbt bortigenom, ut i sanden mellan några

taggiga akaciasnår.

Amna börjar med att mjölka ett par av getterna. Den

ena geten är speciellt för lilla Zeinab, dess mjölk anses extra

fin. Hon fyller en flaska, medan mjölken fortfarande är

varm, och går in med den i tältet. Bakeita och Ahmed, hen·

nes större barn, har vaknat och sitter upp på bädden och
mornar sig. Hon ger flaskan till Bakeita, som tar upp sin

gnällande lillasyster och ger henne hennes morgonmål.

Bakeita gäspar över flaskan och babyn, som äter glupskt.

Ahmed r;år ut till sin mamma, som nu har tänt elden

inne i kokhyddan. Varje hushåll har sin egen eld ett par
meter från tältet på det område, som är deras dar eller

gårdsplan. Eldstaden är överbyggd aven halvcirkelformad
rund hydda av pinnar. Pinnarna är inte övertäckta av nå·

got men står så pass tätt, att de ger lite skugga för solen, när

den kommer fram, och ger gott om utrymme för all rök att

komma ut. Ahmed sätter sig framför elden, fortfarande

lite stel och frusen efter en kall natt. Ur fem likadana runda

hyddor av pinnar bolmar nu röken upp mot den blekrosa

morgonhimlen. Framför varje eld kurar några tysta hutt·
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rande människor, mest kvinnor och barn. Strax bryter de

första solstrålarna fram och lyser rätt mot tältöppning.

arna. Alla tält hos kababish är vända mot öster.

På pinnar efter hyddväggarna är diverse husgeråd upp'

hängt. Inte mycket, för kababish har mycket sparsamt med

husgeråd. Skall man bära allting med sig under några må·

nader varje år finns ingen anledning att ha mer än man

precis behöver. ågra grytor, några pinnar att röra med,

hänger där och ett par handfat, vanliga vita, emaljerade,
står lutade efter väggen. I ett av dem ligger några glas.

På väggen hänger också en stor fyrkantig skinnsäck av
den sort, som används att förvara vatten i. Amna knyter

upp en snodd om ett av de översta hörnen, håller upp en
gryta och lutar på säcken. Vattnet rinner ut som ur en liten

pip. Efteråt knyter Amna till säcken igen och ställer grytan

på elden. Säckarna har en förmåga att hålla vattnet kallt,
kallare än i andra kärl, och de skyddar också vattnet från

fler föroreningar än de som vanligtvis redan finns. De är

också idealiska att hänga över ryggen på en åsna, när man

går till vattenhålet för att hämta vatten.

Abdelkadir kommer också ut och förenar sig med de två
vid elden. Amna kokar te av vattnet. Dagens första mål är

alltid te serverat i ett av glasen, hälften te, hälften mjölk

och massor med socker. Abdelkadir får sitt te först. Inte

förrän han har druckit sitt, lämnat kokhyddan och för·

svunnit till sina sysslor med djuren dricker Amna och bar·

nen sitt te.

Abdelkadir kommer tillbaka efter en stund.

-Idag tar vi med fåren och getterna till källan, säger han

och tittar på Ahmed och Bakeita. Deras ansikten spricker i

ett glatt leende.

- Skall vi börja nu, undrar de ivrigt.

Abdelkadir nickar, och de båda barnen reser sig blixt·

snabbt. Ahmed glömmer resten av sitt te. De springer på
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sina bara fötter så att sanden yr om dem ut mot den stora
hjorden med flera hundra djur, huvudsakligen får, men
också en liten skara getter. Ett par andra barn i byn är re·
dan där och har börja t jakten. När fåren och getterna skall
till källan måste alla små lamm och killingar skiljas ut från
hjorden. De orkar inte gå den långa vägen utan måste
stanna hemma kring tälten. Att jaga fatt dem och skilja ut
dem är barnens uppgift i byn. Dessutom är detta det roli·
gaste barnen vet. Detta kababish·barnens största nöje ut·
spelas alltid tidiga morgnar, långt innan solens strålar har
börjat värma, och ett par av flickorna har därför fortfa·
rande ett tygskynke svept runt huvud och axlar medan de
springer så snabbt deras små smala ben orkar. Då och då
kastar de sig fram och griper tag om bakbenen på någon Ii·
ten killing, som är extra ovillig att skiljas från sin mor.

Hela luften genljuder av klagande bräkanden och bar·
nens rop. Lammen och killingarna protesterar ljudligt mot
att bli bortförda, och mammorna ropar också ideligen till·
baka sina små. Det är en härlig sport för kababish·barn,
först att fånga dem, sedan att bära bort dem - eller släpa
dem med ett fast grepp i pälsen - till området närmast täl·
ten. Där får de vara sedan, tills de vuxna djuren är tillbaka
frampå kvällen. Men allra roligast blir det, när ungarna
gör sina utbrytningsförsök för att springa tillbaka till de
stora djuren igen. Då måste barnen vara extra snabba.

Det tar en dryg timma, innan man fått fast och skiljt ut
alla små. Då är det de äldre pojkarna i byn, som tar vid, de
som är vuxna nog att göra dagsturen till källan och tillbaka
och samtidigt ha ansvar för att inga av djuren kommer
bort på vägen. Tolv, tretton och fjorton år är pojkarna, som
har det här jobbet. Med stora käppar i händerna driver de
hjorden framför sig bort från byn. De försvinner i ett moln
av damm.

Ljuden av djuren och barnen hörs fram till Amna i kok·
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Att jaga lamm och killingar i gryningen är Ahmeds och de andra
barnens största nöje.

hyddan, medan hon fortsätter sina sysslor. Att jaga på det
sättet har varit hennes stora nöje en gång också, men för
flickorna slutar den glädjen snabbare än för pojkarna. Som
flicka Gck hon börja långt tidigare än sina bröder att hjälpa
till med andra och allvarligare sysslor i hushållet, passa på

småsyskon, passa elden och maten i grytan, hämta ved.
Arnna mal mjöl mellan två stenar. Det är det tråkigaste

hon vet, brukar hon säga. Det tar lång tid, stenen är tung,

och det är jobbigt och enahanda att sitta lutad över den.
Först när Bakeita är så stor att hon orkar malandet kan
Amna räkna med att slippa.

Det finns bara en sak, som är lika tråkig och slitsam som
att mala mjöl, och det är att bereda skinn, tycker Amna.
Dessbättre är det inte så ofta hon måste göra det. Malandet

däremot är nästan dagligt jobb.
Det är sorghum hon mal. Av sorghum lagar hon den

dagliga födan, kisra, stora, mjuka, platta bröd, som man

doppar i en sås av någon gröns.ak. Men dagens första mål
blir inte kisra i dag. Ibland kokar Amna gröt i stället, en
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tjock gröt på sorghum, som äts med getmjölk eller ko
mjölk, om man råkar ha det hemma. Gröten går fortare att

göra, och dessutom tycker barnen om den, påpekar Amna.

Amna tar fram ett av de vita handfaten, sköljer snabbt

ur det med lite vatten och häller upp gröten i det med lite

mjölk ovanpå. Abdelkadir blir serverad först, i vanlig ord

ning, och han stannar i kokhyddan och äter sin gröt. Han

tar klumpar av gröten i handen och doppar den i mjölken.
Amna mal fortfarande för att också ha tillräckligt med

mjöl till kiSTan på kvällen. Abdelkadir torkar sig om mun·

nen efter måltiden med baksidan av handen.

- Ge mig lite vatten, säger han till Amna.

Och Amna, fastän fullt sysselsatt, lämnar sitt arbete, sti

ger upp, tar ett glas och går till vattensäcken. Abdelkadir,

färdig med måltiden och utan att ha något att göra, sitter

lugnt och väntar på att bli serverad. Ingen man med en

kvinna i huset serverar sig själv. Kvinnan tjänar, det är hen·
nes roll, och Amnas sätt att hämta vattnet tyder på att hon

finner allt detta i sin ordning.

Sedan tar Amna resten av gröten med sig och går in i täl

tet. Hon äter helst där i skydd av sina tältdukar. Inne i kok

hyddan är det risk att någon av männen i byn skulle kunna

se henne. Och ingen kvinna får låta sig ses aven man, me·

dan hon äter. Det anses mycket skamligt.
Medan Amna äter kommer också barnen tillbaka och

gör henne sällskap kring skålen. Den sista lilla skvätten

gröt med mjölk bär Ahmed sedan ut till hundarna, som

kastar sig över det och slickar skålen så att den rasslar runt
i sanden en lång stund. Så mycket mer diskat än så blir det

inte. Amna sköljer bara ur handfatet en gång till med lite

kallt vatten.

Tältet är Amnas borg - varje kvinnas borg. Ett tält ägs

alltid aven vuxen kvinna, gift, frånskild eller änka. Av de

fem tälten här i El Firja ägs fyra av gifta kvinnor med män,
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det femte av Amnas syster, som är änka sedan några år till·
baka. Amna sitter på den stora bädden, som tar upp nästan

en tredjedel av huset och gör i ordning Zeinab, som skriker

igen. Hon petar bort hennes hårda avföring med en pinne,

som hon kastar ut genom tältöppningen. Hon behöver inte

byta på henne. Zeinabs enda klädsel är ett litet skynke, och

Amna anser det ännu inte tillräckligt smutsigt för att bli ut·
bytt. Tvättar gör man inte i onödan, när varje vatte~·

droppe är buren en halv dag.

Zeinab får också en ny omgång getmjölk. När Hujra, svä·
gerskan, kommer hem i kväll, får Zeinab kanske lite mjölk

av henne också. Hujra har en dotter, Rogaya, på lite över

ett år och har ännu modersmjölk kvar, så mycket att hon

kan dela med sig. Det är inte ovanligt, att kvinnor hjälper

varandra så här med amningen. Men det gäller att komma

ihåg det, ifall det är en pojke och en flicka som druckit

samma modersmjölk. I så fall kan de aldrig giftas bort med

varandra.

Amnas tält är ett av de två största i El Firja, och hon är

mycket stolt över det. Hurdan väv tältet är byggt av är teck·

net på välståndet bland kababish. Och Amnas tält har tak

av kamelhår och väggar av gethår, vilket är det finaste

man kan ha. Väggarna är också vävda i mönster med

breda ljusbruna ränder mitt i det mörkare bruna. Här, i Su·

dan, är får och getter svarta och bruna och ibland ljus·

bruna. Ullen färga inte utan spinns och vävs som den är.

Naturfärgen är också dekorativ nog och får tälten att smäl·

ta in och bli nästan osynliga mot den bruna sanden och
buskarna, som också är bruna av torka.

Ett vackert tält ger kababish·kvinnan status. Därför gör

Amna ideliga förbättringar. Och hon har tillverkat många

prydnader, som hon hängt upp i den breda fonden över

sängplatsen. Dekorationerna är av skinn, nertill skuret i

strimmor till långa, breda tofsar. På dem har hon broderat
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fast kaurisnäckor, som hon köpt för dyra pengar på mark·
naden i Omdurman. Sitt första väggsmycke fick hon av

sin mor, när hon gifte sig. De andra har hon gjort själv. Det

tar tid, och varje tofs representerar dessutom ett värde i

pengar för snäckornas skull. När det är flyttning på gång

till nya betesmarker tar Amna samma väggsmycken och

hänger som dekoration på sin kamel.

Tältet har mannen ingenting med att göra. Hit kommer
han bara när han behöver vila sig. Allt inne i tältet är också

tillverkat av kvinnohänder: bädden, den lilla pallen, alla

säckar i läder och väv, som hänger efter väggen och an·

vänds för förvaring har Amna gjort. Bara en sak är gjord
aven man, och det är en lädersäck, en extra stor, som är de·

korerad med ringar av silver. Den har tillverkats på beställ·
ning aven man, som är skicklig på just det här speciella

hantverket.

Amna är för det mesta lycklig, tycker hon själv. Hon kan
inte minnas särskilt många dagar i sitt liv, då hon varit

olycklig. Till hennes lyckligaste stunder hör de gånger, då
hon just har fått något färdigt till huset.

- Det känns så härligt, säger hon.

Idag tar Amna några rep, flätade av kamelsenor, och går
ut för att göra en mindre reparation. Inte för att tältet är

riktigt tätt någonstans, vare sig vid marken eller vid taket,

men nu har springan mellan vägg och tak blåst upp och
blivit flera decimeter bred. Det känns, när det blåser kallt

på natten, och dessutom ser det inte särskilt vackert ut.

Amna knyter från utsidan och drar åt, så att duken på det
platta taket och väggduken närmar sig varandra ordent·

ligt. Hon spänner ännu hårdare och lyckas få taket att gå

lite omlott över väggen. Så här får man göra då och då, när

vinden farit fram för hårt.
Springan mot marken är också flera decimeter, ibland

nästan en halvmeter, runt hela tältet. Den vägen tar djuren
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Amna lagar sitt tält. Tältet, om det är fint, ger kvinnan status.

och ibland också de minsta barnen, som inte är så nogräk

nade ifråga om in· och utgångar. Det går en ständig trafik
från alla håll genom Amnas tält. Hönor med skaror av

kycklingar omkring sig passerar, än från det ena hållet, än

från det andra. Killingarna, som håller till runt tälten, dy·

ker upp än här, än där, ibland vid sängen, ibland bakom

säcken med sorghum. Ibland stannar de en stund inne i täl·

tet, går runt och letar efter något ätbart, lämnar sin spilling

där i sanden, innan de försvinner igen under någon annan

kant på tältet. Amna ser dem inte. Djuren, var de än är, är

en del av hennes tillvaro. De är ett sådant självklart inslag,

att Amna troligen inte skulle uppmärksamma dem riktigt,
förrän de plötsligt försvann allihop. Vad tyst det skulle bli

i byn då!

Amna kastade ut avföringen från babyn, men spill.

ningen från killingarna, som ligger i sanden på golvet, ser

hon inte ens. Inte ens när Rogaya kommer krypande från

ett hörn ägnal- hon den en tanke och hon kastar bara ett
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förstrött öga på geten, som just nedkommer med en killing

precis utanför tältöppningen. Sådant händer nästan varje

dag, och getter klarar det här alldeles utmärkt själva, vet

hon. Bara Ahmed, som också sett det hända, ropar till av

glädje. Det är ju hans egen get! Han har fått en killing! Nu

har han tre getter. Hans kapital växer. Och det behöver
växa, om han skall få ihop till de tjugofem kameler och

fyrtio får eller getter han bör ha sparat ihop till tills han

blir giftasvuxen en gång. Dessutom är den jättesöt, ljusgrå
och väldigt liten. Han ropar på Bakeita, och tillsammans

tittar de på hur getmamman slickar ren sin nyfödda och
den del av marken, som blivit nersölad. Amna ler åt

Ahmeds entu iasm.

- Den skänker du väl till din far för att han ger dig mat

varje dag, ropar hon åt honom på skämt. Det uppskattas

dåligt. En ilsken fnysning blir enda svaret, och Amna ler

Igen.

Amna är mycket svag för sina barn. När hon talar om

lycka, är det alltid barnen hon talar om först.

- Att ha fött ett barn, som överlevt, och att själv ha blivit

frisk efteråt - det har hänt mig tre gånger och har varit det

lyckligaste som hänt i mitt liv.

Men hon är lite orolig för Zeinab, som trots att hon är

f1era veckor gammal och ständigt dricker sin getmjölk, inte

verkar att växa särskilt mycket. Hon är nästan lika liten och

mager, som när hon föddes, hon sover inte mycket, och

hon skriker nästan jämt. Amna får alltid en mycket bekym
rad min, när hon talar om det. Hon tror inte getmjölken
har någon roll i det. Den är från den bästa get hon har,

och båda hennes andra barn är också uppfödda på get
mjölk, eftersom hon själv aldrig haft någon modersmjölk

att ge.

- Men de andra har vuxit fortare, påpekar hon. Inte hel
ler har de låtit så missnöjda som Zeinab. Skriken är inte så
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Varje barn har sina bestämda
uppgifter. Bakeita hämtar ved
och hjälper till i köket.

kraftiga och arga, som hon skulle vilja. De är svaga och
jämrande.

Amna har aldrig straffat sina barn genom att slå dem.
Det händer över huvud taget mycket sällan bland kaba·
bish, att föräldrar slår sina barn, trots att detta är ett gan·
ska vanligt mönster i Sudan, framför allt i städerna. Bar·
nen bland kababish fostras till lydnad för sina föräldrar
precis som överallt i landet. Men det sker mestadels utan

aga. Gräla kan man däremot göra ganska ordentligt. I säll·
synta fall ges även lite beröm, mestadels i form av något
gOtt att äta som belöning.

Det är inte ofta som Amna behöver gräla på sina barn.
Det grälas över huvud taget sällan på barnen i El Firja. De
är lydiga och fogliga och de sköter sina sysslor till belåten·
het för det mesta. I El Firja liksom överallt bland kababish

får barnen tidigt egna uppgifter. Redan sexåringar är in·
ordnade och drar sitt lilla strå till stacken i hushållet, som
inte bara är en social enhet utan också en ekonomisk. Varje

familj är ett litet företag, som går bättre, ju mer egen ar·
betskraft man har.

Bakeita, som är sju, har som sin uppgift att samla ved
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varje eftermiddag, så mycket att det räcker både till kvälls·
maten, till en brasa att sitta vid på kvällen och att koka te

och laga mat över på morgonen. Det brukar ge Bakeita ett

par timmars arbete varje dag att åstadkomma så pass

mycket, och det är dessutom besvärligt. All ved får plockas

från de torra, taggiga akaciabuskarna. Taggarna är ibland

nästan decimeterlånga, och det går inte en gång, utan att

Bakeita river sig någonstans. Dessutom hjälper hon ofta

sin mor att passa på babyn, när hon är vaken, att sitta med
henne i knät och trösta henne och att ge henne mjölk ur

flaskan. Det tycker Bakeita är roligare. Vedplockningen lyC'
ker hon däremot inte alls om. Hennes tröst är, att sysslan så

småningom går över till Zeinab, bara hon blir stor och

stark tillräckligt.

Ahmeds sysslor är än så länge inte så klart definierade.

Han är bara fem och har något år till på sig. Men hans upp·

gifter kommer alltid att gälla djuren, eftersom det är en

klar uppdelning mellan könen av allt arbete. Och djuren är

alltid männens jobb. Det betyder inte, att kvinnorna inte

tar del i skötseln av djuren också, när det behövs. Däremot

tar männen aldrig del i något av det, som anses vara kvin·

nogöra. Ahmed hjälper därför, så gott han kan, till att pas·
sa på de getter och killingar, som man håller runt huset. De

flesta av dem är Amnas egna, men några av dem tillhör

också redan barnen. Ahmed är där och håller uppsikt, så

att inget av djuren går för långt från deras dar. Han har god

hjälp av hundarna, som vaktar både människor och djur i

El Firja. Därför var det också ett gott betyg åt Ahmed, att
det var han som såg, att geten just fick en killing. Han har

ögonen med sig, konstaterar Amna belåtet. Så små·
ningom, om ett år eller ett par, får han börja vakta på de

stora hjordarna av får och getter, som går längre bort. Och

om ytterligare ett par år får han hjälpa till att driva dem till

källan. Det är då ett mycket stort och ansvarsfullt arbete

32



och dessutom mycket tröttsamt. Det är en lång sll-äcka att

gå, och pojkarna, som skall hålla djuren i schack, får dess

utom springa i stora cirklar runt hjorden. Då måste man
också kunna val-a utan mat en hel dag. Det enda man får,

tills man är tillbaka igen, är lite vatten tillsammans med

djuren vid källan.
Någon tveksamhet, när det gäller barnuppfostran, eller

några bekymmer i den vägen känner inte Amna. Lydnad

är en av riktlinjerna, tror hon.
Sedan lär hon flickorna allt det som hon lärt sig av sin

mor, att väva, laga mat, sköta ett hem. Pojkarna får lära sig
att ta hand om djuren, men det är mest pappan, som lär

dem det, påpekar Amna.
Så här har det alltid varit, och ingenting i deras liv just

nu ger anledning att ändra på de reglerna. Så länge no

madsamhället fungerar som det alltid har gjort, är varje li
ten människa förutbestämd till en viss kugge i maskineriet.

- Idealet är att varje man från kababish har åtminstone

tre söner, en för kamelerna, en för fåren och en för getter

na, brukar man säga bland kababish. Och så ett par döttrar

för att hjälpa till i hushållet.
I El Firja är det ingen familj, som passar riktigt in i det

här idealmönstret. Därför hjälper man varandra ganska

mycket, vaktar djur tillsammans, flyttar tillsammans.

Annars är varje mans högsta strävan här att sköta sitt eget

utan inblandning och utan hjälp utifrån. Så är det också

minst risk för konflikter. I El Firja går det ändå ganska kon

fliktfritt, kanske beroende på Amnas far, som inte bara är

deras familjs överhuvud utan också chef för hela deras

klan. Han är Elsheihh och bestämmer över nära 500 männi·

skor, som han också skall skipa rättvisa bland och hämta ut

skatter från.

Zeinab är tyst nu och sover, men Ragaya, som Amna

också har hand om, skriker. Hon har krupit omkring i san·
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den hela dagen, och armar och ben är svarta av smuts. Nu

trillade hon också med ansiktet i sand, och sanden fastnar i

blandningen av tårar, snor och saliv. Rogaya skriker, och

Amna lutar sig fram och lyfter upp henne, lite försiktigt, så

att hon inte kommer alltför nära. Krypande barn är det

smutsigaste som finns, det vet alla, och därför blir de också

oftast lyfta enbart med ett stadigt grepp i armarna.

Hon tar den skrikande Rogaya och lägger henne ovanpå

bädden och täcker sedan över henne med ett skynke.

Rogaya skriker fortfarande, men Amna drar resolut skyn

ket över hennes huvud, håller henne med ett stadigt grepp,

samtidigt som hon slår med lätt hand på henne, tillräckligt

för att få henne att vagga lite rytmiskt. Efterhand blir

Rogayas skrik svagare, och om en liten stund sover hon. Då

lämnar hon både Zeinab och Rogaya på bädden och går ut

till kokhyddan. Dags att börja göra i ordning nästa mål

mat.

Hon lägger torkade gröna blad i en gryta och börjar

med att koka såsen. Medan såsen kokar, vispar hon en smet

av sorghum och vatten. Den ser ut som pannkakssmet. Se

dan ställer hon grytan åt sidan och tar fram en stor, fyrkan.

tig plåt, som hon också lägger över elden ovanpå de tre

stenar, som omger eldstaden. När plåten är tillräckligt

varm häller hon en klick av smeten på den. Den breder ut

sig, blir rund och platt och mycket tunn. Efterhand som

kisran blir färdig lägger hon över den i ett av de vita hand·

faten.

Solen bleknar, skuggorna från tälten börjar bli långa,

och hon väntar Abdelkadir när som helst tillbaka från dju

ren. Pojkarna med fåren och getterna hörs redan på håll.

Oron som spritt sig bland lammen och killingarna runt täl

ten tyder på att de också känner, att deras mödrar närmar

sig igen.

Men maten är färdig och den här gången väntar inte
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Amna på att Abdelkadir skall komma och äta först. Hon

ropar på barnen, men de är redan på väg ut mot den annal·

kande hjorden. De får väl äta senare. Hujra har just kom·
mit, och Amna ber i stället henne att delta i måltiden. De

går in i Amnas tält, där småbarnen fortfarande sover, sät·
ter sig på golvet framför de vita handfaten. Amna har hällt

sin sås ovanpå kisran. De äter tillsammans, och Amna be:

rättar för Hujra, hur dagen varit, och Hujra berättar för
Amna om vilken hon träffat vid källan. Amna lyssnar då

och då efter steg. Om Abdelkadir kommer, vill hon hinna

ut först, så att han inte hinner ertappa henne ätande. Inte
ens för sin man får hon visa sig, medan hon äter.

Men hon hinner sluta sin måltid. Hon hinner också ut

och förbereda för nästa, så att hon kan ta emot Abdelkadir

och servera honom som en god tjänarinna.
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De dyrbara dropparna

Klockan är ungefär elva på förmiddagen och Amna hjäl.

per Hujra att fästa skinnsäckarna på åsnan. Hujra är som

vanligt på väg till källan efter vatten. Det är svårt för Amna

att gå efter vatten, så länge Zeinab är späd, så Hujra häm

tar för dem båda. Under tiden har Amna hand om Rogaya.

Hujra är både svägerska och Amnas bästa vän. De samar·

betar ofta i hushållet, när de kan. Nu är det dessutom na·

turligt att göra så, för Hujras man är borta sedan ett par

veckor tillbaka. Han är ute med de stora hjordarna av ka·

meler och väntas inte hem på länge än. Så här års blir det

bara torrare och torrare och svårare och svårare att finna

bete. Vandringarna blir långa för dem, som följer de stora

hjordarna.

Hujra är ganska mycket yngre än Amna, omkring tjugo·

fem år gammal, medan Amna är en bit över trettio. Ingen
av dem vet exakt hur gamla de är och de funderar heller

inte särskilt mycket över det. De samsas gott och har alltid

mycket att prata om.

Medan Amna och Hujra gör i ordning åsnan, sadlar

Abdelkadir sin kamel. Det görs mycket omsorgsfullt. En
välutrustad kamel har många tillbehör. Sadeln har Abdel

kadir själv gjort av läder. Men han täcker över den med en

röd matta i orientaliskt mönster. Den är tillverkad i Saudi

arabien, köpt på marknaden i Omdurman, och Abdelkadir

är stolt över den. Det skulle kamelen också kunna vara, om

den förstod sig på sådant, för mattan står mycket vackert

mot kamelens extra ljusa päls. Den är Abdelkadirs speciella
ridkamel. Abdelkadir skall till marknaden, deras närmaste,

för att köpa lök. Den ligger lite längre bort än vad källan

gör men är inte särskilt avlägsen.
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A bdelkadir sadlar sin ridkamel. Den röda mattan över sadeln står
vackert mot kamelens ljusa päls.

Det är mannens syssla att handla på marknaden, kvin·

nans att hämta vatten. Abdelkadir hoppar upp på sin ka·

mel, som reser sig häftigt till sin fulla höjd utan att rubba

Abdelkadir i sadeln. Har man suttit i kamelsadel, sedan

man var fem år, finns det inga kamelrörelser i världen

längre, som kan överraska en ryttare. Abdelkadir ler och

höjer handen till en sons avsked.

Så rider Abdelkadir iväg till sin uppgift - på röd matta

och högt över den heta ökensanden. Hujra går till sin upp·

gift, vandrande bredvid en åsna, barfota.

Hujra är den enda "ingifta" kvinnan i El Firja. Det är inte

alltid så lätt. Hon har sitt tält alldeles utanför svärmoderns,

och små spänningar uppstår då och då mellan dem. Den

man, som tar sin hustru och placerar henne alldeles intill

sin mor, får vara beredd på gräl, säger man allmänt bland

kababish. Till något gräl kommer det sällan mellan Hujra

och Fatima, men förhållandet är heller inte särskilt gott.

En svärdotter fyller aldrig samma plats som en egen dot

ter. Och den gamla är ibland lite avundsjuk på sin svärdot-
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ter och klandrar sin son för att lägga för mycket pengar på

parfym och kläder åt henne. Hujra visar sin svärmor all

den respekt hon måste, men håller sig så mycket hon kan
en bit ifrån. Därför håller hon också gärna till inne ho

Amna.
Amna står kvar en liten stund utanför tältet och tittar på

de två, som är på väg bort. För Abdelkadir går det undan.

Det dammar om hovarna på kamelen, som redan ser myc·

ket liten ut nu, där den gungar fram, mitt i skärningen mel·

lan den ljusblå himlen och den bruna, sandiga slätten. För

Hujra går det inte så fort. För henne gäller det också att

hushålla med krafterna, om de skall räcka ända till kvällen.

Så lång tid tar promenaden fram och tillbaka. Bara att gå

oskyddad i den stekande solen är tröttsamt nog. Hujra har

dragit fram slöjan, så att bara nästippen sticker fram. Slö·

jan ger i alla fall lite skydd för solen.
Så här, som Hujra, har kvinnor alltid gått, inte bara här i

Kordofan utan över hela Afrika i det vidsträckta torra

gränslandet mellan öken och savann, där vattnet är så säll·
synt. Hur många mil hi~ner en kvinna avverka i sitt liv, hur

mycket kvinnokraft sammantaget har gått åt för att förse

dem själva och några människor till med de oumbärliga

dropparna vatten?
- Varför måste just vi ha det så besvärligt med vattnet?

brukar Amna sucka ibland.

- Andra människor, också här i Sudan, har vatten, och

de har skolor för sina barn och sjukvård. Men vi har ingen.

ting av detta.

Själv kan Amna inte göra något för att ändra på förhål·
landet - inte hon och ingen annan heller i El Firja. Det är

här de måste vara, för här finns det bete, som djuren be·

höver. Skulle de slå sig ner närmare källan skulle djuren gå
miste om betet. Det är inte fett här heller, sedan den första

grönskan efter regnen försvunnit. Men det räcker - djuren
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Hujra har dragit fram slöjan så
att bara nästippen stickerfram.
Det ger lite skydd for solen.

kan livnära sig av de torra grässtrån, som återstår och stic·
ker upp som hö ur sanden, och av kvistarna från de torra
buskarna. Djuren har bestämt deras boplats, kvinnorna

har bara att foga sig och gå den långa vägen till vattnet.
Djuren är nomadernas levebröd, därför måste djuren be·

stämma. Det är villkoret för varje nomad, det vet Amna.

Men hon vet också, att hon mycket gärna skulle vilja slippa
det kringvandrande nomadlivet, om hon kunde. Att få bo

på samma plats jämt, att aldrig behöva riva ner och packa
- underbart, men ouppnåeligt, menar Amna. För hur
skulle det gå med djuren? Först måste man ju då ordna en
ständig boplats för dem, ett område, där de alltid har bete

och alltid vatten. Och vem skulle göra det? Men gick det
bara att ordna så djuren var med, finns det ingenting i
nomadlivet, som Amna skulle sakna.

Amna vet mycket väl, hur man lever på andra platser i
Sudan. En gång om året brukar Abdelkadir och hon göra
den långa resan på kamel in till Omdurman, den stora sta·
den alldeles vid huvudstaden Khartoum. Här är Sudans

största boskapsmarknad, och Abdelkadir brukar både sälja
och köpa djur. Men de brukar också göra de flesta av sina
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andra uppköp under dagarna i Omdurman, kläder, red·

skap, parfymer - sådant som är svårt att få på närmare

håll. 10mdurman och på vägen dit har Amna sett, hur

andra människor lever, i hus och med vatten i närheten.

- Men de har inga djur, konstaterar Amna i alla fall lite
medlidsamt.

Amna tycker alltid det är underbart roligt att gå i det myll.

rande, färggranna gatulivet i Omdurman. Hon älskar att

titta i affärerna med alla tyger och på allt det granna guld,

som juvelerarna ställer ut. Vimlet av folk och trängseln i

Omdurman är en enorm kontrast till stillheten och ödslig·

heten här ute i byn.

Amna har sett stora delar av Sudan under sina vand·

ringar. Ml"n hon har aldrig känt längtan att se någon

annan del av världen än öknen. Ingenting - annat än

Omdurman - lockar henne. Det skulle kanske vara roligt

någon gång att se andra sorters djur än de egna, bekänner

hon. Men inte skulle hon fara långa vägar för det.

Parfymerna är en viktig vara, som man brukar föra med

sig från Omdurman. De spelar en stor roll inte bara för

Amna och andra kababish utan för de flesta kvinnor i Su·
dan. Att dofta är ett sätt att behaga män och därför en vik·

tig kvinnlig dygd.

10mdurman köper hon också de råvaror hon behöver

för att tillverka egna, traditionella kosmetika, särskilt di/ha

och bahhoUT. Dilha fungerar som en parfymerad rengörings·
kräm. BakhoUT är parfymerat sandelträ. Sitter man i röken

från bahhoUT tillräckligt länge, ger det huden en särskild

doft, som är mycket angenäm och också den avsedd att be·

haga mannen. I röken kan man sitta mycket länge. Den in·

ger välbehag.
Amna är mycket vacker i sig själv. Hon har stora ögon,

ljusbrun hy och rena drag. Hennes långa svarta hår är flä·
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Amna är mycket vacker med
stora ögon, ljusbrun hy och hå
ret i smala flätor.

tat i hundratals tunna flätor. På varje kind har hon tre
smala, långa ärr efter snitt, som gjordes när hon var barn,

både för skönhetens skull och som klan märke. Hennes uno

derläpp är tatuerad blå - kababishs svar på läppstiftet.

Ibland målar hon också en svan linje runt ögonen med ett

stift, som hon förvarar i en smal silverdosa. Silverdosan

och parfymen förvarar Amna tillsammans med sina smyc

ken i en särskild kasse i ett hörn efter tältväggen.

Det är en del av kvinnans uppgift att göra sig vacker,

smycka sig och parfymera sig Och det är mannens uppgift

att hjälpa henne att göra det, att förse henne med det hon

behöver. Ingen tycker det är lyx eller fafänglighet, om

Amna ägnar ett par timmar åt att tillverka di/ka eller med

att sitta isandelröken.

I kväll, när Hujra kommer med vattnet, skall Amna tvät

ta sin klänning. Det är lyx, däremot, dessa sällsynta tillfäl·
len, när man slösar av vattnet för att tvätta sina kläder. Att

fa tvätta hör till livets njutningar, att få sätta på sig en ren

klänning ger lyckokänsla. I kväll skall hon få göra det.

Amna ger Rogaya en liten uppsluppen klatsch i baken vid

tanken på det trevliga som väntar.
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Hujra kommer med vattnet. De som först får vatten är djuren.

Amna har dilkatillverkning på gång också i dag. Hon har

lagt sorghum i vatten i en kastrull och den sätter hon på el·

den för att koka. Det får koka länge till en mjuk gröt. Sedan

häller hon ut gröten på en sten på marken och börjar knå
da den. Hon häller i droppar av parfym och knådar länge.

Dilkan måste vara väl blandad med parfymen. Dilkan behö·

ver inte användas meddetsamma, den kan sparas nästan

hur länge som helst. Man låter den bara torka och stoppar

den i en påse. När man vill använda den, plockar man ut så

mycket som man behöver och lägger det i lite vatten. Efter

någon timma är di/kan mjuk och fungerar på nytt som den
ska - som doftande rengöringskräm. I varje tält, hos varje

kvinna hänger en påse di/ka någonstans på väggen.

- Man blir renare av di/ka än av vatten, försäkrar alltid
kvinnorna.

Det börjar bli kväll och Hujra är i annalkande. Hundar·

na har redan slagit larm. De rusar som besatta i full fart

rätt ut genom sanden. Amna ser i kvällsljuset den välkända
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silhuetten av åsnan, väl lastad på bredden, med den späda
Hujra vid sidan. De närmar sig långsamt. Inte ens så här
nära hemmet skyndar Hujra på stegen.

Hujra säger ingenting alls, när hon kommer, men hon
lämnar över åsnan till Ahmed och går för att hälsa på sin
lilla flicka. Rogaya ler glatt mot sin mor, och Hujra säger
några kärvänliga ord, men hon kramar inte flickan. Det
gör man inte så ofta. Dessutom är hon alldeles för smutsig.
Hon tar Rogaya ytterst i armarna och lyfter henne med sig
bort till åsnan, för att hon inte skall bli ledsen. Där sätter
hon henne på marken, medan hon själv börjar ordna med
vattensäckarna. Amna kommer och hjälper henne att lyfta
av de tunga skinnsäckarna.

Djuren är de första som får vatten. Från ett stort fat, som
Ahmed hämtat från kokhyddan, ger de först kalvarna att
dricka, sedan getterna. Killingarna får inget. De får tillräck·
Iigt med vätska genom att dia. Djuren är törstiga och otå·
liga och knuffar ganska hårdhänt både på varandra och på
de båda kvinnorna.

Först när djuren fått sitt och är nöjda är det människans
tur. Hujra tvättar sitt ansikte och sina händer och fötter
och brer ut en matta framför tältet. Så knäfaller hon - två
gånger - mot Mekka och ber sin aftonbön.

Den första att bli tvättad är Rogaya. Hon uppskattar inte
alls det rena vattnet utan skriker högt och ilsket. Sedan är
det ett skynke till baby~ som blir rent och upphängt på ett
av snörena, som håller tältet. Sedan är det några småplagg
till barnen. Först därefter tvättar Amna och Hujra sina
egna kläder. De har tagit på sig en finslöja, en som inte
kommer fram så ofta, som de har på sig, medan de gnug·
gar sina vardagsplagg och dygnet·runt.plagg i vatten med
tvål - och vattnet blir brunare och brunare. Svägerskorna
pratar och skrattar, medan de sitter där på marken hukan·
de över samma lilla handfat. De är på ett strålande humör,
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och deras röster får gamla Fatima att titta ut ur sitt tält för

ett ögonblick för att se vad som är på färde. Först när också

två klänningar och två slöjor fladdrar i kvällsvinden från

ett rep tystnar pratet och skrattet. De båda svägerskorna

har försvunnit in i Amnas tält.

Amna tar fram di/kan och häller lite olja i ett glas. De tar

var sin liten klump av den degiga di/kan, doppar den i olja

och börjar smörja in sig, först armarna, sedan ansiktet och

halsen, sist benen. De gnider långsamt och med välbehag,

fast rester av dilkan ligger som sågspån spritt över deras

hud. Den tunga dilkadoften breder ut sig i tältet. Först när

allt är insmort som skall smörjas, tar Hujra fram en gryta

med vatten, och båda två sköljer av sig de lösa spånen, som

blivit kvar. De tittar på sina armar, som nu är glänsande

och doftande och ser alldeles rena ut.

Men sedan lägger de resolut undan alltsammans. Lyx·

livet i nomadtältet är slut för den här gången. Dagen har

ännu mer sysslor för dem, innan de kan lägga sig och vänta

på att få ta på sig sina rena kläder nästa morgon. Amna för·

svinner ut i kokhyddan för att göra kvällsmat. Det blir bar·

nens älsklingsmat i kväll, en sorts tjocka pannkakor av vete·

mjöl, bakat på kisTaplåten och serverade med socker och

smör. Dem är förresten Amna själv också mycket förtjust i.

Hujra tar sig an sin mans häst, som skall ha mat. Han får

omald sorghum. Men säden måste göras ren mycket noga,

innan den lämnas till hästen som föda. Om hästen bara hit

tar så mycket som en enda liten sten bland sorghumgrynen

går det aldrig mer att få den att äta sorghum. Och då blir

det bekymmersamt med matfrågan. Hästen är bra mycket

känsligare än människorna, som inte bekymrar sig om att

det krasar mellan tänderna då och då medan de äter sin

kisTa.

Hujra äter sin kvällsmat tillsammans med Amna.

- Vattnet i hålet sjunker, berättar hon.
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Vattnet i hålet sjunker. Det blir allt strävsammareför dem som skall
hämta vattnet.

- Det var svårt och tog lång tid att få upp det i dag.

Amna nickar. Abdelkadir hade sagt samma sak, när han

kom hem. Han hade handlat löken men också stannat vid

källan för att se till de djur han har där. Det betyder ännu

hårdare tider. Från det att vattnet börjar sjunka undan i

slutet av den torra perioden blir det allt strävsammare

både för dem som skall hämta för hushållet och för dem

som skall vattna djuren. Men än är det för tidigt att vandra

i väg, än är det lika torrt därnere i sydväst.

Vattnet är, genom regnet och vattenhålen, också med

och styr tillvaron för kababish. Såväl vattenhålet som reg

net talar om för människorna, när det är dags för upp

brott. Och människan kan inte neka. Hon är naturens slav,

samtidigt som hon är djurens tjänare.

Men ikväll är inte rätta stunden att sörja över vattnet.

Ikväll är Rogaya ren, det hänger rena kläder på repet, och

Amna och Hujra glänser av renhet och dofter.

Amna hämtar ytterligare lite vatten ur skinnsäcken och

sätter det att koka på elden. Under tiden tänder Hujra en
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eld inne i tältet, inte alltför nära tältduken och ganska nära
utgången. Amna kommer efter, och då har hon med sig ett

par glas te.
De båda svägerskorna och vännerna sätter sig vid elden

med var sitt glas te. Bara något tiotal meter längre bort, i
kokhyddan utanför Fatimas tält, sitter Abdelkadir och
Amnas far, också med var sitt glas te. Dricka te ihop? Nej,
inte här. Här lever kvinnorna sitt liv för sig och männen
sitt. Trots att de lever så nära varandra lever de egentligen
inte tillsammans. De lever vid sidan av varandra, men i ett
ständigt samarbete. Samarbetet är nedärvt i generationer,

och ingen behöver därför fråga den andra, vad han eller
hon skall göra.
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Djuren och makten

Den här morgonen är inte som vanligt. Både Amna och
Abdelkadir är vakna tidigare än de brukar. Solen har

knappt hunnit gå upp. De väcker barnen och gör de sed·
vanliga morgonbestyren, men det går snabbt och det är
lite oro i luften. Sedan börjar de också att bära ut saker ur
tältet, till dess att endast den stora sängen i fonden står
kvar och tar utrymme i anspråk. I dag är det dags för årets
klippning av får och getter, och hela utrymmet inne i tältet
behövs av klipparna. De behöver stå i skuggan under tak i
sitt arbete, inte ute i den skoningslösa solen.

Djuren är redan på väg, deras bräkanden hörs allt när
mare, och snart står de också i en stor flock om drygt hund
ra djur och väntar i buskaget bakom tältet. Över hundra
djur skall hinna bli klippta före solnedgången, men så har
också alla traktens skickligaste klippare anlitats för jobbet.

Den förste av dem kommer tidigt på sin kamel, slår sig
ner i tältet och får ett glas te i handen. Det skall hinna bli
många glas te, innan dagen är slut. Han bjuds också på lite
mat, innan arbetet börjar. Det hör till hövligheten, att
ingen får gå till sitt värv, utan att först ha undfägnats.

Men så plockar klipparen fram sin kniv, och den första
geten hämtas in. Den binds fast med huvudet i en klyka, för
att det skall vara lättare att hålla den stilla. Och det behövs,
för här skärs ullen av med kniv. Med säker hand och utan
att orsaka en enda skråma skär klipparen med sin kniv av
pälsen alldeles intill själva huden. Han skär jämnt och fint
och lämnar inte någonstans någonting oklippt.

Nya klippare anländer, ibland med åsna, ibland med ka·
mel. De följer samma ritual som den förste: hälsar i tältet,
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dricker ett glas te, pratar, äter en bit mat, innan själva ar·
betet börjar. Till sist jobbar sex man därinne i tältet. Fler

får omöjligt plats. Ullen faller i högar i sanden på golvet, vit
ull, ljusbrun och mörkt brun. Den ljusbruna ullen är den
allra vanligaste. Amna skall sortera ullen sedan efter fär·

ger. Det är de här tre färgerna, som så småningom skall ut·
göra mönstret i de mattor hon tänker väva till nya tältväg·
gar. Det ljusbruna utgör de stora fälten, det mörkbruna
och det vita blir dekorativa ränder. Här färgas inte någon
ull, utan man använder naturens egna bruna nyanser. Där·
för har alla kababish·tält ungefär samma färg och möns·
ter. Under den här dagen sitter Amna mest som åskådare,
men när klipparna avslutat sitt jobb är det kvinnans sak att
göra resten, samla ihop ullen, sortera, spinna och väva.

Hur mycket ull det blir aven sådan här klippning vet

ingen egentligen. Det har aldrig mätts i några mått. Men
några säckar blir det säkert, tror klipparna.

- Och en säck ull räcker precis till en matta, vet Amna.
Man arbetar under relativ tystnad, därinne i halvmörk·

ret. Raspet av knivarna hörs. Då och då bryts tystnaden av
en get, som tappat tålamodet och bräker och vill loss.
Ibland bryts den också av något skämt från de arbetande
männen. Abdelkadir är med hela tiden men klipper inte så
mycket själv. Han ser oftast på vad de andra gör, och häm·
tar nya djur till klippning. Hela arbetet övervakas också av
Amnas far, El sheikh, hövdingen. Han tar del i alla större
händelser i byn. Han vill dessutom gärna se till att de, som
kommer till hans by, blir väl omhändertagna. Gästfriheten

är stor bland kababish. Ju generösare man är mot gäster,
desto större ära för en själv och familjen. Att inte alls ta
emot en gäst skulle vara en stor skam. Det finns ett ord·
språk bland kababish, som säger: "Hedra gästen på din dar

och håll borta skammen från din härd".
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El sheikh har stor makt och stort ansvar. H an är cheffor 500 män
niskor.

El sheihh, eller El aumda, som hans titel också är, bär namnet
Ahmed Mohammed Hur El Soumeet. Han är runt 70 år,
har grå stänk i skägget och en iakttagande blick. Han är

lågmäld och rör sig lugnt och värdigt. Bara när han hop·
par upp på sin kamel ser man, att hans långsamma sätt inte
är något, som åldern tvingar honom till. El sheikh har ett
stort mått ansvar, makt och myndighet bland de tio famil·
jer på runt 500 människor, som han är chef för. Sheikh
Ahmed är allmänt ansedd som en klok man och är aktad

för sina framgångar i att lösa tvister.
Rollen som skiljedomare tillkommer av hävd El sheikh.

Och tvister om land och djur är vanliga. Stölder av djur är
det han oftast får att reda ut. Det gäller att hitta tjuven och
straffa honom. Ofta nekar tjuven, men om El sheikh anser,
att han har bevis tillräckligt mot honom, straffas han ändå.
Att stjäla djur är ett allvarligt brott bland kababish, och två
till tre års fängelse brukar straffet bli. Någon gång händel-
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det, att El sheikh inte klarar ut en stöld, och då skickar han

fallet vidare till domstolen i staden Soddiri.

De tio familjer, som har Ahmed Mohammed Hur El

Soumeet till överhuvud, bor spridda över ett mycket stort

område i norra Kordofan i Dar Kababish, som är kababishs

marker. Varje familj består av flera små kärnfamiljer, pre·

cis som här hemma i byn El Firja, där fem familjer, nära

släkt med varandra, utgör en stor familj. Det är inte ofta El

sheikh har möjlighet att hälsa på de övriga. Men minst en

gång om året ger han sig ut på en lång tur, runt ·till hela

"sitt" område. Till varje plats dit han kommer samlas man

och redogör för sina problem och frågar om råd. El sheikh

svarar och medlar, så som El sheikh gjort sedan urminnes

tid. Men samtidigt tar han också upp skatt från varje familj

han besöker. Det är en av de uppgifter, som det moderna

samhället lagt på honom.
El sheikh kan konsten att lyssna. När någon vill tala med

honom, slår han sig ner på marken med benen i kors. Så

väntar han, tills den andre talat färdigt, lagt fram hela sin

sak. Han avbryter inte en enda gång för frågor. Frågorna

ställer han först efteråt, när den andre talat slut, och ofta

också efter att ha tänkt en stund.

Nu sitter han här.i Amnas tält och följer arbetet, tyst och

iakttagande. Då och då frågor han klipparna om något

som gäller deras by eller deras familj. Då och då nickar han

eftertänksamt.

Framemot middagstid reser han sig och gör tecken åt
Abdelkadir att följa med. De går ut en bit utanför byn och

kommer tillbaka med en get, en av El sheikhs egna. Nu är

det hans tur att undfägna gästerna i byn, nu är det han som
vill bjuda. Till vardags slaktar man inga djur bland kaba

bish_ Det gör man bara till fest och när man får gäster i

byn. Att slakta är att tära på kapitalet.

De leder bort geten en liten bit från tälten_ Abdelkadir
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tar ett fast tag om getens bakben, El sheikh om dess fram·
ben och huvud. Så tar han fram sin vassa kniv av den son

nomaderna alltid bär på sig. Med ett raskt snitt skär han av
getens halspulsåder och blodet rinner ner i sanden. Den

ljudlösa slakten har tagit en halv minut.

Abdelkadir och sheikh Ahmed hjälps åt att flå och stycka
geten, och hundarna får det, som människan inte tänker

använda. Sedan är det Amna, som får göra resten. Hon f&

svinner in i sin kokhydda och hon arbetar länge med att

skära köttet i små bitar. Men sedan börjar ljuvliga dofter av

rostat kött att sprida sig med röken ut mellan kokhyddans

breda springor.
Amna serverar som vanligt maten i det stora vita hand·

fatet. Det är rågat av köttbitar, när hon bär in det till män

nen i tältet. Hon ställer fatet mitt på golvet, och männen

lägger ifrån sig sina knivar och sätter sig runt omkring.

Amna hämtar också en stor plåtmugg med vatten, som går
runt hos alla männen. De häller lite av vattnet på sina hän

der för att de skall bli rena, den vanliga förberedelsen för en

måltid. Och med sin sköljda hand griper de så in på maten.
Amna har tänt under tevattnet och sitter och väntar,

medan männen äter. När de är färdiga och både har sköljt

munnen och druckit av vattnet ur ptåtmuggen, bär hon in

teet. Då kan hon också själv dra sig tillbaka och äta. Det gör
hon i dag inne hos sin mor, i hennes tält. Det är en säker

plats, där ingen man kan se henne. I dag, när så många

främmande män är på besök, är Amna också mer noga be·

slöjad än annars, och bara nästippen sticker fram, när hon

går omkring i sitt tält eller sitter vid sina sysslor.

Den get de just ätit tillsammans var troligen hennes
mors, inte faderns. Det är oftast kvinnorna, som äger de

djur, som går hemma i närheten av byn. Men det betyder
inte, att fadern inte kan ta ett av dem och använda, när

hans egna inte är inom räckhåll. Oftast betalar han tillbaka
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så småningom till hustrun det djur han lånat. Men han gör

det inte alltid. Det finns oskrivna lagar bland kababish, att

man inom ett hushåll ömsesidigt får använda varandras

djur. Men denna ömsesidighet är orsaken till de allra van·

ligaste familjegrälen.

Alla medlemmar i en familj, kärnfamiljen som alltid ut·

gör ett eget hushåll, äger djur. Allra flest äger mannen,

men kvinnan har vanligen mer än barnen. Mannen brukar

alltid hävda, att eftersom han försörjer sin hustru och sina

barn och dessutom ser till att deras djur blir vaktade till·

sammans med hans egna i den stora hjorden, så har han

också rätt att använda sig av deras djur, när det behövs i

hushållet. Han kan till exempel sälja ett för att få pengar el·

ler slakta ett till en fest eller till gäster. I stort sett är de and·

ra i familjen med på detta och ifrågasätter inte hans rättig.

heter. Däremot ifrågasätter de, hur mycket han skall få ta,

för att det skall anses rimligt. Och ofta tycker kvinnorna att

mannen, eller fadern, tar för mycket.

Amna har en gång varit lite oense med sin far, inte för

att han tog utav hennes djur - det accepterar hon som

självklart - utan därför att hon tyckte, att han tog oftare
från henne än från hennes syster. Det var inte rätt, ansåg

hon.

Hujra, som flyttat från sin hemby, när hon gifte sig, har

djur både där och här i den nya byn. Så gör kvinnorna ofta.

De lämnar sina djur hos en far eller en bror, när de gifter

sig, för att de skall ha något att återvända till, om de blir
frånskilda. De djur, som de förvärvar, sedan de gift sig, går

med i mannens hjord. Om hon lämnar mannen blir dessa
djur kvar som arv åt barnen.

När Hujra senast hälsade på sina släktingar i hembyn

fick hon med sig några djur som present, för gåvor ger

man alltid till kära gäster. Men då ansåg hennes man, att
hälften av dem var hans.
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- Du fick dem, för att du inte kom tomhänt till dem. Och

allt du hade med dig, te, socker, tyg, hade jag försett dig
med, hävdade han.

Hujra hade som vanligt fått ge med sig. Kvinnor har inte

mycket att sätta emot i en dispyt. Som gift kvinna är det
enda hot man har mot sin man att säga, att man lämnar

honom, om han inte tar reson. Men den påtryckningen tar
man inte till i första hand. Som ogift dotter, underställd sin
far eller bror, är man i ett ännu sämre läge. Då har man

ingenting alls att sätta emot.
Amna och andra kvinnor bland kababish kan inte heller

göra med sina egna djur riktigt som de vill. Vill Amna sälja
ett för att få lite egna pengar att köpa något för eller vill
hon slakta ett, så måste hon först fråga Abdelkadir. Som
ogift dotter fick hon fråga sin far. Får hon nej kan hon inte

göra något. Får hon ja och tillåtelse ansälja ett djur, så blir
det Abdelkadir, som får ta det till marknaden, för dit har

kvinnor inte tillträde.
Det argument, som männen, fäderna använder, när de

understryker sin rätt till kvinnornas och barnens djur, är
att framhäva det egna ansvaret för allt i familjen och sin
egen generositet mot familjen, som de förser med allt den
behöver. De brukar också jämföra detta med den brist på

ansvar och den knusslighet, som de tycker finns hos den
övriga familjen.

- Kvinnor och barn behöver inga pengar. Om de får tag
på några, så gör de bara av med dem. Allt de behöver, ber
de mig om, och då köper jag det - mat, kläder. Om en kvin·
na säljer en get, slösar hon bara pengarna på smycken,
prydnader till hemmet, kaurisnäckor att brodera med, för·
klarar Abdelkadir.

- Och om man vill låna pengar aven kvinna, så säger
hon alltid nej. Hon säger, att hon aldrig får dem tillbaka.

Även om man försäkrar henne, att hon får pengarna, så
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snart man sålt ett par djur, så vägrar hon. Skall man låna

pengar, får man göra det aven annan man, som är förstån·

dig, inte aven kvinna.

Oftast håller kvinnorna med om att det skulle vara fel att

låta dem själva bestämma över sina djur. Men samtidigt

händer det ganska ofta, att kvinnor passar på att skänka

bort något djur som gåva eller byta bort något, medan

mannen är borta. Då kan hon alltid skylla på att hon inte
hade någon hemma, som hon kunde fråga!

.\v den ull, som nu ligger i allt större högar på golvet i Am·

nas tält, kommer en hel del från Amnas egna getter. Hon

har börjat sorterandet, och nu hamnar allt det vita i en

hög. Den vita högen blir aldrig så stor. Störst blir den ljus

bruna högen. Amna tror, att hon i alla fall skall hinna spin.

na ullen, innan det är dags för den stora flyttningen mot

sydväst.

Arbetet med ullen är roligt, tycker Amna. Och det leder

ju så småningom fram till ett nytt tält. Och när hon kom

mer nästa gång till Omdurman, skall hon köpa mer kauri·

snäckor. Hon har pengar, djupt nerstuckna i en av sina säc·

kar, där hon också förvarar smycken och andra dyrbar

heter. Pengarna hon har där har hon fått för att hon gjort

smör och sålt. De pengarna betraktas självfallet som hen·

nes egna, och Abde1kadir lägger sig inte i hur hon använ·

der dem. Nästan alla kvinnor bland kababish gör smör då

och då för att sälja. Smörpengarna är det enda, som ger

dem ett uns av självständighet, det enda de förfogar över

ensamma och kan bestämma om själva.

Sist när Amna var i Omdurman köpte hon för sina

smörpengar det halsband hon nu bär om halsen. Nästa

gång skall det bli kaurisnäckor till prydnader. Men det kan
inte bli många, för kaurisnäckor är dyra.

Amna har Zeinab i knät, insvept i sitt skynke, medan hon
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sitter på huk framför ullhögarna. Zeinab gnäller som van·

ligt och Amna vaggar lite för att trösta henne. Den här da·

gen har Bakeita annars fått ha en stor del av ansvaret för

Zeinab, fastän hon egentligen inte alls ville. Hon hade hell·

re velat vara med i tältet, där klippningen pågick, precis
som sin bror Ahmed. Nu fick hon i stället sitta med sin lilla·

syster borta hos mormodern.

Men nu, när sorteringen av ullen började på allvar, fick

Bakeita komma för att i stället hjälpa till att sortera. Det

tycker hon om, för då kan hon samtidigt titta på männen

som klipper och lyssna till vad de säger. Sjuåriga Bakeita
har redan lärt sig stora delar av sin kvinnoroll, att lyda,

göra sina sysslor, lyssna till männen och tiga själv.
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En kväll vid elden

Det händer inte mycket kring fem små tält, långt ute i den

kordofanska halvöknen. Livet är ganska enahanda, den

ena dagen den andra lik, och varje dag utförs i stort sett

samma sysslor, som går ut på att invånarna i de fem tälten

skall överleva. Ingen här svälter, det finns till och med gan·

ska gott om mat, men arbetet med att göra råvaror till
människoföda är ofta ett halvt dagsverke.

Nomader rör sig över stora områden, men varje gång de

slagit sig ner, kretsar livet för kvinnorna kring en liten yta,

den där tältet står. All nyhetsförmedling sker via besöket

vid vattenkällan eller på marknaden. Besökare, som kom

mer till byn, brukar också ha med sig nyheter. Något att

läsa i finns inte här, för varför skulle det finnas det, när

ingen i alla fall kan läsa, utom möjligen den unge brud

gummen? Någon penna eller något papper att skriva på

finns inte heller i byn, av samma skäl. Transistorapparater

har man sett på håll i Omdurman men aldrig övervägt att

skaffa sig. De är bräckliga ting, som inte låter sig fraktas

runt i ur och skur, och har man fyra dagars vandring fram

till vatten skulle vandringen troligen vara ännu längre ef

ter nya batterier.

Mörkret har fallit sedan länge, och aktiviteten i och

kring tälten har börjat avta. Alla har avslutat sin kvällsmat,

och männen sitter vid en kopp te inne i El sheikhs kok·

hydda. Kvinnorna har också dragit sig in i tälten, färdiga

med dagens sysslor.

Amna hämtar tre långa trädgrenar, som hon bär in i sitt

tält och lägger på marken nära dörren. Hon hämtar lite eld
från kokhyddan och tänder i mitten mellan de tre grenar

na. Så gör man alltid eld. Det brinner längst ute i spetsen på
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varje gren och efter hand som de brinner upp, skjuter man
dem bara längre in mot varandra.

Elden lyser upp det mörka tältet med ett svagt, oroligt

sken, men röken stoppar en del av ljuset. Ljuden från det

dagliga livet runt tälten har nästan upphört, bara några
barnskrik hörs, annars är det nattens småkryp av skilda

sorter, som tagit över, och mörkret är fyllt av ljud, som

tycks komma från ingenstans. De bara finns där.

Lilla Zeinab har också just ätit ett av sina många mål och

fallit i sömn ovanpå den stora sängen. Amna, Bakeita och

Ahmed sätter sig kring elden.

Kvällarna blir långa, när mörkret kommer klockan sju.

Barnen är vana vid att leka utomhus till framemot nio eller

tio - ibland, vid fullmåne, ser man nästan lika bra som på

dagen. Men i kväll hänger månen som en smal banan med

båda spetsarna uppåt, och barnen föredrar att sina med
Amna inne vid den varma, trygga elden. Amna har ett glas

te med sig, och inte ens ~örgårdenkan ha varit mer idyllisk.
- Berätta, ber Ahmed och Bakeita.

De vet, att det blir samma berättelser de får höra som de

brukar, för Amna kan inte så många. Men Amna berättar

dem om och om igen och barnen tröttnar inte. De är inte

bortskämda med underhållning.

Så berättar Amna om vackra Fatma, flickan, som var så

vacker, att alla pojkar ville ha henne till brud. Och varje be·

rättelse om vackra Fatma handlar om hur pojkarna tävlar

och försöker finna ut nya knep att överträffa varandra och

vinna Fatmas gunst. Det är alltid den som är duktigast och

starkast, som får henne. Bakeita älskar att höra om vackra

Fatma.

Amna berättar också om El Khool, och då ryser Bakeita

trots värmen från brasan. Men Ahmed älskar att höra det.

El Khool är det fasansfullaste av alla djur. Han är ett fan·

tasidjur med väldiga klor och ett vidrigt ansikte. Han smy'

57



ger omkring utan att någon ser honom, men ibland sätter

han sina långa klor i små barn, särskilt dem som är stygga.

Sagor om El Khool berättar man ofta i syfte att få bång.
styriga barn att lugna sig. El Khool är sotarens motsvarig.

het i Sudan. Men så här vid elden tycker barnen om att lyss·

na till dem ändå, trots att det pirrar lite i magen och trots

att de ofta drömmer om El Khool natten efteråt.

Det finns flera olika berättelser om El Khool, alla med

ungefär samma tema, och Amna berättar alla hon minns.

Men när skynket för dörren viks undan och Hujra kommer

in i tältet slutar hon och skickar de båda barnen i säng.

Hujra slår sig ner vid elden hos Amna. Lite senare före·

nar sig också ett par unga flickor med de båda kvinnorna.

Den unga bruden kommer inte, för hon får ännu inte gå ut

efter mörkrets inbrott. Här sitter de så i en liten cirkel. I ett

annat tält sitter några andra kvinnor tillsammans, och

inne hos Amnas far sitter männen, också i en cirkel kring

elden. Svaga ljussken från eldarna därinne syns genom

nattmörkret, annars är hela byn som uppslukad så här

dags.

Hujra har nyheter att berätta. Hon har suttit och lyssnat

till männens samtal. El sheikh har just kommit tillbaka

från ett besök i sin brors by, där man haft ett svårt ärende

att avgöra.
- Mamoun får gifta sig med en flicka från en annan

stam, berättar Hujra med låg röst, men med en viss upp

hetsning, för det här är något, som annars är helt otänk·

bart för en kababish. Mamoun har varit en lång historia,
som alltså fått sitt slut i dag.

Mamoun är en av de få från kababish, som fått högre ut·

bildning. En och annan pojke har gått några år i skola, så

mycket, att de hunnit lära sig läsa lite grann. Men skolorna

är alltid långt borta och kostar pengar, och därför får

ingen stanna längre än nödvändigt. Sedan kallas de hem
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för att hjälpa till med de sysslor som enligt tradition är de

ras lott, nämligen att sköta djur. Oftast vill pojkarna också
hem_ Ibland har de till och med rymt i förtid, för att de ville

hem till djuren.

Mamoun och några få ytterligare med gott läshuvud
och intresse för studier har fått studera vidare. Mamoun

läser till läkare vid universitetet i Khartoum. Där blev han

förälskad i en studentska, som förstås inte var kababish.

Han for hem och berättade, att han ville gifta sig med

henne. Men familjen sade nej. Och därvid blev det, trots att

Mamoun återkom gång på gång med sin begäran. Men nu
vid El sheikhs besök hade han fått sitt tillstånd, och efter·

som ingen i deras släkt ännu gift sig utanför stammen, var

det här dagens sensation.

- Men hur, men varför, undrar Amna, och Hujra berät·

tar vad hon hört El sheikh säga.
Det här var något nytt, som hade kommit in i deras klan,

att en av deras män utbildade sig så långt, resonerade El

sheikh. Och det måste ändå vara bättre för honom som ut

bildad man att också ha en utbildad hustru. Därför fick

man lov att tänka om i det här fallet och göra ett undantag.

- Vill vi behålla våra män, får vi kanske börja utbilda

våra flickor, hade El sheikh sagt.

Amna sitter tyst en stund och begrundar vad hennes far

sagt.
- Han har rätt. Far har ofta rätt, säger hon eftertänk·

samt.
Hon skjuter ihop grenarna på elden. Några gnistor fly.

ger upp mot taket men slocknar, när de är nästan uppe.

Mamoun är en yngre kusin till Amna, som hon har träf

fat många gånger, mest när han var pojke. Nu gifter han

sig, och det med en, som kommer utifrån. Tanken är lite

svindlande för den, som vant sig vid att varje dag följa de

oskrivna regler, som traditionen ställt upp. Det här blir tro·
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!igen morgondagens samtalsämne bland alla kvinnorna i

byn, för alla känner Mamoun väl, och de flesta är släkt med

honom.

De pratar ännu en liten stund om Mamoun och om vad

som kommer att ske. Kan han ta med sig sin hustru och

komma hit till kababish? Man enas om att han måste kun·

na det, eftersom ju både El sheikh och hans närmaste god·

känt den främmande hustrun.

Hujra kan också berätta om boskapstjuvar, som tagits i

en grannby. El sheikh hade varit där, och tjuvarna hade er·

känt. Nu skulle de föras till fängelse i Sodiri.

Här i trakten är inte boskapsstölder så vanliga. Här är

glest befolkat, och familjerna, som bor här, har ganska

noggrann kontroll på varandra. Men längre upp i norr,

mot gränsen till Libyen, härjar stora rövarband, alltid be·

väpnade med skjutvapen, som stjäl kameler från kababish.

Det var bara en gång för ett par år sedan, som tjuvar

kom in på deras egen mark och försvann med fyra eller

fem djur. Alla männen hade givit sig ut, för hundarna hade

slagit larm, beväpnade med käppar och ett par dessutom
med sina långa, raka svärd. Men det hade varit förgäves.

Tjuvarna hade försvunnit i natten, ingen hade känt igen

dem, och hela historien var ännu ouppklarad, vilket gräm·

de El sheikh.
En av de unga flickorna vid elden sneglar mot tältdör·

ren. Eldskenet stannar vid de bruna tä1tväggarna och lyser

upp dem svagt, inte mer än att mönstret är knappt synligt. I
de breda springorna möter skenet det ogenomträngliga

mörkret utifrån. Det är i skydd av sådana här månlösa svar·

ta nätter, som tjuvarna kan komma smygande till deras

djur. De ställer ifrån sig sina egna riddjur, vanligen kame·

ler, en bit ifrån floden. Sedan närmar de sig försiktigt till
fots, samlar ihop sitt byte och försvinner snabbt.
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Våld är inte särskilt vanligt bland kababish, men när en
ägare ertappar en tjuv ligger våldet på lur. Det kommer
ibland till fruktansvärda bataljer, och ibland dödas någon
av tjuvarna, ibland någon av försvararna. Ett mord är en
mycket lång historia bland kababish. Inte nog med att må
let måste föras vidare av den berörda klanens El sheilili till
en av samhällets regelrätta domstolar, som dömer till
många års fängelsestraff. Vanligen startar också en släkt
fejd, som inte är slut, förrän mördarens släktingar betalar
blodspengar till den mördades släktingar, eller förrän des
sa senare hämnats.

- Jag minns en sådan historia från vår by, när jag var
barn, berättar Hujra.

De unga flickorna vill höra, och Hujra berättar:
- Det var inte boskapsstöld den gången, utan ett gräl vid

vattenkällan. Mohammed, Hujras unge kusin, och hans far
passerade ett vattenhål på sina åsnor. Åsnorna var trötta,
och Mohammed och hans far bestämde sig för att låta dem
dricka. Vid källan var fyra andra män sysselsatta med att
vattna sina får. Stopp där, sade de till Mohammeds far.
Kom inte hit och grumla vårt vatten. Ni får vänta, tills våra

får druckit färdigt. Det var ont om vatten just då - det hade
sjunkit mycket djupt ner i hålet och irritationen var därför
större än vanligt.

- Mohammeds far invände, att de hade rätt till vattnet

och att de hade bråttom. De skulle hela vägen till staden
Hamrat El Sheikh och behövde raska på för att vara där
före mörkret. Att vänta tills de andra var färdiga skulle ta
för lång tid, de hade ju massor med djur, medan deras två
åsnor snabbt skulle vara färdigvattnade, berättar Hujra vi·
dare.

De fyra männen tog då sina påkar och försökte driva
bort den gamle med våld. Mohammed kastade sig in i stri
den för att försvara sin far, och ett vilt slagsmål med påkar
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uppstod. När det var slut, var Mohammeds far så svårt sia·
gen, att han dog efter en stund. Mohammed själv var också
skadad, men inte allvarligt.

Alla fyra våldsmännen flydde hals över huvud, när de
såg, vad de ställt till med, och lämnade till och med fåren
kvar. Några andra män, som sett handgemänget på håll,
skyndade till. De tillkallade områdets El sheikh, som inte
bodde långt ifrån, såg till att Mohammed och hans far fick
transport till närmaste stad, där det fanns sjukvård, och tog
också hand om de kvarvarande fåren.

De fyra våldsmännen greps, alla unga pojkar, och fördes
till regeringens domstol. Deras fäder försökte vädja för
dem. De är så unga, och deras blod är så hett, menade de.
Men ingen vädjan hjälpte. De dömdes till mellan tre och
fem års fängelse. Men historien är inte slut med det.

Vanligen utdöms dödsstraff för mord, men om det an·
ses, att mordet inte var avsiktligt, dömer man frihetsstraff i

stället. Vid dödsstraff anses också släktingarna till den
döde ha fått sin hämnd, och inga blodspengar är därför
aktuella. Om det bara blir frihetsstraff, står kravet på
hämnd eller blodspengar kvar.

- Men inga blodspengar erbjöds Mohammed och hans
familj, berättar Hujra.

Förbittrade vände de sig till sin El sheikh och förklarade,
att eftersom så var fallet, tänkte de i gengäld utkräva
hämnd. Och hämnden skulle riktas mot alla fyra inblan·
dades familjer. Alla Mohammeds släktingar på fädernet
ställde upp bakom honom. Det drog ihop sig till en stor
fejd.

Då ingrep i alla fall El sheikh så som han gör ibland, när
freden i området syns hotad. Han vände sig till domstolen,

som utdömde även blodspengar, dock endast från den av
ynglingarna, som ansetts mest skyldig och dömts till fem

års fängelse. Mohammed och hans familj lät sig nöja.
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Hämnden var inte nödvändig längre, och freden i området
var återställd.

Det är inte så sällan, som regeringsdomstolar utdömer
ett straff, omfattande även det traditionella skadeståndet.
Men de gör det enbart på inrådan av El sheikh, om denne
anser det nödvändigt. I samma stund som blodspengarna
betalats i form av kontanter eller kameler, är motsätt·
ningarna mellan de båda släkterna ur världen, och alla pla

ner på hämnd läggs ner.
- Mohammed var bitter och rasande. Ingen vet, hur

många som hade fått släppa till livet, om inte El sheikh in·
gripit, slutar Hujra sin berättelse.

Hujra hade ju själv hört männens bittra kommentarer,
när hon satt med sin mor i den dödades tält hos hans fa
milj, så som man alltid gör här. Alla släktingar kommer till
den dödes hus och tillbringar några timmar eller en halv

dag tillsammans med familjen. Den gången hade blodet
svallat bland männen, och planer hade smitts.

De fyra kvinnorna sitter tysta en stund och tittar in i elden.

De tre barnen på sängen sover tungt. Deras andetag hörs
genom tystnaden. Stillheten bryts igen, när en av de unga
flickorna säger något skämtsamt, och alla fyra kvinnorna

fnissar lågt. Den tunga stämning, som legat över dem en
stund i samtalen om tjuvar, mörker, brott och straff, börjar

lätta. I stället duggar skämten mellan dem. De unga flickor·
na vill gissa gåtor, och det gör de så länge de kan komma
på någon ny. Amna kan en svår, och de får gissa länge.
Munterheten stiger med varje misslyckat svar.

Det är sällan Amna och Hujra skrattar så hjärtligt som
de gör nu i kväll runt elden, hjärtligt men ändå lågmält.

Sällan är de så avslappade. Slöjan hänger ner efter ryggen
på Amna och lämnar hela huvudet bart med de långa flä·
torna slängande, när hon rör sig. Annars är Amna alltid
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Man blir lycklig av att sjunga, säger Amna. Och vem vill inte vara
lycklig?
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uppmärksam och påpasslig, alltid med armen beredd att
raskt dra upp slöjan, om någon närmar sig hennes tält.

Hujra börjar läsa en vers. Amma läser också en. Det är

texter till sånger som de kan, men som de inte får sjunga,
och därför deklamerar de i stället texten för varandra.

Kvinnor får inte sjunga. Det anses opassande och ovärdigt.

Men Arnna tycker mycket om att sjunga.

- Man blir lycklig av att sjunga, säger hon.

- Och vem vill inte vara lycklig?
Men El sheikh och Abdelkadir har strängt förbjudit kvin

norna alt sjunga. Det skulle vara extra skamligt, om någon

ertappade just dem, släktingar till El sheikh, med att sjunga.

Tänk om någon främling närmade sig utifrån, kanske för

att träffa El sheikh, och fick höra sång från kvinnor i något
av tälten' El sheikh skulle få skämmas. Han skulle knappast

kunna bära en sådan skam. Och eftersom Abdelkadir vet

om Amnas svaghet för sång har han också sagt ifrån or

dentligt. Det skall inte få vara hans hustru, som bereder

skam för släkten.

De fyra kvinnorna läser sina verser och de fnissar. Men

så plötsligt, tyst, tyst, börjar Amna i alla fall att sjunga. Hon

sjunger med en ren röst, men knappt hörbart. De båda

flickorna stämmer in också tyst, tyst. Alla verserna de läst

sjunger de nu med sina melodier. Ibland gör de en liten

paus för att lyssna utåt. Så sjunger de igen, de fnissar, och

Amna strålar. Förtjusningen över sången tycks blandad

med tjusningen av de förbjudna. Länge, länge håller

de på.
Och de har tur. Männen är i kväll så upptagna av sina

samtal kring elden i El sheikhs kokhydda, att de ingenting

märker. Om männen ansträngde sig och lyssnade utåt nat

ten skulle de säkert höra sången, trots att den är låg. Tälten

ligger ju ganska nära varandra. Men männen är så upp
märksamma på vad sheikh Ahmed har att berätta, att de
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inte gör det. Och om kvinnorna är glättiga i kväll runt sin
eld, så är männen desto allvarsammare.

De talar om en skattetvist, som uppstått mellan sheikh
Ahmed och en medlem av deras egen klan, som tycker, att
han blivit skattad för högt - för tjugo kameler, när han bor·
de skatta för tio. De talar också om vem som kan komma
att bli ny sheikh i en klan, som håller till ganska nära deras
egen. Normalt brukar varje sheikh se ut en efterföljare till
sig, vanligen en bror eller en son, men nu hade den här
sheikh Rabih dött en plötslig död, inte särskilt gammal,
och det stod helt öppet, vem som skulle bli hans efterföl
jare. Två eller tre av hans släktingar är nära till hands att
bli det, och alla hoppas nu, att dessa skall kunna göra upp
den här frågan sinsemellan utan tvist. Blir det oenighet,
måste frågan om ny sheikh hänskjutas till kababishs högsta
ledare, Nazir, som då helt enkelt utser en av dem. Det skulle
vara hedersammare för alla konkurrenterna, om de gjorde
upp själva, tycker männen runt elden.

Två eldar brinner i El Firja, trots att det redan är mycket
sent. Från alla andra tält är det alldeles tyst. Inuti dem vilar
alla El Firjas yngsta invånare och några av de äldsta på sina
bäddar av palmbladsmattor, insvepta i filtar. Utanför dem
vilar hundarna, beredda att ge skall vilken sekund som
helst. Men i kväll ger ingenting dem anledning. Allt är tyst,
ingen främling, inte ens ett främmande djur passerar i när·
heten av byn.

Inne i Amnas tält har till sist också sången tystnat. De två
flickorna är på väg ut, var och en till sin palmbladsmatta 
men först gör de en liten tur ut i sanden och akaciabuskar·
na. Hundarna lyfter lite på öronen, men säger ingenting.
Det här är en rutin de är vana vid.

Hujra gör sig också beredd att gå men stannar en stund
precis i tältöppningen och växlar ytterligare några ord
med Amna. De skrattar hjärtligt båda, och Hujra försvin·
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ner till sitt. Amna släcker elden. Den skulle visserligen kun·

na sköta sig själv och slockna, men röken sticker i ögonen,

när man skall sova. Ahmed brukar ha särskilt ont av det.
Hans ögon är ständigt röda och infekterade. Amna har

märkt, att de blir sämre, när han ligger i rök.

Hon tittar efter att det finns getmjölk kvar i Zeinabs flas·

ka, så att det räcker över natten. Sedan kryper hon ihop p,å
sin palmbladsbädd.

u brinner bara en enda eld. Från sitt tält kan Amna
höra mumlet av mansrÖster. Hon vet, att det ofta avhand·

las viktiga saker, när männen sitter uppe så här sent och
samtalar. Men hon brukar inte fundera över vad det kan

gälla. Är det något som rör henne kommer Abdelkadir att

berätta det nästa dag. Amna själv frågar inte. Hon kan inte

lägga sig i. Det är ju männens värld.
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Bönen som botar

Sent en eftermiddag lämnar Amna plötsligt kokhyddan

och försvinner. Lite senare hittar Vm El Hassan henne

inne i hennes tält, liggande på golvet med en stor filt över

sig, blek, tyst och kallsvettig. Vm El Hassan springer och

hämtar sin mor och Hujra, som raskt kommer till tältet. Ef·

ter hand släpper också de andra kvinnorna vad de håller på

med och går till Amna för att se, vad som står på. En efter

en tittar de in, alla byns kvinnor, tysta och undrande.

Hujra tar hand om den gnällande Zeinab. Hon sitter oro·

lig och iakttagande vid Amna, som ligger där orörlig uno

der filten. Amna svarar bara enstavigt på tilltal och jämrar

sig över smärtor i magen. Hennes ögon är glansiga.

Abdelkadir avvaktar ett tag, men sadlar sedan kamelen

och ger sig iväg till derasfahi, den religiöse lärde mannen
sheikh El Rajah, som bor inte så långt från vattenkällan.

Han är deras specielle fahi, har gott anseende, och Abdel·

kadir rider iväg till honom för att söka hjälp för Amna.

Någon av kvinnorna är hela tiden inne hos Amna. De
bjuder henne vatten, och de bjuder henne mat, vilket

Amna säger bestämt nej till. Hon kräks då och då i sanden
på tältgolvet. Kvinnorna hämtar parfym och stänker på

Amnas panna och hals. De hämtar sina egna måltider och

äter dem inne hos Amna. Då och då gör de rent i sanden
vid Amna. Det är en enkel åtgärd, bara att skyffla lite sand.

Så går timmarna, och Amna somnar in för natten, fort·

farande matt och lite jämrande.

Nästa morgon sitter Amna hukande under ett skynke.
Rök tränger upp från skynket. Amna håller på att kurera

sig med fahins hjälp. Abdelkadir har återvänt - han kom

vid midnatt - med ett par små lappar, som fahin skrivit på.
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Det är från dem röken kommer. I en liten kopp med glöd
bränner Amna lapparna och i röken från dem hoppas hon
på bättring. Orden, som förvandlas til\ rök under hennes
näsa, är ord ur koranen, somJahin skrivit ner efter beskriv·
ning från Abdelkadir på Amnas symptom. Nu hoppas hon,
att profeterna skall hjälpa henne att bli bra igen.

Sheikh El Rajah bor i en alldeles egen by, omgiven av
några av sina närmaste, och är en av de bäst kända och
mest aktade avalla Jahi här bland kababish. Många kan
vittna om hans religiösa kraft, som hjälpt dem från sjuk
dom eller barnlöshet. Hans rykte har nått vida, och bland
de människor, som ständigt besöker honom för att få hjälp
med sina problem, är många mycket långväga ifrån.

Här i El Firja bär flera av barnen hans skrivna ord insyd
da i en liten läderpåse runt halsen. Detta skall ge dem pro
feternas skydd mot sjukdomar och faror. Lilla Rogaya bär
också en sådan läderpåse, oftast det enda hon har på sig.

Av de bekymmerJahin får höra om är barnlöshet bland
de vanligare. Många oroliga kvinnor kommer ofta redan
tidigt i sitt äktenskap och klagar sin oro. Fahin läser då en
bit ur koranen för dem, eller också skriver han sådana här
små lappar, som kvinnorna får bränna, när de kommer
hem, eller bära om halsen. Fahin och profeterna har hjälpt
många kvinnor att få barn, hävdas det.

Amna blir kvar länge under sitt skynke. Tyst sitter hon
där vid tältväggen, svagt framåtlutad över koppen, som rö
ken kommer ur, och med skynket hängande över huvud
och rygg, så att det når ända ner i marken.

Fahin är en viktig person för kababish. Men det händer,
att man går till doktorn också ibland. Abdelkadir har varit

hos doktorn för inte så länge sedan och fått tabletter för
smärtor i bröstet. MenJakins betydelse har ingalunda mins
kat genom modern sjukvårds intåg i staden Sodiri.

Religionen är alltid med i vardagslivet bland kababish-
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nomaderna, som är muslimer. Religionen tar till och med

ganska stor plats i vardagen, och mycket i familjelivet styrs

av den islamska lagen, sh arian. Fem gånger om dagen bru
kar man be sina böner, som föreskrivet är. Det är inte

tillåtet att be, om man inte först tvättat sig om händer och

fötter - att be smutsig är att häda. Det skulle gå åt mycket

vatten, om alla i byn skulle använda de dyrbara hemfrak

tade dropparna att tvätta händer och fötter i fem gånger

dagligen. Men profeten Muhammed har tänkt på noma

dernas belägenhet och sagt att sanden är ren, så om man·

inte har vatten skall man tvätta sig i den rena sanden i stäl·

let, och sedan får man lov att bedja. Här i El Firja tvättar

man sig ofta med vatten före kvällsbönen. Men under de

långa vandringarna, när man tvingas gå i många dagar

utan att hitta något nytt vatten, tär man inte på några vat

tendroppar för att be. Då låter man Muhammeds ord gälla

varje gång man ber sina böner.

Sharian förbjuder också kvinnorna att bedja vid andra
tillfällen. När en kvinna har menstruation, är hon inte ren

och därför förbjuden att bedja. Det hjälper inte hur mycket
hon än skulle tvätta sig - en kvinna med menstruation är

alltid oren. Först efter menstruationens slut och efter att ha

tvättat sig över hela kroppen får hon lov att bedja igen.

Detsamma gäller kvinnor, som just fött barn, så när

Amna födde lilla Zeinab för ett par månader sedan fick

hon inte lov att tacka gud för sin dotter, förrän hon var så

stark, att hon kunde tvätta sig hel och hållen.

Bönen och sharian reglerar även det allra intimaste

familjelivet. En man och en kvinna får inte ha samlag med

varandra, om inte båda först tvättat sig över hela kroppen
och bett gemensamt. Det är stränga regler, men de följs

noggrant här bland kababish.

Amna drar av sig skynket och reser sig mödosamt. Hon

går tillbaka till sin gamla plats på golvet. Kvinnorna, som
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suttit i tältet hela tiden och iakttagit henne, går fram och

hjälper henne med filten, och Amna kryper ihop under

den, fortfarande blek och med glansiga ögon. Nu väntar

hon på att profeterna med sin kraft skall göra henne bra.

Um El Hassan kommer in med kiSTa och bjuder Amna, men

Amna nekar fortfarande. De andra kvinnorna sätter sig i

stället runt skålen och äter. Amna kräks fortfarande då och
då och får en deltagande blick från de andra. Hon ber att få

vatten, och de räcker sin plåtmugg över till henne för en

stund. Den kommer tillbaka igen och går som vanligt laget

runt efter maten.

Först på eftermiddagen reser Amna på sig och gör en li
ten promenad ut i sanden bakom akaciabuskarna_ När hon

kommit tillbaka och lagt sig på golvet, stöder hon huvudet

i handen och börjar prata. Hon frågar efter Zeinab och får

det lugnande beskedet, att Um El Hassan har henne tills

vidare. De andra barnen bekymrar Amna sig inte så myc

ket för. Hon vet, att de kan gå till vilket tält som helst, få sin

mat där och bli omhändertagna. En sjuk mor är ingen
katastrof för barnen här, där andra kvinnor alltid är redo

att ta över ansvaret för dem.

Amna känner sig lite bättre nu, meddelar hon dem, som

sitter där. Hon klarar sig fint och kan säkert ha Zeinab hos

sig i natt, säger hon. Och hon är övertygad om att det är

fakin och profeterna, som hjälpt henne att bli av med smär·

torna i magen.
Det är inte särskilt vanligt, att någon ligger sjuk i El Firja.

Bland kababish är alla ganska friska, relativt sett, och gan

ska välnärda. Trots att hygienen lämnar mycket övrigt att

önska, är maginfektionerna inte speciellt vanliga. Um·

gänget med både flugor och bakterier går ganska bra för

folket här.

Genom att kababish bor så spridda över stora områden

blir överföringen av smitta inte så enkel. Kababish har
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Vm El Hassan och Amna sitter inne i tältet och Amna har tagit
hand om Zeinab igen.

dessutom tillgång till bra och proteinrik föda som mjölk
och kött, vilket gör deras hälsosituation bättre än på flera
andra håll. Men barnen blir oftare sjuka än andra. Malaria
är här liksom i övriga Sudan det största hälsoproblemet,
och bland barnen är maginfektionerna också ett gissel.
Malaria och maginfektionerna är den främsta dödsorsa·
ken bland små barn.

Men det var längesedan nu som man hade dödsfall i El
Firja. Folket har varit förskonat från både olycksfall och
sjukdomar. Det är mer än tre år sedan sist, och då var det
Amnas egen son, som fördes till begravningsplatsen, efter
att ha begråtits i sju dagar. Han var bara några månader
gammal, när han dog, men han begravdes med alla de tra·
ditionella ceremonierna, som bland annat innebär en stor
fest på den tredje dagen. Abde1kadir hade slaktat fem får.

Vm El Hassan kommer in i tältet med Zeinab, och Amna
tar henne till sig på golvet. Zeinab sover lugnt, trots att hon
burits hit och dit av olika människor i byn ett helt dygn.
Vm El Hassan sätter sig också ner därinne. Nu, när Amna
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A bdullahi har ridit ivägfor att hämtafår att sLakta. Det betyder att
han snart Lämnar byn och sin hustru.

är lite villigare att tala, berättar hon om sina smärtor i

magen, hur dålig hon känt sig och hur tacksam hon är för

att hon nu blivit botad. Nu till sist tittar också Abdelkadir

in, som annars hållit sig borta rätt mycket från tältet, me·

dan alla kvinnorna suttit därinne.

Vm El Hassan berättar för Amna, att hennes man,

Abdullahi, ridit iväg ut till stora hjorden för att hämta ett

par får, som han skall slakta till i morgon. Det betyder, att

Abdullahi kommer att lämna byn om några dagar. De fyr.

tio dagarnas smekmånad är över, Abdullahi bjuder på en

fest, så som seden är, och sedan lämnar han sin unga hus·

tru i hennes tält och reser hem till sin egen by. Kanske häl

sar han på henne någon gång, men först om ett år hämtar

han hem henne till sig, om han inte rentav gör som Abdel·

kadir - flyttar hit själv till El Firja. Det finns ingen dramatik

i detta meddelande från Vm El Hassan till Amna. Så här är

det, så är traditionen, och den accepteras alltid.

Budet om Amnas tillfrisknande har spritt sig, och

Amnas far kommer också in för att växla några ord med
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sin dotter. Han slår sig ner som han brukar på golvet med

benen i kors och förhör' sig långsamt om läget. Amna be

rättar, och sheikh Ahmed nickar då och då. Han känner sig

lättad. Ett långt livs erfarenhet har lärt honom, att varje

sjukdomsfall, som slutar med sjuktransport till Sodiri eller
någon annanstans, där sjukvård finns, också ofta slutar illa.

Vägarna är långa, det närmaste sjukhuset - i Sodiri - är en

dagsritt härifrån. Kamel är den bekvämaste sjuktransport,

som går att erbjuda, och det blir ofta alltför mödosamt för
en, som redan är svårt sjuk.

Framemot kvällen är Amna åter utanför tältet och till

baka till sina sysslor. Hon lagar ingen mat, för det har Um

El Hassan redan gjort. Um El Hassan kommer med de

tjocka pannkakorna av vete, som Amna tycker så mycket

om med smör och socker på, ställer en del till Abdelkadir i

kokhyddan och lämnar en del i Amnas tält. Amna hjälper

Hujra, som just kommit från källan, att lyfta av vattensäc·

karna från åsnan och hänga upp dem i kokhyddan, innan

hon går in till sin kvällsmat.
Livet återgår snabbt till det normala, när man ser Amna

på fötter igen. Det är sen eftermiddag, vilket nästan alltid
innebär rök från alla eldar i alla kokhyddor. Det betyder

också ökad aktivitet, därför att fler är hemma i byn, från

vattenkällan eller från djuren. De större pojkarna, som vak

tat får i närheten av byn, är i alla fall hemma, männen

kommer ibland lite senare strax före solnedgången.

Hujra kommer som vanligt in till Amna på kvällen för
att prata en stund. På nytt hittar hon Amna sittande i rök.

Men nu är det intejakinslappar, som ryker, det finns inga

böner i röken. Den kommer nu ur ett hål i golvet, och

Amna sitter lätt framåtlutad och låter röken omsluta sin

kropp, samtidigt som hon andas in den. Det är bakhouT som

ryker, det parfymerade ångbadet. Det skall ge Amna hen
nes välbefinnande tillbaka efter två dagars illamående.
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Röken får hennes hud att dofta, och att andas in röken ger
henne en känsla av välbehag efter allt obehag.

Hujra sätter sig intill Amna och delar på så vis lite av
hennes rök. Ingen av dem säger så mycket i kväll. Men de
slappnar av och tiger tillsammans i en tyst gemenskap,
som kvinnor här kan känna så starkt.
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Omskärelsen

Det är nu tre dagar sedan Mohammed kom ridande. Något

oväntad stod han där bara en förmiddag i solen på Hujras

daT. Sedan dess har Hujra varit ännu mer i verksamhet än

vanligt. Något är på gång - det går inte att ta miste på. Det

går inte att göra avsteg från de dagliga rutinerna i en by

som El Firja utan att alla genast är medvetna om det.

Mohammed, Hujras man, Rogayas far, har kommit hem

från den stora hjorden. Och det var sagt innan han gav sig i

väg med den:

- När Mohammed kommer hem nästa gång skall

Rogaya omskäras.
Detta är alltså orsaken till de pågående aktiviteterna.

Rogaya själv är kanske den som märker minst av besty·

ren, trots att allt är för hennes skull. Mohammed rider till

Sodiri och talar med barnmorskan, och budet om tilldra·

gelsen går till släktingar i angränsande byar, för att de skall

komma till firandet. För Rogaya väntar hennes livs näst
största fest. Bara hennes bröllop kommer att firas ännu

mer än omskärelsen.
Omskärelse är den ceremoni, då flickans könsorgan

görs om genom en operation. Det sker efter ett mer än

tusenårigt mönster och firas som en av de största händel·
serna i flickans och familjens liv. Utan omskärelse blir

Rogaya med gällande mått aldrig en riktig kvinna. För att

bli den kvinna, som hennes slutna samhälle kan acceptera,

måste hon stympas, hennes klitoris opereras bort, hennes
blygdläppar sys ihop. Pojkarna får en liknande fest, när de
görs till män. Festen är till och med ännu större för dem,

för pojkar är så mycket mer värda än flickor, men ingrep·
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pet, som pojkarna utsätts för, ett avlägsnande av förhuden,
är så mycket mindre än flickornas.

Vad som väntar Rogaya är den faraoniska omskärelsen,
den mest omfattande omskärelse, som görs på flickor, och
den har varit tradition bland kababish ända sedan den
faraoniska tiden. Det är inte bara kababish, som tillämpar
den, utan även andra nomader i Sudan. Och i Somalia och

Etiopien följer många samma mönster och omskär sina
flickor så här.

Rogaya är knappt två år, när hon nu skall omskäras. Det
är mycket tidigt, för vanligen omskär man sina döttrar här
i Sudan när de är mellan sex och tio år. Att man ofta låter

göra det så tidigt bland kababish beror bland annat på den
omfattande omskärelse, som görs. Den är plågsam och
skrämmande för barnen. Man har märkt, att det går lät·
tare att göra den, om de inte hunnit bli för gamla.

- Gör vi omskärelsen före fyra års ålder, så blir inte bar·

nen så rädda, förklarar Amna.
Den stora dagen är inne, och gäster anländer från olika

håll, på åsnor och kameler. Lilla Rogaya blir tvättad och
klädd i fina kläder, en färggrann tyllslöja, och hon får ett
diadem av guld kring sitt lilla huvud. Hennes händer målas
med henna i granna mönster. Gästerna har med sig pre·

senter till henne, tyger och smycken. Festen kan börja.
Precis som vid bröllopet för inte så länge sedan samlas

folket kring Fatimas stora jättegryta. Hujra serverar dadel·
dricka ur ett par muggar, som går laget runt flera gånger.
Mohammed har slaktat ett par får, och som vanligt bjuds
också kiSTa. Gästerna äter, pratar och skrattar. När stäm·
ningen stiger börjar man också klappa i händer och sjunga,
och så småningom reser sig några och börjar dansa i takt
med den rytmiska sången och handklappningarna. Mitt i

glädjen går lilla Rogaya i sina fina kläder och begriper just
ingenting.
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När festen är över fram på eftermiddagen tar Hujra och

barnmorskan med sig Rogaya och även Amna och går en

bit avsides utanför byn. Här lägger de Rogaya på marken.
Amna håller i hennes armar och Hujra i hennes ben. Barn·

morskan tar fram sitt instrument, ett rakblad, och börjar

sitt arbete. Först gör hon rent med en steril vätska, för

Rogaya har turen att bli behandlad aven barnmorska, som

fått utbildning. Hon har lärt sig både att stel-ilisera och att

sy. Många av Rogayas medsystrar får sin omskärelse gjord
av helt outbildade "barnmorskor" eller av någon kvinnlig

släkting eller kanske sin mor. Ingen känner kanske ens

grunderna för hygien, och redskapen de använder kan

vara både smutsiga och grova, ibland en glasbit eller en
vass sten.

Men när barnmorskan sätter rakbladet i Rogayas klito·

ris börjar flickan gråta hjärtskärande. Hon försöker sparka

och slita sig loss. Men Hujra och Amna håller henne i ett

hårt grepp, så att hon ligger stilla. Det är viktigt att hålla

hårt, för många sparkande, skräckslagna barn har fått svå·

ra extra skador vid operationen. Barnmorskan fortsätter

med att skära bort de inre blygdläpparna och skär sedan

också en bit av de yttre blygdläpparna, så mycket, att de två
sårytorna skall kunna växa ihop, när hon sytt samman

dem. När själva operationen är över, binder hon ihop be·
nen på den· skräckslagna, blödande Rogaya och sticker in

en liten pinne i den enda lilla öppning, som lämnats kvar

av hennes könsorgan. Pinnen skall säkra öppningen och
underlätta för urinen att komma ut, medan såren läks. En

färdig faraonisk omskärelse lämnar inte större öppning än

precis så att urin och menstruation skall komma ut.
Med sina ben hopbundna läggs Rogaya sedan inne

tältet. Traditionen säger, att hon skall ligga i fyrtio

dagar. Sedan skall hon vara läkt och kan börja gå igen,

vilket inte är så lätt. Men för Rogaya kommer hela läk·
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Amna utanJdr 5itt tält har tagit
på 5ig 5ina fina5te kläder. Om
5kärel5en är en 5tor fe5t.

ningsproceduren kanske att gå snabbare, eftersom hon
är sydd.

Rogaya gråter ännu, men mest med djupa snyftningar,
när Hujra bär henne tillbaka och lägger henne på en bädd i
tältet. Den har gjorts extra mjuk och bekväm, eftersom hon
skall stanna där så lång tid. Släktingarna kommer fram
och gratulerar Hujra och Mohammed till att det hela är
över, och gästerna ger sig iväg igen. Det har gått bra, kon
staterar Hujra.

Det har det nog också. Rogaya har haft tur, för blodför
lusten har inte varit speciellt stor. Men hon är ändå ganska
matt och trött, inte minst av kampen mot de vuxna för att
komma loss ur sin bel.ägenhet. Det har hänt andra barn, att
de har dött av blodförlusten. Hujra brer ett skynke över
Rogaya, vaggar henne, och Rogaya faller nästan omedel
bart i sömn.

För många barn medför omskärelsen ångest och rädsla i
långliga tider. Chocken är ofta svår och vill inte släppa.
Men ingen vet egentligen på allvar, hur länge en sådan här
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upplevelse finns kvar i barnet, eller hur den påverkar hen·

ne, när hon växer upp. Omskärelsen är förmodligen värl·
dens minst uppmärksammade barnmisshandel och värl·

dens mest accepterade. 20 miljoner kvinnor och flickor i

världen, framför allt i Afrika, är omskurna. Men intresset

för vad omskärelsen betytt för dem är nästan obefintligt.

Operationen görs ju på kvinnor - i männens värld.
Man vet mera om de fysiska skador omskärelsen ofta

medför, därför att många omskurna måste komma under

läkarvård. En del skador upptäcks också senare, när de vux·

na kvinnorna söker hjälp för att föda barn.

Förutom chock och blodförlust vid själva omskärelsen

uppstår ofta infektioner på grund av den dåliga hygienen.
Skador på både urinrör och ändtarm är inte ovanliga - sär·

skilt på sparkande barn - och cystor och tumörer kan upp·

stå, där körtelkanaler skadas eller skärs av. Kallbrand, stel·

kramp, blodförgiftningar är andra följder, som kan uppstå

av omskärelsen. Fistelbildningar i underlivet, dvs sjukliga

förändringar i form aven extra kanal i de inre vävnaderna,

är ytterligare en komplikation, som kan komma senare i
livet. Komplikationer blir det givetvis också vid förloss

ningar. Får kvinnan inte hjälp då med att få omskärelsen

uppskuren, kan det sluta med katastrof för både mor och

barn. En oskicklig uppskärning kan dessutom medföra, att
modern förblöder vid förlossningen.

Rogaya sover. Både Hujra och Amna är liksom de flesta

kvinnor väl medvetna om de svårigheter omskärelsen

medför. Men Hujra har aldrig ett ögonblick övervägt att

inte låta omskära Rogaya. Den nästa i byn att bli omskuren
är Amnas lilla Zeinab, när hon blivit så stor. Omskärelsen

är ännu något nästan oundvikligt, inte bara bland kaba·

bish utan över nästan hela Sudan. Eftersom inga föränd·
ringens vindar ännu blåser här ute i öknen, eftersom få av

nomaderna nås av någon utbildning, skall med all sanno·
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likhet både Rogaya och Zeinab en gång också omskära sina
döttrar på samma sätt och under samma lidande, som de

själva utstått.
- Det måste ju vara så, säger Amna.

- Så här har vi alltid gjort. Alla våra förfäder har gjon

det. Det skall vara så, fastställer hon.

Någon förklaring till varför det skall vara så, kan Amna
inte ge. Men hon vet, att trots alla de svårigheter för kvin·

nan, som är förknippade med omskärelsen, så skulle det bli

ännu värre för hennes dotter, om hon inte blev omskuren.

En icke omskuren Zeinab skulle aldrig accepteras av det
statiska samhället, där hon skall växa upp, och hon skulle

aldrig bli gift. Hon skulle bli utsatt för fönal, hon skulle an·

ses prostituerad, hon skulle lämnas ensam och utstött,

utanför samhället. Och det viktigaste i livet för en nomad·

flicka är att bli gift, få ett eget hushåll, ett eget tält att

smycka, att få barn. Det är också vad samhället runt henne

förväntar sig aven god dotter, och det är det enda, som ger

henne någon status. Ingen mor skulle förvägra sin dotter

möjligheten till detta liv.

Det är inte bara här ute i öknen, som omskärelsen är så

oundviklig. Även inne i städerna och bland välutbildade

kvinnor är det sociala trycket ännu så hån, att få avstår

från att omskära sina döttrar. Också där sker det med stor

fest och presenter, men operationen sker ofta hos en lä·

kare, och omskärelsen som görs är mestadels mindre om·

fattande. Klitoris opereras bort, men i övrigt rör man

ingenting. Rogayas situation delas alltså ännu av nästan

alla kvinnor, oavsett var de bor och vilken utbildning de

har. Men en förändring kan komma snabbare i Khanoum

än i öknen i Norra Kordofan.

Sudans regering har en gång förbjudit omskärelsen i lag.

Men det hjälpte inte. Mödrarna omskar sina barn i smyg.

Traditionen vägde tyngre än lagarna. Så nu är lagen tills
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vidare lagd åt sidan och företeelsen avkriminaliserad. Det

är bättre att det sker öppet än fördolt, resonerar man.

Det finns ingen given förklaring till uppkomsten av om·

skärelsen någon gång under faraonisk tid i Egypten. Men

omskärelsen är en bit av de absoluta grunderna i det patriar.

kaliska systemet. Den gav mannen möjlighet att kontrollera

kvinnan och hennes avkomma. Lämnade han henne för en

tid kunde han till och med låta sy ihop henne ännu mer. Att

ha kontroll över kvinnan och barnen var viktigt av flera skäl,

inte minst när äganderätten kom in i bilden och arv skulle

fördelas. De egna barnen var också arbetskraft, som mannen
förfogade över.

Genom sin omskärelse har kvinnan alltid fått svara för

hela familjens renhet. Den har hon ensam fått bära upp,

medan mannen tillåtits beblanda sig med vem han velat. Ett

annat skäl till omskärelsen som framförs, är att kvinnans kli

toris liknar mannens könsorgan. Avlägsnar man den blir

hon mindre lik mannen, och det anses viktigt i ett samhälle,
där könen hålls så åtskilda.

Dygdeidealet lever fortfarande lika starkt här bland kaba

bish. Nomadsamhället är männens samhälle. När Rogaya

frisknar till, om hon någonsin gör det, så kommer hennes
omskärelse inte att betyda så mycket de första åren. Men när

hon blir tretton, och det börjar talas om att gifta bort henne,

kan brudpriset bestämmas av hur hennes omskärelse ser ut.

Och kvinnliga släktingar till brudgummen kontrollerar om

skärelsen, innan denne betalar.

Som flicka har man ingen möjlighet att påverka valet av

make. En pojke kan påverka sina föräldrar med påpekanden

om lämplig brud, men inte flickan. Även om hon tycker om

någon, skulle hon aldrig drömma om att yppa det. Amna vet,

att i andra länder kan flickorna välja sina män själva, men
hon nästan rodnar vid tanken.

- Så gräsligt oanständigt, säger hon.
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- Tänk att en flicka pekar ut en pojke och säger, att den vill

hon ha!
Amna skakar på huvudet. Det är helt omöjligt. En flicka

kan inte få känna någon åtrå. Omskärelsen är ett av medlen

att förhindra det, eftersom den minskar den sexuella lusten.

Amna är övertygad om att detta är riktigt.
- Det kan inte vara bra, om människan lämnas att följa sin

natur, säger hon.
Men hon vet, att det kan vara annorlunda i andra länder,

till och med inne i Khartoum är det lite annorlunda. En gång

såg hon brudfoton där i en fotoaffär, berättar hon. Och på ett

av fotona hade brudgummen lagt sin arm om bruden. Det
såg för tokigt uti Abdelkadir hade skrattat ett av sina hjärt.

ligaste skratt vid åsynen.
- Det var det löjligaste han hade sett, säger Amna och ler

själv vid minnet.

I tidiga gryningen nästa morgon, innan Amna ens har hun·

nit stiga upp, hör hon Hujras röst utanför tältöppningen.

Hon ropar på Amna, och tonen i rösten gör, att Amna skyn.

dar sig. Hon hittar en blek och orolig Hujra utanför i mor

gonkylan. Hon ber Amna komma med.

- Rogaya är så het. Hon är nog sjuk, säger Hujra, och det

är nästan lite gråt i rösten. Och Hujra har anledning till oro.

Det finns flera exempel i deras omgivning på barn, som blivit

mycket sjuka efter omskärelsen. Det finns också exempel på

barn som dött - det var til1 och med inte så länge sedan. En

flicka i en grannby fick också feber efter omskärelsen. I två

dagar låg hon där och blev bara sämre och sämre, och till sist
tog fadern flickan och red iväg till doktorn i Sodiri. Men dok

torn bara tittade på barnet och sade, att han inte kunde göra

något. Flickan skul1e komma att dö inom tio timmar.

Rogaya är vaken, när Hujra och Amna kommer in. Hon

ligger där på sin bädd i samma ställning som hon blev lagd
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kvällen innan, och hon tittar på sin mamma och Amna med

likgiltiga, blanka ögon. De vackra kläderna från festen dagen

före har tagits av henne, men dekorationerna på händer och

fötter finns kvar. Det enda Rogaya har på sig nu är som van·

ligt halsbandet där den lilla läderpåsen hänger, läderpåsen

med brevet från fahin, som skall skydda henne från ont och
sjukdom. Barnmorskan är fortfarande kvar. Hon kommer

med en skål med vatten och försöker ge Rogaya lite att
dricka. Sedan baddar hon hennes panna, som är het, med lite

vatten.

Barnmorskan är också allvarlig. Hon har tillräckligt med

erfarenhet för att känna till tecknen, som man skall vara

rädd för. Men någon skuld i Rogayas tillstånd känner hon

inte. Det gör nog knappast Hujra heller. Här ligger liv och
död inte i människans händer, utan i Allahs. Den Allah vill

skall leva, får också leva.

Amna har mist två barn. Det första dog vid födseln, vid en

mycket svår förlossning. Ingen vet säkert, men kanske hade

det överlevt, om det inte varit för att omskärelsen komplice·

rade förlossningen. Det andra barnet dog också ganska tio

digt, men beroende på någon sjukdom - Amna vet inte viI·
ken, men barnet kräktes och kräktes och dog.

Hujra lyfter lite på skynket, som täcker Rogaya, för att

flytta henne lite och ge henne en ny ställning att ligga i.

Rogaya gnäller, när man tar i henne. Varje rörelse gör ännu
ont.

Tre tysta kvinnor sitter kring det lilla barnet inne i tältet.

De bevakar varje tecken, och de känner då och då på hennes

panna. På golvet i sanden står en mugg med vatten, som de
tar upp ibland och för till Rogayas mun, men utan nämnvärt

resultat. En liten klunk någon gång är allt vad Rogaya sväljer.
Det är också svårt att dricka i den ställningen. Utanför tälten

ber Mohammed sina böner. Han har bett länge denna mor·

gon.
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Hujra låter omskära Rogaya. Och Rogaya kommer med all sanno
likhet att omskära sin dotter. De har inget val.

Barnmorskan lyfter på nytt av skynket från Rogaya och tito

tar noga på henne över hela kroppen, som om hon letade ef

ter något. Men de hopbundna benen rör hon inte. Sedan läg.

ger hon åter över skynket, och tystnaden breder ut sig igen

bland de tre.
El heikh kommer också in i tältet för att se hur det står til!'

Budet om att Rogaya är sjuk har spritt sig över den lilla byn,

och allvaret i situationen står lika klart för alla. Amna måste

lämna Hujra och hennes dotter för att gå till sitt och ta hand

om de ina. Hon hör ända hit, hur Zeinab kriker. Det övriga

livet i byn kan inte stanna upp, även om Rogaya är sjuk.
Amna går över igen liten senare till Hujra. u sover

Rogaya, men hon är fortfarande varm. Barnmorskan har

gett sig iväg, det är många som väntar på henne, och Hujra

är för ögonblicket ensam med sina bekymmer. Mohammed

har sagt, att om Rogaya inte är bättre nästa dag, ska)) han

rida iväg med henne till sjukhuset.

Lite grann står livet still i byn denna dag. Rogaya är sam·

talsämnet i alla tält, och överallt drar man sig också till min·

nes, hur det var, när någon annan de känt blivit sjuk efter
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omskärelsen. Det finns fler som kan berätta om dödsfall och

förstämningen sprider sig.

Därför är Amna också uppe tidigt igen morgonen därpå,
så tidigt, att hon hinner före Hujra. Tyst och snabbt kilar hon

över till Hujras tält. Hujra är vaken och svarar genast, och

Amna går in. Hujra sitter bredvid Rogaya. Hon tittar upp

mot Amna och möter hennes oroliga blick. Sedan ler hon.

Amna går fram till den lilla bädden med Rogaya. Hon är

vaken, och hon tittar nyfiket på Amna. Rogaya är bättre.

Denna morgon tvättar de båda kvinnorna sina händer·

och fötter med vatten, innan de ber sin morgonbön.

- Tack Allah'
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Flyttningen

El sheikh står utanför sitt tält och tittar upp mot himlen.
Amna vet varför, och alla andra vet också. Regnet är på väg.
Det är dags för uppbrott. För Amna och alla dem, som har
ett helt livs erfarenhet av att bryta upp från bestämda platser
vid be tämda tidpunkter på året har tecknen redan varit
många, och man vet precis, när det är dags. Det är det nu,
och Amna har redan börjat vidta en del förberedelser. Man

väntar nu bara på beskedet från El sheikh, att deras karavan
skall sätta sig i rörelse. Då sadlas hennes egen kamel åt henne
och smyckas med de hängande läderprydnaderna från tältet.
På den skall Amna färdas den närmaste månaden.

Tält och husgeråd packas på andra kameler, men allt tas

inte med på den långa vandringen, bara det allra nödvändi·
gaste. Resten packas in i en hydda av pinnar med stråtak,
som står ensam mitt ute i sanden. Här får det stanna, tills
regnen är över och familjen återvänder. Sådana här förråd

finns lite varstans ute på vidderna. Folket i El Firja har aldrig
blivit bestulet på sina saker i förrådet. Det enda som har varit
förändrat, när de återvänt de senare åren, är den mark de
kommit tillbaka till. För varje år har den varit allt torrare,

därför att regnen blivit mindre och mindre. Fortsätter det så
här också de närmast~ åren hotas hela deras existens. Det
finns en djup oro för framtiden hos folket i El Firja.

Amna står inne i sitt tält och går igenom innehållet i några
lädersäckar. Zeinab sover, Rogaya leker i sanden på golvet,
medan Hujra går den allt tröstlösare vandringen till källan
efter vatten. För varje dag blir vattnet grumligare och svå·
rare att komma åt. är de kommer tillbaka igen, skall hålen
vara fyllda med vatten. El sheikh kommer in och slår sig ner
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på golvet. Om två dagar får uppbrottet ske, meddelar han.

Amna nickar. Om två dagar börjar den del av året, då livet

blir till och med ännu hårdare än vad det är här.

Vandringen är lång, trots att karavanen tar en rakare och

närmare väg än de stora hjordarna gör. En månad brukar

man vara på väg genom ett landskap, där det ibland tar upp
till fyra dagar, innan man hittar något vatten. Därför får

karavanen med familjen alltid bära med sig vatten härifrån,

som lastas i lädersäckar på kamelerna. Varje dag i gryningen

är det nytt uppbrott under hela den månaden. Kamelerna

lastas på nytt, och man vandrar iväg. Dagsvandringen varar

ungefär sju timmar, ibland mer, men sedan slår man läger,

lastar av, lagar mat och sover. Det är ett hårt liv för kvin·

norna och en påfrestande vandring för barnen. Här hjälper

inget kinkande. Inga planer ändras för att ett barn är trött. Så

skolas barnen tidigt in i den tålmodighet, som är en nödvän·

dighet i det hårda nomadliv, som är och förblir deras.

Men för Amnas barn är framtiden inte lika utstakad, som

den var för henne och som den varit för nomadbarn i tusen·

tals år. Något har börjat hända. De senaste åren har föränd·

ringarna i de områden de vandrar över varit så påtagliga, att

man till och med börjat tvivla på en framtid för barnen. El

sheikh är mycket bekymrad.

- De senaste tio åren har det regnat allt mindre. Det har

växt mindre och mindre gräs för varje år, när vi kommit till·

baka efter regnen. Och det har blivit mer och mer sand. San·
den kommer med vinden. Det är Sahara, som kommer när·

mare, säger El sheikh.

Folket i El Firja är inte ensamt om det här problemet. Det

delas av alla nomader i norra Sudan. Man brukar diskutera

frågan på politiska möten, där El sheikh är med ibland. Men
vad kan man göra åt det här med politik? Det är ju brist på

regn, som är orsaken. Inte ens regeringen kan göra något åt

det, menar han. Över regnet råder Allah.
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- Om Allah bara lät det regna mycket i tre år i följd, skulle

allt bli som förr. Träden skulle växa igen och gräset frodas,

säger han.
Ändå tycker sheikh Ahmed, att han har anledning att kän

na tacksamhet mot Allah. Det finns de, som har det ännu
värre. För några dagar sedan hade han besök av några vän

ner, som berättade, att deras betesmarker nu delvis förvand

lats till rena sanddyner, och att många av deras djur dött. För

dem som råkat så illa ut, borde regeringen göra något, tycker
El sheikh.

Det är ingen ide för en nomad att flytta till andra områ·

den än dem han förfogar över. Allt är indelat sedan länge,

varje stam, varje klan, varje familj har sitt revir. Och ingen
har i dag något överflöd. Alla har fått det sämre. Alla

klagar över ökade svårigheter med betesmarker, som

försämras eller till och med försvinner, och över öken·
sanden, som bara växer.

- Vi har inget val. Vi kan bara fortsätta att leva som vi

gör, konstaterar sheikh Ahmed.

- Men fortsätter regnet att minska i samma takt som nu,

kommer både vi och djuren att vara döda om sju år.

För en nomad hänger hela hans liv och hela hans exi

stens på djuren. Dör dessa, rycks hela möjligheten till över·

levnad undan. Det är från djuren han får sin mat och de

kontanter han kan behöva för att köpa andra livsnödvän

diga saker. För en nomad finns bara två alternativ - han

lever med sina djur eller han dör med dem.

De senaste svåra åren har fått El sheikh att fundera en

del över tillvaron och framtiden. Och trots årtusenden av

nomadliv i sina gener har han kommit fram till att han

egentligen skulle vilja slippa att vara nomad. Han skulle vil
ja bli bofast, om det bara kunde ordnas betesmarker för

djuren. Men regeringen har inte råd att göra något sådant,

konstaterar han.
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- Ingen kan göra något för oss nomader. Men varför

skall just vi ha ett så hårt liv? säger han.

El sheikh vet inte riktigt, vilken svår huvudvärk öknens

utbredning över betes- och åkermarker bereder den sudan

ska regeringen inne i Khartoum just nu. Den har också ett

program färdigt för ökenbekämpning, men det kostar

pengar. Det behövs 26 miljoner dollar bara för de när

maste tre åren. Det mesta av dem måste komma som hjälp

utifrån, om programmet skall kunna genomföras. Öken

bekämpningen har redan startat på vissa områden, men

den kommer inte att kunna ändra något för El sheikh och

hans familj inom sju år.

På vissa ställen i Kordofan kommer sanddynerna från

Sahara en halv mil längre fram varje år. Vid Um Grain har

de dämt upp floden Wadi El Milk, ett av Nilens tillflöden.

Dynerna hotar flera viktiga bevattningssystem. Och de när

mar sig Nilen. Däms den upp, blir det katastrof I staden

Hamrat El Wuz, också i Kordofan, håller dynerna på att be

grava ett sjukhus. Staden får troligen flytta ett steg. Men
öknen kommer att följa efter.

Det är människans eget fel, att öknen kommer krypande.

Hennes skövlande av skog är kanske den viktigaste orsaken

till den förändring som pågår - utan skog, inget regn.

Men farliga är också hennes odlingar på marginella jor.
dar, sådana, som ligger alldeles på gränsen till öknen och

egentligen inte är lämpliga att använda. Om ett torkår i

dessa torra områden följer på ett år av regn, är de plöjda
jordarna helt utlämnade åt vind och vatten. En annan or·

sak till förändringarna är överbetning, men den vill man

inte gärna tro på i Kordofan, trots att boskapen där fyr.

dubblats på en tioårsperiod. Där betar nu sex miljoner djur.

Skyll inte på djuren, brukar man säga.

Nomaderna har alltså själva, ovetande, bidragit till den

förändring, som nu hotar deras existens. De är stora för·
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Rogayafår troligen aldrig gå i skola. Kvinnorna vill ofta att barnen
skall skickas till skola. Hujra också. Men det är männen, som be
stämmer.

brukare av ved och byggmaterial och har skövlat mycket

skog. Det är nu glest mellan träden här ute i halvöknen.

Växtligheten består huvudsakligen av små torra akacia·

buskar. Och skövlingen fortsätter. 548 miljoner sådana

buskar eldar nomaderna i Kordofan upp varje år enbart till

matlagning! Men hur skulle de annars laga sin mat?

Amnas oro är ännu större än hennes fars, när det gäller

barnen. Om hennes far och männen tror, att enda lös

ningen kan bli, att de alla dör med djuren, så ser Amna

också andra möjligheter för barnen. Men dem yppar hon
inte, så länge fadern finns kvar i tältet. Barnen är det vikti·

gaste i Amnas liv, brukar hon säga. Och hon har funderat

mycket på hur det skall gå för dem, avslöjar hon. är fao

dern gått ut ur tältet, och inga andra män heller är i nä)-·

heten, kan Amna tala om vad hon vill:

- Jag skulle vilja ge barnen utbildning.
- Det vill alla vi kvinnor, men männen vill inte, bara i
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undantagsfall. De säger, att pojkarna behövs här för dju.
ren, och att de måste lära sig att sköta dem. Och de vill inte

skicka flickorna till en skola, där de inte har någon kontroll

över dem. Men vad hjälper det att kunna sköta djur, om

djuren dör för oss? Har de fått en utbildning så kan de för·

sörja sig på annat sätt i stället, när det inte går att leva

längre på boskapen, menar Amna.

För nomadernas barn finns inga andra skolor än inter·

natskolor långt borta, och de kostar pengar. Men när nu

situationen i alla fall är så svår och risken att djur skall dö

så stor, kunde man hellre sälja några kameler och betala

skolgången för barnen, tycker både Amna och andra kvin·
nor. Men det här kan de bara säga till varandra. De kan inte

gå till sina män och föreslå det, möjligen antyda för dem,
att möjligheten finns. Men det är mannen, som skall

komma med förslagen. Han bestämmer allt.

Amna har hört talas om att kvinnor i andra länder be·

stämmer de också, att de till och med har lika mycket att

säga till om som mannen. Här bland kababish är flickorna

värda mindre redan vid födseln och kommer aldrig upp till

att bli mannens jämlike, inte ens ifråga om barnen. Amna

bryr sig inte så mycket om att hon inte är med i andra be·

slut, men när det gäller barnen, skulle hon vilja bestämma
mer.

- Kvinnan skulle fatta många beslut, som är klokare än

mannens - om hon bara fick, säger hon.

Amna fortsätter att plocka i sina ägodelar. Det finns läder·

säckar till nästan allting, en del av dem vackert dekorerade,

precis så som det varit i alla tusen år. Men nya tider har

också satt sina spår. Amna plockar fram en filt, förpackad i

plastpåse, inköpt på marknaden i Omdurman och med
egyptiskt varumärke klistrat på påsen. Den skall med. Det
är en reservfi!t, som inte behövts här, men som kommer
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att behövas nu. Det är kallare på de platser, dit de är på väg,
särskilt nattetid. Natten kan till och med bli mycket kall.

Den hårda, månadslånga vandringen leder fram till en
plats långt västerut i ett område, som är ännu torrare och

sandigare än det de lämnar. Amna kommer att få sätta upp
sitt tält på rena sanddyner. Två månader lever hon i detta
karga landskap, och sedan börjar en ny månadslång vand·
ring tillbaka till de gamla trakterna. Kanske slår de sig ner
igen precis här, kanske lite längre bort, det beror på hur
betet ser ut, när de kommer tillbaka. Är allt som det skall,

är den nu helt brunbrända, sandiga omgivningen förvand·
lad grön, när de återvänder. Gröna grässtrån skall sticka

upp ur marken. De torra buskarna skall ha fått små gröna
blad. Så har det varit alla år hittills, även om det blivit gle·
sare mellan grässtråna och färre buskar. Men tänk, om de

kommer en dag tillbaka efter den mödosamma vand
ringen och finner landskapet lika brunt och bränt, som när

de lämnade det! Då betyder det slutet för dem alla.
Uppbrottet från El Firja sker, när regnen kommer där.

Det område de begel' sig till får sin regnperiod lite tidigare,
och det är den man drar fördel av. Man går västerut eller åt
sydväst, ibland ända in i provinsen Darfur för att tillgodo
göra sig det tidigare betet där. Man följer samma rytm var
je år och väljer samma vägar för att följa regnet och betet.
Det är magra områden de beger sig till, men där finns i alla
fall mer än vad de nu har här. Samtidigt lämnar man jor

den här i fred för ett tag, så att den skall kunna återhämta
sig och ge maximalt, när de kommer tillbaka.

Det stora uttåget mot söder och väster, känt som shogara,

följer även i andra avseenden ett bestämt mönster. De sto·

ra hjordarna går för sig och en mycket längre väg. Ofta
bryter de också upp något tidigare än de andra och kom·
mer tillbaka lite senare. De stora hjordarna är åtföljda
endast av ett fåtal män och är mycket rörliga. På återvägen

93



från betesmarkerna i sydväst rör de sig ibland långt non-ut
in i det angränsande landet Tchad och upp i Sudans Norra

provins. Medan familjerna går fram och tillbaka, går de
stora hjordarna i själva verket i en vid cirkel.

Det är inget svårt uppbrott för familjerna. De är oftast
ivriga att komma iväg, inte så mycket för betets skull som

för de vattenpölar de tidiga regnen i de nya områdena läm·
nat efter sig. Den långa heta sommaren, den tid som före·
går Oyttningen, är den svåraste, tyngsta och mest mono·
tona tiden för kababish, därför att vattnet sinar i alla käl·

lor, samtidigt som djurens behov av vatten är som störst.
Det är alltid juni eller juli månad, när uppbrottet sker från
de här mer permanenta områdena, som benämns damar

bland kababish. Det är september eller oktober, när de
kommer tillbaka.

I de stora hjordarna finns framför allt kamelerna. Famil·

jerna följs av hjordar med getter och dessutom ett mindre
antal får och kameler, förutom dem som är med som rid·
och lastkameler. Familjerna brukar möta upp med de stora

hjordarna någon gång i mitten av regntiden vid de nya be·
tesmarkerna och vara tillsammans där, tills det är dags för

uppbrott igen för de stora hjordarna. Under vägen har man
en viss kontroll på varandra, familjerna och hjordarna,
genom att man frågar sig fram bland folk man möter.

Under tiden för vandringen får Amna hjälpa till mer än
vanligt med djuren. Både Oyttningen och bosättningen på
det nya stället sker under den tid, då tillgången på mjölk är
som bäst och då många nya lamm och getter föds. Amna
och även barnen får hjälpa till med de små djuren, och
Amna får dessutom mjölka. Det överskott på mjölk man
får under den här tiden används dels till att dricka, dels till

att göra smör av, smör som Amna sedan säljer. Och smör·
pengarna får kvinnan bland kababish alltid behålla själv
som sin egendom.
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Amna bär bort en gryta till förrådshuset. Det är inte så
mycket husgeråd hon har och därmed inte heller så myc·
ket att lämna efter sig. Den stora bädden inne i tältet skall
hon också ta ner, och rulla ihop palmbladsmattan, som täc·
ker den. Den kan man inte ta med. Bädden får ligga och
vänta på familjens återkomst. Ofta sätter man upp sina tält
på nästan precis samma plats, som de stod på, innan man
flyttade, för det är trevligt att komma tillbaka till en välbe·
kant plats. Men ofta måste man också flytta en bit åt något
håll, beroende på hur betesmarkerna ser ut. Då har man i

alla fall först återvänt till den gamla platsen för att hämta
kvarlämnade saker.

Det sista Amna tar ner och packar ihop är tältet. Det är
Amna själv som gör det, med någon hjälp av Bakeita. Det
blir också Amna, som får sätta upp det själv på den nya
platsen. Under vandringen ligger det nerpackat hela tiden.
Då har man alldeles för kort tid på sig för att sätta upp och
ta ner de här stora tälten. Dessutom är man rädd om det
och vill inte slita på det. Så i stället blir det ett mindre och
mycket mer provisoriskt skyl man sover i under vand·
ringen.

Kokhyddan över eldstaden rivs inte ner. Den får stå kvar,

och om man återvänder till samma plats kan den kanske
användas igen med vissa förbättringar.

Zeinab får färdas hela vägen på kamel i mammas famn.
Amna har färdats förr med späda barn och tycker inte, att

det är något märkvärdigt. Tillgången på mjölk är ju dess·
utom mer än tillräcklig. Då är det mer bekymmersamt, att
Zeinab växer så dåligt, tycker hon. Ahmed och Bakeita rio
der tillsammans på en kamel. Båda är vana vid att klara sig
själva på kamelen, och Ahmed är trots sina mycket unga år

en riktig duktig ryttare.
Hundskall- och hovslag - det är Abdelkadir, som kom·

mer tillbaka från ett besök hos några närbesläktade fami!·
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Abdelkadir på sin åsna kommer tillbaka från en grannfamilj.
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jer i området, som också är beredda att starta vandringen

nu. De brukar följas åt, även om de inte alls har något ge·
mensamt, vare sig ifråga om arbetskraft eller de stora hjor.

darna.
Mohammed, Hujras man, är sedan en tid redan på väg

med den stora hjorden - själv skall Abdelkadir följa famil·

jen och hjorden med getter och får. Men i morgon skall

han en sista gång ta getterna och fåren till källan före av·
färden. Sedan klarar de sig några dagar utan vatten. Cet·

terna är de tåligaste, påpekar Abdelkadir.
Men allra tåligast är förstås kamelerna. Nu under den

heta, torra tiden - den som kallas sommar - blir de vatt·

nade var nionde eller tionde dag. Men under den svala tio
den, under vintern, kan de gå utan vatten i flera månader.

All vätska de behöver får de genom blad från buskarna och
gräs som de äter. Därför klarar kamelerna också de långa

hemvandringarna genom landskapen långt norröver. Här

finns inget vatten alls, och herdarna som följer med lever

på torkat bröd, som de bär med sig, och med kamelmjölk

som enda vätska.

Amna packar ner te och socker och sorghum att ha med

på vägen. Te att dricka måste nomaderna ha - det är deras

favoritdryck. Och det kan man dricka så många gånger på

dagen som det bara finns tid till. Och teet skall vara sött,

mycket sött, och med mjölk till. Sorghum att göra kisTa av,

och plåtarna att baka kisTan på packas också ner. Ibland

finns möjlighet att handla lite på vägen av kringresande
handelsmän, men man kan aldrig vara riktigt säker

på att möta någon, och därför är det bäst att vara väl för·

beredd.

Inte någon gång arbetar kvinnor och män så nära till·

sammans som just under den tid, som flyttningen pågår.

Den annars så strikta arbetsfördelningen, som håller män

och kvinnor skilda åt i var sin värld, måste ge vika i samma
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stund, som kvinnan måste rycka in som mannens reserv·

arbetskraft.

Zeinab skriker. Det är som om hon känner oron i luften,

så liten hon är. Ahmed och Bakeita och de andra barnen

känner den tydligt. De springer runt, är närvarande i varje

hörn och kring varje säck. Amna, som annars sällan ban·

nar sina barn - bara när de inte fullgjort de sysslor hon gett

dem att utföra - blir lite irriterad och schasar handgrip'
ligen bort Ahmed från sin närhet. Bit för bit plockas El

Firja by ner, bit för bit bryts världens centrum sönder, för

nu flyttar centrum för folket i El Firja. Centrum följer dem

och är alltid där de själva är. Centrum är kring den egna

elden, i det egna tältet, omgivet av de egna djuren.

- Men tänk om man alltid hade detta på samma ställe, så

mycket enklare allt hade varit, säger Amna.

Kanske finns ändå en liten fläkt av förändringens vind

kring nomadtältet i ökensanden. Den nya tiden har ännu

inte särskilt påverkat den tusenåriga nomadkulturen. Men

den nya tiden ligger i alla fall geografiskt så nära dem, att

nomaderna måste märka den och tänka på den.

Amna skulle inte sakna någonting alls av sitt nomadliv,

om hon lämnade det, brukar hon säga. Hon skulle dock
inte överge nomadlivet, om hon inte fick djuren med sig.

Men även om Amna flyttade in i tätort, bodde i hus, fick

lära sig läsa, skulle ingenting förändras i hennes nedärvda

kvinnoroll. Hon skulle förbli sin mans tjänarinna. För

kvinnorollen räcker inte förändringens snålvindar. Det be·
hövs storm.
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Sudan, Kordofan och kababish 
lite fakta

Kababish, som den här berättelsen handlar om, är en ara

bisk folkstam av boskapsskötande nomader med arabiska
som modersmål och med Islam som religion_ De bebor ett

område inom det vidsträckta Sudan, ett land som rymmer
en osedvanlig rikedom av olika folk och kulturer inom sina

gränser. I norr har Sudan en övervägande arabisk befolk

ning och Islam är den allt dominerande religionen, medan
södra Sudan hör till "svarta" Afrika och har en befolkning

som är kristen eller animistisk och talar andra språk än

arabiska.
Sudan är med sina 2,4 miljoner kvadratkilometer Afri

kas största land och fem gånger så stort som Sverige. Det är

glest befolkat - 17 miljoner människor - dubbelt så många

som i Sverige, men på ett mycket större område. Sudan har

gränser till nio olika länder, gränser som är strikt dragna

efter de räta linjer där kolonialiseringen en gång sa tte dem,

tvärs igenom folkstammar och kulturer. Liksom i Sverige

är befolkningen ganska ojämnt fördelad över landet med

en koncentration kring huvudstaden Khartoum och Nil

dalen.

Klimatet är i hela landet övervägande varmt och torrt

men torrast längst i norr i den helt obefolkade öknen, som

gränsar till Libyska öknen. Längre söderut övergår öknen i
en buskbeväxt halvöken. Och i gränsområdena mellan

öken och halvöken tar öknen alltmer överhanden. Sanden

kommer krypande och Sahara breder ut sig.

Sudan är en republik med en stark presidentmakt. Presi

denten utser ministrarna till de 23 ministerierna. Han ut-
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ser också vicepresident, högsta domstol och en del andra

högre regeringstjänstemän. Parlamentet eller folkförsam·

lingen väljs för en fyraårsperiod och består av 136 med·

lemmar som representerar de olika provinserna. Militär·

makten har 102 platser och presidenten förfogar över 30

platser som han kan tillsätta själv. Sudan har ett enda parti,

Sudan SociaList Union, SSu. Enpartisystemet är inskrivet i

Sudans författning.

Sudan är också ett av jordens fattigaste länder och ett av

de minst utvecklade. Ett svårt hinder för utvecklingen är

den bristande infrastrukturen och bristen på kapital. Det är

jordbruket som dominerar Sudans ekonomi och det är ock·

så jordbruket Sudan satsar på ifråga om utveckling. 75-80

procent av befolkningen är sysselsatt inom jordbrukssek·

torn, de flesta på självhushållsplanet. En tredjedel av

Sudans jord är odlingsbar, men ännu är endast 2,5 procent

uppodlade. De huvudsakliga grödorna är bomull, arabiskt

gummi, jordnötter, sesam och sorghum. Detta är också de

viktigaste exportvarorna.

Provinsen Kordofan ligger ungefär i mitten av Sudan,
inom det bälte som går tvärs över Afrika och är ett så käns·

ligt område alldeles i utkanten av Sahara. Bältet har drab·

bats av flera torkkatastrofer under senare år. Kordofan är

den provins i Sudan, där öknens utbredning är mest påtag

lig för närvarande och där sanden nu hotar många män

niskors existens och orsakar den sudanska ekonomin svåra

påfrestningar genom att påverka huvudnäringen i landet,

jordbruket.

Här i Kordofan finns en ganska stor nomadbefolkning,

kababish och baggara. Kababish är kanske den mest kända

och omtalade nomadstammen i Sudan bl a därför att det

är den som lever under de allra hårdaste omständighe·

terna. Aldrig någonsin har Kababish sina betesmarker in·

till en flod eller på annat "säkert" ställe. De är alltid på jakt
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efter vatten och bete. De rör sig över ett stort område i be·

stämda riktningar, som följer årstidernas växlingar. Det

landskap de lever i är närmast att karakterisera som

halvöken. Men vandringarna för ibland även in i den verk·

liga öknen. Kordofan är ett flackt landskap, som utgörs av
lös sand, men rena sanddyner är sällsynta. Små kala bergs.

toppar sticker ibland upp ur sanden. Växtligheten består

huvudsakligen av akaciabuskar, men här finns också några

av de bästa växtplatserna i världen för arabiskt gummi.

Kordofan svarar för världens största export av denna vara.

Södra delen av Dar Kababish i Kordofan genomkorsas av

ett stort antal små vattendrag med vatten i under korta

perioder, då det är regntid. Det finns inget permanent rin

nande vatten i Dar Kababish.

Sudan är uppdelat i ett antal provinser med mycket stort
självstyre. Den södra provinsen är helt och hållet själv.

ständig. Den centrala regeringen finns i Khartoum. Huvud·

stad i Kordofan är El Obeid med drygt 60 000 invånare.

Kordofan har allt som allt tre miljoner invånare och bär i

stort sett upp Sudans köttproduktion och köttexport.
Majoriteten av Sudans befolkning är boskapsskötare och

många är nomadiserande. Men kababish är troligen de

idag mest renodlade nomaderna. Det är i huvudsak norra

Kordofan som är kababishs hemvist, kallat Dar Kababish.

Dar Kababish har sin egen administration i staden Sodiri.

Några andra mindre stammar bebor samma område och

några av dem är också nomader medan andra är jordbru.

kare. Enligt siffror från 1958 fanns det 113 000 nomader i

området varav 68 000 var kababish. Folktätheten här är

knappt en person per kvadratkilometer.

Majoriteten av kababish har sina sommarboplatser, den

plats där de stannar längst, inom Dar Kababish, men en del
återfinns också inom provinsen Darfur eller i nordväst

uppe i den Sydlibyska öknens oaser. Några finns också i
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nordost i Torra provinsen. 1 Kordofan har de flesta sina

sommarhemvisteI' längs floden Wadi El Milk, som går ge·

nom området i en nordvästlig riktning.

Varje kababish har tillgång till vilka betesmarker som

helst inom området och till vattenkällor men praxis har

lett till en revirindelning. Ingen kababish äger dock något

av det land de bebor.

Klimatet är torrt framför allt i norra Dar Kababish.

Genomsnittlig l-egnmängd per år i södra delen är 200

millimeter, medan den norra halvan får ungefär hälften av

det. Juli, augusti och september är de normala regnmåna·

derna, men små förskjutningar åt båda håll kan före·
komma. Regnet är oregelbundet både när det gäller tid

och intensitet, särskilt i norr.

Kababish håller kameler, får, getter, nötboska p, åsnor,

hästar, hundar och höns. Det är kamelerna, fåren och get·

terna som äl- de allt överlägsna i antal och betydelse. Häs·

tar och höns är ganska ovanliga och nötboskap finns

egentligen bara i den södra delen.

Storleken på hjordarna varierar mycket och varje hjord

är under uppsikt aven till tre, ofta hyrda, herdar, som beta·

las inte med pengar utan med djur. Ägaren av djuren eller

den ledande herden kan ofta varje djurs ålder och historia.

Kamelhjordarna har en storlek på upp till 150 djur medan

får och getter förekommer i hjordar på upp till 200 djur.

Tillgången på vatten och betesmarker, som är grunden

för boskapsskötarna i Dar Kababish är förknippad med års·

tiderna. Det finns tre årstider i Dar Kababish, regntiden,

d v s den svala, våta årstiden, vintern, d v s den svala torra

tiden och sommaren, den heta, torra perioden. Under som·

maren, när djuren behöver vatten oftast är tillgången på

vatten inskränkt till några få källor och betesmarkerna blir

därför begränsade till vissa områden. Under regntiden

finns vatten spritt över stora områden i pölar och bäckar
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och områdena att beta på för djuren blir därför mycket

större. Problemet för kababish är alltid att klara så många

djur som möjligt att överleva den besvärliga sommarpe·

rioden.

Livet bland kababish följer mycket strikta mönster, dels
formade av den islamska religionen, dels av traditionen

och den nödvändiga arbetsfördelningen i nomadhushållet.

Målet för varje man är alltid att få ett eget hushåll, många

söner och många djur. Helst skall han kunna klara djuren

enbart med egen arbetskraft - från familjen.
För kvinnan är målet det motsvarande - ett eget hushåll

med många barn och döttrar som hjälp i hushållsarbetet.

Ett hushåll som inte har egen arbetskraft måste antingen
samarbeta med andra eller hyra herdar. Men idealet är att

vara helt oberoende.
Hushållet, den lilla familjen, är en enhet som utgör både

en familjegruppering och ett eget litet företag. Och famil·
jen/ företaget leds helt och hållet av mannen. Alla andra är

underlydande. Tältet, bostaden, ägs dock alltid aven kvin·

na, som är gift eller har varit gift.

Männens arbete är alltid förknippat med djuren och det

är också männen som svarar för alla affärer. Kvinnan skö·

ter hushållet, väver och spinner. Hon tillverkar tälten. Det

är också kvinnans uppgift att förse hushållet med vatten

och ved.

Tälten ställs alltid ~pp med öppning åt öster och på pla·
nen framför, kallad dar, finns eldstaden under en särskild

hydda av pinnar. Dar är kvinnans område och män som

närmar sig en dar måste alltid göra det med en viss försik·

tighet för att inte överraska en kvinna i någon intim syssel·

sättning eller utan slöja på huvudet. Som intim sysselsätt·

ning räknas att äta, men det gör kvinnan vanligen inne i

skydd av tälten för säkerhets skull.

Män och kvinnor äter alltså inte tillsammans. Överhu·
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vudtaget lever kvinnorna ett liv för sig och männen ett för

sig. Mycket sällan blandas könen i någon aktivitet och i alla

sammanhang är kvinnan mannens underlydande och tjä·
narinna. Enligt den islamska lagen kan männen också ha

flera hustrur, men detta är mycket ovanligt bland kaba·

bish. Männen har också rätt att skilja sig från ina husrrur,

när de vill och skicka tillbaka dem hem - och det är betyd.

ligt vanligare. Vid en skilsmässa är det också mannen som

behåller barnen, om de inte är allt för små. Då får de

stanna hos modern till de blivit lite större.

Mannen betalar för sin hustru - priset görs upp med
brudens mor - och kvinnan blir sålunda i alla bemärkelser

mannens egendom. Kvinnan är också alltid omskuren,

d v s har sitt könsorgan opererat för att hon inte skall

känna sexuell njutning och för att man lättare skall kunna

ha kontroll över hennes jungfrudom fram till bröllops·

natten. Det patriarkaliska sa mhällets uråldriga sätt att kon·

trollera kvinnan lever kvar mycket starkt. Mannen an

vänder kvinnan för att utöka sin makt. Vägen till makt går

via eget hushåll, många djur och många barn, som kan

hjälpa till med djuren.

Kvinnorna hos kababish lever under speciella omstän·

digheter genom det hårda liv de för som nomader, och

nomadsamhället har speciella krav på deras arbetsinsatser.
Kvinnans liv regleras, precis som männens av djurens be·

hov, av väder, vatten, betesmarker. Som i alla muhamme·

danska samhällen styrs också kvinnans liv i hög grad av

Jharian, den muhammedanska lagen. Allt detta påverkar
hennes vardag långt in i de små detaljerna.
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