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där de strök

i

långa fört"'ivlade ho-

Lasning lot svenska f"lket

par längs landsvägarna. utsatta för

TI

barns och sårades högljudda gråt.
lWen gudskelov så blir det ju intchär. Bilkolonnerna med familjerna
och grannarna sitter inte fast i några

I t'årt första ntLmmer för d'etttt
år återgat ti en artikel ur den

engelska tidskriften lJeu Stafesman betitlad C i t' i I f ö r s u d r sb e dr tig e r i e t. F(rfattaren, dr
M. C. Berenbaum, gick till rdttcl

med. de engelska

cit-'ilf örs--ars-

myndigheternas törsök att sIå' bIå'
dunster i ögonen på. folk - inbilta

dem att det firtrts ntöjligheter åtminstone f ör de f lesta att

klara liz:et rid ett anf all med
xiitebomber. Puttkt f ör ptLnkt

plockade han sönder deras argu-

ment, som Jramförts dels i en
i ett memorandunt
on7 triining, dtir ciuilf örsuaret
gett sig itt på kiirnraPenkrigets

handbok, dets

medicittska aspekter.

I nr 4 at' tidskriften Freden iir
Mollg Fausttnan ute i lik-

artat iirende: hort granskar det
szrerrsko cit'ilf örsrarets råd till

i

sant'band med cii Stockholtit
söndagen den 23 aPril' HorL har
ttalt satirens form, men det gör
inte artikeln, sont ri hdr tar oss

allmiinheten

uilförs,*arsötningen

friheten, dterge, mindre los- och
tiinkuiird.

Visst är det sant att svenska foll<ets läskunnighet är i avtagande,
dess läsovillighet i tilltagande. Men
i alla fall, även ett folk sorn vill ha
l<lassikerna, liksom den andliga spisen över huvud taget. serverad som
serier. k a n ju i alia fall ännu läsa
innantill och man bör inte. ens om
man är en Kungl. StYrelse, lita På

att de som läser ens broschyrer inte
förstår vad där står.
Den av Kungl. Civilförsvarsstyrelsen just utsända lilla skriften om
civilförsvarsör'ningen i Stockholm
23 april i år'. visar en älskvärd optimism. ägnad att sPrida lugn och
trygghet -om kriget kommer". "Ett
plötsligt l<rigshot kan tvinga tili
snabbutrymning arr alla på en gång"

får man iäsa under rubriken
Snabbutr-vmnin g. Men ingen
r'ädder för vargen här. Fö i j de s s a
r å d. Packa i första hand ned femton uppräknade saker. dät'ibland
sänglinne. filt eller sovsäcli. Försök
också att ta n-red i packningen åtta
andra ting. bland dem gtttntnima2

clrass och batteriradio. Samt nlatsåick för tninst två dygn. Pacliningen
fiir inte vara större än att familjen

själr. kan bära

rlog inte så allvarligt menat. På f1'ra
vackra teckningar får man se vilka
som ska beredskapsutrl'mmas i första hand. En matnma med sPädbarn

på armen och en baby vid handen
och en litet större poike vid sidan
om. AIla. dess bättre, utan packning.
lVlodern är bara klädd i sin skönhet,
sina välsittande kläder och högklacl<ade små skor. På bild nummel tva"l
sl<juter en rödakorssl'ster en dam i
rullstol och en annan sYster, jag
sl<ulle tro en lotta, leder en gatlmal
nran kiädd i käpp. Ingen av alia dessa
har det minsta liiia paket. Inte heller
gossen på motorcykei eller fiickan nej, hon har en Portfölj - eller de
två damerna i päls som glatt gestikulerande vandrar sin soiiga väg framiit. (De t'u'å sista är "öt'riga icke förr,ärvsarbetande" och det ser de fakvat'a.)

De som n-råste stanna kvar

i

Stock-

holm - de andra fl1-ttas till skyddade platser - ska. när de inte jobbar.
bo i bergfasta sk1-ddsrum i innerområdena. markerade På en karta
rned rött. och i normala skyddsrttnl

i

ytterområdena.
-Om kriget kommer kan våra stör-

I'e samhällen och krigsviktiga

anläggningar b1i utsatta för anfall med
atomvapen och andra moderna
stridsmedel". säger KgI. Försvarssty-

lelsen så riktigt. Det är därför som
ungefär 600.000 stockholmare ska
sl<ickas i väg från farozonen. E t t
lite råd: ta ner gardinerna i era
hen-r i det övergivna Stockholm. För
eldfarans skull. (Det kan hända nänligen att atombomben tuttar eld på
lättantändliga föremål, och det vore

ju

- sånt hör fredssöndagskr'ällartill - de kör i lugn och ro. se l<ar-t'an. till sina förutbestämda inkvalteringsställen. Fuilt skyddade ar-. iag
vet inte riktigt av vad. kanske sir,
l<öer

na

den.

Om någon läsare till är'ent1-rs
sliulle tänka så kan han sluta
med det. för taiet om Packning är

tiskt ut att

fiendeplanens bomber. Döendes jämmer blandade sig med kvinnors.

skada.)

Har du bil. så ta med anhöriga
och grannar. om det finns Plats i
bilen. Obs. belamra inte sittplatserna
rned bagage! Det där bagaget är
verkligen ett sorgebarn! N[an minns

under sista kliget. hur uttröttade
människor släpade pa sitt bagage.

oslir-rld. mot botnber.

"Patienter som behör'er fortsatt

sjukhusr'ård ör'erförs till beredskapssjr-ilihusen utanför utrymningsomr'ådet. De som kan skrivas ut men inte
själr'a kan ombesörja sin utryurning,
transporteras tiil tillfälliga internat.

Varken friska eller sjuka behör'et'
vara det minsta oroliga 'om l<riget
liontnter'.-

Jag vill inte vara småaktig. uretr
någla enkla frågor vill jag gär-ua
stäiia: Hur långt får en Kgt. Stl-relse gå i skönmålning. observeLri
att jag ingalunda säger för'ljugenhet.
Hur enfaldig förutsättes det ati
alimänheten är, och hur enfaldig
fienden?

Om kraftstationerna botlbardelas.
slia läkarna i "beredskapssjukhusen"
operera vid stearinljus. och ska tä-

gen som transporterar Stockholms
icke nödvändiga befolkning till de
sl<yddade internaten dras at' hästar?
Och var ska den nya huvudstaden

Iäggas. då Stockholm är utraderat
och marken där staden legat är obeboeiig för de eventuellt ör'erlevande?

Ftedshut,llit gar
Ur -FREDEN- återger vi siffror
från anti-atomvapenmarscher och
möten som hölls i Påskas På olika
platser i världen:
100.000 deltagare
London
20.000
Danmark
Västtyskland 20.000
3.500
Ner,l' York
San Francisco 3.000
2.000
Holland
Att se siffrorna här uPPe gör redan ett starkt intryck - förestäil er
då människorna bakom den På
rrägalna och torgen.
Albert Einstein sa en gång i eti
intelvju: "Våra representanter i
Nerv York. Paris och Moskva stöder
sig i sista hand på de beslut som
fattas på torgen i de små samhäi1ena."
Reget'ingarna är m1'cket känsligare för
reaktioner än vi anar,
"'år'a

L-]tan egna klassrum
blir brrnen rotlosa
tl

/l

IVlinea
sholklasser har under
senare åi trri.rg"ts föra en vandrancle tillvaro utan egna klassrurn till
stor irritation för' både barn och lälare. Irrån skolhåll har man sett det
liela sorn en nödlösning. Barnantalet
Irar varit för stort och man har inte
sett någon ålnnan utväg att komrna

ill rätta med överbeläggningen a\1
sl<olorna. Nu nybygger man emellerl,id den ena flotta och påkostade sl<olan efter den andra, med hypermol

rlern inredning, konstnär1ig utsmyckning - men med vandrande skolklasr;cr utan egna }<lassrum.
trnligt uppgift från skolöverstyrel-

sen har man slopat systemet rned
fasta klassrum vid alla nybyggda
sliolor för högstadiet, därfrjr att bariren då har många lektioner förlagda till ärnneslolialer och specialsalar,

och man anser sig icke ha råd att
Itita de clyra klassrummen stå tomma. Varje klassrum kostar nämligen

runt räknat 60.000 kronor, och gerrom att utnyttja dem hundraprocentigt kan man nöja sig med att bygga
ett mindre antal skolsalar i de nya
skolorna. NIan kan då välja på tre
r;Iika alternativ: atnbulerande ldasser, där' några sl<olklasser har fasta
i<lassrum och andra klasser får vandla lunt och använd:r sig av klassrunr,
som står' tomrna, delade l<lassrttnt,
där tvåi l<lasser dclar ett runt och,
resten a'u' lektionerna är' förlagda till

till skolsal, för att slippa gå till sina
sliåp vid varje rast. Nycklarna till
skåpen försvinner. Lås förstörs. Sko-

lornas inventarier förstörs. Och lä-

lafna och föräldrarna suckar: varför
i all världen får inte barnen ett eget
l<lassrum och en egen bänk att Iägga
sina böcker i?

Vid ett samtal med rektonr vid
cnhetsskolan i Lidköping, Emil
fi r o s t e g å rd, om hur ämnesrumssystemet verkar vid den nybyggda
cnhetsskolan Rudenschöldsskolan,
utalar han, att han redan för något
halvår sedan, när skolan invigdes
efter att ha varit i bruk några månader, var skeptiskt inställd till avskaffandet av klassrummen. Det

tag i syndarna. Det finns många problem. Varje barn har t. ex. sitt egel
skåp. Det finns 500 skåp vid skolan
och intr: så många nyckelvariationer
utan barnen kan komma in i andras

skåp också.

Är det inte en upprörande

brist

på framsyn att bygga våra skolor påi
detta sätt - att bara se krasst ekonomiskt på frågan och inte i första
hand tänka på barnens trivsel? lVed
r-rtgångspunkt från skolmannens synpunkter måste man l<onstatera att

man här slagit in på en väg som
innebär ett tiilbakasteg och vars
lionsekvenser är' svåra att överskåda
Llr mentalhygierrisl< och barnavår'dande synpunkt.

Det är sr'årt att vara föräldral i
vår komplicerade tid och det är sannerligen inte heiler lätt att vara

barn. Det lurar så många frestelser
1rå nutidens ungdom, som inte tidi-

Vi får därför inte slår
bort marken under fötterna på bar'nen redan i skolan genom att avs;liaffa det egna klassrummet oclr
den egna bänken och därmed ta
bort den fasta punkt i tillvaron, sorn
gare fanns.

skolan utgör fcjr de barn, som växer'
upp i oharmoniska hem. Det nya sy-

gångna halvårets erfarenheter har
inte ändrat hans syn på saken.

stemet skapar otrygghet och frestal

- Det är'givet, säger rektor Frostegård, att man icke kan spara utan

relseiusta.

Arbetsron och trivseln vid en sådan
skola blir inte den samrna som tidigare. Det är svårt för de skygga och
labila barnen att finna sig till rätt:r.
De blir iätt rotlösa i si<olan. Anony-

med svårlösta ungdomsproblem. Alla
krafter bör i stället samarbeta för'
rltt i den nya barnavårdslagens anda
gerlom preventiva åtgärder skap:r
lrarmoni och trygghet för ungdomen,
så att den växer upp tiil mogna och

att det kostar något på annat sätt.

miteten är inte heller bra. Barnen
förstör mer, och det är svårt att får

barnen

tiil

ansvarslöshet och förstö-

Vi har redan tillräcl<ligt

ansvarsmedvetna männisl<or'.

UlIu

Suenssorr,

iimnesrum och specialsaiar. Och slut-

ligen iintnesru,n'tssystemet, som innebär att all undervisning är' förlagcl
tiil speciellt utrustade rum, t. ex.
l<ristendornsruinmet, modelsmålsrumrnet etc. Barnen {år förvara sinit
l'läder i ett enda stort liapprum och
eget skåp för sina böcker.
Resultatet har blivit stör're oro vid
clessa skolor'. sorn frekventeras av
i;arn helt ncd i tolv-trettonårsåldern.
1å.r

l3arnen ylat' omkring och vet intc
i vilka lokaier de sl<all ha sina lektioner'. De kommer för sent till lektionerna, tappar bort böcker eller
helt enkelt glömmer dem. Får släpa

med sig tunga väskor från skolsal
3

Fängelsestratf för fredsarbete
I

Västtyskland duggar åtalen

tätt rnot fredsvännerna. I slutet av förra året dömdes i

Mainz fem kvinnor till fängelsestraff för fredsarbete. En av
rättegångsdagarna fölide den

franska iournalisten Gilette
Ziegler rättegångsförhandlingarna. Så här lrerättar hon om
cle modiga fems uppträdancle.

tagit i ett kvinnomöte i

N{ainz,

som brutalt sprängdes av Polisen.
På de ankl.agades btink: I friimre raden fr. h,öger - Hermine Kolter, KaroIine Wehner och organisationens chaufför som ocksd. uar anklagad. I bakre rad"en fr. höger Paula Feller, Josefine Halein och Irma Strauch.
,,Jag har hdxdat att uå'rt folk aldrig
Iår föra krig och, det itr fort-

rn(,ra

farande min uppfattning.*
Dessa ord ekar genom detr stora
r'ättssalen

i Mainz. Det är en ung

tyska sorn uttalar dem inför domare
och bisittare som med reserverade
miner lyssnar till henne och hennes
medanklagade.

Vad är det som lägges dem till
last, dessa kvinnor och den sextioårige mannen som sitter bredvid
dem på de anklagades bänk? .Stödjande aD en rörelse uars må'L iir Jör'
fattningsuid,rig.*,,Hemlig komplottuerksatnhet", spridande av flygblad
vari,,Förbundsrepublikens institutioner baktalas,,, - kort sagt för att
sätta statens säkerhet i fara.
I verkligheten har dessa kvinnor
inte gjort annat än att efter kriget
grunda en kvinnoförening som organiserade ömsesidig hjälp, upprättade
daghem och lekskolor och som

i fort-

sättningen vände sig mot Tysklands

militära återupprustning. Miljoner
kvinnor i heia världen har handlat
på liknande sätt. Men den västtyska
regeringen oroades av denna >>om-

störtande" verksamhet och redan
1955 blev det demokratiska kvinnoförbundet förbjudet i RhenlandPfalz. Men de beskyllningar som reses tnot de anklagade går i alla fall
tillbaka till 1953-1954 och detta på
grundval av en förordning som nazisterna utfärdade och som åter fått
giltighetskraft i republiken. Enligt

denna förordning kan medlemmar

av en organisation ställas till räkenskap för handlingar Eorn uid den ti-

4

den de begicks inte stred mot lagen
utan först efter uppl.ösningen av
vederbörande organisation blev olag1iga.

På ordförandens bord ligger en
brev som kommit från alla

parcke

delar av vär1den och som kräver de
anklagades frikännande. Journalis-

ter från sex europeiska länder

och

cn publik som huvudsakligen består
av kvinnor fyller salen och följer
förhandlingarna med spänd uppmärksamhet.

"Jag var alltid övertYgad om

att iag handlade rätt"
',lMan beskyller mig för att ha ar-

betat emot staten", säger det trettioåriga butiksbiträdet Herma Kolter'
',Men vår författning erkänner kvinnans rättigheter, och dessa rättigheter har vi försvarat. 1945 sade man

oss att vårt land aldrig mera får
beträda krigets väg. Varför lagrar
man då amerikanska bomber På vår
jord? Det är riktigt att vi har utövat

kritik mot vår regerings politik, det
var vår enkla rätt. Jag var alltid
övertygad om att jag handlade rätt
och att förbudet mot vår organisation är olagligt.*

"Jag hatar kriget", säger LiIo
Wehner, en fyrtiofemårig kvinna
vars man på sin tid häktades av
Gestapo. "Jä9 vill inte att mina
döttrar och barnbarn skall genomgå
samma lidanden som jag sjäiv.*
Detsamma förklarar Irma Strauch,

vars syster upplevde nöden och
skräcken i ett nazistiskt koncentrationsläger. Hon medger

att hon del-

"Låt oss lämna aila detaljer åt sidan,,, anmärker ordföranden.
Han vitl helier inte höra något
om hur Hitlers verktYg kastade i
fängelse och misshandlade Paula
Fellers man. Den femtionioåriga
kvinnan med de vänliga dragen under det grånande håret kan inte behärska sin rörelse vid minnet av det
som skedde då.

,'Har ni förlorat förståndet?"Jag skall Svara", säger Fina Ha-

lein, tidigare
>>men

Parlamentsledamot,

jag hemställer till er att inte

avbrYta mig."

"Några mer familjehistorier vilI
jag inte höra!" svarar domaren
barskt.

"Jag har rätt att säga det som hör
till mitt försvar. Redan under kriget
1914 upplevde jag hur bomber fä11des över Mainz och minns den nöd
och det elände det medförde för min
familj. 1933 häktades min man. Un-

der det andra världskriget dödades
min mor vid ett luftangrepP. Har ni
glömt den tiden? Och den

27

februari

när vår stad lades i
ruiner? Har ni förlorat förståndet?"
Ordföranden slår klubban i bor1945, den dagen

det.

Men Fina Halein Iåter sig inte
ur fattningen:
"För oss handlade det efter kriget
om att det förgångnas fel och förbrytelser inte skulle få upprepas än
en gång!"

bringas

-Det där är ett kommunistiskt Propagandatal!"

"Det är åsikten hos en kvinna av
{oiket. Andra tyska röster har också
pfivisat faran, också i Frankrike
Iinns det kvinnor som kräver fred."
"Tig!"

".

och

vi värjer

oss mot att sam-

I \ ar jag hälsar er, l<vinnor i
hela världen skulle jag vilja taler
till er om två grundläggande uppfattningar, baserade på min kristendom. För det första inställningen till

t
I
i

I

+
I

I<vinnan. Endast det fullständiga
likaberättigandet kan enligt min
I<ristna tro anses rätt och riktigt.

i

I
;

I
;

Också rent personiigt kan jag bara

I

önska

åtnjuta

I

detta likaberättigande. Den andra

i

att kvinnorna skaii

i

angelägenheten som jag som kristen

;

I

ställer i förgrunden är att varje
barn skall få möjlighet att fullt utveckla sina andliga och kroppsliga
anlag. Dessa båda ting hänger intirnt

i
i

+
i
i

samman.

I

En djup tillfredsställelse besjälar
mig när jag som gäst i ett socialistiskt land kan konstatera att dess:r
båda för mig betydelsefulla samhäIleliga angelägenheter är omsatta i
praktiken.

I denna anda riktar jag mina
hjärtligaste hälsningar till er ticlnings läsekrets.

;

I

i
i

I
i

I

i
7

ItI
I

I
i

I
;

kdaAlt0^,rw

Dr Hewlett Johnson, biskop av Canterbury, är en av de

högsta dignitärerna inom den anglikanska kyrkan i England.
Långt utanför sitt lands gränser är han uppskattad och respekterad som en konsekvent fredskämpe. I en hälsning till KDV:s
tidning >>Kvinnor i hela världen>> understryker han två viktiga
ting som måste förverkligas: kvinnornas fullständiga likaberättigande och alla barns lika möjligheter. Kristendomens förverkligande i detta livet är innehållet i hans livskamp, ty, >>rösten
av en falskt uppfattad religion har i alla tider framställt himlen
som en tillflvkt och försummat nöden på jorden>.
.
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De som är för

ti-

När

freden

in i
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vi lämnar rättssalen råkar vi

något som lcan kallas ett glatt

så framträder några vittnen och tumult, så hjärtligt är det mottaclomstolsförhandlingarna drar ut på tjande som publiken ger de anklatiden. Man Iäser upp några flygblad gade kvinnorna. och på en gång kän-

utgivna av l<vinnoförbundet, där
livinnorna uppmanas att demonstrera
{ör freden liksom också en del
l:rev från franska, belgiska, holländslca, österrikiska och japanska väninnor som alla erinrar om krigets faenbart gripen. Försvararen erinrar
olrr processen i Ntirnberg, om besl<yllningarna mot de tretton kvinnorna som då anklagades för samma
"förbrytels€'> och 1958 blev

denna

lrämmande stad: dessa kvinnor, delas vänner, deras livskamrater, alla
har de samma öppna blick, samma
l.eende som bönderna och arbetarna
i mitt land. Genom deras munnar

oroligt talar lMainz, det i kriget till B0 %
är upp- förstörda Mainz, den gyllene staden

sor. ordföranden flyttar sig
påi stolen. En av bisittarna

ncr jag mig som hemma i

frikända.

;

I
i
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;innu en gång.

i

I

tidigt som vi förföljs så tillåtes och Därpå ajourneras förhandlingarna
l:eskyddas rnöten organiserade av
ciigare nazister!"

I

vars sår ännu inte ärrats; det är dessa som bär fram dess vilja och beslutsamhet att göra slut på det förgångnas lidanden och förbrytelser. I
likhet med så många andra kvinnor

3- - 3--r.-

i

.j- -r)--<- -r)*- <-

världen kämpar dessa tyska kvin-

nor mot en kvävande rättsapparat
som

vill tvinga dem till

tystnad. De

är så många, så många dessa kvinnor och de är mycket beslutsamma.
Det är på dem man tänker när man
säger ofolket vill fred*, och vi måste
sätta alla krafter till för att hjälpa
dem i deras kamp.

;

Denna process, förberedd sedan
åratal, ajournerades flera gånger i
november 1960. Slutligen den 30 november kom domstolsutslaget: 2 må-

naders fängelse för Herma Kolter
och Fina Halein, 3 veckors fängelse
för I{aroline Wehner, Irma Strauch
och Paula Feller.
Från Västtyskland meddelas det
att man innevarande år räknar med

en hel rad liknande processer mot
kvinnor, enskilda personer liksom
också mot Tysklands demokratiska
hvinnoförbund. Dessa processer som
förberedes ger anledning till en jämförelse med utvecklingen i Tyskland

efter 1933 då den fascistiska regeringen gick till attack mot alla tyskar som varnade för att Tyskland
satte kurs mot kriget.

DEN NVA BARNAVARDSTAGEN

Oppna do rrar och {onster
och sök samarbete råd

till barnavårdsnämnderna
Vid

sa lagar avsåg att skydda barn under
skolåldern. Anledningen var det då

:s förbundskongress
i Stoclcholm den 25-26 februari talade bgråchefen i social'
SKV

da utom äktenskapet lämnades ofta
bort mot en summa i ett för allt

Göta Rosön,

om
barnauårdslagen och

stgrelsen,

den nga

florerande änglamakeriet: barn föd-

till

.fosterföräIdrar>> som vanskötte
dem så fruktansvärt att de snart var
av med dem - men hade Pengarna
kvar. Det uppdrogs åt skolrådet eller'
en s. k. barnavårdsnämnd att skydda
dessa barn, men ganska snart insåg
man att skyddet var otillräckligt. Så

betonade diiruid starkt kom-

flLunernus ansL)cr

för

den. Jöre-

byggande barn- och zr,tl'gdomsxå"rden. Sd.rsktlt f ramhöll hon
tosterhetnlnens betYdelse - en
ngligen genomförd undersökning aD persone?' sonT under
7930-40-talen uar Placerade i
olo
fosterh,em uisar att öuer 95
ctu dem nu,, niir de iir uutna

i liuet, klarar sig utntiirkt - och att fosterhenTmen
m&ste erhåLl,a biittre ekonomisk ersii.ttning för sin tnsats.
och ute

1924 och som

f

TI

I nledningsvis erinrade Göta Ros6n
on.t hur sent vi egentligen fick en
riktig lag i vårt land till skydd för
barnen: 1.924 års lag om samhällets
barnavård, som ntt efterträtts av den
nya l:arnavår'dslagen. De enda barn
rnan i gan-rla tider' över huvud taget
intresserade sig för var de föräldralösa eller på annat sätt åt sig själva
överlämnade. I gäilande författning
hette clet att de sliulle tas om hand'
skötas och upptuktas tills de var nio
åt', då de skulle sättas i hantverk

eller låira. Man tog in dem På

de

garnla tul<thusen och de g:rmla hospitarlen. Inte fiirrtin i slutet av 1?00talet och bör'jan av 1800-talet började man öi:Pna s. k. barnhus. Det
stötte på patrtlll från kyrl<an, son)
l<rävde hos regeringen att barnhusen

skulle stängas

man skulle inte

-lägga hyende under lasten", inte ta
hand. om barn som "föddes i lönndomtt.

För de arma Lrarnen sjäIva var
barnhusvistelsen ett elände. massvis
ciog de i clessa stora barnhus med
deras dåliga kosthåll och förfärliga
infel<tionsrisk. Frampå 18OO-talet
l<orn en lagstiftning till skydd för i
sedligt avseende försummade barn
och en lag om fosterbarns vård. Des-

6

åt den 1907

tillsatta
fattigvårdslagstiftningskommitt6n att
utreda också dessa förhållanden och
clet var denna kommitt6 som lade
fram förslaget till den Iag om samhällets barnavård som trädde i kraft

uppdrog man

var gittig fram

till

den

.ianuari detta år.

trör de väsentliga förändringar

som den nya lagen innebär redogiot'-

des i vår tidnings första nummer
för i år av kurator Inga-Liil Andersson, varför vi i referatet av bYråchefen Ros6ns anförande kan uteliimna det. De stora uppgifter kommunerna har när det gäller att förebygga ungdomskriminalitet intresserar oss desto mera' eftersom vi här
har möjligheter, var och en På sin
plerts,

att bevaka att lämpliga åtgär-

cler blir vidtagna. Här underströk
Göta Ros6n m1'gkst starkt:

DBN FORBBYGGANDB VÄR-

DEN KOMMUNERNAS VIKTI.
GASTE UPPGIFT

Barnavårdsnämndens viktigaste
uppgift är att förebggga. Inom komlxunerna har barnavårdsnämnderna
:lnst'aret för barn- och ttngdomsvården och skall se till att sådana anordningar skapas inom kommuneir

-

att barn och ungdomar har möjligIieter att utvecklas till goda sam-

hällsmedborgare. Det gäIler alltså för
l:arnavårdsnämnden att vara ledan-

de inom kommunen för barn- ocir
ungdomsvården och vad detta innebeir l<an sägas i få ord: den skal!
tuaka öuer att det finns lekplatser,

Bgråchefen Göta Rosön

att det finns idrottsplatser och ungdomsgå,rdar, den skall se till att ungrlomen kan ta uara på, sin' fritid, den'
skal| skapa möiligheter för stöd di
familjerna pd. alla siitt ont' fam,iljerna inte sjölua orkar med, den skall
se titl att det finns tillriickligt med
instittttioner för den haluöpptna batnaxården. Har ui må'nga förutirusarbetande mödrar Pd en ort ska barnaudrdsniirnnden ta itfitiatiu till att
d"aghem skapas oclr' öuerallt se til,l
att ui får de uiirdefulLa lekskolorna
för sm&barnen. Öuer huttud taget alltt

de kollektiua tnstitutioner sorn kan
behöuas f ör att stödja barn'f amil-

jerna.

På kommunel'na ligger också ansvaret för ungdomsvården. Kommunen kan ålägga ett annat organ ett s. k. oegentligt organ - att ta
hand om denna. Det är en-rellertid
att hoppas att tnan även lägger ansvaret för ungdomsr'åi'den på barnavårdsnämnderna, så att vi får en
bret'i arbetande nämnd. Barnavårdsnämnden skall - när den har dessa

uppgifter sig ålagda

samarbeta
rned föreningslivet, med skolan, poliscn, nykterhetsnämnden, socialnämn-

den, över huvud taget med aIIa som
har intresse fcir barn- och ungdomsvård.

Och en oerhört viktig uPPgift i

dessa tider när nya stadsdelar snabbt

växer upp är att barnavårdsnämnden alltid är med vid planeringen, så
vi slipper få en stadsplanering där
rnan glömt bort att det finns invånare
i samhället som heter barn eller ung-

domar. Det gäller se

tiil att vi

inte

bara får parker:ingsplatser

-

medan

barnen inte har någonstans att vara.

Det gäIler att se till att det bereds
plats för olika lokaler åt ungdomen.
Detta hör till de kollektiva allmänt
förebyggande åtgärderna som barnavårdsnämnderna skall sörja för.
I fortsättningen vände sig Göta Ros6n mot vad hon kailar "anstaltstänl<andet" och framhöli betydelsen
av att så få barn och ungdomar som

möjligt placeras på anstalter och i
stället beredes vård i fosterhem:
BETALA FOSTEEHEIIIMEN
BÄTTII,E!

- Vi har f. n. 27.000 barn i enskilda hem, c:a 950 barn på ungdomsvdrrdsskolor

och på

barnhem

4.000 barn. Men på barnhemmen

får

de inte gå kvar så länge, vi vill inte
få dem anstaltsskadade. I\{en det är
självl<iart att det inte går att få fram
fosterhem i tillräcl<lig omfattning så
låinge vi rör oss i 30-talets tankeba-

nor': att inte betaia fosterhemmen
ordentligt. Och varför man inte betalar ordentligt det har man också

'

en ursäkt för' - man säger nämligen
att ingen människa får ta hand om
]:arn för' pengar. Jag undrar om det

är någon i samhäliet som gör

,l

,:'t:'nlt

en

särnre samhällsinsats därför att han
far höjd iön? Tvärtom skulle jag tro.
På detta område har vi misskött alla

l.Y.ti

vill ställa sig sotrt medtill våra barna'.'årdsnämn-

dem som
hjä1pare
der.

Vi

'uet o"tt

de barn

son'L

ui

ka'n

placera i enskild uå.rd lyckas ui bd.st
med. I dagarna har en undersökning
auslutats om h.ur det gå,tt för de barn
som placerats i fosterhem, 1930-1940.
Dessa tir alltså L-Llrna nzt och ute i
samh,dllet. Und,ersökningen uisar att
öuer 95 0lo au dem klarur sig sjiilua.
De har uarlten h.aft kontal<,t me":I
f dnguårdsregister, ngkterhetsregister

ellr:r socialregister. Det kan ocltså"
konstateras att dessa barn fått mer
utttildning iin genontsnittsbarnen i
samhiill.et fdtt - och det iir ganska
storstilat niir man betiinlrer att fosterhetnmen i regel uttder de dren
fick en erstittning pd, mellan 5 oclt
25 kronor

i

må.naden!

Självklart måste man ha garanti
för att barnen verkiigen kommer till
godo fosterhen. Enligt den nya barnavårdslagen skall i varje kommun
finnas en fosterbarnsinspektör'. I var'je länsstyrelse finns en särskild tjänsteman som skall fölia inspektörernas arbete och vara r:ådgivare både

iir kommunernas skgldighet att för barn och ungdom slcapa friticlsanordningar au olika slag som kan bidra till att liuet leus mindre tarligt dn
uad som nu ofta d.r fallet.

Det

tili

fosterhemmen och inspektörerna.
i år åligger det social-

Fr'ån och med

styrelsen

att särskilt följa

denna

verksamhet och det l<ommer vi ocksri

att göra.
Inget system är' hundraprocentigt
säl<ert och även på den här punkten
kan man misslyckas. Man l<an bedöma fel, men man l<an också bedöma fel när man anställer personal vid anstalter. DärIör kan man
nog säga att om rnan någon gång
träffar ett clåligt fosterhem så kansl<e man samtidigt träffar hundra
bra - och det är väl ändå något att
vara glad åt.

Vad jag

tili slut skulle vilja säga

-

slutade Göta Rosdn sitt anförande

är hur oändligt viktigt det är i dess;a tider med svåra baln- och ungdonrsproblem att barnauå.rdsniimnd,erna oclt niimndernas tjiinstemiin
Lnte sittet' isolerade tned sin nEa lag
tttun öppnar dömar och fönster och.
söl<.er samarbete med alla sont har
nt,ed barn och ttttgdom att göra, så.
ct"tt barnauå.r'dsnd.mnden genom sina

personliga insatser uerkligen blir
d e n. c entr

ute

ala

b

ar na t', at dsmA nd,ighet ert

i

ko'ntmutten. Särskilt angeläget
är' det att de val<samt följer de barn
som inte utvecklas normalt, sel efter hur dessa barn har det i sina
miljöer'.
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Storstcidnirg inifrån
räden har det i alla faII bra,
tänkte jag med en suck när jag i

oc/r

ut

morse stod på balkongen och såg På

vårens gröna härlighet där nedan-

för. Utan att företa sei ett

dugg

mer än dricka vatten får de kläder
på sej - och vilka kläder sen! Och
åren tycks inte ha någon makt över
dem, i varje faIl står inte den gamla
björken den unga efter i skönhet,
snarare är det tvärtom: den resliga
gamla har vidunderliga hängen, hon
år som klädd i ett skirt och starkt

doftande flor.
Själv känner man sej grå och ser
gunås också så ut.

är för varm och
sommarkappan frYser man i. Sex
grader varmt På morgonen, det är
inte mycket att skrYta med i mitten
Vinterkappan

av maj. Med skräck tänker man På
att vilken dag som helst stängs värmen av i lägenheten - värden brukar elda efter almanackan.
Vad ska man ta sej till för att komma ovanpå? Man ska tänka På sej
sjätv och göra storstädning inifrån,
har jag fått veta. Först och främst
ska man se till att magen fungerar

Haskur mot

fraknarnd

och

oljekompress

mot rynkorna

kring

ögonen

sedan bildas det här - till och med
i ganska unga år' - små streck och
lynl<or som gör ansihtet äIdre. När
man om kvällen gör ansiktet rent
sl<a man inte fara fram hur som helst
med partiet kring ögonen. Ta kräm
eller olja på en bomulissudd och avlägsna smuts och damm. Lägg På en

ordentligt och under de närmaste
två veckorna avstå från kaffe, kakor,
vitt bröd, kött och naturligtvis öI
och varje form av alkohol Plus cigarretter.

I

stälIet ska man äta grovt

bröd, mager fisk, frukt och grönsaker av alla slag - färska eller djup-

niirande kräm lill natlcn, tnen

frysta - och helst till detta en fastedag i veckan då man bara dricker

fruktsalter och rnöjligen förtär ett
äpple eller ett Par. Denna stränga
diet ska föra till att allt ont som
samlats i kroPPen under vintern
"Slaggas" bort...

Men inte bara magen behöver rengöras utan också huden. Härtill an-

befalles svettbad. Har man inte tid

och möjlighet att bada bastu tar
man varmt bad hemma tills man
kommer i svettning. På det en kall
dusch och kraftig frottering av kroppen. I fortsättningen daglig borstning av kroppen med torr borste före

morgonduschen det stimulerar
blodcirkulationen.

Alltsammans utan tvivel utmärkta

råd som man bör söka följa

om

energin räcker...

Solens följeslagare: Fräknarna

Solen

är ljuvlig och

efterlängtad,

men man ska inte vrålsola för då
riskerar man vitaminbrist, läste jag
nyss i en dagstidning. Det är D-vitaminerna som försvinner ur kroPPen
om man utsätter den för alltför stark
och ihåliande solbestrålning. En sak
till kan inträffa och är man disPonerad för det kommer det bara solen snuddar vid en: friiknarnd.
Personligen tycker jag fräknar är
mycket pikant förutsatt att de hal
förstånd att placera sej på en

I

-

helst

göt'

det försiktigt utan att gnugga ellcr
tlycka. Om huden snabbt suger' åt
sig fettet bör man alltibland liigga

på en oljekompress. Man kan använ-

da vanlig matoija som värmes

lili,

,

,,,:':':','::"::'

liten och impertinent - näsa och inte
l:rer ut sej över hela ansiktet. Och
så bör de ju inte vara för stora. Men
hör nu fräknarna till ens livs börda,
så är det förståeligt om man vill försöka bli av med dem. En gammal
ganska god och fullkomligt oskadlig
huskur för att få dem att blekna är
persiljekon"Lpressen. Den bereder
man så här:

Man breder ut en tunn handdul<
i en sil, lägger ett lager frisk grön
persilia i duken, slår ett par koppar
lcokande vatten över, låter det hela
svalna, viker samman handduken

med dess innehåll, lägger den över
arnsiktet och låter den ligga kvar i
c:a 20 minuter. Efter 3-4 sådana behandlingar 1är resultatet vara >>synJ:art',. Försöka duger.

Runt kring ögonen
är hr-rden särskilt tunn och

kåiuslig.

Långvarig solbestrålning,
clamm och smuts torkar

vind,

ut den

och

erl

aning, varpå en bomuilstuss genomdränkes med oljan, breds ut över
ögonpartiet och tryckes tiII helt lätt.
Itrn halvtimma bör man unna sej till
I<uren som samtidigt ger en behagIig avkoppling för kroppen i övrigt.

trör naturligtvis n-råste man ligga

raklång.
Om ögonbrynens linje inte IöPet'
precis som malt kunde önska ska man
inte försöka korrigera den med rak-

ning, håren blir bara hårdare ocl'tl
borstigare. Anr'änd hellre en pincett
och ryck ut de överflödiga håren,
vilket går lättare och blir mindre
smärtsamt om man dessförinnan
gnider in ögonbrynen med fett.
Tunna ocir oregelbundet vuxnål
ögonbryn kan man stimulera tiii att
växa bättre genom att borsta den-t
med en iigonfransborste doppad i r-icinolja. Tunna ögonbryn kan mAn
också ge bättre konturer med hjältl
av ett ögonbrynsstift. Men passa pai
att få den riktiga färgtonen. Kolsvart
färgade ögonbryn hos blondiner (viiket man alltför ofta ser) verkar vulgärt och gör ansiktet äldre. Färgen
på ett ögonbrynsstift bör aldrig vara
mer än en ton ntöt'kare än hårfärgen.
TULIa

Fran koncentrationslägret
till universitetet och
telcnologie dolctorsgraden
-f-

- I räIlas doktor Neujahr?
- Det är jag. Varsågod, stig in.
Kan hon verkligen vara vetenskapsman, denna lilia högst kvinnliga varelse i mjuk hemmaklänning?
I så fall måste man ju ilIa kvickt

sig en topposition i teknikens va.rld,
ett område, som åtminstone hos oss

är förbehållet männen.
Halina Neujahr är teknologie doktor, en av Sveriges tre kvinnliga.
Hon är kemist och har specialiserat
sig på vitamin B 12, som utvinnes

och kirurgiska tillgångar gjorde sitt
för att rädda människoliv. På

det administrativa planet förestods
ghettot av ett speciellt judiskt för-

i början kunde
uppträda med en viss begränsad
valtningsorgan, som

självständighet mot de t;'ska herrarna, men som undan för undan tving:rdes över till en form av >>samar-

bete", sont bestod
GHETTOT

Dr Halina Neuia hr

tar hon, och där bodde min familj,
då kriget bröt ut. Jag gick i en judisk skola, bland annat därför att
det var svårt för judiska barn att
gå i de vanliga skolorna. Den polska
antisemitismen var m1'cket stark och

tog sig ofta brutala uttryck.

Då Warszawa strax efter krigsutbrottet bombades, flydde vi med fa-

miljen till den lilla staden Gusti-

nin, där vi trodde oss vara i säkerhet. Men tyskarna intog staden och

vi fick återvända till

efter en kort tid.

att bli det ämne, som räddar mänskligheten från att svälta ihjäl? B 12
hjälper nämligen till med att bygga

höIi tyskarna makten med all den
brutalitet som de tyska nazistknek-

I

Warszawa

den polska huvudstaden upprätt-

upp kroppens protein, Iivets eget
ämne! Djur som fått B 12 i födan,
växer både snabbare och lämnar
bättre kött, det har experimenten
på Tekniska högskolans institution

tarna kunde mobilisera, och judarna
utsattes specielit för deras >>omsorger". Det rådde mörkläggning, utegångsförbud och mycket snart giorde sig matbristen kännbar i staden.

för livsmedelskemi bevisat. Där återfinns dr Neujahr som en ytterst viktig kugge i ett intensivt arbetande
forskariag. Hennes dröm är att kunna medverka till att B 12 skali kunna framställas industriellt och utan
överord kan det sägas, att hon i dag
sttir ganska nät'a sina dlrimmat's fcit'-

Judarna måste bära den gula Davidsstjärnan - att nonchalera detta påbud straffades med döden - de mås-

lkligande.

-

Jag är född

i

Warszarvar, ber'ät-

i att utföra de

order, som nazisterna gar'.

ur kloakvatten och slam och som
kanske en gång i framtiden kommer

ve

längden och endast sex kvarter brett.

Efter hand fylldes detta "livsrum"
med judar från den omkringliggande lerndsbygden och trängseln blev
obeskrivlig. Samma rum kunde och
måste härbärgera minst ett tiotal
personer, män och kvinnor om varandra. Det sanitära tiliståndet i
ghettot var fruktansvärt, men trots
detta lyckades man upprätta ett

bästa

alltid trott, att de är högst manhaftiga, men Halina är kvinnligheten
personifierad. Hon skrattar gärna,
lågt och musikaliskt, hennes gröna
ögon sveper över rummet och besöliaren med ett intelligent och nyfiket kvinnligt intresse, hon talar lätt
och flytande. En ytterst svag pikant
brytning förråder hennes utländska

vågor sköljde upp på vår kust, en
av de få som överlevde nazismens
systematiska judeutrotning och som
med sin begåvning och obändiga
vilja som enda kapital har skapat

den sista och starkaste judiska sociala enheten i Hitlers Europa.
Judarna trängdes ihop på ett område som var tolv bostadskvarter på

sjukhus, där berömda judiska läkare
rned praktiskt taget inga medicinska

revidera sin uppfattning av kvinnliga vetenskapare, om vilka man ju

ursprung, ty en främmande fågel är
hon, Halina Neujahr, polsk judinna,
som det andra världskrigets vreda

den och så tillkom Warszawas ghetto,

te alltid hälsa på de tyska inkräktarna och de måste gå ur vägen, om
de händelsevis råkade gå på sammn

trottoar eller gata som dessa. Rätt
snar'l; kom tyskarna lrå tanken att
koncentrera Warszawas,iudiska beIolkning tiii ett visst område i sta-

_ EN DÖDBNS

Mot slutet arr

19.10

STAD

tvingades ju-

darna, som organiserats av tyskarna
i tvångsarbetarbataljoner, att uppföra en tre meter hög tegelmur kring

ghettot. Muren hade femton ut-

gångar, som bevakades av polska
poliser och litauiska partisaner och

från och med nu var ghettot isolerat - en dridens stad. Svälten tiiitog
för varje dag och människorna dog
massvis. De som sett Errvin Leisers
skakande film "Den blodiga tideno
kan nog inte glömma scenerna med
likkärrorna, som med allt tyngrc
last drog genom gatorna för att tömmas i den kalkbemängda massgraven.

200 kzriorier om dagen skulle den
judiska befolkningen leva på, bestämde tyskarna. Hungern blev också naturligtvis den känsla, som dorninerade ghettots liv - trots symfonikonserter, som gavs varje vecka,

trots teatergruppernas

verksamhet,

trots tidningar och diskussionsgrupper. Att få tag på något ätbart var
dagens första och sista tanke. Man
riskerade livet för att komma över
ett par kålrötter, matsmuggiingen
genomfördes med en iist och uppfinningsrikedom, som säkert saknar
rnotstycke. Tyskarna sliijt ertappade
smugglare, ofta barn, på stället, och
Forts. å sid. 15
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Som hennes stams sed,er b juder sör jer
Pauline Lutnumba sin, make mecl hdret
aukl,ippt och blottad ötterlcropp. I hennes
sorg deltar milioner och å.ter miljoner
kuinnor och miin.
sl<änkte ailt förtroende när rri bad
om Förenta nationernas hjälp. Des-

sa funl<tionärer har l<orrumper:rl
rzissa medborgare i vårt land och
liöpt andra. De har hjälpt till att
grumia sanningen och undergråiva
vår' oavhängighet.

Vi står inte ensamma. AIr ilia.
Asien och alla fria och beIr iade foll<
i viirlden står på miljoner liongolesers sicla, vill<a aldrig liommer att
sluta l<ämpa så låinge som holonialis'rer och deras soldater finns i r'åt'l
land.

I)et sista brevet till

&unstrurn

EFTER DE}J TUNISISKA TiDNINGEN AFRIQUE ACTION ÄTtrRGES

I{ÄR DET SISTA BREV, SON{ DEN MÖRDADtr

KONGOLESISI.'IJ

PRtrA,{IÄRMINISTERNI PATRICE LUMUMBA LYCKADES SKRIVA TILI,

SIN HUSTRU.

Min kära!
Jag skri'u'er cle här raderna till
Dig utan att veta otrr de liornmel'
fram till Dig och jiig dåi änntt ät' i
1ivet.

I min kamp för vdrrt lands oavrrcr,
rrdrrfrr[,rr\ ( }-^'.
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sjeger för vår heliga sak, som min:l
kamrater och jag tignat våra 1iv.
Vad vi ]<rävde för vårt land var
rätten att ler;a, rätten till verl<ligt
människovärde, rätten till oavhängighet utan inshränl<ning och att rri
inte ville lerra på nird från de belg;isl<a kolonialisterna och dcras rråistliga allicrade.
De fick direkt eller indit'ekt, tne:'
elier mindre cippet, stöd av \.iss;.i
höga funktionärer i trörenta nationerna, det organ solrl vi tidigare

r0

Vid ett besök i Kairo nyLigert
triif f ad,e den rgs'lce lconstntireit,
Nikolai Osseneu L,umumbas tre
iildsta barn scm uppfostras diir.
Francois,

den,

ii[dste, ktin'ner
tilL faderns kual-

fulla död

tned,an

Juliana iinnu iir
alltför liten för
att fatta hela t'iclden eu det sam.
ltii nt.

Jag vill att mina barn, som jag
aldrig får åte rsc, sliall läras :rtt
I(ongos framtid blir ijus och att
clenna framtic{ av dem och art' aill
l<ongoleser l<raiver att de uppiyllcl
den heliga plihl.en att :itererövra vzir:
suveränitet och o:rrrh:ingighei. J:iil
såiger det eftersom clet ut:rn männisiiovärde inte finns uågotl frihet och
utan r'ättvisa ingct m;iitnishoviirr-le
och utan oavhängighet aldrig någla
fria människor.
Cirymheten, tortyren och misshandcln har aldrig föi-mått mig att be
onl nåd. Jag för'edrar iitt dö med
hrigbi-rret iruvud 1ör' mitt lands ft'amtitl franr{ör att ler;a vidare i uncicr'liastelse och frjrnclia"nc'lc h.eliE:r rrrinciper.

Gi'irt in1c. nrjn l<iila! Jail vct iit1,
nritt licil-ndc land. liommer' :rtt Iör
ri'.råri'A sin riarrliiingighet och frihe1,.
Levc l(ongol Leve Afril<al
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I det svawta Afrikas ltiärta
aY PATRICE LT]MUMBA
Ar

negern m,tinniska? Föruisso.
Men de ficlt dig cr.tt glLim'ma det.
De ltirde dig att, Iil:,som regnet
som spelar nzot bladens tamburiner,
nAnna okiinda liianior,
a.tt infoga d,in smtirta. i deras rytmer.
Förltoppningar? I liuet efter detta!
1't'öst? I slaueriet!

7tå. bdl, anftiktad au frulctan acl'r, drötnntar,
sjöng du som du bleu tillsagd.
lVIen ib!.and började blodet siuda i dina dCror,
och dd. i ertatisk gra,
sågs dtt dansa till sent pd natten.
Och de frigjorrla kiinslorna förd,e son'L en storm
en bron,srösts mdktiga el<,o.

Briind,

Så töddes ur sm,drtan di,na tongå,ngo.r.
Jazzen fick tsd,rl,den att hiipna,
de t-rita miin:ten att respektera clig,
att förstd. dina rop:
"Et' konlmer inte länge till
uiirlclens suurta del att tillhöra!"
Och, musiken, broder, gd'D oss mod

att lyfta blicken, som liinge sän/cfs mot marken
under smcirtans tgngd.
hfan har louat oss frihet oclt, lgcka,
framtid,en har uisat sig för oss.
Den stora flodens striinder skall srmrt bli dina!
Ditt skall landet bli med aLLa sina skatter!
Från himlen

sti,nder solen

sin

h.iimmand,e glöd

att !örflaktiga bladet som drttnkt m"arkertm,
att torka smd.rtan frd,n uåra ansilcten,

Iiksom liusstrcLlarno strgker bort m.örltret från. träden.

Det iir dag. Frihetens l,jus grgr

att utplåna,

O n,eger, du ltar let:t i sel<,ier sorn elt d;ittr.
För allu uittdo.r har ciin as'ka spritts,
m,en tle u'nCerbctrct templen,
byggda au ditt blod oclt, dirta tårar,

har stå,tt kut,r dt dina bödlar.
TJ t
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lmr du bara fd.tt behtLlla oket
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generationers tdrar.

Dina förtildrar tir döda, efter att under hiirskarns piska
lxa u,thtirdat slaueriets m,artyrskap,

rnen du bggger ett iintligen fritt Kongo,
sam skall bli ett lEckligt land
i det suarta Afrikas hjd,rta.

ad

ocl't' förbannelstttt.

Inte ens de diu"pa slcrtgorrius ttlttter
har förn'Littt rtidda dig {rån tlöden.
Vilddjurett, har '--iidrat clitt spå'r i sctnden',
ot'nia,rilu harpå,passligt utitrtut att strApd dig,
utissutr.de si'n, gadd i skuggutts lelt.
GzLla tebert lta.r stucltit i brand clitt kött,
oclt, nter tln, en gårtg har du du,kat 'under.
Stt lcom, dcn uite, mer sldclt'lig iin någt-;ttsi'tt,
or:it kasdctde ztågor au eIcI

Svensk toll<ning av A1I l,ombard efter en rui Buka-

mänsl< översättning ålv Darie Novaccanu
resttidsi<r'iften Conternooranul.

sorn j'örtdrde dinct kiimPar.
Ha,n rycltte bort k-uinttorna fråtr, ditr" sida,
tuittgctde dig, den utbl,ottade,

Patrice, Pauline och
Pct.frice Lum,umbas nasf

iildste, iir bara sju år
gcmmal. *Jag uill att

att ge honom guld
i tt,tbyte 'mot gl,aspiirlor och spegelflisor.
L,å.rtgt bortu i ltntdets inre

förde trLLni,tnorna buclskupet, Jr(tn stam tiLL

sl'ant.

Dina söner oclt. dijttrar, a negerl rö'--ndes bort.

lVlinns du rtitt' dr.r, såg clem för sista gå'nge'n?
Ett tirtgctre oxseglade
"rnot ett frtr,mtnartde lattd
<Iiir dollarn iir lcurtg oclt bcttrt'ul,Ien iir gtttl,
l'öruntle ntecl si,g dina barn,
ott ötlet besttitncltt att bli slattar
i solens lancl L t:äster.

mitta ba,rn, som jag al,Idrig JrIr återse, slcall
Iiiras ott KotlEos framtid bl,tr l,ftts . . .,, sade
Lttrtiutnba i det sistct
brexet til hustrun.
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ag antar att nästan varje människa
som ser tillbaka på sitt iiv kan konstatera vissa anlag eller dunkla krafter i sitt barndoms och ungdomsliv,

som pekar fram mot det hon slutiigen blir som mogen och färdig in-

divid. För min del ser jag en rad
sådana förebud fast jag då inte begrep eller kunde tyda dem.

Den första, svaga förnimmelsen av
l<onst, fick jag ur skolans lunsiga
låisebok. Runeberg, Tegndr och Geijer klarnade fram på de trasiga si-

dorna och framstod för mig

som

halvgudar och sagofigurer. Jag minns
att jag smygläste Tegners mäktiga

straffpredil<an till

sina samtida,

"Sveå", medan jag ryste av beundran

som var blandad med högfärd över
rnig själv för att jag läste vad inte
de andra barnen brydde sig om. Det
skulle inte fallit någon av dem in

tek. Mest läste jag lyrik och novelIer och ibland sjöng en svag melodi
någonstädes i mitt väsen att jag kanske en gång skulle bli lycklig nog
att själv kunna skapa något. Slutligen, efter en lång period av misströstan och självkritik, började jag
skriva dikter. TiIl en början handlade de mest om en ung man, ställd

inför världsgåtorna, och den unge
rlannens drag liknade betänkligt
rnina egna. Vid samma tid upphörde
anstäIlningen i staden och det blev
Iör mig att återvända till föräldrarna som var statfoik vid en herrgård
i Uppland.
Därhemma skrev jag vidare när
.iag inte gick som gårdfarihandlare

att smygläsa sådana saker.
Skolgången blev det annars si och'
så med. Varje höst fick jag i stäIlet
gå i vall med herrgårdens stora koflock och jag sörjde inte över bytet.

Mest gällde detta romaner. Nordislca

förlagets 25-öresböcl<er öppnade en
ny värld för mig efter slutad skolgång och varken de jämnårigas utflykter eller föräldrarnas bittra kommentarer kunde slita mig från de
böcker jag kom över.

Jag hade börjat arbeta i herrgårdens stora ladugård och godsägaren
tyckte sig så småningom märka en så
stor begåvning hos mig att jag i tidens fullbordan kunde bli förman
där. TiIl den ändan ville han skicka
mig till en lantbruksskola men jag
l<ände på dunkla djup att detta inte

var min

väg.

Under de följande årens arbetsIöshet och andra motgångar försökte

jag mer än en gång skriva dikter
eller noveller, men misslyckades
skändligen. Jag insåg själv att mina
alster var helt odugliga men ville
ändå inte ge upp. I åratal gicl< jag
och bar på denna underliga hä,mning
ansåg mig ha väsentliga saker
-attjag
förkunna men det var omöjligt
att ge dem form.
Det blev en ny period av läsning
som korn till rriin hjälp. Jag ficl< ett
tiilfälligt arbete i en liten stad och
där hade jag tillgång till ett biblio-
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ladugården, lade brevet
miga fönstret och sade:

i

det dam-

Jå, nu snart kanske man slip- gå
per
här utan jobb och inkomster.
Boken är så gott som antagen på

Lindblads förlag i Uppsa1a.
Inte förstod min far mycket av
sådana saker men han svarade att
det vore väl om du äntligen fick

nåt för allt ditt skriveri. Ochi

han

De magra ären

Herdejobbet betraktades med förakt
av de jämnåriga, men jag var vemodigt glad över att få gå med djuren
hela dagarna på de hitstligt klara
rridderna. Delvis berodde det väl på

att jag kände min underlägsenhet
när det gä1lde praktiska och självklara saker. l/Iina händer tycktc
bäst om att hänga syssiolösa och gör'
väl så än i dag. Jag gillade en blomma mer än en fällkniv och ansågs
följaktligen för en stackare. Mina
föräIdrar lade tidigt märke till det
och kom med nattsrzarta profetior
orn min framtid. De fick också uppleva att se dem gå i fullbordan.
Drömmaren måste bli realist innarr
han fick en plats i samhället.
I statarhemmen betraktades läshunger som en farlig ovana den borde hållas efter var den framträdde.

varför skulle dom fråga efter titel
om de inte tänkte ge ut den. Saken
var klar.
Nu borde jag nog ha tegat och
väntat men glädjen var för stor och
jag ville dela med mig. Min far var
den första som fick höra nyheten.
Jag sökte upp honom där han gick

Av .lAN FRIDEGARI)
eller agent för att i någon mån bidraga till mitt uppehäIle. Men jag
gjorde också andra utflykter då nasarväskan fick stanna hemma. Så
långt jag kunde minnas hade jag
varit starkt intresserad av gångna
tiders folk och seder och nu uppsöl<te jag runstenar, ättehögar och andra

Iornlämningar samtidigt som jag
upptäckte och ritade av nya.
Ingen tidning hade ännu tagit in
någon av mina dikter eller prosastycken fast jag sände otaliga. Så
småningom började jag inse att det
borde räcka till en bok fast jag
visste så gott som ingenting om bok-

förlag och förläggare. Att de stora
förlagen låg i Stockholm hade jag
reda på, men det kändes nästan
som en fräckhet att ge sig på dem.
Uppsala var en mindre stad och 1åg
närmare till. Och så stod det Lindblads förlag på en av de två böcker
som utgjorde vårt bibliotek hemma.
Jag skickade mina hopbuntade prosastycken dit och började omedelbart
en rastlös och nästan sömnlös väntan.

Rätt snart fick jag ett brev som
kom novemberdagen och framtiden
bortom den att stråIa i ett nytt ljus.
Så här stod det i brevet:
"Vi har tacksamt emottagit Edert
manuskript vilket vi snarast skall
ta under omprövning. Vi observera
redan nu att boken saknar titel.
Skulle ni vilja meddela oss om ni
har något försiag i den vägen." En
litteraturdoktor hade skrivit under
brevet.

Ompr'övning, tänkte jag i stor och
enfaldig glädje. Det måste betyda
att dom prövat den err gång och
nästan gillat den. Den ska bara prövas om lite, en formsak alltså. Och

tittade respektfullt på det filrnaEfter ett par veckors väntan och
sedan jag sänt in en blommande
titel kom ett brev vars stora forrnat
kom mig att ana olycka. Ja, det var
boken i retur och brevet som var
med var kort men upplysande:
"Sedan vi nu tagit Edert manuskript under omprövning, beklaga
vi att vi för vår del nödgas avstå
från utgivandet av detsamma.'"
Punkt och slut. Den kvällen gick
jag ensam under stjärnorna många
timmar och jag var bedrövad intill
stämplade kuvertet.

döden.

Men jag överlevde och redan samma vecka fick Tidens förlag ett stort
brev som de skickade tillbaka utan
l<ommentarer. Även ett par andra
förlag beklagade att de måste avstå
från min bok och jag undrade mycl<et över det.

På våren hade jag en diktsamling
färdig och nu gä1lde det att få tag i
ett förlag titl den. Hos en granne
såg jag en liten tjock visbok från
1870-talet och den var utgiven på
Askerbergs föriag i Uppsala. Där
hade jag ju ett förlag som gav ut
verser. Många av dikterna i den
lilla boken tyckte jag också påmin-

de om mina egna. Det måste vara
ett gott tecken.
Jag skickade iväg diktsamlingen
dit och började väntandet på nytt.
Det dröjde två månader och så kom
dikterna i retur och med dem ett
brev från en advokat. Han beklagade men Askerbergs förlag hade
upphört på nittitalet, för mer än
trettio år sedan. Jag tyckte mig se
hans stilla leende mellan raderna.
Jag var, som sagt, hemma och ar'betslös och jag gick dagligen en Iång

promenad

i

skog och mark, jag tyck-

I

te det anstod mig som diktare. Där
ute fick jag en dag en id6. Jag skulle
sl<icka dikterna till en av de stora
sl<alderna och be honom om ett uttalande. Detta skulle jag sedan använda till att sticka under näsan
på förläggare och redaktörer om de
fortsatte att refusera mig. Jag tvivlade inte på att den store skulle gilla

t
t

stam för de två största och ödet
sl<ulle få avgöra vem av dem det
skulle bli. Därför tog jag två grässtrån, ett av timotej och ett vanligt,
höll dem bakom ryggen och drog
Iram det ena. Karlfeidt blev den
lyckliga. Samma dag avgick ett stort

tri
t
t
t

mina dikter.
Jag ansåg Karlfeldt och Heiden-

brev

till

dalaskalden. adress Svensl<a

Akademien.

Det dröjde hela två månader med
svaret den här gången också och jag

rrille ju inte gärna tro Karlfeldt om
att ha lagt sig till med mina dikter
för att ge ut dem i sitt eget namn en
gång. Men till sist kom dikterna i

retur och med dem ett brev som
till en början gjorde mig djupt besvil<en. Jag vet inte vad jag väntat
här skrev Karlfeldt:
min återkomst hit har jag
"Vid
sctt Era dikter som legat på akaden-rig, men så

nien sedan juli. De ha gjort mig
glädje genom sin ungdomligt friska
ton. Jag tacker Er att Ni velat visa
mig dem. Någon kritik kan och vill
jag inte uttala - all poesi bör få
växa fritt, på egen hand, på egen
risk. Med en vänlig häIsning, E. A.

I(arlfeldt.
Så småningom begrep jag att det
var ett riktigt och fint brev och att
endast en människa av stort format

svarar på alla brev från versbitna
ungdomar. Och lite nytta hade jag av
att Svenska Akademien stod som
avsändare - det kom ut ett ryl<te i
hemsocknen att jag skulle ha fått
ett pris för mina dikter och en liten
tid blev jag bättre bemött.
När Bonniers, Tidens och Norstedts
förlag refuserat diktsamlingen fick
den vila en tid. Nya, stora arbeten
såg dagen, bland annat en vär1dshistoria på vers. En sådan är jag
nog ensam om att ha skrivit. Den
började före Adam, medan mörker
ännu rådde på djupen, och slutade
inte förrän anno 1928. I lanthandeln
fanns massor av gulnat dokumentpapper från före kriget och det gicl<
åt alltsammans tiil världshistorien.
På något sätt gick ett par år igen

med arbetslöshet, agenturer och
gårdfarihandei. Jag upphörde inte
att bombardera förlagen med luntor och det var nog en prövningens
tid för dem också. En höst fick jag
gå i vall med herrgårdens koflock
alldeles som i barndomen, och därute på de soliga fälten iäste jag dikter och filosofi. Särskilt grep mig
Heines dikter och de kom mig att se
syner på områden som iag förut
inte kände till. I denna stämning
skrev jag ännu en diktsamling där
Heines sorg och satir var prydligt
inramad i Dan Anderssons vild-
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,FRÄl/ BIJLGARIEN kommer dessa uaclcra mönster i korsstgng.
Det öure liimpar sig utmiirkt tiL en kudde, det nedre som bå'rd
p& en duk eller uarför inte som utsmEckning på' en blus. Man kan
sg det i enbart en fdrg eller i tuå' erempeluis suart och rött.
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marksnatur.

I likhet med

många

nngdomar på den tiden var jag diupt
gripen av Dan Anderssons liv och

diktning. Någon egen ton var det
kanske i samlingen eftersom Bonniers skickade den tilibaka med några ord om talang. Tidens förlag, som
sedan fick den, skrev ännu vänligare att samlingen visar tydlig talang samt även anlag för satiren
och parafrasen. Jag gick och lånade

skoliärarens uppslagsbok för att få
reda på vad det där ordet parafras
betydde. Låt ett par år gå, skrev förlaget vidare, så kanske vi kan ta
upp saken igen.
Att låta ett par år gå är Iätt sagt
men det låter inget vidare i öronen
på den som inte vet hur de närmaste

dagarna eller ens timmarna ska
kunna gå. En som missiyckats med
allt och börjat sakna det nödvändigaste. Den närmaste tiden blev det

den långa skapelsediktens tur att

besöka några förlag, men även den
visade sig äga en Lrumerangs egenskap att snabbt återvända tiII tttgångspunkten.

Jag slutade inte upp med att skri-

de oräkneliga bakslagen,
för vikingen i Geijers
dikt blev mig stugan till sist för
trång - inte bara stugan utan gården och hela socknen. Genom arbets-

Y&, trots

men liksom

löshet och diktskrivande hade mitt
anseende som vanlig och hederlig
människa lidit betänkligt och socknens myndigheter Iät mig veta att
jag var oförhindrad att ta ut mitt
prästbetyg och helst placera det så
långt bort som möiligt.
Jag trodde inte längre att lyckan
bodde i Stockhoim men det var ändti
dit jag ständigt återvände. Ännu en
cliktsamiing skrev jag där, mest på
Ifumlegårdens so{for medan Linne
vänligt leende såg rnot horisonten.
1\är den var färdig bar jag upp den

r3

till

Norstedts förlag. Returbrevet ta-

lade om en viss formtalang
:rnsåg samlingen
ge ut.

men

för obetydlig

att

Jag skrev om den del"'is och gicl<
så till Ticlens fijrlag, jag visste inte
Iaingre vilken gång i ordningen jetg

var där. Den litteräre konsulenten
dålr hade själv girrit ut ett par diktsamlingar och han visade ett vänligt
och personligt intresse för mig.
* Dikterna a"r inte så mycket med,
men det är bäst att få dem utgivna

ni får fortsätta. Ni ger er i
alla fall inte, sade han med djup
så att

kr-rnskap om skalder.
Ett halvår gick och så höti jag min

:rndes första barn, ett litet grått
häfte, i handen. Det fick nästan genast ett dråpslag från en av de stora
tidningarnas mäktige anmälare och
f

Breuen

örsvann hastigt Llr skyltfönstren.

Endast en gång senare såg jag det

i ctt fönster men då tåg det bland

rcligiösa böcker och hade kommit

clit av misstag.

*

Iln tid där'cIter' återfann jag mig
i en liter-r käilarhåla på Österrnirlm. Kling v..iggarna stod det fulit
;'r' bcckei' och i porten pekadc ett
rniilad h:rncl nedåt liäjlaren. Billiga

s.j:i"lv

bircker, stod det på skyil;en. Jag hadc:
f'aitt sei liailad hjälp att starta ett
lil.et antikvariat men genom sitt då.liga lager och 1äge var det dömt pit
1'ör'hand. \4in opraktiska läggning
paskyndade upplösningen. Ett par åt'
länge för
]rö11 det i aila fa]l
- lagom
mig en bröstltt jag sliulle ådra
..;jukdom i clen fuhtiga källarhålan.
l'{en sista året i käIlaren börjadc

ter årslångt uppehåll i den
litterijra verksamheten, att skriva på
cn självbiografisk roman. Jag hade
liilt känna ett nytt slags författare,
.jag hade aldrig vetat att det fanns
sådana. Sti'indberg, Gorkij, Hjalmar
.i:rd,

ef

Söderberg, Anatole France. Jag vörclade dem djupt och önskade jag

iått vidröra deras manteilfåll för
:rtt undfå något av deras kraft.
Romanen var halvfärdig när jag
blev vräkt ur källaren för bristande
hyresbetalning. Jag skrev vidare på
den var jag kunde sIå mig ned en
stund, på ern parksoffa eller hos någon bekant. Jag var nära misströs1an och satte aIlt hopp till romanen,
som blev färdig i juti 1933.
Bä-qt att börja från toppen när
rnan ska lutsc\a nedåt, tänkte jag
och Iämnade den till Bonniers. Den
opersonliga artighet som mötte mig
där trots mitt bristfäIliga yttre, piggade upp mig lite fast jag inte visste
var jag skulle göra av mig den mån:rd de betingade sig för att läsa
manuset.
Under väntetiden gick jag otaliga
gånger igenom boken i tankarna och
Lrlcv alltmer övertygad om att den
sal<nade varje värde. Vem i denna
brådskande värld skulle intressera
sig för en landspojkes upple'u'elser
som jag berättat om i boken? Och
när jag gick uppför trapporna tiIl
{örlaget hade jag inte minsta hopp
om att de skulle ta den. Det var se14

dodscellen
Ethel och Jul.itts Rosettber{t

I

J ag har iäst Ethel och Julius Ro-

senbergs brev på svenska. Det första

är trthels brev av den 25 juli

1950

1ill maken som anhållits den 17 juli,
anl<lagad för spioneri. Den 11 augusti

togs också hon till fängelset. De dömdes tiII döden den 5 april 1951 - och

den 19 juni 1953 avrättades de i den
elcktriska stolen i Sing-Sing. Satnma
dag, deras dödsdag, är de sista breven skrivna till barnen och tiII försvarsadvokaten, som skulle ta hand
orn de två gossarna.
dan förlägggarna gått hem, jag ville
inte träffa dem och höra deras beklagande avböjande.
När jag sade mitt namn i vaktrummet, letade sekreteraren i sin
brevkorg och lämnade mig ett brev.
Ett här1igt litet brev som det inte
kunde iigga ett refuserat manus i.

Jag läste brevet

i trappan

sedan

bokstäverna lugnat sig och intagit
sina platser. Bokförläggaren bad att
få gratulera till en betydande litterär sak och förklarade sig villig att
ge ut boken. Om jag ville komma

upp så skulle vi resonera om villl<oren.

Det var några minuter som troligen kommer högst en gång i ett
människoliv. Samma dag fick AK
tillbaka de matkuponger jag hade
kvar i fickan.
Detta är ett ungefär tioårigt avsnitt ur mitt liv, och när jag tänker
tillbaka på det är jag, trots alIt, tack-

sam för både gott och ont. Men mest

för att jag, i någon mån, fått vara
ett språkrör för många som lever
och dör hårt och tyst - utan möilighet att själva få säga sitt ord.

Det outhär'dliga är inte at1; leisa
dessa brev meilan två rnal<ar i vitt'
sin dödscell på å"tta meters avstånd
f

rån varandra, där de måste till-

bi'inga två hela år under fruktan och
dödshot - breven vittnar om en un-

derbar högsinthet, nobless, liär'iek,
godhet och l<raft, nren ocl<så oro.

Det uppskahande,
det fasansfulla eir att dessa tvar

J.åingtan, ångest.

oskyldiga människor utsattes

för'

fruktansvärda psykiska lidanden och
slutligen mördades på laglig väg för
att cn McCarthy-dominerad opinion

krävde sina offer. Kriget i Korea
och spionhysterin krävde ohyggliga
offer. När man läser dessa brev stiger minnet av denna USA:s förnedringstid fram. Man minns att det var
Etheis bror som angav sin syster och
svåger. Antagligen för pengar och
för att skydda sig själv. N{akarna

Rosenberg skulle ha undkontmit med

livet om

de erkänt och uppgivit andr:t

.skyldigas>> namn. De stod fast, de-

ras heder och värdighet höil måttet
också

inför döden. Deras svåraste Ii-

dande var tanl<en på barnens öde.
Det är nästan ofattbart att de kunde
hålla sig uppe och skriva dessa kärleksfulla avskedsord - inför avrättningen.

Bokeu är översatt av Kurt AsPelin
och utgiven på Clart6s förlag. Pt'is 9
kronor. Köp boken och läs den! Och

om ni vid läsningen känner förbittring mot Amerika, så hom ihåg att
Ethel och Julius Rosenberg också
var amerikaner. Det finns flera sådana som de. Fredsvänner som kämPar

rnot atombomber och krig, mot hat
och dödsstraff. Man behöver påminna sig detta efter läsningen av Brepe.n fr&n dödscellen.
G. T.

Ld.ttsAtt siingöuerkast ser ui nederst t. tt. De,t bestdr
au tuå delar: en undre med kappa som ligger 7så. resärmadrassen, en öure som stoppas lcring sjiilzta biiclden.
I{appan sAs fast xid ett stgcke lakansudu. Berdknct att
den öure delen måste uara riktigt tilltagen - se bilden
- för att öuerl<.astet skall ligga kuar på plats. Kappans fåll bör uara minst 3 cm. bred, så att kappan får

Ett

stgrsel och stadga.

Hiir nedan uisar ui ett Jiirdigsytt öuerkast med siirskilt
kuddöuerdrag. Det dr i praktfttllt solgult med mönster
i uitt och en mörkare gulbrun nA(Lns - ett hdrligt tUg
för ett norr-rL.Lrn, som blir oerhört mgcket gd"st'--iinligare med dessa uarnla, lysande gula fdrger. Man får
bildligt talat in solen i rummet.

Hernrnel frescha,s upp
KUNGSHALLEN i Stockholnr visade Svensk
Bomullsinformation härförieden massor av fina
bomuiistyger, bland annat en hel del hemtex-

Äskådligt demonstrerades hur bra bomullen
srnäIter in i modern svensk heminredning - både för
fönstren och över bord och sängar.

tilier.

SammarJarg har bardet hiir ouan fått. Det iir Göta
Trtigd.rdh sont 'uisar hur man kan kombinera duk, serrctter, seruis och dekoration. Duken tir modernt mönstra,d i ett flertal citron- och apelsittnganser och samrir(r nAanser gå.r igen i frt-tkten. som hon ualt att ld'gga

rlirekt pd dttl<en. Porslinet iir uitt - det iir i regel det
t:,ackruste på, kulört duk. Tgget på, bilden tilluerkas
ut: Stobo, heter ,,Hacienda,, oc.h, kostar c:a 76:50 pd' 130
cn't. bredd. Det fittns i, ett flertal fiirgskalor.

IIRAN KONCENTRAI'IONS. .
fr. sid. I
den allt rigorösare kontrollen gjorde att
smugglingen fick allt mindre chanser att
.

Forts.

lyckas.

Vintern 1941 blev lång och

skoningslös,

i

ghettot steg oavbrutet och på
våren 1942 började tyskarna förbereda den
dödssiffrorna

slutliga likvideringen av Warszarvars

ghettr-r.

På en undangörrd plats uppfördes lägret Tleblinka, vars två huvudbyggnader innehöI1 13
gaskamrar. Där fanns bostäder för' arbetarna
och den tyska personalen, samt stora fält, där'
liken skulle brännas. 'Ireblinka var eit av rle
första utrotningslägren och blev modell för de
förintelsefabriker, som Eichmann m. fl. senale
organiserade. Då ghettot upprättades, bodde
där c:a en 1i2 miljon judar. Svälten och andra
umbäranden skördade tusentals offer och när'

tyskarna satte

in sina förintelseaktioner

19't2

smäite ghettots befolkning med förfär'arnCc-'
hastighet. Ailt tätare gick transporterna i"ill

Treblinka från uppsamlingsplatsen Umschlagsplatz - och allt hårdare fick de grupper, som var sysselsatta med att till tysl<at'na
Vorts. å sid. 18

l5

omkomne vän och orkade' inte ens
se den plats där hans blodiga fjäd-

BARNENS EqNA stDOR

rar

I

Jluo räuel, blnu lurod
utl, oilho dul<llga ungar
sotnt l"ruilinn Slranlot It'\,

"Var i all sin dar har du hållit
hus hela tiden?!" ropade han utan

zrtt säga goddag. "Rågen blommar
ju redan. Jag har letat och letat efter
dej ! Nu måste du genast följa med
till vårt bo: Rödhals säger att ungarna när som helst kan krypa ur
iiggen.-

pir honom.

hon. "Jag såg

cle.i

na tjockare i

spetsen, de rent av
svullnade. Och sedan fick de ett litet
skägg.

Det är ju axen, mumlade lärkan
för sig sjäIv. Denna morgon sjöng
hon alldeles särskilt vackert: hon
gladdes åt att rågen snart skulle

rader.

Då upptäckte lärkan en röd strim-

stal sig fram över ängen bort mot
rapphönsens bo.

lilla lärkans hjärta bankade
oroligt. Det var inte för sin egen
säkerhet hon fruktade - räven kunde inte göra henne något oni där
hon svävade i luften. Men det förDen

färliga djuret kunde finna

hennes

vänners hem, gripa Rödhals och förstöra deras näste.
Hon sänkte sig längre ner i luften
och skrek så högt hon kunde:
-Skönfot! Skönfot! Räven kommer.

försök rädda er!"

Räven höjde på huvudet och gniss-

lade ilsket med tänderna. Lärkan
blev rädd, men hon fortsatte att
sl<rika för full hals:
oRödhals! Ftyg din vä8, skynda
!-

Den sluga räven styrde rakt emot
boet. Plötsligt fiaddrade Skönfot upp
ur rågen. Han erbjöd en beklagansvärd anblick. Hans fjädrar var tilltufsade och ena vingen släpade efter
rnarken.

Vilket elände! tänkte lärkan. Troligen har pojkarna träffat honom
med en sten. Nu är också han förlorad. Och hon ropade:

"Skönfot, spring, försök gömma
dej !-

buskarna."

.

blomma och ungarna krypa ur ägget
hos Skönfots.
Hon såg sig omkring och upptäckte att sådden kommit upp på alla
åkrarna: havre och vete och lin och
l<orn och också potatisplantorna hade
gröna blad där de stod i långa raka

I{an smög sig fram ur buskarna och

in i

"Räven? Mej ? l. skrek Skönfot.
Jag bara lurade honom bort från
r'årt bo. Med flit låtsades jag vara
sl<adad för att lura honom. I buskarna blev han så vilseförd att han
glömde vägen till vårt bo! Men du,
du ska ha ett hjärtligt tack för att
du varnade oss för faran. Om inte
du varit hade vi väl aldrig fått se
våra ungar mera.>>
'"Vad stort har väI jag gjort. .
bara skrek", svarade lärkan föriäget. *Men du var verkligen duktig!
Till och med mej lurade du.Så flöe de båda vännerna till Rödhals. "Tsch, tyst, tyst!- viskade Rödhals. oStör mej inte när jag lyssnar."
Hon verkade bekymrad. Hon 1åg
där med huvudet tätt över äggen
och lyssnade spänt. Lärkan och
Skönfot riktigt höll andan där de

innan hon steg upp kikade hon uppmärksamt in i rågen.
Rågen sköt snabbt i höjden och
snart var den manshög. Då blev strå-

ma i buskarna invid åkern där
Sl<önfots bo tåg gömt mitt inne i den
höga rågen. Hon sänkte sig ner i
luften och såg att det var en räv.

full av förvåning

sade:
"Dej har jujuräven ätit upp",jagade
själv hur han

J-rärkan var utom sig av nyfikenhet för att få se hur ungarna kröp
ur ägget hos Skönfots. Varje morgon

t6

som alltid. Han slog sig ner bredvid

henne.

Lärkan stirrade

TI

dej

1åg.

Så en dag satt lärkan ute på fältet
intill sitt bo och plockade mask.
Plötsligt hörde hon vingslag - det
var Skönfot livs levande och glad

stod och väntade på vad som skulle

1\{en det

var redan för sent: räven

hade fått ögonen på den stackars
Skönfot och gjorde ett språng mot
honom.

Haltande och hoppande försökte

Sl<önfot vika undan honom. Men hur
sl<ulle han komma undan det snabb-

fotade djuret!
Med tre språng var räven framme

hos honom och redan blottade den

sina tänder tätt invid

Skönfots

stjärt.
Skönfot samlade alla sina krafter
och lyckades svinga sig upp i luften
lnitt framför rävens nos. Men han

flög dåligt, jämrade sig förfärligt
och föli snart till marken, sprang
upp och haltade vidare. Räven jagade honom tätt i hälarna.

Lärkan såg hur den stackars Skönfot halvspringanda och under ivriga
försök att höja sig i luften lyckades
slå sig igenom och nå fram till den
närbelägna bachen, där han gömde
sig i buskarna. Envist satte räven

efter honom.
Nu kunde lärkan inte längre hjälpa sin vän. Hon vilie inte höra hur
hans ben krasade mellan rävens tänder och flög snabbt bort från olycks-

platsen.

rågen stod
Några dagar gick
redan i full blom. På några dagar
hade lärkan inte flugit över åkern
där Skönfots bodde. Hon sörjde sin

ske.

Plötsligt hackade Rödhals snabbt
men försiktigt med näbben på ett
av äggen. En liten bit av skalet bröts
loss och ögonblickligen blixtrade två
små svarta ögon

till, inte större

än

knappnålshuvuden och en liten fågelunges fuktiga och rufsiga huvud visade sig. Ännu en gång hackade modern till med näbben och hela ungen

fram ur det bristande skalet.
"Där är den, där är den !" ropade
Skönfot och började hoppa jämfota
av glädje.
-Skrik inte så!" sade Rödhals
l<om

strängt. "Plocka du i stället bort skalen och kasta dem långt bort från
boet."

S]<önfot tog den ena skalhalvan

i

näbben och flög blixtsnabbt in i rågen med den. Snart var han tillbaka
igen för att hämta den andra halvan,

men under tiden hade det samlats
en hel liten hög med sönderbrutna
äggskal i boet. Lärkan satt där och
såg hur den ena ungen efter den
andra slank ur skalet. Medan Rödhals hjälpte €D, pickade redan en
annan själv mot sitt skal och klättrade

ur

det.

Snart var alla tjugufyra äggen sönderslagna och alla de tjugufyra ung-

arna hade kommit till världen. Så
komiska de såg ut, våta och rufsiga!
Med hjälp av fötterna och näbben

ut skalen ur
boet och befallde Skönfot att bära
bort dem. Sedan vände hon sig åter
mot sina små ungar, kuttrade med
mjuk röst: "Ko-ko-ko! Ko-ko!", burrade upp fjädrarna och lade sig mitt
i boet. Och genast försvann alla
ungarna under hennes skyddande
vingar precis som under en mössa.
l<astade Rödhals snabbt

Lärkan började försöka hjäIpa
lVlen hennes näbb var så liten och
Skönfot med att skaffa bort skalen.

svag att hon bara orkade släpa bort
de minsta bitarna.
lMen slutligen var arbetet färdigt

och de fick vila ut. De satte sig
bredvid boet och iakttog hur nytikna små näbbar stack fram än här
rin där under Rödhals vingar och
hur pigga små ögon glänste.

-Vilket under!" sade

lärl<an.

-I(nappt har de hunnit komma till
världen och är redan så pigga. Ögonen är öppna och de små kropparna
är täckta med tjockt dun."
"De har till och med små fjädrar",
sade Rödhals stolt. "På vingarna."
"Det är ju enastående!'" sade lärkan förvånat. "Ifos oss, hos sångfåglarna, är ungarna blinda och
nakna när de kryper fram ur ägget... De kan bara höja huvudet
en aning och öppna näbbarna."
-Ä, bättre upp ska ni snart få se!"
lovade Rödhals muntert. .Låt mej
bara värma de små litet titl med
min kropp så att de blir riktigt tor-

ra... sedan ska vi öppna en lekplats
Iör små fågelbarn.,<

Efter att ha stoltserat så där

en

stund, frågade Rödhals:

"Skönfot, var kan man finna små
fjärilslarver och mjul<a sniglar här

i

närheten?"

-Alldeles i närheten", skyndade
sig Skönfot att svara, "bara ett par
steg från vårt bo, mitt i vår åker.
Jag har redan valt ut en plats."
"Våra barn", Sade Rödhäls, >'p551"
dc. första dagarna ha alldeles sär'shilt fin mat. Först senare lär de sig
att äta korn och frön. Visa oss nu
vägen, Skönfot, så följer vi efter."
"Och de små?" frågade lärkan
mycket upprörd. -Ni tänker väl inte

lämna de små krabaterna ensamma?"

följer med
"De små krabaterna
lugnt. Hon steg

oss>>,

svarade Rödhals

Iörsiktigt ut ur boet och ropade med

mjuk röst:
"Ko-ko! Ko-ko-ko!"
Och alia tjugufyra ungarna

reste

sig på benen, hoppade ut ur boet och
rullade som små bollar muntert ef-

ter

I

modern.

spetsen för tåget skred Skönfot,
Rödhals fötjde honom med alla ungarna och sist kom Iärkan. Ungarna
pep och pickade ivrigt i marken, modern Sade "KO-ko", men Skönfot

gick tigande, med bröstet värdigt

Iramskjutet och såg sig stolt om åt
zrlla sidor.
Några minuter senare var de fram-

me vid en plats där rågen växte
glest och små jordkokor höjde sig
mellan stråna.

utmärkt plats!" sade Rödhals

''En
gillande.
"Ffär kan vi också inrätta
barnens lekplats.Och genast började hon och Skönfot leta efter gröna insektslarver och
mjuka sniglar för sina ungar.
Lärkan ville också hjälpa

:.-

%N
;qp
M%

tiil

och

mata ungarna. Hon fann fyra larver
och ropade: "Tsip-tsip-tsip, kom hit
tilt mej !"
Ungarna åt upp det föräldrarna
gett dem och skyndade sig fram till
lärkan. Men där fanns inte en larv
att se längre! Lärkan blev alldeles
förlägen och skulle säkert blivit röd

i ansiktet om hon inte haft fjädrar
där. Medan hon väntade på ungarna
hade hon nämligen utan att tänka
på det stoppat de fyra larverna i sitt
eget gap!
Men Rödhals och Skönfot åt inte
upp en etrda larv utan tog en i sänder och stoppade i gapet

på ungarna.

"Nu ska vi börja med undervisningen", förkunnade Rödhals när
ungarna ätit sig mätta. "Kok!"

AlIa tjugufyra ungarna blev

stå-

ende där de stod och tittade på sin
rnor.

'"Kok

-

det betyder'följ mej'!" för-

klarade Rödhals för lärkan. "Nu ska
jag ropa att de ska fötja med
pass på får ni se!... Ko-ko! Ko-koko. . .", lockade hon så mjukt hon
bara kunde och trippade bort mot en
jordhög.

Alla tjugufyra ungarna

efter.

trippade

Rrjdhals sprang civer jordhögen
och gick vidare. Ungarna sprang
fram tilt jordhögen - och blev stående! De visste inte vad de skuile
göra: den lilla jordhögen var för
dem som ett högt berg eller ett trevåningshus.

Ungarna försökte ta sig upp i den
stela branten men de föll omkull
och ramlade ner. De pep så klagande

att det riktigt gjorde ont i
hjärta.

lärkans

"Ko-ko! Ko-ko-ko!" ropade Röd-

hals på nytt bakom jordhögens andra
sida. "Kom hit, l<om hit, följ efter
mej !Och plötsligt slog alla de tjugufyra

Llngarna på en gång med sina små

vingar, flaxade upp och fIö9.

De

höjde sig inte mycket över marken,
men de flög över jordhögen, kom
genast ner på fötterna och skyndade

sig att följa modern.

Lärkan stod där med av förvå-

ning vidöppen näbb. Hur var detta
nröjligt? De hade nyss kommit till
världen och redan kunde de fiyga.

*Vilka begåvade barn!" sade

till

hon

Rödhals och Skönfot. "Det är ju

I'ena undret: de kan redan flyga!"
"Bara lite grand", svarade Rödhals. "Än kommer de inte långt. De
bara flaxar upp och sätter S€j ner."
"l{os oss, hos sångfåglarna>>2 be-

rättade lärkan, "sitter ungarna så
länge i boet tills de har fått vingar.
Boet är så väl gömt i gräset att inte
cns ett falköga kan upptäcka det.
lVlen var gömmer ni era ungar om
plötsligt en falk kommer flygande?*Då gör jag så", sade Skönfot och
ropade högt: "Tsjirr-vil<!"
Alla tjugufyra ungarna drog på
en gång in fötterna och - var som
försvunna från marken!
Lärkan vred huvudet åt alla håll
för att få syn på åtminstone en enda
unge, för hon begrep ju att de gömt
sig rått framför ögonen på henne
och måste finnas på marken. Hon
tittade och tittade - men kunde inte
se en enda.

j
'nHokus-pokus-ts irrvirokus !" mumlade Skönfot och blinkade glatt mot
iärkan. Sedan ropade han plötsligt

högt: "Ett, två, tre, tsjirr-vi-re!"
Alla tjugufyra ungarna stod med
ens på fötterna - allihop syntes tydligt. Lärkan gapade av förvåning: det

var verkligen listigt uttänkt!

När kvälten kom och Skönfots tog
barnen med sig till boet igen för att
få dem i säng sade Rödhals till lärl<an:

*Så länge människorna inte avslu-

höskörden ännu kan ni alitid
träffa oss i boet eller vid barnens lekplats. Men när rågaxen står fyllda
och människorna kommer för att
slå rågen så hittar ni oss i stället
där linet växer. Där ska vi öppna

tat

en skola för våra barn."

*
(Nästa gång

får ni läsa

om

hur sparvhöken kom till åkern
och vilken olycka som hände
vid rapphönsungarnas lek-

piats.
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(stryk det som ej önskas) tillsammans med
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r__,]

tj

BADORTSRBSA i-l
SKV

Vad god pricka för önskad

TIITAN I(ONC]I.,N'I'II,\'I'ION
Forts.

fr.

sid.

S

..

.

L5

inlerrerera de borttransporterades

- Werterfassung - arbeta.
I januari 1943 beslöt sig tyskarna för
artt slutgiitigt 1il<videra Warszar"'as
ägodelar

ghetto. "Tiden var inne att satnla
ihop de femtiotusen judar som var
livi-ir: i clen sista fasetr i 'den slutliga

).öslingen'." (Citat

ur Exodus av

Leon Uris.) NIen judarner, detta folk

som hittilis tålmodigt burit allt
omänskligt lidande utan att höja en

tili försvar. bet överraskande
cffektivt ifrån sig och så bör'jade
hand

girettots långa och blodiga dödskamp,

den enda organiserade motståndsal<tion som judarna i Hitlers Festung
Europa fcjretog mot nazistbödlarna?
en kamp som förbigicks av världen
rned tystnad och som Lltkämpades
utan stöd, utan hopp. Ghettot jämnades med marken, men då hade IJalina och hennes syster Sara lyckats
Ily därifrån. De fasttogs dock av tys-

IB

Tre måltider varje dag på restaurang
är inkluclerade i resans pris, i vilket även
ingår valfri måltidsdryck.

resa.

ju är en viktig
högexplosiv ammuni-

karna och fördes till koncentrations-

av pikrinsyran, som

J.ägret Maidanek.

beståndsdel

Transporten dit var fasansfull, berättar Halina och hennes röst får
en biton av tiilkämpat lugn. Vi stod
tätt sammanpackade i boskapsvagnar utan att kunna röra oss. Några
sa.nitära arrangemang fanns natur'ligtvis inte och sta.nl<en var outhåildlig. Vid anl<omsteu tiil lägret
slets barnen från mödrarua och obeslirivliga scener utspelades. Efter
l'{ajdanek kom Vi, min syster och
jag, tiIl arbetslägren Sl<.arzgsko och
Czestachoua, där vi fick jobba i am-

tion.

munitionsfabriken. Den normala arbetstiden var tolv timmar Pr dag,
men ökades soltl bestralfning ibland

till sexton timmar. Det var ingen
l<onst alis för våra vakter att hitta
på orsaker till bestraf{ningar, så sexton timmars dagligt arbete blev näs tan vanligare än tolv, förresten fick
vi arbeta minst lika ofta om nätterna. Många av oss slavarbetare i fa-

briken blev alldeles orangefärgade

i

i\ten vi blev förflYttade vidare.
Vårt nästa iäger blev Rauensbriick,
ett av tyskarnas värsta förintelseläger' _-

i samma klass som Auschu,ilz. Resan tilI Ravensbrr.ick tog
atta dagar och företogs i öPPna bosk:rpsvagnar rnitt i vintern. Det sista
Iägret vi konr tiII var Belsett, där jag
fich tylus. Jag måste dock "leva
som vanligt-, hade tyskarna UPP-

täckt att jag var sjuk, hade jag ögon-

blickligen sänts till gaskammaren.
Belsen liom att bli slutstation på
denna resa från fasa tiII fasa. Där
befriades systrarna tillsammans med
iägrets övriga levande döda av eng-

elsmän och amerikaner, medan de
tyska bödlarna flydde i civila kläder.

Efter en konvalescensperiod i
Tyskland, under vilken krafter och
Iivsrnod sakta men sa.kert återvände,
liom så Halina och Sara Neuiahr

Korsord nr 5

med en av Rödakorstransporterna

till

Sverige.

.

.

Vid ankomsten till Sverige r'ägde
Halina 27 kg och ansågs praktiskt
taget dödsdömd av läkarna. Systern.
som självfallet var i lika dålig kondition, klarade inte resan, utan avled just som livets portar öppnade
sig på nytt för henne. Halina klarade sig mot alla tips.
- Jag kommer aldrig att glömma
min första tid i Sverige. säger hon.
Det var första gången på många år
som jag såg ett grönt träd, som jag
fick äta mig mätt och tvätta tnig
ordentligt ren. Det var kanske den
allra Ijuvligaste känsloupplevelsen
jag hade, att låta rinnande vatten
flöda utan att bli undanskuffad arandra. En kort tid efter ankomsten
till Sverige återupptog Haiina sina
studier och 1947 avlade hon studentexamen med högsta betyg. Hon började arbeta men lusten att fortsätta
att studera tog överhanden och så
kom det sig att hon en dag avlade
ett besök hos Tekniska högskolans

rektor för att försöka bli antagen

som elev. Hon lyckades och började
som enda kvinnliga deltagare att studera livsmedelskemi.
Det var inte lätt alla gånger, ler

-

hon. Pojkarna hade sin ganska råa
jargong och de tog inte särskilt mycket hänsyn till mig som flicka. Ef-

tersom jag inte kunde hävda mig
mot dem, så fick jag i stället anpassa

mig efter dem och jag lärde mig
snacket ganska snart. 1953, efter
fem intensiva studieår, var Halina
klar med sin civilingenjörsexamen
och ytterligare fem år senare blel'
hon teknologie licenciat. Hennes avhandling för licenciatvärdigheten re-

dovisade hennes forskningsarbete
med vitamin B 12 och samma ämne
blev föremål för hennes doktorsat'handling 1960.
Det finns något av symbolik i det
val av livsuppgift som Halina Neujahr gjort till sin. Att ur kloakvattnet utvinna livgivande och livsutvecklande ämnen, något positivt

som

inte ens den ruttnaste omgivning
kunnat rå på är på något sätt en
parallell till hennes eget lir'. Inte
ens den djupaste bottenslagg i
mänsklig tillvaro, sådan Halina Neujahr fick uppleva den under fasornas år i Warszawas ghetto och HitIers dödsläger, kunde besegra den
positiva kärna, den intellektets oförstörbarhet, som hon genom sin utM. R'
veckling gett bevis för.

VÄGRÄTA ORD
1. Får man lära sig ha.
6. Kan man både ge och få.

9. Flyter till Volga.
10. Bygger högt.
11. Den är vackrast om hösten.
12. Sångfågiar.
14. Vattenväxter.
15. Vill redaren ha.
1?. Biir markerna vid skogsbrand.
1.9.

Flicka.

21. Har kanske den febersjuke.
23. Gir.
25. Är göteborgaren.
28. Har väl mången bastant dam
tränat tili prinsessbröllopet.
29. Bör finnas bakom ordet.
30. Kanton i Schtt'eiz.
32. Drar mycket vatten.
33. Kallar vi kanske på i allvarliga

Skuile väl Törnrosas siott kunnat

20.

heta.

2t. Oden.
23. FäIt.
26.
27.

Inte av vår årgång.
Byt ut den mittersta bokstaven
mot en annan och ni har en
stjärnbiId.

31. Behöver man minsann ibland.

x
Lösningarna ska vara oss tilihanda
senast den 15 juli. De tre först öppnade rätta lösningarna belönas med

bokpriser. Märk kuvertet "Korsord

nr

5r'.

situationer.

LODRÄTA ORD
1. Osmort.
2. Skum figur.
3. Rotfrukt.
5. Påstås nerverna göra ibland.
6. Vrickats.
7. Kan kopparslanten bli.
B.

Kan man kalla kön utanför butiken.

13. Trivs r.id vatten.
16. Bevittnat.
17. Flicka. bekant för sitt badande.
18. Är r'äl inte alltid så lätt att leva.

Pristagare

till

korsord

nr

3:

1:a pris H. Rytterlund, Brunns-

gatan 1, Eskilstuna 5. 2:a pris: Ester
Wah1und. Gjutaregatan 12. I. Stocli-

holm Il.
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KOP INTE
sydafrikanska uaror!
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Lf verige röstade mot resolutionsförslaget i FN om statiig handels-

Sn.ttska Kvinnors

bojkott mot Sydafrikanska unionen.

Regeringen hänvisade till neutraiiteten. Det får vara regeringens sak
- vanligt folk utrustade med rättfärdighetskrav och hjärta för sina
medmänniskor kan inte vara neutrala i en sådan här fråga. Så gott
som varje dag bringar oss nYa bud
om polisövergrepp och misshandel i

Vänsterförbund (SKV)
uppstod
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Sydafrika. Det minsta ui kan
som protest ör att konsekuent boi-
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t.r'*,

kotta alla sgdafrikanska uaror och
att göra likadant.
Att också butiksPersonalen kan
göra mycket här berättade en av
våra medlemmar, anställd i en Privatägd butik - som numera icke tar
in sydafrikanska varor!
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Forkladet

ett riktigt

Pragg

Ett etempel på. hur treoliga, klödsan'Ln'La förkliiden nu för tiden kan

baktill och den kosackartade modellen ger plats för en stor praktisk

yisning och goda bostäder, hälsovård,
sund litteratur, goda fritidssysselsätt-

par ldngbgror eller kjol. Det kniipps
ficka.

UR INNEHALLET:

innehavaren skrattade, tyckte idön
var bra och uttryckte sin beundran
för deras påhitlighet.
Säkert finns det en hel del affärs-

för

suenska folket.

Öppna dörrar och fönster
Frd,n koncentrationsliigret

...
till

unLuersitetet och doktorsgraden.

Fiingelsestraff

tör

fredsarbete.

Det sisfa breuet till

hustrun.

Storrengöring i,nifrdn.
Nouell, dikter, barnsida, bro-

deri, heminredning, korsord
n1,. m.

KDV och dess nationella organisatio-

ner kämpar för att tillförsäkra alla
barn ett lAckligt lits i trggghef,' under-

inte hade någon anledning att gynna
terrorregimen i Sydafrika. Affärs-

Lösning

till lika lön för lika arbete och till befordran; rätt till undervisning och yrkesutbildning och till social trygghet
för moder och barn.

iir ouanstående, som passar utmiirkt som ,,blus,, F& landet till ett
uara

andra produkter att man verkligen

Utan egna klassrurn blir
barnen rotlösa.

även

förverkliga koinnornas röttigheter: rätt
att rösta och att väljas, rätt till arbete,

Lagret av Koo-marmelad (en sydafri-

SKV-medlem att personalen ansåg att
det fanns så mycket bra svenska och

till att motsvara

de kvinnliga medborgarnas behov.
SKV är sedan maj 1946 svensk sek-

Hon talade med sina arbetskamra-

ska produkterna. Han för sin del
tänkte inte ta in mera, sa han, det
lönade sig inte. Då berättade vår

som

tion av Kvinnornas Demokratiska
Världsförbund (KDV), som omfattar
över 200 miljoner kvinnor i 80 länder.
KDV och dess nationella organisationer kämpar för att vinna och praktiskt

ter oc\ de kom överens om att försöka påverka kunderna genom att
klart och tydligt förklara när det
rörde sig om varor från SYdafrika.
kansk produkt) placerades iängst in
mot väggen i hyllan, så den inte föll
i ögonen. Efter en tid uPPmärksammade affärsinnehavaren att det inte
var någon åtgång på de sydafrikan-

och har utvecklats ur

bildades 1914. Det bygger på samarbete
mellan olika åsiktsriktningar och har

måste omdanas

:$i::r

få, andra

1931

därvid alltid hävdat sin tro på kvinnornas särskilda uppgift för fredens
sak och sin övertygelse att samhället

"d*

göra

år

föreningen Frisinnade kvinnor,

innehavare som kan påverkas på liknande sätt. Och Konsumföreståndare
också - för den delen! Huvudsaken
är att vi får så många husmödrar

som möjligt att avstå från de sYdafrikanska produkterna. Blir de inte

sålda så finns det väl ingen små-

eller storhandlare som är villig att
ta in och lagra dem!
På tal om Konsum förresten: för
några veckor sedan hänvände sig
vår avdelning i Mölndal tiil konsumtionsföreningarna i staden och bad
dem sluta upp att föra sydafrikanska
varor.

Det är ett exempel som manar till
Brita
efterföljd !

ningar. KDV viII samla all världens
kvinnor oberoende av hemort, ras oeh
livsåskådning

till försvar av treden,

Tidningen
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