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AMERIKANSKA KVINNOR
I AKTION FOR FREDEN

??\fär världens kvinnor beslutar
I \ sie för att göra slut på kriget,

kan de också göra det", skrev den
engelske 1800-talsförfattaren och so-
cialfilosofen John Ruskin för om-
kring 100 år sedan. Det är ett citat,
som kvinnorna i den nya amerikan-
ska fredsrörelsen Women Internatio-
nal Strike for Peace, har tagit fasta
på. WISP - som namnet förkortas
til1 - har blivit något av en mass-
röreise, vilken inte begränsats ti11

USA utan fått efterföliare runt om
i r-ärlden.

RöreLsen är nu något år gammal

och den bredd den redan fått är des-
to märkligare, som den inte stöds ar'
några mäktiga organisationer och
inte arbetar ef ter vanligt mönster
med medlemmar. som betalar sina
^,,ri{t ^- ^^r- ,\Å så sätt ekonomisktd \ årrrsr vLrr IJa

kan bidra tili organisationens utgtf-
ter. Bidrag får man emeliertid, men
bara på frivillig väg, och det t;'cks
\-ara många. bade affärsmän. föt'-
eningar och prir,'atpersoner'. som tled
glädjc offlar pcngal' pa WISP.

Medvetns om sitt qnsvor

Det började m1'cket blygsamt. Mrs
Dagmar Wilson i Washington. som
tiil 5rrket är barnbol<sillustratör, bör-
jade tillsammans med ett halvt dus-
sin vänner demonstrera utanför Vita
huset. skriva brev till mrs Kenned.v
och mrs Chrusjtjova och sända ut
brev till kvinnor över hela USA, i
vilka man förde frarn tanken på en
kvinnornas kamp för fred. Det är
alltså inte fråga om en organisation
i ','anlig bemärkelse. Bäst kan den
besl<rivas som en rörelse, startad av
oroliga och ansvarsmedvetna kvin-
nor. som vill hejda en utveckling.
viiken bara l<an leda till krig.

Tanken med denna kvinnornas
kamp för fred hade uppenbarligen
fötts i rättan tid. Det var strax efter:
de sovjetiska kärnvapenproven i Si-
birien hösten 1961. USA tillkännagar'
sin avsikt att utföra nya prov och
läset i Rerlin var hotande. Dessa4sb! v

fakta tycktes mer än någonsin sti-
mulera kvinnorna att göra något för
freden.

Många av de aktiva inom WISP
har tidigare verkat i olika fredsrö-
relser men många är husmödrar,
som ensamma har gått omkring med
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en stark fruktan för kriget men som
inte r'ågat säga sitt hjärtas mening
i tron att de var ensamma. En kvin-
na sade: "När min man talade om
vad politikerna och tidningarna
skrev om krig, trodde jag att det var
jag som var tokig, och att det måste
vara på det här sättet. Jag är mor
och vill att mina barn skall få ]eva.
Detta (Womens Strike) gjorde det
lilalt för mig, att det finns andra
kr-innor som känner sonr jag."

Enkelt men storsloget

Programmet för denna mär'kliga
kvinnorörelse. som av en engelsk
journalist betecknats sorrr "den första
l<vinnliga massrörelsen sedan röst-
r'ättsstriden'' är rnycket enkelt. Ti11

ni.'året 1962 gav nan ut en deklara-
tion. som l<rär'er slut på kärnvapen-
pro\:en och förbucl mot tillverkning
och lagring av l<ärnrrapen samt en
allmän. samtidig oclt kontrollerad
avrustning. Det är enkelt. men det
är'storslaget.

Onr man skulie järnföra \\rISP med
någon tidigare rörelse kan man kan-
ske nämna Bertrand Russell och
hans "De hundras kommitte'' i Eng-
land. vilken tal upp samma tanke
och propagerar på ett liknande sätt.
Kvinnorna i USA har lilokt nog inte
{rån början startat med någon tung-
rodd organisatorisk apparat. I\{ycliet
av r-ad sonr hittills har skett i

WISP:s namn har uppstått helt spon-
tant, Kvinnor har demonstrerat med
plakat utanför FN-byggnaden, utan-
för Vita huset, ambassaderna och i
de mindre städerna utanför officiella
byggnader. Man har ringt upp sina
vänner och fått ihop en liten grupp
och givit sig av med sina piakat till
någon lämplig plats. Så småningom
har man skaffat ett sekretariat, en
central i Washington, vilken bland
andra uppgifter upprätthåller de in-
ternationella kontakterna, och de är
inte få. Förutom de flesta länderna
i Västeuropa har kvinnor i USA ta-
git personlig kontakt rned kvinnor i
bl. a. Afghanistan, Bulgarien. Kam-
bodja, Kina, Cypern, Egypten. Tjec-
koslovakien, Indonesien, Polen, Pa-
l<istan, Indien och Sovjetunionen.

I nyårsdeklarationen tillkännagavs
ochså, att hvinnodelegationer i flera
Iänder den första dagen i varje må-
nad kommer att uppvakta sina re-
spektive regeringar och be om elt
ledogöre1se om vad som uppnåtts
beträffande en allmän avrustning i
världen. Detta är ett nytt och friskt
sätt att tala om för de st;,'randc r-il-
ket ansvar de hat'l

IVISP:s aktioner hal rönt stor
uppmärksamhet i den amerikanslia
Ilressen, och mycket noggranna tid-
ningsläsare i Sr-erige har äi-en i
r-åra spalter fått en och annan nyhet
om dess arbete. Rörelser för fred
t)'cks dock för vissa tidningar inte
höra tiLl "gångbart nyhetsmaterial".
vilket den storstilade demonstratio-
nen under påskhelgen i England med
ett möte som samlade 40.000 männi-
skor och det utrymme som ]<ostades
på den i svensli press, är ännu ett
exempel på. G. G.

;IF<G<F<a>zF(G1F{G=<FiG<F{G=<@IS<F{G<F{G=<F(SzG{G1F{G=1F{G7 t;

Himmelsfdrd
Efter många regndagar
en klar kväIl.
Månens nyblanliade sköld
speglar sig i Mälaren
bortåt Kungshatt
cch rakt i söder
högt ör'er horisonten
gnistrar Jupiter varnande.

Ur markens )'ppiga grönska
ser vi ängsligt mot himlen

där två männisi<ovarelser
inneslutna i jordiska farkoster
l'usar fram genorn rymden
just nu,
i denna stilla kvällsstund.

De har lämnat jorden -
men de lever ändå. Ännu.
Andrejan och Pavel. små gossar.

utvalda titi hjältar -
Måtte era mödrar få återse er
oskadat livslevande
på den hemtrevliga jorden!

GUNHILD TEGEN 13 augusti 1962

u F<G<G<G,<FtC<F<G=<G{G<F{S{FiG={FlGzG{G={FtGzF{G{F{G< F{G;G



KERSTIN HESSELGREN

Må hennes liusgcirning bli en

maktig inspiration f0, nla generdtioner

aa suenska kuiunor

iinnu pigga, varma ögonen i den
bräckliga gestalten. De vittnade onr
en ljus tro p:i livet och på männi-
skornas vilja och för'mliga att ge-
stalta sin vär1d förnuftigt - att gör'a

den till en god hemvist för alla. Allt
det som bara i<an shapas i en värld
i fred.

N,4 "d 
Kelstin Hesselgren har en av

I Y l0e stora i svenskt samhällsliv
och svensk kvinnorörelse gått ur fi-
de,n. Hen,nes livsgärning, som sträck-
te sig över ett halvt århundrade, äg-
nades i första hand åt dem som hade
det tyngst och svårast: åt kvinnorna.
Kvinnorna r;ch bar-nen i de usla bo-
städelna och hvinnolna i de hälso-
farliga fabrikerna i detta sekels ung-
dom. Rymliga och hygieniska bostä-
der, människovärdiga arbetsförhåI-
landen, lika lön för lika arbete, råitt
till utbildning - det va,r krav som
stod skrivn'a på hennes fan:r.

Det skämtsam'ma smeknamnet
"Kerstin den första" hade ett re-
spektabelt underlag: hon var den för-
sta kvinnan i vårt land som blev
skolköksinspektris, den för:sta bo-
stadsinspektrisen, den för:sta yrkes-
inspektrisen och den första kvinna
som valdes till ledamot av Sveriges
liksdag. Det senare skeddc i Götc-
borg i september 1921, dii val förrrit-
tades till 1:a kammaren. Samma höst
var det andrakammarval, det första
där kvinnorna deltog, och fyra kvin-
nror blev invalda. När Kerstin Hes-
selgren i januari lg22 bänkade sig
i riksdagen hade hon alltså sällskap
med bl. a. Elisabeth Tamm och Agda
Östlund.

Ke,rstin Hesselgre,ns begåvning och
stora arbetskapacitet togs 'i anspråk
för mångskiftande och viktiga upp-
gifter. Ifon var på sin tid medlem
av folkhushållningskomrnissionens
kvinnoråd, vid den för'sta internatio-
nella arbetskonferensen - i Wash-
in,gton 1919 - var hon svenska rege-
ringens delegat och 1928 ingick hon

som sakkunnig i den svenska delega-
tionen vid Nationernas förbund. Hon
var ordförand'e för Moderskapssak-
ku,nniga och för Kuinnoarbetskom-
mittön - orden säger oss något om
de för kvinnorna viktiga Problem
hon satte in sina krafter på. Des-s-

utom var hon ordförande, Ieda,mot
eller hedersledamot i ett stort antal
föreningar och styrelser.

Det vi med alldeles särskild värme
minn,s är henn,es gärning i vårt eget
förbund. Hon va,r ordförande i Fli-
si,nnade Kvinnors Riksförbund och

se'dan från 1931, då förbundet antog
namnet Sve,nsl<a l(v'innors Vänster-
förbund, dess ordförande fram tilt
1946. Och sedan dess vår hedersord-
föran,de.

När hon i januari 1952 firade sin
åttioårsdag blev hon hjärtligt upp-
vaktad av förbundet. I det samman-
hanget skrev vår oförglömliga Elisa-
beth Tamm i vår' tidn,ing bl. tt.:

"Llnder sin ievnad har Kerstin Hes-
selgren varit vittne tilt världskrig
och fnedsslut och krig igen, t,'rl stri-
der och orro, som nu fönekomrner
här och var på jo,rdklotet, strider
mellan stormaktsvälde och rätt och
vilja till självständighet mellan fol-
ken i världen. Men I{erstin Hessel-
gren ha,r alltid haft och kunnat be-
håIIa sin förhoppningsfulla, ljusa tro
på livet och det godas seger hos
mänskligheten."

Det återstod ännu att säga. Kers-
tin Hesse,1g,r'en uppnådde en hög
ålder, ho,n blev 90 år gammal. De
senaste åren orkade hon inte vara
med i arbetet. Men det vi minn,s av
henn,e från d,essa senare år är de

v. s.

Modig klok
1rocn lfamsynt

Kerstin Hesselgrerl ,ru. en av de
stora svenska kvinnorna, en i den
rad som börjar med Birgitta och går
vidare över Fredrilu Bremer och
flamåt.

Jag var lycklig nog att känna hen-
n'e och följa hennes gärning om ock
på avstånd redan 1921, då hon blev
ordförande i det nybildade Frisinna-
de Kvinnors Riksförbund, och under
alla femton åren från 1931 till 1946

då hon ledde förbrundet under dess
nya namn, Svenska Kvinnors Vän-
sterförbund.

Kerrstin Hesselgren var en modig
kvinna. Jag ska aldrig glömma den
natt på 2O-talet då vi stod några
stycken på riksdagshusets trappa vid
ll-tiden och hadc hört Första kam-
maren beskylla Kerstin Hesselgren
nästan för osedlighet därför att hon
begärt en utredning om huruvida
lagen mot preventivmedel kunde av-
skaffas !

Men hon var också klok och fram-
synt. Säkerligen anade hon redan
1946 att Hiroshimabomben inte röjt
en genväg tilt ett av hennes livs
stora mål - fred på jorden.

När vi i dag lyser frid över Kers-
tin Hesselgrens minne, så gör vi det
inte bara med den varmaste tack-
samhet för vad hon gav oss undcr
rnånga år uta,n också i visshet om
att hennes minne skall leva i h,en-
nes verk, som en inspiration för kom-
mande generation,er av svenska
kvinnor. Andrea Andreen



KONTAKT MED ARBTTSLIVET
Det sont, htir töIjer iir K e r s-

tirt" Hess elgrens eg ncL

o r d, en beskriuning du ett
augörande skede i hennes liu,
hiimtad ur ett "Utkast till me-
Tnoal'er".

l/u tycks det rnig sonT orn
dessa u,tplockade glimtar sam-
lar sig till en gripand,e och be-
tagunde bil.d au en, kuinna som'

nted d,e.t uarmo, hjiirtats aldrig
suikande intresse personligen
arbetat sig igertorn ett hulut
sekels strd.uan f ör ljusare,
miinsltlig ar e f ör lfi.Llanden, siir -
skilt för de hd,rdast pressade

- kuinnorna. Kuinnorna - som
skulle hd,Ila ihop ett hem i
trångboddhetens, oh,yrans och,

f uktens bosttider, kuinnorna
på, de siimst betalade arbets-
platserna. - Upp och ned ge-

notn uå,rt lå,nga land, tiIL sjös
och till lands, under krigsnöd
och efterkrigstid, alltid leuan-
de oclt, personligt deltagande,
aldrig sparande s jiilo, sct

triider Kerstitt, Hesselgren, f rurn,

i dessa glimtar. Och ändå, -
Diir'tnen, charmen, generosite-
ten som fanns med, i allt ar-
bete, uid alla sammankomster
och möten dd.r Kerstin Hessel-
gren Lf;o,r deltagare eller medel-
punkt, det kan aldrig komma
till, sin riitt genom hennes egna
ord, men det genomlEser alla
minnen au denna rikt begd,ua-
de mdnniska.
Honorine Hermelin-Grönbech

*
Början av 1900-talet var det socia-

la uppvaknandets tid i vårt land.
Centralförbundet för socialt arbete
hade bildats. G. H. von Koch och
Ernst Liljedahl gav ut Social Tid-
skrift, som modigt behölt sitt namn,
trots varningar att man skulle föt'-
blanda den med socialdemokrati, ett
ännu mycket skrämmande begrepp.
Socialstyrelsen kom til1, och vi fick
ett socialdepartement, statliga kom-
mittder arbetade med folkpensione-
r,ing, sjukkasselagar, skydd mot yr'-
kesfara, och kt'avet på statlig och
kommunal inspektion höll på att
arbeta sig fram.

Vid denna tidpunkt - 1904 - kom
jag tillbaka från England, där jag
utbildat mig för inspektionsve,rksam-
het vid Bedford College i London
Detta var så pass nytt, att Sven,ska
Läkaresällskapet inbjöd mig att hål-
la ett föredrag om den e'ngelska bo-
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stads- och yrkesinspektionen. I)et var
rnitt för'sta oflentliga upptliid:rndc i
Sverige, och :iug var vcrkligt dat'r-
bcnt när jag kom in i sa1en, som var
fylld av läkare och socialt intresse-
rade personer. Min mor vågade inte
komma med, hon trodde inte jag
shulle kunna ]<lara mig och inte jag
heller'.

Jag glömde ermellertid min r'ädsla
i glädjen att få tala om dc i mitt
tycke oerhört intressantat sal<et', som
jag upplevat under mitt collegeår.
Hur auditoriet tog emot mina ut-
läggningar minns jag c.i, men jag
blev mycket snart elb.iuden plats
sonr bostadsinspektris i Stockholnr,
drir' .jag i tre irr arbetatdc tillsitmrnan.s
nred doktor Gct'mund Wit'gin, solrl
var chel lijr den n.yin,rättitdc btlstitds-
inspr:ktionen. Det blev något av pion-
järstämning över vår't a,r'bet€, som
s;hedde i bä,sta sarnför'st:ind.

BOSTADSNODEN PÄ

NARA HALL

Bostadsnöden val' stor, innebo-
endesystemet florelade och von Koch
s;krev i Social Tidskrift om stadens
lililiar. Nya hus nted för' tunnir våig-
gårr och slarvigt byggcla uppfiirdes
i rnass:l i clc nya stittlsdelitt'nit Virsit-
och Birkastitden. I)ct sildcs. lrLl b.ygg-
herrren oftlr g.ioldc konliut's vicl f iilsta
vliningen. li1<aså niistiL byggmiistarcr
vid zindra våningen osv., så att ett
hus innan det varr färdigt kunde ha
3-4 mer eller mindle f. d. iigarc,
vilket ju ej höjde kvaliteten. Fuht
och mögel grasserade, och vägg-
ohyran var allestädes närvarande.
l\titt arbete gick huvudsakligen ut
på att lära folk torka ut sina fuk-
tiga bostäder, där'ofta hela väggarna
var svarta och ludna av mögel. Jag
har än i dag förmågan att rned hand-
flatan liunna känna om det linns

luht i cn l'iigg,. Det var ttlta svtit't
att ftinr-rii dc. iir"'et':irbctadc och tliitta
husnridr':rrna att torka bort mijglct
och v:irma tcgclstcnar för att mcd
dem dra ut flrliten. En tegelsten
skulle enUgt uppgift kunna sugil i
sig nio iiter vattcn. N[an ]ade dem
på spisen tills clc blev heta och
staplade sedan upp cienr mot den
lurlrtiga väggcr.r. E{tct' irtt ha legaL
llirgrlr tinrmat', ladcs dt: r"rtt't' på spi-
scn och ångades ar,' Jrjl i.tlt :rnyo an-
vändas. Detta sätt gav ofta gocla le-
sultat, men var givetvis bcsr,ärligt
och tidsödande för httsmridlarna.

IVIen :,indå värre var det tnecl ol-t-v-

r':in. Det fanns gamla l<å}iar, där'hcla
vilggcn slig r-rt att r'öra sig. Cyanvlitt'
huclc nran clti c.i tillgång till och sl,rr-
dcn l,ar c.i s:r vidare libet'al t-t'ied rt'-
parationet'. Jag trodde jag hade bli-
vit expert påi a11 slags ohyra, när'
jag en dag av en gammal dam blev
,strängt tillhållen n-rin oduglighet sotn
bostadsinspclitlis, clait'Iör' :rtt, iag intc
visste hur duvlöss såg ti1, ttch siittllc
l:ehandlas. Jag rnåstc ttrliänna att
jag sasom lantb<t vaL' obcliaint tned
duvJöss, mcn jilg licli snitt't lär'tt mig
att det var cn ailvallig Plåga.

IVI:rn l<ur-ide oclisti bli uppmuntracl
i sitt arbcic. Jag tt'rinns när' :iag en
clag, clå jlg blivji lttt-'I' cllct' tllindrc'
sut'1, tnottl'tgcn virl nrin:t bt'si)l<. ]it'ttlc-
liudc: 1;ir ('ll rliill riclt gc'nitst blt'r'
insla,ppt ir\' ('11 iivintrit t'ttccl ttrden:
'Ncj, iil det ctt {r'utrtintrnet', rlet vir.r'
då våil, en l<arl kan ju inte för'stir
hur vi har det.' Dct blev också alt
diskute ra mat och baln och tvätt
och allt som hör' till ctt hushiill.
lVIen så gick hon också in på zrlL
sköta fukten, även ot-t-t 'vä5';garnei vltr
\'är'dens', som det olta och med en
viss rätt framhcills. N{en båda pat'-
ters ansträngningar behövdes fiir: att
bekåimpa dessa svårigheter'. Det i'anns
farniljer, som avsil<tligt flyttade in

Forts. tt sid. 20
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Kerstin llesselgren xo,r en mycket skicklig och. mgcltet u'ppslmttad
föreltisare. Htir ser u-i henne blo.rtd ndgra textilarbetersk'.<tr t'id en
sommarkurs på. Brunnsuik i ntitten au  )-talet. Ldngst t. ti. en ar
ud.'r tidnings tyogna ltisare, Lilly Andersson, Ala,fors, och liittgst

t. h. Ied,amoten i Stockhalms stadsfullmiiktige lris Altlberg.



OLYCKOR SOM
KAAT I.]NDVIKAS

et är något speciellt tragiskt när
olyckor drabbar b'a,rne,n. Genonl

att i pressen dagligen matas med
uppgifter om våldsdåd begångna på
olika platser av vårt oroliga klot, ge-
nom att dagligen iäsa om trafik-
olyckor, drunknrngsolyckor etc. har
vi i viss mån blivit avtrubbade. Vi
reagera,r inte längr,e så våIdsamt när'
dagspressen vräker öve,r oss en strörn
av rapporter om dödade och skadade
personer.

Vi har accepterat att det rnoderna
samhällslivet rned dess hektiska
rytm kräver en tr.ibut av männ'isko-
liv i form av trafikoffe,r. Möjligen
läser vi med större intresse än va,n-
ligt om olyckor av större format. Stor
naturkatastrof kräve,r några hundra
dödsoffer i Sydamerika. En fiygka-
tastrof med något hundratal dödade
inträffar intiil New York. Dagens

Text:

Ulf Ljunggren

Foto:

Ulf Holmstedt

strider i det oroliga Afrika har skör-
dat srina offer.

Men det finns €n årt av olyckor
som ögonblickligen engagerar
barnolyckorna! Den mest blaserade
l.idningsläsare engageras helt; och

'ij
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äi:
J^j:€

fullt av detta viktiga och tragiska
ämne. Att ett litet barn's livstråd
klipps av redan i livets första år är
en händelse som inte lämnar någon
oberörd. Men vi tvingas också håir
att acceptera det lakturn att olyckor
l<an intreiifa alla fiirsiktighetsritgär'-
cier till trots.

Det finns dock en typ av barn-
olyckor som vi helt enkelt inte f å r
acceptera som ofrånkomliga. Det är
de olyckor sonl inträffar i hemmet.
Varje år visar en kuslig statistik. Om
man bortser från trafikolyckorna, så

inträffar tre fjärdedelar av alla barn-
olyckor i hemmet. Tre oiyckstyper
dominerar:

Fönsterolyckor.
Lek med tändstickor.
Förtäring av giftiga ämnen.

Fönsterolyckorna ha,r vi behand-
lat i ett tidigare nummer. Låt oss
bara än en gång påpeka att det ä,r av
yttersta vikt att förse alla fönster
rned säkerhetslås av sådan typ att
barnen omöjligen kan få upp dem.

Beträffande barnens lek m,ed tänd-
stickor kan man tycka att det väl
knappast ska behöva ordas om att
tändstickor i barnahänder är livsfar-
Iigt och i högsta grad förkastligt.
Men trots att den e,na olyckan följer
på den andra, så inträffar det allt-
jämt att föräldrar placerar tänd-
stickor på sådana platser att de srnå
karn få tag i dem. "Av skadan blir
man vis" heter det, men den tesen
äge'r dessvärre inte tiilämpning i
verkligheten. Vi måste bli långt mer
försiktiga än vi redan är. Tändstic-
kornas piats är inte framrne på spi-

t-



PRIVAT OCH SAMHALLELIGT
PA BOSTADSMARKNADEN

T;1ör den som är utan bostad, för de
H
I' som bor i fallfärdiga, hälsoskad-
Iiga ruckel, för de lamiljer som får
leva åtskilda därför att de inte kan
få tag i en bostad, för de många som
av samma orsak är hänvisade till
trista och dyra inackorderingsrum -
för alla dessa är bostadsfr'ågan utan
tvekan det allt överskuggande pro-
blemet. Det är det som förbittrar de-
ras liv, som bestjäl dem på glädje
och familielycka, fijrstrjr deras ner-
ver och äventyrar deras barns psyki-
ska och fysiska hälsa. Hur mi'rnga
förstörda äktenskap har bostadsbris-
ten pdr sitt skuldkonto? En utredning
om den saken skulle säkert blotta
många skakande tragedier.

Det har under senare tid talats
mycket om de kommunala bostads-
förmedlingarnas otillräcklighet, om
mannamån vid fördelningen av ny-
tillkomna bostäder och var och en
som i bostadskön är betecknad som
hatastroffall känner naturligtvis den
egna situationen som en direkt kata-
strof. Vilkct den givetvis också är
för vederbör'ande. Men det finns en
hyresmarknad som ingen kommunal
bostadsförmediing har någon insyn
i och där inte katastroffallen står i
förtur: den privata hyresmarknaden.
I en stad som Stockholm ägs fort-
farande den största delen av hyres-
husen av privata husägare. Det finns
naturligtvis sådana som då en lägen-
het i någon av deras fastigheter blir
ledig stäI1er den tili bostadsförmed-

sen, eller i askkopparna på borden.
Detsamma gäller för alla slag av

giftiga ämnen. Att man förvarar
medicinen i ett för detta ändamåI
särskilt avsett skåp borde vara själv-
klart. Men många tän,ker inte på
att de flesta tvättmedel och andra i
ett hem förel<ommande kemikalier
är minst lika farliga. Sådana artik-
lar bör förvaras bakom låsta dörrar.
Vi kan och får inte nöja oss med a,tt

"olyckan kan vara framme". Det
finns inget som helst försvar för den
här typen av olycko,r. lnte låter vi
vår'a småbarn leka intill randen av
ett högt stup. Inte slänger vi ut dem
på djupt vatten när de inte är s,im-

kunniga. Då bör vi inte heller g,enom

vår tanklöshet ge dem möjligheter
att skada sig själva med eld eller
fÄroil'fnino
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lingens förfogande. Men även i sä-
dana fall avgör ju hyresvärden v e m
han vill ha till hyresgäst - och fler-
barnslamiijerna är säIlan önskvärda
sådana, tyvärr. För att inte tala om
att många hyresvärdar utnyttjar si-
tuationen på bostadsmarknaden tilt
att skaffa sig pengar "under bordet",
dvs. de tar inte bara hyra utan också
några tusenlappar för överlåtelsen.

Egentligen är vi människor väldigt
vanebundna också i vårt tänkande.
Att det är samhäIlet som sl<a stii för'
sådana ting som broar och r'ägat' dct
är vi alia överens om. Och när Stocl<-
hoims stad lägger ut miljardbelopp
på tunnelbanebygge så tycker vi ocl<-

så det är helt naturligt, fijr trafiken
sväller ju och bilarna - som ägs av
privatpersoner - måste ju Iå komma
fram. Vi tycker också det är natur-
Iigt att det byggs parkeringsplatser
och att staden betalar det. På dessa
och många andra områden finner vi
det självklart att det är samhäIlet
som ska finansiera, bygga och för-
valta. Men när det gäller tal< övet'
huvudet, bokstavligt talat, detta som
jämte födan är det mest primära och
livsviktiga för människorna, där är
det fortfarande mfinga som tycker
att det är helt i sin ordning att pri-
vatpersoner ska äga hyreshus och be-
stämma vilka som ska få bo där. Och
förtjäna pengar på det! Och strunta
i att reparera och underhåIla lägen-
heterna! Nog är det konstigt. Nog
borde det vara samhället som äger
och förvaltar hyreshusen.

Genom tillkomsten av kommunala
och halvkommunala s. k. ailmännyt-
tiga bostadsföretag har bilden under
de senaste årtiondena något föränd-
rats. Men i många kommunala för'-
samlingar går stridens vågor höga
mellan dem som vill vidareutveckla
denna sociala linje i bostadsfrågan
och dem som vill att det privata ka-
pitalets inflytande över bostadsmark-
naden skall bibehållas och förstär-
kas.

Ett stort bekymmer är de höga hy-
rorna, som ofta tvingar trångbodda
familjer att avstå från en erbjuden
rymligare bostad. Här krävs det utan
tvivel generösare statliga subventio-
ner åt barnfamiljerna så att de verk-
ligen orkar med hyran för en god och
rymlig bostad.

Vi har i alla tider varit kända som
ett särdeles trångbott folk, trots vår:

ringa folkmängd på en ansenlig yta.
Den sociala linjen i bostadsfrågan
har strävat att bryta denna trista
och för folkhälsan skadliga "tradi-
tion" och mycket har i den vägen
uträttats under senare tid. Men myc-
ket återstår att göra. Bostadsbristen
måste hävas. Och när nu regeringen
lovar en stark ökning av bostadsbyg-
gandet börjar man i alla fall hoppas
att bostadsbristen så småningom ska
kunna övervinnas. Att massor av
byggnadsarbetare går arbetslösa me-
dan hopplösheten smyger sig allt
djupare i de bostadssökandes långa
led - det är inte fö,rsvarbart.
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"Var dr mamma?" Jrå,gar sej
med alL riitt de hiir små.. I
kapp med hyrorna skjuter de
nAe bostadshusen i höjden.
Och uar de iin dr barnuiin-
lig a iir de inte. Varför bgg-
ger man s& högt? Ja, det iir de
dyra tomtpriserna och det iir
bristen på mark, iir suaret man
[år. Kontors- oclt. affiirshusen
breder ut sig z storstadens
centrllm, mdnniskorna flgttas
allt ld,ngre ut i periferin. Om
de å,tminstone slapp bo i. sky-

skrapor.. .
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f-\et var tjugo år sedan pingstda-
u gen! Den lilla byn Lidice i Tjecko-
slovakien drog världens blickar till
sej i skräck och förtvivlan. Hitlers
företrädare i Tjeckoslovakien hade
blivit mördad i den byn och som re-
pressalier och hämnd skulle byn ut-
plånas. Utan dom och rannsakan
dödades 175 människor, tredjedelen
var l<vinnor. Geno,m den sven,ska
p,ressen gick bilderna. Liken låg
utanför fängelset i en sto'r hög. Över-
levande fiydde. Barnen blev namn-
lösa. Tragiken hade just då så många
paralleller, att vi knappt vågade tän-
l<a tanken hur det skulle vara att
komma i samma situation. Det var
1942.

Svenska turister besöker Lidice i
tusental. Byn har blivit en vallfärds-
ort. Man köper en blomma och läg-
ger vid den gigantiska stenen öve'r
dc döda. Min make var där förra
året tillsalrltrtänS med en buss sven-
skar. En flicka berättade om sina
föräldrar. På gravkulle'n får de så
många blo'mmor. Vykort går ut över
våi-rlden. Hela po,stsäckar fulla varje
dag: En hälsning från Lidice, de
oskyldigt mördades bY.

Tjugo år senare går jag bredvid
en japansk student På vägen mellan
Södertälje och Stockholm. Vi är tu-
sen i tåget. Jag ska hålla fem minu-
te,rs e,rinran om bYn Lidice. Dcn

MARSCH I
DÖDTNS CIRKEL

mörkc japanen skall tala om repres-
sa,lier som kom över han,s "bY", mil-
jonstaden. Vi går en protestmar'sch
mot ato,mvapen. Vi har mätt ut dö-
dens radie. Om en bornb av hiro-
shimatyp kastades i Stockholms cen-
trum skulle kläderna och trähusen
ända till Södertälje fatta eld. Den
lilla japanen är arton år hu, den
första studenten av de 80.000 bann
som blev utan släkt och föräldrar
vid hiroshima,r'epressalierna. Han be-
rättade sedan i VasaParken, där av-
slutningen på marschen ägde rum.
Vi var då 3.000 i tåget. En kulle, ett
centrum fyllt av folk blev in,ra,mat
av ba,n,de,roller. Den IiIIe japan,en
mcd två svenska ungdomar fram-
för sig, bärande en jätteduk med
uppklistrade fotografier för "årets
skörd" bland hiroshimaoffren. Efter
tjugo års lidande ha,r de fått sluta
sina dagar. Blicken naglades fast vid
duken. Så såg de ut innan olYckan
kom.

Ba,r'bro Alving skulle hålla huvud-
anförandet vjd avslutningen. Fram-
för talarstolen stod ungdoma,rna med
den jättestora duken med fotogra-
fierna. Den lille japanen i sin svarta
studentuniform Vär näste talare.
Ba,rb'ro Alving började sitt tal: Jag
ar i den lyckliga omständigheten att
just för en liten stund sen ha fått
se det största av naturens under.

Jag l<ommer från BB och har sett
ett nyfött barn. Kan jag svara På
Ir'ågan som kommer ur det lilla bar-
rrets ögon: Vad är det för en värld
jag kommit ti1l?

En lähare har föreslagit att vi alla
ska bära en str'ålningsmätare. En ]i-
te,n dosa om halsen redan På den
lille nyfödde när han lämnar BB. En
registratorr riär gränsen är nådd vad
m:i-nniskan kan tåIa av radium. ..

När g,ränsen är nådd? Vad tjänar
det till att veta. En bo'mb i Vasa-
parl<en. Kan ni möta stråln'ingsver-
kan i köttslamso,frlä: sa Barbro Al-
ving. Vi har gått fyra mil. Dödens
radie går vid Södertälje. Alla män-
niskor vi mött på pingstaftonen På
väg ut t'ill som,mar och alla som såg
på oss genom de öpPna fön'st,ren i
Stockholms förorter, deras strål-
ningsdosor skulle aldrig hinna inregi-
stre'ra något innan döden kommer.
Är'man då en sådan egoist att man
går där mitt i allt detta och tänker:
Jag bor mitt på landsbygden, jag
kommer aldrig in,om dödens radie.
På tågresan upp hade jag läst På
en tidnings första sida: Vid den
planmäsiga utrymningen av Malmö
beräknas utrymningen ta 22 timmar.

En militär hade i en försvarstid-
ning sagt: Om folk fick ta sej ut till
fots kan utrymningen ske På två
t,immar. Ingen hade talat om var
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dödens radie för Malmö gick. Inom
den kan ingen vandra. Utanför den
han man ha en dosa på sin hals och
avläsa. Vad är människan? En ras
där man försöker med alla medel ta
dijd på varandra. Människan har fått
i sin makt att sätta datum för dome-
dag.

Den lille japanen klev upp i talar-
stolen. Man läste ett telegram från
hans följeslagerska som ham,nat på
Karolinska för en blindtarm. I korta
sa,tser hälsade hon oss. Tackade oss
för att vi säjer nej till atombomben.

Barbro Aluing i talarstolen uid
mötet L VasaParken.



Japan vet! Japan säjer nej! Miyko
Matsubara, Iärarinna i Hiroshima.
Hirosama Hanabusa, studenten, be-
rättade genom tolk hur hans 67-åriga
farmor var den enda öve,rlevande
äldre i släkten: - Hon bar mej På
ryggen bland tvål som hon sålde.
Hon dog när jag var sex år. Faddrar
från Amerika bekostade m,in skol-
gång. Vi var 80.000 föräldralösa efte'r
hiroshimabomben. Jag var lted
bland dem som fått pengar från Pri-
va,tpersoner i Amerika till min ut-
bildning.

Vi i Japan är' mest utsatta för Pro-
ven. Vi har redan nått gränsen för
det som inte går att överleva. När
Ryssland och Amerika nu Provar
nya bomber är det vi jaPaner som
är direkt i livsfara, därför att vi
inte tål mer. För va,rje prov går fler
och fler av Hiroshimas offer mot
döden. Vi bär alla redan ett över-
mått.

Barb,ro Aivings ord om strålnings-
dosan vi ska ha om halsen och ja-
päneriS ord hur det högsta stadiet
redan är nått för dem som fick
bomben över sig var inte på något
sätt sammankopplade för att skaka
och ruska. Det var två självklara
fakta som ställdes bredvid vara'ndra.
Byn Lidice och 175 människor där
kan gömmas under en gravsten, be-
gråtas, och kanske glömmas en dag,
rnen författaren Harry Ahlbergs fem-
tonåriga dotter Sussi, hon som ta-
lade för ungdomen, hade ändå sam-
manfattat alit i sitt tal dagen in,nån
när hon sa: Varför tiger ni alla Jör-
titdrar? Vad ii,r det för en utirld ui
Eå,r ut i? Vi uiIL leua! Varför hiiil-

En au de slagkraftiga och
nande terterna på, d,e må.nga
lcaten som bars i, td,get: "Den

tiger iir medskyldig . . ;'

en när de btir 6? år folkPension så-

som ensamstående, dvs. ett högrc
belopp än de skulle fått tillsamlxans
om de betraktats som makar. Och

det låter ju väldigt bra. Men ingen
åir odödlig. Det kan inträffa situa-
l,ioner när den ena Parten - och i
detta fall är det alltid kvi'nnan -
djupt får ångra att hon och maken
underlät att "gä tilt borgmästa,ren
eller prästen". Et,t fall vi fick rela-
terat för oss av en socialtjän,steman
kan tjäna som exemPel På det:

Det var i juli 1960, några dagar
efter att lagen om den nYa änke-
pen,sionen trätt i kraft. En man ryck-
tes plötsligt bort och hans hus'tru,
som han levat samman med i drYgt
25 är, stod ensam. Några barn hade

de inte. Hon uppsökte pens,ion,snämn-

den för att ansöka om änkePens'ion'
Det btev avslag. De hade aldrig va-
rit "lag igt" gifta. Avslaget be,ro'dde

inte på avoghet hos pensions'nä,rnn-

den - de nya bestämmelser som just
trätt i kraft är så klart utformade
att det inte är möjligt att kringgå
dem. Och därtill kommer, tillade vår
sa€lesman, att den pension hon skulle
fått efter maken från den firma där
han arbetat, inte heller utbetalades:
hon betraktades inte som änka efter-
som äktenskapet inte varit registre-
rat! Hade bara den detaljen i deras
äktenskap varit ordnad skulle hon
haft rätt till full änkepension (som

i dag efter den senaste standardhöj-
ningen utgår med 3.050 kr om året
plus pension efter maken från hans
tjänst). Och des'sutom vid behov fått
ett behovsprövat bostadstillägg. Nu
stod hon på bar backe.

Hon är säkert inte den enda som
råkat ut för detta och det är därför
vi skriver dessa rader. Man bör se

om sitt hus i tid. Det är så många
lagar och förordningar människo'r
måst,e underkasta sig i ett civiliserat
samhäIle så det där med att gå till
borgmästaren e'ller prästen om man
tycker om varandra och vill leva
ihop hör tiII de blygsammare. För
övrigt kan det också uppstå andra
svår'igheter förutom de nämnda när
ett icke r:egistrerat äktenskap upplö-
ses gen,om döden. Tänk bara på ris-
ken för att mannens siäktingar upp-
enburar sig och vill ha sin arvcdel

ÄxKOR SOM INTE FAR

NAGON ÄXKEPENSION

6å tal om sambeskattrningen hör
f--"tt ofta folk säga att "det vo're

bäst man skilde sej, man kan iu leva
ihop ändå, men man sliPPer ifrån
sambeskattningen". Det Iigger väI
något i det, fast de som gör allvar
av hotelserna är säkert inte många.
Om inte årlflät så för barnens skull
drar man sej för något så dra,st'iskt

som skils,mässa när enda sYftet är
att få lägre skatt. Och även om det
kan va,ra förbundet med vissa eko-
nomiska nackdelar för en de1 så är
nog inlte det i vanlig ordning regi-
s,trerade äktenskapet så dumt i alla
fali. T. ex. när det gäller vissa for-
mer av pension.

Ticligare har det varit så att två
sammanboende unde,r, som det hette,
äktenskapliga förhå1la'nden, i pen-

sion,shänseende betraktats som makar
(vilket de naturligtvis också är, även
om de inte ,registerat äktenskapet)'
trIter den I juli 1960, då bl. a. den
nya änkepensione'ringen trädde i
kraft, har bestämmelserna ändrats.
För att kontrahenterna i ett icke
registrerat äktenskap skall betraktas
som makar, krävs ende,ra att de ti-
digare varit lagligt gifta rned var-
and,ra och fiyttat samman igen eller
att de har barn tillsammans (och

naturligtvis bor ihop). För'eligger in-
get av dessa två bet,ingelser betrak-
tas de i pensiornshänseende icke som
makar och erhåller aJ.ltså var och

per nt oss Lnte? Ni som har uPPIeut
tud. udrLdskrig? VarJör tiger ni?
Hjtilp oss genorn att öppna n"Lunnen.
lJi siijer att ni begriper det inte.
ltlt har ju uarit ungd. Vad iir det
som har dött i er?

Vi åker hem i pingstnatten. Näk-
te,rgalen sjunger på Djurgården. Ha-
zeliusstatyn är omsvärmad av otte-
tidiga fåglar. Skansen bevarar vår
kultur. Minnesstenen över en stor
man som bevarat de verktYg våra
fäder brukat. De verktYg, som vi
brukar nu blir så genialiska, att den
nya värld som kan,ske ska kunna ta
jorden i besittning om miljoner år
inte vet vad de har använts till.
Kanske mätningsdosan gjorts av
rostfrott ståI och invandra,ren om
några tusen år räk,n,a'r testerna av
sju miljoner svenskar. Födelseba:ic-
kan som hade en strålningsregistra-
tor på sin baks,ida. Måtte de män-
niskorna aldrig böria forska efte,r
vad dern använts till.

Astrid, Pel,terssort
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kdstad
Ncdortsfr?e'nde har ri hiimtat ztr

tlrlr norska systerorganisations
tiCttittg "I{.t:inner h jemme og
ute". Är det tterk]igen så illa
bestiiilt sorn artikelf örf attatin-
nan ltd.t,da.r: att kttinnorttas lt.att-
d"ikapp bildlikt talat uiiter med
lcosmetikinclustrinT Vad sdger
råra ldsa,ritznor efter att ha liist
den'.- iilsltri'una artilceltt'?

-f,rå ungdoms-föreningar har valt
l- var sin ordförande, som bägge

avbilda.ts i en tidning. De tar sig bra
ut, kanske alldeles särskilt mannen.
lMen det är om den kvinnliga ordfö-
randen det heter:

"Därmed blev den Llnga och vack-
ra Liv placer"ad på ordförandcpos-
ten." Dcn manliga 1öreningsordfö-
randens yttre kvalifikationer nämns
inte. Sådant passar inte, det slir-rlle

väl närmast verka komiskt.
I ett reportage frirn Zakopane l<an

vi läsa följande: "Men vackra var
inte genomsnittet av damklassen'
sliönhetsniviin har sjunkit sedan

föregående VM 1958. Men hederliga
undantag fanns, bl. a. från Sverige,
Finland och Bulgarien."

(Men hur är det med skönhetsni-
r,irn - t. ex. bland våra ]ångdistans-
liipare? Är den stigande eller -sjun-
liande?)

Om cn känd skådesPelare skrcv
cn tidning att han i alla år h:rft en

l;clastning i sitt vackra utseende, att
clct helt enkclt i många år hänrtnade
ha,ns karriär!

Jag vill inte gå så 1ångt som till
att påstå att det är fördelaktigt fijr

i!il
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HHH BRODHRH
vill man gärna ta till när kvällarna blir lainga och n-rörlia. Här ett förslag.
Mönsterskissen uppe i vänstra hörnet visar att detta l<orsstygnsbroderi är'

lätt att sy - ingen risl< att man villar bort sig i färgcrna. Botten är i grått
linne och .pan iyr mcd vitt linnegarn. Att resultatet blir vackert fr:amgår
väl tydligt av bilden.

I'
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ur det som de två gemensamt skra-
pat ihop! Det kan vara en sommar-
stuga eller cn villa som sYns åtr:i-
vär'd fcir folk som inte är: s:r nogräh-
nade beträffande medlen.

Och tänk på ATP! Som "lag1i5;"
åinka får hustrun ef ter mannens
1rånfäIle rätt till tjänstepensiou ef-
ter honom - har de inte registrerat
sitt äktenskap får hon ingenting med
riv det om han skulle falla ifrån'
Och har hon själv inte haft något
för'värvsarbetc får hon inget med av
dcnna rcfot'm, som svensk arbetar-
rcirclsc ltimpade så hirrt för och vars
genomförande vi är 'så stolta över.

Sc alltså om ert hus i tid!
Grela

en karl att vara ful, men det är i
varje fall ingen stor belastning för
honom.

Att ha ett vackert ansikte är På
inget sätt något väsentligt för en

man, vilket det i hög grad är i fåird
med att bli för kvinnan.

Den som är vacke'r har framgång!
Detta är parollen från det västtyska
rnetallarbetarförbundet för värvning
av kvinnliga medlemmar. I en bro-
schyr ger förbundet en rad tiPs för
hår-, hud- och annan vår'd, såso'm

m:rke up på arbetsPlatsen och i
.siillskapstivet. Men det understryks
samtidigt att det bara är förbttndets
insats som kan skaffa de nödvändiga
rnedlen (fritid och god lön) för att
sl<önheten och därmed fr:amgången
sl<:r l<unna förverkligas!

Handsken är kastad och kvinnan
har försökt ta upP den. Den kosme-
tiska industrin blomstra,r. Modeska-
parna pöser. Skofabrikanterna expe-
limente'rar med kvinnornas fötter.
I-Iårfrisörskan h'a,r prakti,skt taget
blivit kemist. Plastiska operationer
populariseras. Filmstjärnor och miss-
er är underställda måttbandet. Kvin-
noideale+; har ett slätt ansikte, en
yppig figur och ett hYPerfeminint
väsen. Del; utmanar oss alla' Det

appellerar till mannens erövrar- och

lrönsinstinkter. Det säijer bilder, tid-
skrifter, filmer, böcker och slipsar.
Och det appellerar till kvinnans
kamp för tillvaron. Det möter oss i
annonserna. Det uPPträder som TV-,
flyg-, båt- och hotellvärdinna' Det
ler med en perfekt tanduppsättning
medan de retusche,rade ögonen är
unde,r kontroll. Det är vokalist och

det leder underhållningsprogram.
Mansidealet, däremot, är iörst och

främst baserat på duktighet. Det är
inte sällan åldrande, gärna skalligt,
glasögonförsett och tjockmagat. Det
är själsrikt, sitter vid konferensbor-
det, kommenterar, parlamenterair, re-
gerar, instrue'rar, dem'enterar, inspek-
terar och har ofta en elegant hustru.

Medan hiältinnan alltid ät' vacker
kan hjälten nog vara barsk och tuff
men ogärna påfallande vacker.

En idrottsflicka blir omtalad som

Iörtjusande och rödhårig, en id,rotts-
man som smidig och stark.

Männen är de som hörs, syns.

Kvinno,rna är de som ses, mätes. Och

rnedan männen kämPar för att göt'a

karriär kämpar kvinnorna för att
bli vackrare. Det är cn ojämn kamP,
och för kvinnorna en osund kamP.
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En (rD de mest uppmiirksammade til-
rnern(L i Stoclcholm på uårkanten uar den
sa--jetiska "Serjosja - en liten miinniska,,.
Den gick flera ueckor för fullsatta hus pd
premiiirbiografen Sture och sedan ldnge pit
de mindre biograferna.

Äuen am alla rollerna i filmen uar uiil-
besatta bleu det dock barnet sjiilut, den
lille Ser jos ja, sarl grep och roade ocLt
gjorde filmen till en stor uppleuelse. FiI-
men iir barntillåten - bå"de barn och uurna
log hjiirtligt åt filmens många drå.ptiga
episoder, men för de uurna uar den fram-
för allt en uppenbarelse om barnets kiinslo-
uiirld., en pårninnelse om dess sanningskrau
och hur afta ri uuxna glömmer bort hur
lghört barnet dr.

Filmen kommer siilcert upp på. biogra-
ferna runt am i Landet denna höst. För-
sun'Ln1,a då. inte att se den, den iir oförtikne-
Lig! Innctn dess kan ni ltisa detta ausnitt
ur boken om Serjosja, som filmen bygger
på.

- SERJOSJA sa mamma. vet du
vad? Jag önskar att vi hade cn
pappa.

Serjosja såg på hennc. Det hade
han aldrig tänkt på. En del har e,n
pappa, andra inte. Han har heller
ingen, hans pappa stupade i kriget.

Han stod mellan rnoderns knän
och såg frågande upp i hennes an-
sikte som började rodna alltmer:
först kinde'rna, sedan kröp en svag
rodnad upp mot pannan och ör'o-
nen.. . Modern tryckte sin pojkc
hårdare till sig och lutade sin heta
l<ind mot hans hår. Nu kunde h:rn
bara se hennes ålrm i den blå-vit-
prickiga är'men. Hon viskade: - Dct
är i alla fail trist utan pappa, inte
sant?

Itan,

tt#iri+r'Sl

samtidigt öppnade tant Pasja träd-
går'dsgrinden. Chauffören sa:

- Här, varsågod, från Dimitri
I(ornejevitj.

I vagnen stod en koffe'rt och om-
bundna bokpackar. Och ännu något
t.iockt, grått och sammarnrullat som
scdan visade sig vara e,n militåir-
happa. Tant Pasja och chauffören
bar in sake'rna i huset. Mamrma visa-
dc. sig ett ögonblick i fönstret men
fcirsvann genast igen. Chauffö,ren sa:

- Ursäkta, det ar hela hemgiften.
Han avlämnade ett brev och for

sin väg. Serjosja sprang in i huset
clch ropade:

- Mamma, mamrna! Ko,rosteljov
har skickat oss sin kappa !

Dimitri Kornejevitj Korosteljov
gästade dem ofta. Han brukade gc
Serjosja leksaker och en gång i vint-
ras hade de åkt kälke tillsammans.
Kappan saknade axelklaffar, han ha-
de den kvar från kriget. Serjosja
tyckte det va,r svårt att säga "Dmit-
ri Kornejevitj", -så han kallade ho-
nom helt enkelt Korosteljov.

Kappan hängde redan bland deras

kläder och mamma läste brevet. Hon
dröjde en smula med svaret men när
hon läst till slut, sa hon:

- Jag vet, Serjosja. Korosteljov
ska bo hos oss nu. Han biir din
pappa.

Pli kvåillen kom Korosteljov. Han
böjde sig ne'r mot Serjosja och kyss-
te honom några gånge,r. Serjosja
tänkte: "Det är väl frir att han är
min pappa nu som han kysser mig
så länge."

- Ska du alltid stanna här? frå-
gade Serjosja.

- Jä, sa Korosteljov, alltid.
- Ska du ge n'rej stryk också?
Korosteljov blev förvånad:
- Varför skulle jag ge dej stryk?
- Om jag inte vill lyda, förkla-

rade Serjosja.
- Nej, sa Korosteljov, det tycker

jag är dumt: att lägga någon över
knät och bara daska på.

- Visst är det dumt, instämde
Serjosja. Och barnen gråter då.

- Vi ska nog komma överens och
tala till varandra som man till man
utan stryk...

\
I
I

SEryO UA - cn l*g,?^ {*ffipiska
- Ja-a, visl<ade han tillbaka. var'-

Iör visste han inlt' s.iälv.
Nej, han var a1ls inte övertygad

om saken. Han hade sagt ',ja,, där.-
för att hon ville det. Hastigt gjorde
han ett överslag: vilket är bättre.
med pappa eller utan pappa? När
Timosjin tar dem med pai sin lastbil
s:i kryper de alla upp på flaket, men
Sjurik sitter alltid inne i förarhytten
och alla avundas honom och ändå
har ingen något emot det, eftersom
Timosjin är Sjuriks pappa. Men när
Sjurik inte lyder får han sig en sitt-
opp av Timosjin och springer sedan
omkring så förgråten och arg att
Serjosja tycker hans hjärta vill bris-
ta och släpar ut alla sina leksaker
på gårcien för att trösta S.iurik . . .

lVlen, med en pappa tycks det i alla
fall vara bättre; härförleden spot-
tade Vassja på Lida och då skrel<
Lida: "Jag har i alla fall en pappa,
men det har inte du, bäää!"

Strax därpå kom en lastbil av
märket "GAS" och virvlade upp
clamm och stannade framför Ser-
josjas dörr. Chauffören steg ur och
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Är Korosteljov annorlunda
än de andra?

Vad de vuxna gör sto,r affär av
allting! En gång när Serjosja satt
vid bordet spillde han ut sitt te och
då sa tant Pasja:

- En sån slarvig bängel! För din
skull måste man tvätta dukar ideli-
gen, ideligen! Du är ju inget små-
barn längre !

Varje ord föreföll Serjosja öve,r-
flödigt. För det första har han hört
dem hundratals gånger. För: övrigt
vet han själv att han va,rit klumpig;
så snart han spillt ut på duke,n gör
det ho,nom o,nt. Han skäms och har
bara en enda önskan: att tant Pasja
ska ta av duke,n font innan de andra
märker det. Me'n hon bara grälar
och grrälar.

Ellerr: mamma vaktar pinsamt no-
ga på att ha,n säger "var så snä11",
men det betyder ju inget.

- Du ber mej ju om något, sägerr
mamma, tiII exempel om en Lrlyerts-
penna, och för att jag ska veta att
du ber mej tillfogar du: "s,nälla
mamma".

- Förstår du inte det ändå, sä-
ger Serjosja, att jag ber om en
blyertspenna?

- Jo visst. men utan "snälla
mamma" är det ohövligt och oupp-
fostrat. Hur tycker du det låte,r:
"Ge mej en blyertspenna!" Men om
du säger "Ge mej en blyertspenna,
snäila mamma", så är det artigt och
jag ger dej den gärna.

- Och om jag inte säger det, ger
du mej den ogärna då?

- Då får du den över huvud taget
inte! säge,r mamma.

Nå gott, så säger han "snällir
mamma", ty med alla sina tokig-
heter är de vuxna mäktiga och be-
stärnmer över barnen; om de vill ger
de Serjosja blyertspennan eller gel
de ho,nom den inte, allt elter som
det faller dem in.

Men sån är inte Korosteljov. Han
bekymrar sig inte om bagatelle,r och
ger inte akt på om Serjosja sagt
"snälla" eller inte. Och när Serjosja
är sys,selsatt i sitt hör'n med någo1.
och inte får störas så fördärvar ald-
rig Korosteljov leken för honom mecl
dumt p'rat som till exempel: "Kom
hit, min pojke, sai får du e,n kyss."

En fin karl, I(orosteljo,v, något
alldeles särskiit, när man tänl<er på
att han tidigare bodde någon annan-
st,ans samman med farmorr Nastja
och siin mormor och ba,ra säIlan korn
på besök.

Han ta,r med sig Serjosja till flo-
den och lär honom simma. Mamm:r
är rädd att Serjosja kan drunkn:r
men Korosteljov bara skrattar. Han
harr tagit brort de där höga spjälornzr
från Serjosjas säng. Mamma var
rädd att Serjosja kunde ramla ur
sängen och göra sig illa, men Koro-
steljov sa:

- Och om vi plötsligt måste ut
och resa? Och han får en sovplats
högst upp i kr-rp6n? Det är bättre:
han vänje,r sig, som en vuxen.

Sjolmogory
Sjolmogory. Atlt oftare hör Ser-

josja detta ord i samtalen mellan
modern och Ko,rosteljov.

- lfa,r du skrivit till Sjolmogory?
- Kanske blir jag inte så uppta-

gen i Sjolmogory, då tar jag examen
i politisk ekonomi.

- Jag har fått svar från Sjolmo-
gory. Man överlåter en mellanskola
på mej.

- De har telefonerat från perso-
nalavdelningen. Det är alltså avgjorL
med Sjolmogory.

- Vad tjänar det till att släp:r
rned sej den där till Sjolmogory?
Den är: ju alldeles sönderät,en av
mask (det var byrån de menade).

Sjolmogo,ry hit, Sjolmogory dit.
Sjolmogory. Någonting högt. Klip-

por och berg som på bilder. Männi-
skorna hastar från be,rg till berg,
skolan står på en klippa. Barnen
åker kälke nerför bergen.

Allt detta måIar Serjosja med röd-
penna på ett papper och sjunger pri
en melod,i som just faller hornom in:
Sjolmogory, Sjolmogory.

Antagligen ska vi resa dit efter-
som de redan talat om byrån.

- Ska vi ,r€Sä till Sjolmogory?
frågar han Koro,steljov o'ch mamma.
Egentligen borde de ha sagt det själ-
va till honom, men de har väl glömt
det.

De ser på varandra och tittar se-
dan bort medan Serjosja söker deras
ögon.

- Vi ska fara? Inte sant? till-
lägger han, bekymrad för att de inte
svarar honorn.

Då säger mamma försiktigt: - Pap-
pa blir förflyttad dit.

- Och vi res'er med, väI?
En entydig fråga som k,räver ett

enty,digt svar, men som alltid pra-
tar mammä eD rrå,ssa som är bisa-
ker:

- Vi kan ju inte låta honom resa
ensa:n. Han skulle få det mycket
trist ensam; när han komrner hern
finns inge,n där. . . det är inte stä-
dat. . . inge,n sätter fram mat åt ho-
nom. . . ingen talar med hon,om. ..
den stacka,rn komme'r at,t ha det
mycket tråkigt.

Först sedan kom det riktiga sva-
ret: - Jag reser med.

- Och jag?
Varför tittar Korosteljov upp i ta-

ket? Varför tiger mamma igen och
smeker Serjosja?

- Och jag? !l upprepar Serjosja
full av onda a,ningar och starmpar
med foten.

- För det första, låt bli att stam-
pa med fötterna, säger mamma och
slutar att smeka honom. Vad är cret
för fasol-rer? Sånt vill jag inte se!
Och för det andra: hur skulle du
kunna fara med nu? Du har ju än-
nu int,e hämtat dej riktigt efter sjuk-
domen. Vid minsta anledning får du
feber. Vi vet inte själva ännu hur
vi får det där. Och klimatet där är
inte lämpligt för dej. Du ko'mmer
ideligen att vara sjuk och aldrig
hämta krafter riktigt. Vem ska se

Tuiuel pd, deras kiirlek skar honom
aLLt djupare i hjörtat...
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efter dej där? Doktorn har sagt att
vi för närvarande inte får ta dej
med dit.

Långt innan hon var färdig rulla-
de tårarna ner för Serjosjas kinder.
De tar honom inte med! De rese,r en-
samma! Utan honoml Han snyftade
och hörde knappast vad tnodern sa.

En ny tanke, ett nytt bekymmer:
"Lonja tar de säkert med sej." Han
ville ha besked och frågade med av
gråte,n svullna läppar:

- Och Lonja?
- Han åir ju ännlt sii liten ! ,såt

rnå)mma iinlilagande och blcv r'öd.
Han kan ju inte klat'zr sej utan me.l,
för'står du intc det? Utan rncj skulle
h,an dii. Och för övrigt är han frisk
som en nötkärna, hal aldrig fe-
ber och inte svullna mandlar.

Serjosja sänkte huvudct och fort-
satte att grfita. stilla och tröstlrjst.
De 1ämnar honom iilldcles ensam!
Ba,r'a Lonia behriver de!

"Lärnnad i sticket" - ett uttryck
ur "Tumme1iten" kommer honom i
tankarna.

Och ti1l grollet mot mode'rn, detta
groll som skulle lämna spår för' hela
livet hos honom, kom den egner
sl<uldkänslan: han är den skyldige !

Naturligtvis åir han sämre än Lonja,
han har svullna mandlar, därför tar
de med sig Lonja, och honom läm-
nar de här!

Korosteljov suckade tungt och gick
ut. Strax dätpå kom han tillbaka
och sa:

- Vi tar oss en pfomenad, Serjo-
sja, i skogen.

- I denna väta! Han konrmer att
bli sängliggande igenl sa mamma.
Korosteljov sa:

- Han ligger i sängen alldeles
för mycket som det är. Kom, Ser'-
josja!

Snyftande lydde Serjosja. Koro-
steljov klädde själv på honom och
hand i hand gick de mot skogen.

- När man måste så måste man,
sa Ko,rosteljov. Tror du jag längtar
så till Sjolmogory? Eller mamma?
Tvärtom. Men vi måste och dåirlör
reser vi. Det är så mycket jag re-
dan måst göra i livet.

- Varför? frågade Serjosja.
- Sådant är livet.
Korosteljov talade allvarligt och

bedrövat och Serjosja kände det en
srnula lättare om hjärtat för att
också han va,r ledsen.

- Mamma och jag reser alltså dit
och så tar man itu med det nya ar-
betet. Men så är det Lonja. Han
måste genast i daghemmet. Och om
daghemme,t iigger långt avlägset
från oss, då måste vi försöka få tag
i cn barnflicka. Det är ingen lätt
sak. Så har jag mina examina att
klara. Vid varje steg måste och
måste man. Och du mås'te baira c,n
sak: tåla dej här en liten tid. Vad
sl<uile det tjäna till att tvinga dej
att vara med om alla dessa svårig-
heter? Du skulle bara bti sjukare
av det.

De behöver alls inte tvinga honom.
Han är beredcl, ja han längtar eftcr
att dela delas svårigheter. Trots dcn
övertygande tonen kunde Ser'.iosja
inte värja sig för tanken att de läm-
nade honom här, inte för att hern
kr:nde bli s.iuk utan för att han, med
sin svagar hä1sa, skr-rlle failil dem till
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last. Men hans hjärta sade honom
redan att något som man älskar in-
te kan vä,l:å €r tilL last. Och tvivel
på deras kärlek skar ho,nom allt
djupare i hjärtat.

De kom in i skogen. Dä'r var det
öde och tröstiöst. AIla löven 1åS
redan på marken, på de kala grenar-
na anade man fågelbon som under-
ifrån såg ut som dåligt nystade svar-
ta ullnystan. I sina gummistövlar
trampade Ser.iosja genom det vtita
skiktet :rv bt'una Iöv, höll Koros'tel-
.iov i handen och tänkte. Plötsligt;
sa han uttrycl<slöst:

- Det gör detsamma.
- Vad gör detsamma? frågadc

Kcrrosteljov och böide sig ner till ho-
nom.

Serjosja svarade inte.
- Det är ju bara till sommaren,

rnin po.il<e! sa Korosteljov bekymt'at.
trftcr den dagen blev Serjos.ia myc-

kct tystlåten och sluten. Han fråga-
de nästan aldrig "varför?", drog sig
of ta tillbaka, satt med uPPdragn:r
ben i tant Pasjas soffa och viskade
för sig själv. Pnomenera fick han
sällan nu: hösten, rzåtkall och ruskig,
drog sig långsamt fram och n-red den
s.iukdomen.

Korosteljov var borta mesta tiden.
På morgorlen gick han för att häm-
ta sina avgångspapper och, som han
Sä, "sätta Avikejev in i arbetet".
Me,n Serjosja glömde han inte. En
morgon upptäckte Serjosja när han
vaknade en låda nya bYggklossar,
en annan rnorgon en brun liten aPa.
Serjosja blev mycket kär i den lilla
apan, han brukade prata med henne:
"Nå, min älskling ..." I tankarna
re,ste de tillsammans till Sjolmogory.
Han viskade, kysste sin lilla aPa På
den l<alla knapp-munnen och lade
den att sova.

Dagen före avresan

Korosteljov satt ensam under lam-
pan utan skärm framför bo'rdet som
varr omvirat med bastmattor och
skrev. Plötsligt hörde han en suck
bakom sig. Han vände sig om: där
stod Serjosja i lång nattskjorta, bar-
fota och med halsen omvirad.

- Vad är det? viskade Korostel-
jov och reste sig från stolen.

- Korosteljov: sa Serjosja. Käre,
rare! Var så snäll och tag mej med
också !

- Vad är det för id6er, pojke? sa
Korosteljov och tog Serjosjas båda
händer i s,ina. Du vet ju att du inte
får springa o'mkring barfota, det är
kallt på golvet. . . Det vet du iu,
inte sant?... Vi har ju redan korn-
mit överens om alltsammans. . .

- Jag vill med tiil Sjolmogory!
snyftade Serjosja.

- Ser du, nu är dina fötter redan
ka1la, sa Korosteljov. Han lyfte upp
honom i famnen, drog nattskjortan
över fötterna på honom och tryckte
den tunna, bävande barnakroppen in-
tiII sig: - Det är ingenting att göra
åt det, förstår du, det är så. Efter-
som du alltid är sjuklig. . .

- Jag ska inte vara sjuk mera!

- När du är frisk igen kommer
jag genast och hämtar dej.

- Na'rras du inte för mej nu? frå-
gade Ser.iosja i sin sorg och lade ar-
men kring Ko,ro,steljovs ha1s.

- Nej, min pojke, jag har aldrig
ljugit för dej.

"Det har han verkligen aidrig
gjort", tänkte Serjosja, "men det hän-
de,r väl att han Ijuger också, alla
ljuger de ju ibland . . . Kanske gör
han det just nu?"

Han klamrade sig fast kring den
kraftiga manshalsen som till sin
sista tillflykt. T'1' denne man knöt
han sina största förhoppningar, hos
honom sökte han skydd och kärlek.
I(orostel.iov bar honom genotn mitt-
rummet och viskadc:

- Då kornmer .iag, och vi rcsct'
mcd tiigert . . . Dct susal' ivåig sotl cn
blixt. Vagnarna ät' fulla. .. Innrtt-t
vi hinner tänl<a oss om är vi hos
mamma... Lokomotivet visslar.

"Han kommer helt enlielt inte at.t
Iir tid att hämta nrcj", 1änkte Ser'-
jos.ia i sin själanöd. "Och miltrrllla
får heller ingen tid. Varje dag kcint-
mer det alla möjliga människor till
dem och ringer på och jämt kom-
mer de att ha att göra, examen och
sysselsätta sej med Lonia och håi,r
får jag rränta och aldrig se dcm
mel'a . . ."

- Där vi ska bo tir det en rilitig
skog, något helt :rnnat än våt' lillit
sliog här. . . med svamp, med biit'. . 

"

- Med vargar också?

- Det kan jag inte säga. Det ska
jag speciellt skafla upplysningar om
och skriva till dej . . . Det finns ocl<-
så en flod diir, där sl<a vi b:ida ba-
da... jag ska lära de:i fjärilsim...

"Vem vet", tänkte Serjosja och
hoppet steg inom hononl, han val'
trött på tvivlet. "Kanske blir det
verkligen så."

- Vi ska göra oss metsPön och
fånga fisk . . . Titta, det snöar!

FIan bar Seriosja fram till fönst-
ret. Stora vita flockar svävade ner.
tryckte sig platta mot rutan och blcv
haingande en sekund.

Serjosja kunde inte ta blicken
{rån dem. Han var alldeles utPum-
pad av so,rg, han kunde inte säga ett
ord, han bara tryckte sin våta l<ind
mot Korosteljovs.

- Nu är det ju redan vinterl Dtt
kan börja promenera igen, åka l<ail-
ke, och inna,n du vet ordet av h'ar
tiden gått. . .

- Vet du vad? sa Se'rjosja be-
kymrad. Repet i min kälke duger
inte längre, sätt i ett nYtt åt mcj.

- Absolut, absolut. Och du, min
pojke, lova mej att inte gråta mcra.
Det är bara skadligt för dej och gör
mamma ledsen och är över huvud
taget inget ftjr karlar.

Avresan
Dagcn för' ttvt'csan vill' innc.
En grå dag utan sol, utan frost.

Under natten hade snön smält På
marken och 1åg nu bara solrt ett
tunt skikt river taken. Grå himmel.
Pölar. Kåj.llidikning var inte att tänl<a
på, man hade inte ens lust att gå
ut pår gåt'den.

IVIed ett sådant väder kunde tnan
knappast vänta sig något gott. Ko-
rosteljov har dock satt i ett nytt lep
i kälken, det fastställde Serjos.ja när
han kastade en blick ut i frirstttg:tr-t.
Ko,rosteljov själv var försvunncn.
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BUCKER:

fag hör ibland engelska besökaret-
r-,1härhemma förvåna sig över ra-
de'rna av krul<växter i våra fönrst'er.

Och jag brukar alltid svara: Det är
vår trädgård, de och balkongen, dc
flesta av oss stadsbor bor ju i hyres-
Iägenheter och inte som ni i små-
hus. Hur ofta har man inte snålt
tittat på de små gräsmatto,rna i
engelska städer, bakom eller frarn-
för också anspråksIösa hus. Gräs-
rrattor, nog sto'ra att dricka afterno,on

Det ska finnas plats tör rikligt
med aatten, diirför ska krukfaten
uara ett pdr nuTnrner f ör stora

och ha höga kanter.

te på (om man näns), kantade av
perenna rabatter och vackra blom-
rnande buskar. Och detta inte i villa-
kvarteren, där finns iu rikt,iga, fina
trädgårdar som hos oss, utan inne
i städerna, gata upp och gata ned.
Och ändå har de ju så on;t om plats
rned sina 50 miljone,r invånare inotn
ett område föga större än halva
Sverige!

Men jag är i alla fall mycket glad

över mitt blomfönster. Ät sYdväst,
stort och rymligt, s,t'räcke,r det fam-
nen åt mina blommor. Lite väl myc-
ket sol förstås, men det finns möj-
lighet att föra över de icke scilhung-
rriga till andra fönster med mer skyd-
dat Iäge. Många tycker att fönster-
blo,m.mo,r är ett "pyssel" och det är
det, men ett roligt och tacksarnt
sådant. Man känne,r sig ba,ra ofta
tveksam och okunn;ig inför problem
som dyker upp i sa,mband än med
de,n ena än med den andra omhul-
dade skyddslinge,n.

Det har i år kommit ut två ut-
märkta böcker om våra rumsväxter,
späckade med upplysn:ing'ar, just så-
dana upplysn,ingar som en blomster-
vårda,re behöver. Och att förmedla

Mitt blomfonster
kun,skap om dem är det egentliga
ändamålet med denna lilla artikel.

*
Låt os,s dår börja med BLOMSTBR-

FÖNSTRET av Suen Green, känd
från TV och rad,io, såväl som från
andra böcker från blommo'nnas värld.

Sven Greens bok är faktiskt rolig
att ld,sa, ett eller flera kapitel i taget,
och förutom några färgplanscher har
den många lustiga och instruktiva
teckningar. Den börjar helt naturligt
rned fröets och sticklingens utveck-
lingshistor,ia och ger s,ina tips om
hur man skall undvika de faror, som
kan hota "barn'et". Så följen kapitel
om jorden och näringen, det livgi-
vandie vattne't, olika slag av krukor
m.m., anvisningar om hur man skall
öve,rv,inna ogynnsamma förhållanden
i våra boningsrum såsom torr luft
och värme och också i viss grad brist
på ljus under vintermånaderna. Tju-
gofem av bokens 125 sid. upptas av
en alfabetiskt ordnad förteckning på

n,ärmare ett hundratal krukväxte r
(namn på svenska och latin) och tips
för dera,s individuella vård. Det fat-
tas inte heller ett kapitel om be-
kämpandet av fridstörare - de små
djur och växter som ha'r en förmåga
att på oförklarligt sätt tränga sig
in och sprida förödelse i vår blom-
stergård.

Sist i boke,n kommer två ko'rta ka-
pitel o'm "miniatyrträdgår'dar" - de
där små som är så roliga för barn,en
at,t hjäIpa till att sätta ihop - och
Min blomma,nde balkong! Det som
där särskilt intresse,t'at undertechnad

En f rodig glorinia. (Bilden ur
V å.ra udnner rumsuiitterna.)

är hur man kan isole,ra sin balkong-
låda mot rrinterkölden och där driva
tidiga lökväxter. Tänk att kanske
ha egna snödroppar i stäIlet för att
bara avundsamt titta på andras, där
de står bakom sitt staket! Jag ska i
alla faIl försöka och lyckas det ska
Vi Kvinnor få ett foto av dcm i vår!

Viil skyddade souer blomsterlö-
lcurna sin uintersömn på' balkort'
gen för att på, udrkanten börja
sticlr,a upp huuudena. Snart myll'
rar krokus, tulpaner, hyacinter
och narcisser fram. (Teckningd.rna

hiimtade ur Blom'sterfönstret.)

*

Den andra av de båda böckerna,
VÄRA VÄNNER RUMSVÄXTER-
NA av Linu,s Ekbrant, har mer l<a-

raktären av uppslagsbok. För'fatta-
rnn hrr i månpa år varit lärare vid
Alnarp och där bland annat unde'r-
visat i trädgårdsskolan. Han är de'ss-

utorn både föreläsare och författare
och anses som en av våra kunnigaste
fackmän på blomsterodlingens om-
r'åde. Dessutom är han skicklig foto-
graf och boken är uto'mo'rdentligt
vacker med ett hundratal blomfoton
i färg och väl 300 i svart och vitt,
så gott som alla tagna av honom
själv. Efter en kortare instruktiv in-
ledning: Rumsväxternas fordringar
och skötsel ' allmänhet, följer: Växt-
bcskrivning;rr och odlingsanvisnin-
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Vörldskongressen i Moskvo:

Ett JA frcden och livctrill
"Si tous les gens du monde,
se donnaient La main -On pouuait faire une belle ronde
autour du monde ..."

"Om a1l världens människor räch-
te va,randra handen, kunde vi bilda
en vacker ring runt hela jorden. . ."
Denna lilla fredsdikt hörde jag en
gång under krigsåren en fransk flic-
ka läsa, och den kommer mig osökt
i tankarna när jag söker samman-
fatta mina int,ryck från Världskon-
gressen för allmän avrustning och
fred som ägde rum i Moskva 9-14
juli.

Här samlades människor från hela
vä,rlden, från öst och väst, från syd
och nord. Vi hade skilda uppfatt-
ningar i politiska, religiösa och and-
ra frågor me,n vi räckte varandra
händerna, bokstavligt och bildligt,
och diktens ord orn en uacker ring
runt jorden liksom förverkligades
inför ens ögon. Vi kom samman för
att diskute,ra ,nutidens viktigaste an-
gelägenhet, frågan om krig eller

gar, en avdelning på 300 sidor - det
totala sidantalet är 368. Det heia av-
slutas med ett svenskt namnregister
plus motsvarande latinska namn och
är a,lltså mycket Iätt att hitta i också
för dern som ej kan latin!

Båda böckerna är utmärkt trevliga,
var och en i s,in art. Man skulle kanske
kunna säga, att medan författaren
till "Blo,msterfönstret" vänder sig till
läsaren som en amatör till amatör-er,
ha'r rnan i "Våra vänner krukväx-
terna" emellanåt en känsla av att
yrkesma'nnen inte är långt bort,a.
Om detta gör boken något tyngr.e,
lättas framställningen å andra sidan
upp av de många utsökta illustratio-
nerna. Och om det inte står i vår
förmåga att skaffa olika arter.den ab-
solut bästa jor,dblandningen, kan det
ändå vara roligt att få ,en a,ning om
idealet! Författaren antyder för öv-
rigt att man kan nå goda resultat
äve,n med betydligt enklarre sarn-
mansättningar.

Sven Green: Blomsterf önstret. Natur
och I{ultur. Pris häft. 1b:-, inb.
19:-.

Linus Ekbrant: Vå"ra uiinner ntms-
uiirterna. Saxon & Lindström.
Pris häft. 15:50. inb. 18:50.

s. F.
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fred eller', för' att hålla sig till kon-
gressens egen preciserade formule-
ring: fråga'n om hur folken i hela
världen skall förmå sina regeringar'
att ingå avtal om allmän och total
avrustning.

"Vet ni, flickor, att det pågår en
fredskongress här i Moskva?" frå-
gade jag en dag en grupp skolflickor,
sådana där små rärå Vär€lser med
flätor och rosetter. "Kanjesjno"
naturlig,tvis, "det vet alla ryska
ba'rn", blev svaret. Det är tydligt att
de vet mera om fredsfrågans betydel-
se än deras jämnåriga hä,r i Sverige.

Kongressen pågick en vecka. Det
var e'tt intensivt arbete under ple-
narsammanträdena och i de många
kommission,erna. Och för mig blev
det hela en oförglömlig upplevelse.
Enbart att få s,e alla dessa delegater,
över 2.000 (därav 754 kvinnor), från
121 Iänder represen,terande olika ra-
ser, kulturer och samhällssystem,
var en fantastisk expos6 av be-
g,reppet mänskl,igheten. Än merra för-
stärktes och klarnade detta intrycl<
då man lys,snade till allt som på en
mång{ald olika språk sades från
talarstol,en. Liksom kosmoLn,auten
f rån sitt rymdskepp kan se hela

vår jord så gav kongressen en
oförliknelig utblick över hela mänsk-
ligheten, denna mänsklighet som i
dag ha'r alla andliga och materriella
resurser för att kunna leva i fred
och lycka men som samtidigt står
färdig att förinta sig sjä,Iv i kärn-
vapenkrigets dödsbrand.

*
Här talade delegater från länder

med olika samhällssystem, fr'ån ko-
loniala och haivkoloniala länder eller
länder som nyligen återvunnit na-
tionell självständighet. Här taladc
män och kvinnor från länder som
just nu står i världspolitiken-s cent-
rum: Tyskland, Ko'ngo, Algeriet,
Vietnam och här talade en repr'esen-
tant från Sver.''ige - landet som haft
fred i 148 år. Alla talade de fritt ur
hjärtat om sina folks o'ro inlör den
överhängande faran av ett atomkrig,
om dera,s längtan att få leva i en av-
rustad värld.

"Antingen måste vi kasta vapn,en
i havet - eller går vi sjäIva över-
bord", var slutorden i den indone-
siske delegatens tal.

Djupt rörda blev vi alla när en
amerikansk kvinna. reo,resentan,t för

Frå.n alla uiirldsdelar kom del.egaterna. Hiir ser
ui en indiska bekanta sig med en Liten moskuatös.



rörelsen "Kvinnor st,rejkar för fr:e-
den", berättade att hennes 9-årige
son en dag kom till henne med frå-
gan: "Är det sant att vi alla ska
briinnas ihjäi?" Hon svarade att
detta är inte sant och lovade honom
att sånt inte skall få hända!

Mer än någonsin tidigare be,lyste
denna kongress hur män,niskorna
världen över fördömer kriget i alla
dcss former, hur de längtar efter att
få leva i fred och vänskap med va'r-
andra, oäVse,tt politiskt samhäIlssy-
stem.

Det var denna folkens naturliga
strävan till vänskap öve,r grän's'erna

som kosmonauten Titov hänsyftade
pä nåir han i sitt tal inför kongr,es-
sen bl. a. sade: "Från mitt rymdskepp
såg jag iorden som en enhet, jag
s;åg inga gränser."

I(ongressen var stimule,rande också
därför att den gav ett starkt intryck
av hur fredskrafterna i hela världen
breddas, enas och växer i styrka.
Diktaren Pablo Neruda från Chile
gav uttryck för detta i följande ord:
"Då Picassos duva för några år se-
dan bredde ut sina vingar trrodde vi
inte att deras spännvidd var så stor
att den skulle nå det förslavade Af-
rika och det eldiga Karibien. Men
i dag är' duvan känd i hela världen!
Här har vi rru samlats för att suset
Irån hennes vingar inte skall tystn,a."

Hela världskongressen var ett
starkt N E J tiil kriget och ett J A
ti1l freden och livet.

En magnifik iscensättning av dessa
två begrepp, l<rig och fred, såg vi vid
en föreställning som våra älskvä,rda
sovjetiska värda,r anordnat som en
hyllning till kong,r,essen. Den slutade
rned en mäktig fredsuppmarsch på
scenen - en framtidsvision om alla
folks förbröd,ring så unde,rbart
va,cker att jag sent skall glömma den.
Hänförda som vi var uppsökte vi
efter förestäIlningen de u,nga skåde-
spelarna för att tacka dem.

Jag fick tillfälle att krama om
den lilla åttaåriga Len,a, med ljusa
flätor och uttrycksfulla blå ögon.
Bilden av den söta flickungen har
etsat sig fast i m,itt minne. Hel,a den
lilla ljusa varels,en tycktes mig vara
en enda vädjan om fred - och sk'räm-
mande är tanke,n att det tillverkas
och lagras förfärliga vapen som kan
komma att användas mot den lilla
Lena och and;ra små ba'rn.

Det är vi vuxna som måst€ ,SVärå

för att dessa vapen ald,rig komm,er
til1 användning och aldirig hotar den
lilla ryska flickan eller de ame,r,i-
kanska barnen eller några barn i

Morincr Popovitj:

Marina Popotsitj med
budskapet on1, den

dottern Natasja efter
Igckliga landningen.

hustrur, systrat,

:::fi'tr:li

Till er som ar möd rar
fåstmöf ...

"Nu, då min make Pavel Popovitj
och hans vän Andrijan Niko)ajev
har återvänt från kosmo,s efter att
ha företagit en enastående flyg-
ning med rymdskeppen Vostok III
och Vostok IV skulle ja:g vilja säga
ctt par ord till er som är mödrar,
hustrur, systrar och fäs'trnör.

Min make och harns vän Andrijan
åir officerare i sovjetarmen. Jag sjäIv
är också flygare, men alla våra tan-
ka,r åir inriktade på att det alltid
sliall råda fred i hela världen. Jag
tvivla,r inte på att detta är en sa,k

som kvinno,r i heia världern önskar.

Alla kvinnor, oavsett åider, /rke,
samhä11sställnLing, nationalitet och
trosbekännels,e, måste uppleva s'am-
ma känslor då de börja'r tala om
krig. Ett krig kan inte ge nfuont,ing
annat än sorg och tårarr. J ba,rndo,men
upplevde jag och min make krigets
alla faso,r. Vi önskar ingenting högre
än att vår dotter, sexåriga Natasja,
liksom aila andra ba,rn på jo'rden
skall skonas från det som vi f,ick
uppleva.

Vi kvinnor kan göra mycket för
att förhindra en upprepning av den
blodiga massaker som krävde livet

på så många människorr solrr varr oss
nära och kära. Det är därför jag i
dag vänder mig till er, kända och
okända vänner, med uppmaning att
ni skall strdva för fred och glädje
på jorden.

Jag önskar att n,i alla skall upp-
leva sarnma lycka och stolthet över
en kär människa, över ert land, som
jag i dag känner. Jag är säker på att
clcn dag inte är avlägsen då en kvinna
iromrner att fiyga till kosmos. Den,na
flygning kornmer att ägnas kvinno,r-
nas kamp för den fred som männi-
skornas hjärtan så vänta,r på. Jag
tvivlar inte på att kvinnorna jäm-
sides med männen kommer att bana
nya rymdvägar till a,ndra världs-
delar."

,k

Om denna hälsning till kvinnorna
skrev red. Hjörne i Göteborgs-Pos-
len:

"Patetiskt, säge,r ni kanske. De
vanliga fredsdekla,rationerna, fort-
sät,te'r ni. Ja, på sätt och vis. Me,n de
som haft kontakt med det ryska fol-
ket ha'r inte svårt att tro på ärlig-
hete,n i Marina Popovitjs appell. Rys-
ka foiket har under detta sekel upp-
levt tre stora krig: det ,rysk-japanska,
första världskriget och a,ndra världs-världen. Henia Larsson
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vardagssysselsättning höIl på att helt
försvinna. Allt gammalt och ädelt
byttes ut mot dåtidens formvidrriga
industrialster. Vackra möbler, mat-
tor och bonader föstes upp på vin-
den att gå sin förgängelse till mötes.

Inför detta faktum började en del
framsynta kvinnor på 1870-1880-ta-
let att målmedvetet ar.beta för att
r'ädda vad som återstod av vår aII-
mogekultur. Liti Zickerman, som
man l<allat vår mo,de,rna hemslöjds
skapare, for land och rike runt och
samlade ihop bilder och mön,ster.
Hennes samlingar förvaras nu på
Nordiska museet.

Så småningom började man att i
län efter iän bilda hemslöjdsför-
eningar. Dessa förenades i ett riks-
förbund den 25 nov. 1912.

Hemslö j sf öreningarnas ve,rlisamhet
under de gångna 50 åre,n har satt
spår i det svenska kulturlivet. Inte
bara därigenom att de från förgäng-
elsen räddat en viktig del av vårt
kulturarv utan även som in,spiratör
Iör' formgivningen inom bl. a. textiJ.-
och möbelindustrin. Dessa hämtan
ofta sina id6er från alster som ko,m-
mit fram genom hemslöjdsförening-
afnas verksamhet. De har bidragit

till att nran fått upp ögonen för det
värdefulla i det handgjorda, vilket
i dag är en garanti för något som är
förrne,r och bättre och för vilket man
gärna betalar mer för att få äga.

Des,sutom har hemslöjden en funk-
t,ion att fylla rent terapeutiskt i nu-
tidsmänniskan,s jäktade tillvaro. En
pånyttfödelse av det arbetande fol-
kets hemslöjd, för eget b'ruk, borde
vara det mål man vill nå genom de
slöjd- och vävkurser som anordnas
landet runt. En motvikt mot ensidigt
tempoarbete, som ger utlopp för den
skaparvilja som finn,s hos alla män-
n,iskor och som tillfredsställer både
kropp och sjäI.

Vad vi får se på årets utställning
är dels exempel på olika specialite-
ter man ha,r i våra sve,nska land-
skap. Korgar, tyger, bonader, slöjd-
alster, syltkrukor, julprydnader en-
ligt gamla förebilder. Dessa genuina
"uralste,r" tycke,r jag står i en klass
helt för sig. Man skulle önska att
denna sorts hernslöjd, skapad utan
expe,rte'rs och desig,n,€rs ffl€dverkan,
skulle vida,reutvecklas och bringas
att blomma nikligare än vad som
nu är fallet.

Dels får vi s'e prov på viljan till
fr)rnyelse inom hemslöjden i bl. a.
Ingrid Dessaus mattor', Marianne von
Mr-inchovs lurunröbler samt i ett
stort antal möbel- och gardintyger
och €n de1 modern kera'mik. Både

Det uackra "Tornaskorset" skuret med,
kniu i, asp.

F'or att rädda cft kulturarv
L-ör snalt 50 lrr sedan grundadcs
I Svenska HemsIöjdsIör'eningarnas
Riksför'bund. Detta celcbreras med
e,n stort upplagd utställning på Lilje-
valchs konsthall. den 24 aug.-7 okt.

I slutet av Iör'ra århundradet höll
vår hremstöjd på att helt gå förlorad
genom industrialismens frammarsch.
Då blev det pIötsligt mycket finare
med maskingjort än hernslöjdat,
smakligare med köpebröd än hem-
bakt och "så småningom började m:in-
nisl<orna i vårt land att helt tapprr
I<ontakten med de gamla traditio-
nerna. f)en handaskicklighet och det
skaparbehov, som varit en naturlig

kriget sarnt massot' av småkrig och
dessutom revolutioner och inbör'des-
krig. Dess lidande.n ha varit så fluk-
tansvärda och förstörelsen så ohygg-
lig att det vore mer än underligt
om de inte tänkte och talade orn
fred.

Taiet om fred är kansl<e bara lösL
pr"at hos vissa politiker och hos mar'-
skalkar och generaler'. Mcn det är'
ärligt hos ett {olk som haft så ohygg-
liga upplevelser av krig och revolu-
tione,r som sovjetfolken haft. Trium-
ferna på den fredliga l<ulturens om-
råde och med rymdfärderna äro dem
väl unnade."
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VÄGRÄTA ORD

1. Sådana bör' miln inte inlåta sig
p:r.

12. Flicknamn.
1ri. G.iorde profeterna.
i5. Ligger i Sydamelikrr.
16. Obchagligt.
17. Riiclia.
19. Ar-tt:rl.
20. Tidning.
21. It/Iot ccnlr'urn.
22. Blul<ar' }<alvcn gör'a - och andra

ungar ocksii.
25. Brul<:rr ocl<sri den skön:rstc los

med tiden.
27. Fågel.
28. Färsk.
il0. Känd hor.sordsgudom.

Karg au pil enligt gammal törebild".

gammali; och nytt trivs väl tillsarn-
mans. Det är' r'oligt att se en vacker
förny else och dei, är underbart att
se hur väl de gamla formerna tål
jåimförelse med det nya.

Birgitta l\[almsten

il1. Po.iknamn.
32. Kör.
33. Var ni kanske under semestern?
35. Brukar inleda slutsats.
ll7. Från.
ll9. Är väl full vid det här laget.
40. Piifrestande för' i)ronen.
-12. Arbetsskygg.
.111. Karlladcs bot'gat'clot,ttlt'n i stirnd"s-

samhället.
Engelsk titel.
Förströ.
Kan man också i sl<rinda.
En av Isaks många sönet'.
Det syns sällan på hatten i år.
Hör titl släkten.
En sådan innehåller "socker i
mängd.
Bör mejeristen kunna.
Finns i vårt dricksvatten.
En hård tillva,ro som skiidrats i
många böcker.

LODRÄTA ORD

Där har många stridshandlingar
ägt rum de senaste åre'n.
ViIl varje männisl<a bli.
Hemmabio.
Hoppas vi slippa länge än.
Felslagen förhoppning.
Utmärker sig inte för klokskap.
Också ett bo.
Bör man med varmt hjärta.
Lagas av blad.
Påminna.
Skrevs på sten.
Inga vänner precis.
Olycksbådande ljud.
Ti11.
Inte de andra.
Innehåller många delar.
Menar.
Ett adjektiv som vi knappast an-
vänder om år'ets semesterdagar.
Husdjur.
Både vänster och höge,r förekom-
mer i s,po,rtreferat.en.
En svensk tidskrift.
Ett grammatikaliskt begrepp.
Innehavare.

36. Fin fru värre.
38. Har sysselsatt vår'a tankar den

senaste tiden.
ll9. Kan ti]l och med en los anfäktas

av.
41. Börjar kanske engelsn-iannen sitt

brev med.
4(i. Forolycl<ades.
48. Luktar illa.
49. Hoppas vi ni är av detta.
50. Gör ni nog inte inför svårighe-

terna.
51. Buske.
53. Bärmedel.
54. Måste man någonstans.
55. Snöns fiende nummer ett.
57. Van1ig förkortning.
58. Bör ha trivts i sommar.
59. Fågel.

Lösningarna skall val'a oss till-
handa senast den 1 nov. De-. tre först
öppnade rätta lösningarna belcjnas
med bokpriser. Märk kuvertet "Kors-
old nr' 6".

Lösning till korsord nr 3-4

PRISTAGARE:
1:a pris: Ulla Svensson, Wcnner-

bclgsgatan 1B D, L,idköping.
2:a plis: Astrid Erickson, Kungs-

viigen 6 B, Esliilstuna.

Hondsken ör kqstod . . .

Forts. fr. sid. 9

Att anstränga sig för att bli duktig,
det är e,n verklig uppgift, det ut-
vecklar personligheten och det är i
rege,l möjligt att genomföra. Men att
bruka sin tid, sina pengar och sina
krafter på utseendet, det är i regel
att sIösa bort sig själv, därför att
få är eller blir så vackra att de kan
leva av det och därför att shönheten
i alla fall är högst förgänglig och be-
fordra,r navelbeskådande.

Men den vanliga kvinnan har kom-
mit i en ohållbar situation. Samtidigt
som hon lever i ett manrssamhäIle,
där mannens duglighet och inflytan-
de är'uppenbara och avgörande och
hon därför kommer till korta som
människa, räcker hon heller inte
till för den sex-roll hon fått sig tilt-
delad. Varje dag blir hon påmind

Forts. d, sid. 19

Korsord nr 6
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Att göra rent efter sig
f) o,rde inte husvärdarna - eller de-
l]rnr vicevärdar - kontrollera hur
fotk åtlyde,r be,stämmelserna i hyres-
kontrakten om att man vid f'yttning
är skyldig att göra rent efter sig?
Elle,r är det en sak som de st,runtar
i eftersom det inte är de som behö-
ver ta hand om smutsen utan den
nye hyresgästen?

Nog kan man bli både arg och led-
sen över att behöva göra rent efter
andra utan ett öre,s ersättn,ing, sä-
gcr e,n av våra läsarinnor och berät-
Lctl.

Vi bytte lägenhet i juli, flyttade
fr'ån ett familjehotell med mattvång
och till en trea. Vi var utledsna på
den trista maten. För familjen vi
bytte med var familjehotellets dag-
hem svaret på årsiånga bönen om
en bra place'ring för de två yngsta.
AIlt var alltså frid och fröjd. I god

tid började vi packa och grundligt
städa efter oss. Dagen före flytt-
ningen bad våra efterträdare att re-
dan sa,mma dag få börja med in-
flyttn,ingen. Vi friställde ena rum-
rnet och på kvällen flyttade de en
massa prylar med hjälp av privat-
bil. Det höll de på med till klockan
halv ett på natten. Nästa morgon
Iämnade vi vår minutiöst rengjorda
lägenhet för att ta den nya i besitt-
ning. Och fann att där inte lyfts ett
finger för att göra rent. Skåpen, spi-
sen, fön,ste,r, dörrar och go1v, allt
var smutsigt. I flera dagar höll min

PLASTPÄSAR KRr.rVG LEKSAKER iir ett otys,
f a st slo g hiirf örle de n Konsumentinstr.tutet s " Rå.d
och Rön". Man rnå.ste starkt protestera mot att
de anuönds till förpackningar diir de med ldtt-
hetkanhamna direkt i hiinderna på,
b a r n e n. Ofta kan de med ldtth,et trd.das öuer
huuudet och denna spdnnande lek har kostat
många barn liuet. Bort med plastpåsen från
barnens leksaker, sdger Råd och Rön. Vi in-

stiimmer!

bus,siga svägerska och jag på att
göra rent efter de avflyttade. Tur
att min semester börjat då, anna'rs
vet jag inte hur vi skulle klarat det.
Men det är ju inte pre,cis så man
tänker sig sin seme,ster . . .

Min bussiga svägerska upplevde
precis detsamma för ett par år se-
dan när hon och hennes famili flyt-
tade. Bara med den skillnaden att
i den lägenhet de flyttade in i hade
huset,s tonåringar använ,t vardags-
rummet till bilverksad, så man ficl<
kosta på en ny korkmatta också!

Och ungefär detsamlrlä Vår vi med
om för tre år sedan när vi själva
lyckats på bostadsmarknade'ns bytes-

sektion. Det var praktiskt taget bara
golve'n som sopats av. Så tydligen
är det ganska vanligt att fo,lk läm-
nar if,rån sig lägenhetern,a i ostädat
skick.

V,i hörde emelle,rtid nylige,n om
ett fall där de nyinflyttande hyres-
gästerna inte var lika flata som vi.
IVär de upptäckte att lägenheten in,te
lengjorts kallade de ögonblickligen
på vicevärde,n. Sedan meddelades
den avflyttade hynesgästen att ma,n
beställt folk från arbetsfö,rmed1inge,n
att göra rent efter honom och att
räkningen skulle tillställas honorn.
Det blev en historia på 200 kronor
och han fick snällt betala! Ett efter-
föIjansvärt exempel om man råkar
ut för folk som inte skäms för att
lämna den egna lorten kvar åt andra.

O Det är egentligen vid knuten
slipsa,rna slits och när de börjar se

"tufsiga" ut där kastas de bort. Det
är skada, eftersom det i regel rör
sej om fint sidern, skrive,r sign. Su-
sanne och be'rättar hiur hon utnytt-
jar maken,s kass,erade 'slipsarr:

Av en siips får jag "klänning" tiil
två klädhängare. Jag skruvar bort
kroken från den enkla trägaJ.gen,

klipper slipsen mitt av på mitten
så jag får två bitar, so,m alltså räc-
ker tiil två galgar. Den smala ändan
sys ihop och slipsbite,n trädes över
galgen. Där slipsen blir bredare
och är öppen klipper jag bort över-
flödigt tyg och kastar sedan ihop
med fina stygn längs galgen. Sedan
är det bara att s,kruva fast kroken
på sin p1ats. Med åren har jag fått
många vackra klädhängare på det
sättet, hängare som är skonsamma
mot kläde,rna.

O Ett annat tips komme,r från
sign. Rosa:

Så här års när vitkålen är mjäll
och fin vill man gärna bjuda famil-
jen på kåldolmar. Men det ä,r en
rätt sorn verkligen inte är snabb-
lagad. Värst tycker jag det är när

dolmarna ska bindas samman med
tråd eller med hjälp av tandpetare

- för att inte tala om när man se-
dan ska avlägsna "bindemedlet" från
de varma dolmarna för.e se,rveringen.
Nu har jag hittat ett fint knep som
jag gärna vi'l vidarebefodra tili Vi
Kvinnors läsar.e: Jag ta,r helt enkelt
en äggvita, vispar den en aning och
rned hjälp av en liten brödpensel
bestryker jag kålbladets yttre kant
med äggvita och sluter till. Det går
som en dan,s, ingen kåldolm blir
trasig och oaptitlig och inga pinnar
eller trådar behöver avJägsnas när
rätten ska på bordet.

Bilden uisar åskådligt hur n'Lan
går tilluiiga för att au en gammal
slips få. klddsel till tuå. klddgalgar.

IQtP oc/) råd

"fråo 
bandig
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Serjosjo . . .

Forts. !r. sid. 12

Mamma satt och ammade Lonja.
Jämt ammade hon honom... Leende
sa hon till Serjosja:

- Titta bara vilken söt liten näsa
han har.

Serjosja tittade: inget särskilt.
"Ffon tycker om hans näsa", tänkte
Serjosja. "därför att hon älskar ho-
nom. För-r älskade hon mej ..."

Och han gick ut till tant Pasja.
- Vad gör du där? frågade han

med tjock röst.
- Ser du inte det, svarade tant

Pasja med rätta. Kotletter.
- Vadör är det så många?
- De ska räcka tiII middag åt

oss alla och till matsäck för dem på
res,an.

- Reser de snart?

- Inte alldeles snart. I kväll.

- Om hur många timmar?

- Det är många timmar kvar till
dess.

De åt i all hast. Ute var det redan
alldeles nermörkt. Korosteljov ring-
de upp någon och tog adjö. Serjosja
tryckte sig intiil hans knän och
rörde sig knappast medan Korostel-
jov under samtalet rufsade om i
hans hår med sina smala fingrar.

Chaufför'en Timosjin kom in och
frågade: - Nå, är ni färdiga?

Tant Pasja föIjde med honom ut.
Mamma började linda in Lonja i ett
vadderat täcke. Korosteljov sa:

- Inte äD, annars blir det för
varmt för honom. Vi har tid än.

Han hjälpte Timosjin att bära ut
de packade väsl<orna. Genorn dörren
strömmade kylan in i rumnet. Timo-
sjin och Korosteljov drog in snö med
stövlalna. de torkade inte av sig om
fötterna och tant Pasja sa ingenting,
ty hon visste: nu Iönar det sig inte!
Det bildades pölar på golvet, där
blev r'ått och smutsigt. Det luktade
av snö. bastmattor och tobak.

Nu r,ar ailt därute: möblerna, kof-
fertarna. väskorna med matsäck. pa-
ketet med Lonjas lindor. Hur tom-
ma rum dock kan vara! Bara några
papper ligger och skräpar och en
dammig medicinflaska.

Korosteljov tog Serjosja under ar-
marna och lyfte honom högt, kysste
honom varmt och sa beslutsamt: -På återseende, min pojke. Ha det
gott och glöm inte vår överenskom-
melse.

Mamma började kyssa Serjosja
och gråta: - Serjosja, säg adjö till
mej !

- Adjö. adjö, svarade han has-
tigt. Han andades häftigt och såg
på Kolosteljov. Belöningen uteblev
inte. Korosteljov sa:

- Dr: är en tapper karl, Serjo-
sja.

- Ni har ju glömt att sätta er
ner, så som det är brukligt före en
avresa ! ropade piötsligt tant Pasja.

De vände tillbaka in i rummet och
satt ett ögonblick tigande och såg
på varandra. Tant Pasja reste sig
först och sa:

- Och nu. med Gud!
De gick ut. Det snöade, allt om-

kring var vitt. Dörren stod vidöp-
pen. På väggen håingde en lykta
med ett ljus i och i dess sken virv-

lade snöflingorna omkring. Lastbi-
len rned packningen stod mitt på
gården. Tirnosjin täckte över packar-
na med ptesenningen. Sjurik hjälpte
honom. FoIk stod nunt omkring:
Sjuriks rnor, Lida, och alla möjliga
and,ra människor som ville ta farväl
av I(orosteljov och mamma. Alli-
hopa och allt runt omkring förefölI
Serjosja främmande, som om han
aldrig sett det förr. Deras röster
klingade också frdrnmande. . .

- Det blir en besvärlig resa, sa
Timosjin rned främmande röst. Det
är halt.

Korosteljov hjälpte mamma och
Lonja in i förarhytten och vecklade
om dem en filt: han äiskar dem mer
än alla andra, han ser till att de har
det bra. . . Själv svingade han sig
upp på flaket och stod där hög som
en staty.

- Kryp under presenningen, Mit-
ja! ropade tant Pasja. Ann,ars pis-
kar snön dej i ansiktet!

Han hörde inte på henne och sa:

- Serjosja, gå åt sidan, så du inte
kommer under bilen.

Motorn började brumma. Timosjin
satte sig vid ratten. Vagnen gnissla-
de, ryckte framåt, så tillbaka, fram-
åt och tilibaka igen. Snart är den
borta, man stänger dörren, släcker
lyktan och det är slutet.

Serjosja stod avsides i snöyran.
Ansträngt tänkte han på sitt löfte
och bara ibland steg ur hans bröst
en lång, tröstlös nästan stum snyft-
ning. Och två ensamma tårar sipp-
rade genom ögonfransarna och gläns-
te i ljusskenet: två tunga tårar. inga
barnatårar längre, nej en pojkes tå-
rar. bittra, frätande och stolta...

Han höI1 inte ut längre, gjorde
helt om och gicli in, ihopkröl<t av
smärta.

- Vänta! skrek plötsligt Korostel-
jov och bultade på Timosjins förar-
hytt. Serjosja! Skynda dej! Fort!
Hämta dina saker! Du följer medl

Och han hoppade ner på marken.

- Sk1'nda dej ! Vad har du att
packa in? Allt ditt pick och pack.
Leksakerna. Skynda på!

- Mitja, vad tar du dej till! Mit-
ja, tänk dej för! Mitja, har du bli-
vit galen? skrek tant Pasja och
mamma med ur förarhytten. Upp-
rörd och förargad svarade han:

- Ah, prat. Det är ju, vet ni, det
är ju helt enkelt tortyr. Ni får göra
hur ni vill, men jag står inte nt med
det. Och därmed punkt.

- O Gud, o Gud! Han kommer att
gå under där! kraxade tant Pasja.

- Håll upp med det där, sa Koro-
steljov. Jag tar på mej ansvaret, för-
stått? Inget kommer att hända ho-
nom. Alla de där dumheterna har
ni fått i huvudet. Skynda dej, skyn-
da, Serjosja!

Och han sprang in i huset.
Serjosja var till en början som för-

sten,ad, han kunde inte fatta det.
Hans hjärta slog så häftigt att det
bultade i tinningarna. Så sprang han
in i huset, alldeles an'dlös, genom
rummet, fick tag i sin lilla apa i
flykten - och plötsligt övermanna-
des han av förtvivlan: Korosteliov
hade väl hunnit tänka sej för, mam-
ma och tant Pasja hade säkert över-
talat honom - och han sprang till-

baka igen. Men Korosteljov l<om
springande mot honom.

- Skynda dej, fort! Tilisammans
började de packa ihop Serjosjas sa-
ker. Som i feber grep Serjosja för-
sta bästa han fick tag i av sina
grejor och slängde det i kistan som
tant Pasja tagit in. Hjärtat bultade
ända upp i halsen på honom och
gjorde det svårt att andas och att
höra.

- Fortare, fortare! skrek han
medan tant Pasja pälsade på honom.
Så slet han sig lös och sökte Ko,ro-
steljov med ögonen. Men bilen stod
på samma plats och bredvid stod
Korosteljov och uppmanade honom
att ta adjö av alla.

När det var gjort lyfte han upp
Serjosja och stoppade in honom i
förarhytten hos mamma och Lonja.

I förarhytten är det trångt: en,
två, tre, fyra personör, oj då! Timo-
sjin röker. Serjosja måste hosta.
Han sitter inklämd mellan Timosjin
och mamma. mössan har halkat ner
på ögonen, halsduken hotar strYpa
honom och man ser ingenting utom
vindrutan som lyses upp av bilens
lyktor och snön som virvlar mot
den. Förfärligt obel<vämt, men det
bekymrar inte oss: vi reser. Vi reser
alla tillsammans i vår bil, vår Timo-
sjin kör oss och därute. över oss,
åker Korosteljov, han äiskar oss,
han bär ansvaret för oss, snön Pis-
kar honom i ansiktet, men han har
satt oss i förarhytten. han tar oss
med allesamman till Siolmogory, vil-
ken lycka. Ovissheten, det gör' in-
genting. men säkert är det härligt
där, därför att vi reser dit. Timo-
sjin tutar varnande och den glitt-
rande snön stormar mot vindrutan,
direlit mot Serjosja.

Hondsken ör kostod . . .

lrorf s. f r. sicl. 17

om och måste medge att hon inte
är och aldrig kan bli som kvinnan
i annonsen, i TV-rutan och i filmen.
N[en nöd 1är naken kvinna sPinna
och därför spinner hon oavbrutet för
att om möjligt döIja sin egen ofull-
komlighet. Tjocka anklar blir en
olycka. ålderdom en förbannelse.

Den som är vacker har framgång!
Tydligare kan det väl inte sägas att
skönhetsl<ravet gått över från shorv-
businessens rrärld ti]l att omfatta
kvinnoidrotten, metallindustrin osv.

- med andra ord har ryckt in i vår
egen vardag och är ett hot mer än
en utmaning. Metodiken är så gott
som genomförd. Jag säger så gott
som. därför att jag tro,r att den
nämnda parollen så småningom kom-
mer att lyda: Den som inte är vac-
ker förtjänar det! Jag tror vi går
mot en tid som vill göra spegeln
på väggen till föremål för kvinnor-
nas kärlek och hat, medan männen
riktar blicken mot stjärnorna och nåv.'

dem.
Reidun NEgaard

-
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Kontokt med
Forts. !r. siil. 4

i nybyggda fuktiga lägenheter för
att få billigare hyra, och som när
lägenheten var torr fick ge plats
för nästa hyresgäst. Ej säIlan var det
familjer med många barn, som hade
svårt att få lägenhet. Jag träffade
sådana stora familjer, som hade
måst smuggla in några av sina
barn på natten, därför att hyresvär-
den ej tog emot familjer med mer
än två eller tre barn - 'men vi var
sex' som en bekymrad husmor
sade.

Inneboendesystemet florerade på
ett sätt som gav anledning till många
skriverier. Social Tidskrift, som an-
sågs mycket radikal, tog upp frågan
och gick i härnad mot vad som kal-
Iades'inneboendeeländet'. En inne-
boende kunde ofta ej få hyra annat
än en sängplats för natten tili viss
tid på morgonen och efter liggdags
på kvällen. Främmande män och
kvinnor bodde i samma rum som
familjen, och man fick ibland packa
ihop sig så att det på kvällarna ej
fanns plats mellan bäddarna. Jag
minns att jael frågade en prydlig me-
delåIders jungfru, som lämnat sin
plats för att utbilda sig till barnmor-
ska och ej kunnat finna någon an-
nan bostad, hur hon klarade sig. 'Ja,
man kan naturligtvis inte klä av sig
eller tvätta sig', sade hon, 'man får
försöka att gå till någon bekant
ibland för att byta och tvätta sig,
eller till badhuset om man har råd.'
Jag vet inte om den nutida trång-
boddheten är så mycket bättre, men
bostädernas kvalitet och bekvämlig-
het är en helt anna'n. Av de nog så
pittoreska men osunda 'stadens kå-
kar' är de flesta nu borta. och de
som finns kvar är reparerade och
ofta mycket hemtrevliga.

Det var ett intressant men ofta
tungsamt arbete. Man såg mycket
elände, och det var förvånande hur
snygga och prydliga de trots allt
höll sina hem."

Skolköksinspektris
i Stockholm

Jag hade arbetat tre år i bostads-
inspektionen, när jag biev erbjuden
plats i Stockholms folkskolor som
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}uanlig sjukdom

När jag härförleden 1åg sjuk tiII
sängs släppte min fru in lilla Bat'-
bro i sovrummet. Barbro är 6 år
och den näst äldsta av grannfamil-
jens fem barn.

Barbro neg vackert och såg sig
sedan nyfiket omkring i rummet och
spejade i vråarna. "Vad letar du
efter?" frågade jag. Lilla Barbro
ville först inte ut med språket. Men
det var tydligt att hon saknade nå-
got hon annars var van att se vid
"sjukdo'mstillfäl1en". Så lyste ett le-
ende upp hennes runda ansikte och
ful1 av vetgirighet utbrast hon: "Bd-
bAn aill iag se!" P. G.

skolköksinspektris, en alldeles ny be-
fa:ttning. Seda,n den första gruppen
skolkökslärarinnor gått ut, hade
Stockholms stads folkskolor öppnat
egna skolkök, de,t ena efter det and-
tra, av olika typer, mycket olika loka-
ler, inredn,ing och storlek. Man bör-
jade känna behov åv en samman-
hållande kraft och regelbunden in-
spektion.

Omedelbart efter mitt tillträde av
befattningen blev jag uppmanad att
snarast möjligt till folkskolestyrel-
sen inkornma med förslag till sam-
ordnande och omo,rganisation av
skolköksundervisningen. Chefen för
folkskolestyrelsen var då Fridtjuv
Berg. Jag var int,resserad av uppgif,
ten och lycklig att få med m,ina gam-
la älskade skolköksIärarinnor att
göra, vilkas ordförande jag va,rit
från det skolkökslärarinneförbundet
bildades.

Omedelbart efter mitt tillträde av
befattningen tog jag itu med min
plan - arbetade dag och natt - hade
konferenser med skolkökslärarinnor-
na och rådgjorde med den ena grup-
pen efter den andra, och hann verk-
ligen få ihop ett förslag till den be-
stämda tiden för att överlämna det
till Fridtjuv Berg.

Jag Iämnade min befattning som
ordinarie skolköksinspektris 1913, och
gav mig i kast med ännu ett nytt
yrke, yrkesinspektrisens, och där-
med hade jag nått det arbete, so:n
väl kan kallas mitt ]i izsarbete.

Forts i ttiista nr

Svenska l(r'innors

Vänsterförbund (SKV)

uppstod år 1931 och har utvecklats
ur föreningen Frisinnade kvinnor,
som bildades 1914. Det b)'gger på
samarbete mellan olika åsiktsrikt-
ningar och har därvid alltid hävdat
sin tro på kvinnor:n,as särskilda upp-
gift för fredens sak och sin öve,rty'-
gelse att samhället måste omdanas
till att motsvara även de kvinnliga
medborgarnas behov.

SKV är sedan mai 19+6 sr,ensk
sektion av I{vinnornas Deuoklatiska
Världsförbund (KDV), som oufattar
över 200 miljoner kvinnor i B0 Iän-
der. KVD och dess nationella orga-
ni.sationer kämpar för att vinna och
praktiskt förverkliga kt'innornas
rtittigheter: rätt att rösta och att
väijas, i'ätt till arbete, till Iiha Iön
för lika arbete och tiII befordran:
rätt till undervisning och I'rkesut-
bildning och till social trl'gghet för
moder och barn.

KDV och dess nationella organisa-
tioner kämpar för att tillförsäkra
alla barn ett lackligt liu i trggghet;
undervisning och goda bostäder, häl-
sovård, sund litte,ratur, goda fritids-
syssselsättningar. KDV vili samla all
världens kvinnor oberoende av hem-
ort, ras och livsåskådning till för.svar
av freden.

Ur innehållet:

Amerikanska kuinnor i
aktion för freden
Kontakt med arbetsli,*et

Änkor utan dnkepension

Marsch i dödens cirkel,

Olyckor som kan undu|kcts

Handsken iir kastad

För att ud.rna ett ktLlturaru

Mitt blomfönster

NoueII, korsord, Hent och
hushä\), broderier in. nr.

OMSLAGSBILDEN:
Hemma frå.n landet igen -
skönt med ett bad!


