
35

Skal vi 
ikke købe 
en frakke 
til dig? Eller… 

en silke-
dyne?

Hmm… 
Lad mig 

lige tænke 
lidt mere 
over det.

Se lige! En cykel! 
En brugt Lailin 

fremstillet i Tyskland!

Der var nærmest tale om en 
ændring i social status: Som 
cyklist fik man adgang til 

fornøjelser, som den simple 
fodgænger ikke kendte til.

Endelig langt 
fra vrimlen!

Du skal ikke 
være bange, 

Meimei.

Sådan! Og nu skal 
du lægge fisken 
ned i dit glas.
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Meimei! Se lige 
den store fisk, 
jeg har fanget!

Øjj! Giv 
mig den!

Næ! Du må 
ikke få den!

Giv mig den! 
Giv mig den!

Så, så, rolig nu, 
skattebasser! 

I kan skiftes til 
at bære den!

Hov? Den 
bevæger 

sig ikke! Er 
den død?

Typisk! Jeg 
tænkte det 
nok. Jeg 

vidste, du ikke 
skulle have 
holdt den!

Pfff! Hvor er 
du dum at 

høre på! Det 
er ikke mig, 

der har slået 
den ihjel!

Jo, det er! 
Det er din 
skyld, hvis 

den er død!

Næ, det er så ej! Det 
er din egen skyld!
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Så hold dog 
jeres mund! 

I ved jo udmærket 
godt, at det er 
min skyld!!!

Det gælder både den 
fisk og alt det andet. 
Det er min skyld alt 
sammen… Min skyld.

I skal ikke være 
bange. Det har ikke 
noget med jer to 
at gøre. Så… i seng 

med jer. Det er 
blevet sent.

Mor forklarede os, at min far 
følte sig tynget af sit store ansvar, 
men jeg havde nu alligevel svært 
ved at forstå hans modløshed, når 
der overalt omkring os herskede 

en optændt, nærmest euforisk 
stemning over en kampagne, der 
var dukket op et par dage før:

”Det store spring fremad”.

… min skyld. 
Det er min 
skyld alt 
sammen…
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Hvad der gjorde min fars bekymringer endnu 
mere uforståelige for mig, var, at han var en af de 
ansvarlige i vores provins for grundstenen i det 
store spring fremad, nemlig folkekommunerne. 

Mao zhuxi 
wansui!
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Takket være dette nye system til organiseringen 
af landbruget blev alles liv nu styret af 

klokkeklang: Bønderne skulle gå i marken 
sammen… tage hjem sammen…

Se! Det hele er sat i værk, som De 
bad om, kontorchef Li!

… og spise sammen. Morgen, middag og aften. I kantinen. Fra 
den ene dag til den anden forsvandt enhver form for privatliv.
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Mor? Vil du også 
have den her?

Selvfølgelig! 
De sagde 

”Alt, hvad 
der er af 
metal”!

Ved De, hvor 
ovnen er henne, 

fru Wang?

Nej, men følg 
De bare med 
mængden. 

Alle er på vej 
derhen!

Med alt det jern 
kan vi fremstille 
mere stål end 
englænderne!

Og lige så 
meget som 

amerikanerne!
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Der var ikke tale om et lille, men om et stort spring fremad. Vi havde 
nogle store mål, og det vigtigste af dem var, at vores stålproduktion 
skulle ”overgå englændernes og indhente amerikanernes”. 

Overalt hvor vi havde 
malm, smeltede vi det… 
Og dér, hvor der ikke 
var noget malm, fandt 

vi noget alligevel. 
Vi gik i gang med at 
smelte alt, hvad der 
kunne indeholde det 

mindste spor af metal…
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Til det formål byggede vi et uendelig stort antal højovne, 
så hele landet blev forvandlet til et kæmpestort stålværk. Ingen 
og intet slap fri: Enhver måtte yde sit bidrag efter bedste evne.

Mor, vi har lavet en 
ovn i børnehaven! 
Jeg skal have kul 

med i morgen.

Kom så, børn! Lad 
os give flammerne 
næring med vores 

egne hænder!

Mor, lærerinden vil 
gerne have mere kul.

Lad os fordoble indsatsen!!! 
Vi bliver snart stærkere end 

Amerika og England!

Mor, jeg skal bruge 
endnu mere kul 
til i morgen.

Vi har ikke mere! 
Kan du ikke spørge 

lærerinden, om 
I kan brænde 
noget andet?


