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Och ända rör det
fI sin ledare av den 3.4 7957 sl<river DN med

>Falskspelets gränser> solt'l rubrik: Därhän har
det gått, att varje upprop för fred, varje vädjan
om samförstånd mellan folken nulnera ses och
rnåste ses med den största skepsis av cmdömes-
giila och politiskt medvetna llei'soncr.>

Dessa ord äro inte riiitade mot USA:s freds-
program. De strra låta gom en vaming rnot :r'kom-
munisrnen>> och deras s. h. >rnedlöpare> i alla
länder. IDftcr inledningen följer ett angrepp på
fredsrörelsen såsom varande täckmantel för korn-
munisrnen. Dylika slagord utropas alltjämt från
vissa håIl ungefär som man vevar på en grammo-
fonskiva. Den börjar bii gammal och utnött. Man
uirdrer: är det kornmunismen elier freCen, de
fruktar ? Eller bägge ? Vem vet ?

- 
Och ändå ! Vad är det som händer ? Englands

arbetsminister Bevan har gått ur regeringen med
deklarationen

att cIctr, otrteril;ansl;a upprustningens ansprd,k pd
t,ii.t'ldans rå'uaror sltulle /,-.ontnta att underortiua det

En Born"ns Dog i ollo lönder - den tonken vöck-
tes först ov KDV. Dogen firodes försto gången den
I iuni 1950. Vid Rådsmöter i Berlin 31/1-6/2 l95l
beslöt mon i resolutionen om försvor ov bornen,

oAtt föro en bred komponi för den internotionello
Bornens Dog år l95l med follonde målsöttning: ov-
lögsno krigshoiei; skyddo bornens liv; minsko rust-
ningsutgifterno och öko onslog som förböttror bornens
levnodsvillkor, som ger dem böttre hölsoskydd och
böttre uppfostron; göro undervisning och uppfostron
sont demokrotisko; krövo ett slut pö krigspropogondon
i skolor, i bcrrnlitteroiur, i film och rodio.u

Att born sko ho det bro - siölvklort! Det tycker ollo.
Det tycker fågelmommon och sölmommon och leion-
rnommon. Dei tyckte grottmödrorno för 30,000 år sen

och det tycker mödrorno år l95l e. Kr. Och öndå -
hur hor inte born fått lidol I vorie foll under den högo
civilisotion som den vito rosen skopot. Jo, söger mon,
förr i vörlden vor det nog så. Och mon tönker på för-
öldrors likgiltighet för sino born under 

.|700-tolet, 
hur

t. ex. Rousseou lömnode ollo sino born, det eno efter
det ondro oit uppfostros som hitteborn. Eller mon tön-
ker på oll hörsklysten strönghet i uppfostron som för-
evigots i I800-tolets litterotur. Och mon tönker på fot-
tigdom, bornorbete, svölt och siukdomor.

Men tro inte ott borns lidonden hör till en förgången
tid. KDV:s oppell för vörldens born förro året påmin-
de oss om ott i Asiens och Afrikos koloniolo och bero-

a-)

ci'uila folltltusltållt:t i rtllrt lättclcr utatLfi)r IiSA oclt
rerlan, skorlut tlc ttiistlign stotr:rtta tnt:r iin ll'11sslottd,s
upptrikkntrlc. I,) tr rttqt'ls!;'rr7..pr'ustttilvrl fi)r :1.700 rniljo-
'ttct' 7tutrcI t'ttliqt rcylcrittllt'tt:: fi)rslutt l;rtlL, sad.e lt.otl,
icl,:a q(:tLottrli)r'os tttatt obotliylu slturlor för Stctt'brilrtn'
tti.cn or:h, andru. dclur uu ttirlrlt'tt,.

Iltt ttTtltt'ttstttittq ci.r 11t',s.ra tttrili. sottL (t(: )Lolttlör's i 11r'rr

tttt Ttittrt,crudt: Ictlttt:tt. ltt'!r1rlt:r cttligt: tttin, tit.cttitt'y. strt!t:
I'lt:t:,att, att tIc ttcriJrtlu slafct'ttrts ttttdt:t'lug fi)r potitisl;
fri.lttt or:lt parlu?ttt:ttiut'isl; rlt'trtol;t'rrli it'l;t: l;en lLtillrt
f i)r 1tåf t't xl tt in rtt'tt .

Uytprtrct,ni.tt11t:tt k:tttt..frtt'l::ttltt'ltutt, t'tttlusI 91t:tt,ottrIi)-
i'os. otn, IittllIctnds 1r'i'rirrrlsslrtttdttrd rtr:lL sot'iulu.fi)rtttå-
ttt:r u,7'tprd,tLlttillus. Bt't:utt t'ornurlc fi)t'lrtrtssal'1.rr'1.s1ij.s-
lLr:t i Ilnqlantl oclt föri;lurudc att lLurt ltt;plturlt's att
,rr,rrt q1.t91tin91 sl;ttllc l.t'tlu Iill ult "7t.ågro ot: r'åt'u. trttt,t:t'i-
kanska 'u*iintLer börjar tiitt,l;tt 'itttt,att. rlet iir .f ör' scttt,.

Och handelsminister Wiison föhde honom. Kan-
ske flera !

I Frankrike talas det om, att en stark opinion
vore tänkbar för ett neutralt Frankrike.

Kanske ett alliansfritt Europa kunde bli en del
av vägen till fred ?

ELISABETTI 1',41T1[

ende lönder milioner born dukor under på grund ov
hunger och siukdom. Vid KDV:s kongress i Peking för
Asiens kvinnor sode rfloh: ,,Born orbetor från 5 års
ölder och får ingen skolundervisning, born sölis som

slovor till fobriks- oclr [ordögore.n Och detto göllde
1949 om lönder dör en fiördedel ov iordens born bor.

Det ör också omöiligr ott glömmo de lidonden som

under de sisto tio åren övergått Europos born. Vor och
en ov oss hor völ någro minnen, outplånligt inristode
symboler ov det nomnlöso elönde som hörde till vår
egen tid. Konske de iöttehögor ov leksoker som fonns
kvor nör Auschwitz' goskommore upphört ott fungero.

Och bornen i Sponiens och Greklonds föngelser
lömnor oss ingen ro. Inte heller kon vi lönge glömmo
Koreos born, Koreos gråtonde born. Spödbornet, som

försökte få miölk fost dess mor vor dod. Det lillo en-
sommo bornet mitt på en vög, som en iournolfilm vi-
soob. Och det foto vi hqr i denno tidning.

Mon kunde konske tycko oit bornen i Ameriko hor
det bro. Visst finns dör en del born som hor det bro.
Men tönk boro så mångo born i Ameriko som får lido
för ott de ör negerborn eller för ott de ör iudisko
born och önnu mångo fler born dör som blir psykiskt
skodode genom ott de lörs ott förokto born ov onnon
sort ön deros egen. USA ör också londet dör krigs-
leksokerno floreror önnu mer ön hos oss. Vi löste nyss

om ett nytt bubbelgummi f rån Philodelphio,
uRödo foron,r, som åtfolls ov små bilder ov kommunis-
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For burnens skull



i vondror på
kollo och onoturligt
hit också, det finns
ör tyst, boro våro

Blorxrrlotna
Är' 1i['J' I Ilt./., \/i1'

den hårdbonkaCe vögen, våro h-;,'-:r iryci<er vorondro hårt, de ör olldeles
storo. lblond ser du på mig, me; ;,,J ;i,iir;' rokl from, snrrrt kommer iokten
mönniskor som hukor och springer, lrelt röro. iog kon nöston se dem. Allt

steg ekor. Vi ör inte röddo, våro l.röndei- blir stc-rre oclr siörre.

Det ör höst men vottnet könns inte kollt. Vi ligger på prårren'rid stronden, den hor till half-
ten siunkit, och boro halften ov våi'o kroppor ör ovon vottnei. Vi siunker sokto, mycket sokto,
men vottnet stiger inte. Mitt huvud pö ditt bröst rnino viiblonko oxior och vi vet ott iokten kom-
mer nörmre. Då nör fog öppnor ögonen hor blonrmor vuxit upp nrellon oss och vottenlinlen.
Smolo roko stiölkor med små genomskinligc rödc klorkor iknippen: en tunn ridå, ett levonde
mönster. Jog kunde nå dem och bryto dem. Men iog vet oit de vöxer dAr boro för mig. Du kon
inte se dem. Du kon inte öppno dino ögon.

Nu foller de försto skotten, långt borto. Dino c,;i'iror b!ir ollt svogore och overkligore, iog ser
inte ditt onsikte lAngre. Blommorno, de srnö glos!..1':ri(crno med sino sprödo ringor mot himmel
och hov, de lyser ollt klorore och nörmi-e.

tiskcr illdåd mot fångor. Tidningen Dogen söger opro-
på dettcr, oAtt vonsköto eit born fysikl ör något som i

kulturlönder med rötto stroffcs sl'röngt. Men ott bidro
iill ott förvridcr bornens sjölcrr genom ctt så hot och
frukton i dem, c1r tydligen något som ör högst respek-
tobelt och kcrn pårökncr stöd öven inom löger" son.'

uppger sig könrpcr for demokroti och frihet.,

Ja, inte soni nu tönker vi cllo med oro på våro
born i Sveriqe. De hor det verkligen inte bro heller.
Det kcrrr vcrro illc nog ott den dyrtid, som vuxit from
i rustningorncs spirr, på mångo vögor ör ett hot mot
bornens kroppsligcr hölso. Men vörre ör öndå ott ollo
våro born vöxer upp i en otmosför som ör förgiftcrd
crv hoipropogonrJc. I dogligo tidningor och i vecko-
press, i rcrdio och på film fromstölles dog efter dog
kommunismen soin ett spöke och Sovietunionen som ett
,skröckf ontom >. Detto ör iu den grund på vilken
krigspropogondorr vilor. Och den ör viktigore ön bor-
nens siölcrr, scm får örr fcir livet o'z hct och frukton.
Det ör möiligt crtt ,Vi Kvinnorso lösore genom dcglig

v'oksomhei kon skyddo sino born mot hotpropogondon
eller göro dem immuno, men det ör i ollo foll boro
en ringo del ov Sveriges born.

S: or, det då sonf ott vörldens bcrrn hor det inte
bro i denno siund. För bornens skull rnåste vi sKooa
en bötire vörld.

För bornens skull måste vi orbeto för fred. Det be-
tyder [ust nu iförsto hond ott orbelo för en fredspokt
mellon de fem stormokterno så ott vi kon få slut på
de krig som nu pågår, få en omedelbor ovspönning.

För bornens skull måste vi orbeicr för en rustnings-
minskning så ott vi får råd ott skyCdo deros kropps-
halso.

För bornens skull måste vi orbeto för vönskcro mel-
lon folken, mot misstro och för somförstånd sö ott våro
efterkommonde kon bli hormonisko mönniskor.

A.A



Böcker:

Kutnnon och

fls tlorno
AAstrid Forsbergs nyo romon K v i n n o n o c h

t ist lo r n o ör någotförVi Kvinnors lösekretsott
to upp i sino cirklor. En chormfullt skriven bok om

vösentligo ting. Den genomskinligi reno stilen gåt
verkligheten in på livet för ott förkloro dess konflikter

- och viso hur de positivo egenskoperno mod, körlek,
tro och ihördighet pö viktigo punkter bryter igenom
muror eller bygger broor mellon isolerode mönniskor.

Mitt i romonens vörld ov pröktigo mönniskor, de
flesto ov londsbygdens lörorkår, finns en siuk punkt

den debile ynglingen Sonfred, som kommer ott
trosslo till hondlingen för de frisko och godo. Men hör
ör inte målot i svortvitt, nyonserno ör tydligo, de frisko
kon också ho sin lutning mot det siuko och de godo
kon ovsky och öcklos åt det ondo på ett mycket
oevongeliskt sött. Genom den oonsvorige Sonfred blir
boken spönnonde - förf. rör vid ett brönnonde pro-
blem' Skoll iog togo voro på min broder, nör hon ur
ingo synpunkter ör v ö r d det?

Redon i en tidigore utmörkt skriven bok, D u ö r

vögd på en våg, behondlorAstridForsberg
liknonde problem. Det ör minnen och intryck från hen-
nes försto kondition efter ovlogd folkskollörorinne-
exomen, två ör på Slogsto skolo för sinnesslöo, som

omsmölts till denno på sin tid (.I935) mycket diskute-
rode romon. Frågorno och tvivlen om det löncrde sig
ott löggo ner en så orimlig mödo på desso sinnesslöo
medon begåvode born vonvårdodes, heiiode omkring
den ungo lörorinnon. Mon kon sögo ott hon oldrig
slöppl vore sig intrycken, tvivlen eller medlidondet.
Alltscrmmons kommer from igen i Kvinnon och tisilorno,
men mognore, mero ovvögi och intressont för lösoren.

Till mognoden bidrog, utom tiden och studierno,
fem års lörorinnetiönstgöring på ett litet bruk i Hel-
singlond, dör Astrid Forsberg fick underviso i både
små- och folkskoleklosserno, voro med i föreningor och
cirklor, skrivo recensioner i en svenskomerikonsk tid-
ning (och dörigenom få råd ott föl[o med litteroturen)
och loggo ner mycket pengor på ferieresorno hem

till en onnon del ov londskopet, dör föröldrohemmet
fo n ns.

Ensomheten i skogsirokten som stod som en mur
omkring det lillo bruket och de dör recensionerno i

den ovlögsno omerikonsko Arbetoren vöxte ihop titl
drömmen om ott bli iournolist och kommo ut i vörlden.
Och så kom en siukdom, siukledighet, försök i oliko
tidningor och tidskrifter - och så ovsked till bruket.

Hör kon vi knyto on bekontskopen med Astrid Fors-

bergs flon'r1: i Husmodern, ldun, Veckoiournolen hor vi
löst hennes frisko och sokligo ortiklor och reportoge.

-l

Dei dör tvånget ott underviso visuellt och konkrei för
Slogstobornen hor sonnerligen inte skodot henne i

hennes iournolistisko verksomhet - fost konske ör det
en noturgåvo...

De dör fem rotfosto åren i skogsbygden måste ho
gefi henne mycket ott to igen' sen dess hor hon sett
vörlden på resor i ollo vöderstreck - i Englond,
Schweiz, Tieckoslovokien, Estlond, Donmork - dör hon
orbetode på Internotionello folkhögskolon i två termi-
nar

Det skönlitteröro förfottorskopet hor olltid stått som

det viktigo för henne, olltsedon hon gov ut sin försto
romon Tungor ov eld &r1929.Denberörde
liksom en senqre romon E r o s o c h k o r s e t
mönniskons forhållonde till religionen.

Som sig bör ör dock hennes sisto bok den hittills
bösto.

Gunhild Teoen

>>I denna tr,d, dti Vcisterland dt'uger n'tot österland
i en strtd som, skapur h,ut och, bitterh"et - - i, dennu
tid luar hos oss uackts en tanke, en förhoppning att
genom, kuinnorna upprritta ett fredsförbund omfcr,t-
to,nde alla jordens lcinrler - Vi utlja som, sysf-
rar riicku uarandru h,tinderna -- fcttta uurand-
ras hilnder runt hela, jorden oc'lt, bd,ru den i rr\ra ar-
nrar s('tsonl, ett barn _ - __.)

FREDRIKA BREMER, 1854

Krigssysten'tet kan tnte fu,nktzonera utan, kutnnor-
na. Men kuinnornu kttnna inte leuct under cletta sA-

stent,. Kuinnornas reuolt h,ar börjat - -.ELIN WÄGNER, 7935

Vad ur, behöuer för a.tt d,t'iutr, franr, saken är m,rin
och kuinnot' son1, i, offentltg diskussion uarlden öuer
kan med leuande kraft htiuda att Ired,sfrå,gan tir
brunnande. Det iir ntu,nnen Iti. gatan '.-r' uill At. - -Ingen, a,wktori,tet i uarlden skttlle kunna t'--itt,ga ett
demokrattskt folk ut i, krtg otn' inte en su&rutrotltg
benagenh,et att omfattu felaktiga tdöer giorde Iolk
beredda för och ttll och, med angeltigna om krtg
Om ui, hade en eller tv&, offentliga talare med Jesa-

ias uriltaltghet och Sarah Bernardts teknik str, kun-
de kanske framttden rd,ddas.

VERA BRITTAIN, 7936
(England,)



Novellen:

Handen
,'\,, ;\slrir/

[I".r t1'ckte om handen och han var rädd för den
pa samma gång. Om dagen låg handen alldeles stilla
och var bara en sak bland andra saker. Men om nat-
ten fick den liv. Då lämnade den kaptens skrivbord
och strök omkring i hela huset. Per hade tydligt
hört, hur den trevade på låset till kammarcn, där
han låg i den ena sängen och mamma i den andra.
Mamma sov gott och hörde ingenting, per måste
krypa ner under täcket och gömma sig. Långt in i
sömnen var han rädd för handen. Men inte ett ord
om det sa han till mamma.

Solen sken och Per hade fått äppelmos till frukost-
gröten. Då han tittade ut genom köksfönstret, såg
han kapten svänga sin käpp och gå med långa steg
nerför trädgårdsgången och smälla i den vackra,
svarta järngrinden.

Ilusbonn' har gett sej åv, sa Pcr och använde
sarnma ord som mamma.

Kapten -- - som inte var kapten på en båt utan
soldat, och inte soldat hcller nu mer utan kamrer på
brukskontoret - - gick var morgon genom grinden
och blev borta i flera timmar. Per fick inte gå in i
kapt_ens herrum, fast det var tomt. Om man smög
sig dit ändå, kunde man slå kullerbytta på mattan,
en mjuk matta full med blommor. Det var ett stort
rum, som luktade cigarr, där fanns hala läderstolar
att gömma sig och komma bort i och så skrivbordet.

Per tassade in i kaptens rum, då mor vände ryg-
gen till. Han ville titta på handen, se efter att den
verkligen låg stilia och orörlig intill läskblocl<et.
Mor ropade på honom, men han svarade inte. I stäl-let kröp han in under kaptens väldiga skrivbord.
Och bordet blev ett hus i skogen, ett brunt, blankt
hus. Därinne bodde han, och enbuskarna utanför
speglade sig i husets väggar. Han lyssnade, han kän-
de hur handen trevade uppe på taket och ämnade sig
ner. llemskt! En hand utan människa, bara en hand
alldeles för sig sjä]v. Mamma gick stadigt inne i
matsalen och dukade av efter kaptens frukost. Sen
skulle hon diska. Per vågade sig fram. När han stod
upprätt igen krympte huset ihop till ett skrivbord
och handen låg och såg oskyldig ut som om den
aldrig rört på sig. Per strök försiktigt över den krit-
vita handens lillfinger, så smalt, och levande, något
för .sig själv lite ifrån de andra fingrarna.

På ringfingret satt två ringar. Mamma hade bara
en ring, och den gömde hon i byrålådan. Hennes
hand var bredare och större.

-- Per! Unge! Jag har ju sagt, att du inte får gå
in i kaptens rum!

Mamma kom hastigt över golvet. Ifennes starka,
röda hand kändes tung och varm mot axeln.

- Står du inte och kiaddar ner den vita gipsen,
som jag knappast vågar röra vid, då jag ska dam-
ma på skrivbordet !

Modern suckade. Hon visste, att Per var bort-
skämd och fick alldeles för långa tyglar i ett främ-
mande hus. Hon ville vara en hushållerska utan
vank och brist, men hnn nändes inte hålla sitt barn
undan och ur vägen i husbondens hem. Den här
gamla, timrade bruksherrgårn kunde väl rymma tre
personer ledigt, fast er, nyfiken unge sprang över-
allt.

Per stack de små kladdiga nävarna i byxfickorna
och tittade frågande upp i moderns ansikte. Han
ville höra om handen. Helga måste berätta, innan

I- I
l- ()rsDeru

hon l<unclc föra ut pojken. Jo, den där smala, finir
handen på skrivbordet var ett porträtt av en levan-
dc dams hand, avgjutning hettc det. Varcnda hud-
veck, nagelrotens fina nrndning, varenda linje på
handcn var i:tcd i gipsct. Så gott hon kundc, förkia-
rade hon ocl<så hur cn sån där: avgjutning gjordes.
hur man kletadc våt gips som en deg kring den le-
vande handcn ocl-r fick en form först. per stocl med
gapanclc rnLln, modcrn tycktc, att han öron växte
och vel< sig frarn:it, s:i som han l1'ssnade. Hon var
glad, att hon en gång städat atcljen åt en bitd-
huggare.

Damen med dc vackra händerna hade givit sig i
väg långt bort till ctt annat land. Kapten kunde
aldrig glömr-na henne, därför ville han lra rlen fina
handcn här på slirivbordet.

- - Men gu' nåde oss pojke, om vi har ner gips-
handen, så den går sönder. Då får vi nog inle stanna
en dag längre i det här husct, du och jag.

Milt sköt hon soncn före sig ut genom dörren. per
hämtade sin lilla spade och grävde upp lera vid diket
bakom häckcn. Av leran försöktc han baka häncler,
men ingen hand blev riktig och vacker som clen på
kaptcns sl<rivbord. I-Ian gjorde orn händerna tltt
djur, jättespindlar, smala, fina ödlor, igelkottar och
katter. I{an gjorde om fingrarna till ben, så att alla
djuren kundc gå.

Syrcnerna blontmadc., fåglarna kvittrade, dct gula
herrgårdshuset med halvmånar till fönster ovanför
de riktiga, stora fönstren låg för sig själv i en träd-
gård. trör första gången kändc Per, att han ficl< bo
på ctt vackcrt ställe. Han ville inte alls bli bortkörd
för den vita handens skull. IJan brydde sig inte om
att smälla i grinclen utan kröp under häcken i stäl-
let och sprang till lekl<amratcrna på brukstorget.
trfter en stund följde han Ifasse hcm. Ilasses ntam-
ma och pappa och mor;lor ocl-r f;'ra :;ysl<on bodde
bara i l<öl< och l<ammare. Det stod :oIfor och sängar
vid alla väggar. lfasses pappa gicl< hcrnma, för han
hade vricl<at foten. Dct var cn glacl och rolig karl
med knollrigt hår. Han skrattadc ocl-r skojade med
pojl<arna, han skar visselpipor och barl<båtar åt dem
och sl<räpade ner golvet. Pcr villc ha en egen pappa
som Ifasse och Svenne. Nrlr. han l<om hem. kände
han att det luktadc herrgårcl. IIos Flassc var dct en
annan, sämre lukt, mcn dct gjorde ingenting, för där
hade dom trevligt ändå. Pcrs middag stod fram-
dukad på köksbordet. Mamma öste upp en stor por-
tion makaroner rned köttbullar åt honom. Själv
hade hon inte tid att äta, hon sprang ut och in och
passade upp sin husbonde. Kapten satt lika ensam
till bords i matsalen som Per i köket.

- - Mamma. Varför har inte vi nån' pappa?
- - Tsst gosse ! Ät nu.
-- Kunde vi inte trolla farbror kapten till våran

pappa? Så slapp vi vara utan.
Mor ställde hastigt ner karotten på kakelskivan

och gick frarn till bordet. Hon såg förskrämd ut och
hennes händer blev riktigt hårda, då hon grep ho-
nom i armen,

.- - Tig, väste hon. Tig unge, och hon skakade ho-
nom. Du begriper inte vad du säger, din lilla stac-
kare, tillade hon lugnare. Men vi får inte tala så
där. Dom skulle inte gilla oss förresten, viskade hon
och tittade ut genom fönstret, som om >dom>> kom-
mit borta vid syrenhäcken.

-



Dyrtid och rustningar
Socialdemokratiska kvinnoförbundets styrelse

har på sitt årsmöte gjort ett uttalande om de

sociala förmånerna och prishöjningarna. Man pe-

kar på de senaste årens försämring av de sociala
förmånernas realvärde, vilken sedan mars 7947
uppgår till 22 procent, och fortsätter:

I'iigct för de befolltningsgrupper sotn' dtrt'juter
sdtlono förmdner. frthn'st barr$antiljern'a och' de
ctlsdtrlstd,endc mödrarno. har lftiriqt:notn ltrafti'gt
förstimrats i förlxillatzrle till andro !/rupper, och

Ute i hallen mötte Per kapten, en lång herue med
ganska grått hår. Pcr siog ihop klackarna och boc-
kadc fint, mor stod i dörren och såg ängsiig ut.

Nåå pojke, hur står det till i dag då? frågade
kapten, som var på gott humör'. Kom in och tala om
för farbror.

llan Ia sin hand vänligt på Per och drog honom
n-red sig in i sitt herrum ända fram till skrivbordet.

Per stirrade på gipshanden hela tiden, medan han
kort och sanningsenligt svarade på farbror kaptcns
alla frågor: vad Per giordc, vem han lekte rned ute
på bruket, om han hjälpte sin rnor att bära in ved
öch springa till handelsboden. Samma slags frågor
jämt och samt. Per hade svarat på frågorna förut
flcra gånger. Kapten var inte så rolig som lfasses
pappa, men han kunde duga ändå.

D.n vita handcn låg på cn bit nrörkblå sammet.
Lilifingret rördc på sig, Pcr såg dct alldeles tydligt.
Kapten tog upp cn nycl<el ttr skrivbordslådan och
öppnade ett hörnskåp, mitt bland alla btttcljcr och
flasl<or hadc han cn ask konfekt. Per blev bjuden'
han fick ta cn stor chokladbit och en ärtskida full
mcd gröna marzipanärtcr. När han stoppade chok-
ladiritcn i munnen, lyfte sig l.randen lätt från sam-
metcn, dcn blev ty'dligt levande. Per skrek intc men
rusade Llt ur rumrnet. Dcn stora konfektbitcn satt
i strupcn på honom. Han sprang förbi modern, som
stått utanför dörrcn och lyssnat, dirckt genom köket
och r,rt på gårdcn. Iljärtat pickade l-rårt inne i brös-
lct, och han började grita.

Vad är det? Blev du rädd? Du fick ju nå gott
zrv farbror kapten?

Modcrn var cftcr hotrom, frågadc och tröstade.
Men han i<unde intc tala ont, vad det var. Han hacle
fått reda på något hcmligt och farligt, nämligcn att
den vita handen inte var cn vanlig sak utan l<unde
b1i levande även mitt på dagen. Modern strök honcm
över kindcn. Ilcnnes hand l<ändes vass, för hon hade
varit i tr,ättstugan på förmiddagen. l'4[en trcr kläng-
de sig fast vid den stora, varma handen. trfteråt i
köket blev det lugnt och tryggt. Per stannade inne
ocir byggde några stugor, ja, en hcl by av klossar
ocfr biaatappar. trn fluga surrade, balsarninerna på
fönsterbrädet blommade. Mor: var lång och härlig,
när hon lyftc kopparkitteln från spisen och sl<alade
rabarber. I{cnnes tjocka fläta låg som en guidkedja
kring httvudet, ibland tittade hon på Pers by med
sina himlaögon och bara skrattade,

Du håller på med byggnationer, du. . . FIon
taladc till honon-r scrn till en karl.

De kunde gott klara sig utan pappa. Mors röda,
gocla händer t'ar i alla fall ordentiigt fastr'äxta vid
en riktig levande människa. Den lilla vita fruhan'
den inne på kaptens skri'u'bord kuncle inte göra dem
något.

fr

sgJtet tttt:tl tlc'sttciulo rcfttrtrtet'tta ltar i ntcttsua'
rande grarl f i)rf clats.

De socialtlentokratiska l;uittrtttt'na framför sino
beltym,mer öuer denna utueckling oclt' lloppas att
tityltirrlt't' snarast möjligt uidtas f ör att d'terstiilla
de sociala f örm.ånernas re.aludrcle i likhet med uad
soln rLlr, st;ett i fråoa otn' folitpensionerna och de

siirst;ild.a barnbidragen'. Frarnför aIIt rir det ange-

liiqr:t rttt ttr,tttt i,nte. accepterar r:n siinkt standorrl

.f ör dc akonomislit stimst sttillrlu, uilk,a tnd'ste gles

fttt| korttTsensatiott för penn'ingutircle'sförstirrt-
t'ir"r,91en.

Detta är alldeies riktigt men varför ger man
inte >de konkreta klarlägganden av orsakerna till
den nuvarande situationen)) som dock förklaras
lara behövliga ? Varför säger man inte som san-

ningen år att ökade rustningar skapar dyrtid och

att vår världs täge i dag han förbättras endast
genom att alla folk oberoende av olikheter i sam-
hällssystem samverkar för fred ? Vi kvinnor kan
ju inte med glatt hjärta arbeta för fria semester-
resor åt barn om vi inte samtidigt gör vårt
yttersta för att rädda framtiden åt barnen.

Svenska kvinnors vänsterförbund har i likhet
med andra sektioner av I(DV sänt en skrivelse till
FN:s kvinnosektion som just nu sammanträder i
Lake Success. Där talas om att Sveriges kvinnor
fortfarande har olösta problem, framför allt löne-
frågan. Och skrivelsen fortsätter:

1;,i. kan i tlcttct sunttnanfu,ottrl ,itttt: trttrlcrl.tita att
/ill 1"-\r.'s kttinrtol;cntttrtissiott f rrttttf öra rår j;11jitil-
ning att frdl1an otn Ireden,s .salcrsfuillawle tir ou

arrli,trancle bettlclelse för cn' uirlare disl;tLssion, oclt

t'tt f ortsat.t arltete f ör att ltcf tista l;uitttlornas /iÄ:-

.stiitliql'Let. - tlpprust rthl'gorno genomförs pfr ltr''
kosl,nad au foli;ets rtt'utcriella och' l;ultttrcll.a stott-
darrl. I uåt't lanrl lrur stora prisltöi'ninl1or tirlt rztm
pd pral;tisl';t taqet all,o, otnrddut,, r:il,ket hotar ntt
stinl:rt ctclt i. stot'trtstrtic:l;nin'c1 rcdan l"tar sdn'l;t
re.alli)n crna ot:lt utirdet au tle sociala f örnt(mer
sctnr e tisterur. Iiuittno)'ttu titöter tliirntcd siiiluklart
tt!l.t :,:törrc lfinrlct' c.t:ctttpcluis i siri. ltantp Ii)r' rtittatt
till, tilirt liitt. - TilL rletta li,ommer att uarje upp-
rt rirl tt t"rit t i yltt ct, t:ar.ic rty t't' t'ornt, allt l;cttt'strukti r;l

rrt'ltr:t t', uu 'ttpprr.r,sttti ttgt:n och' l:ri'gshotet stitts t

{aro ott. föt'itttas 7'tå rtytt. lrraclen tir den 91runr1'
ttiggande f al;torn för dct tniinsL',liga frarnd'tsll'idan-
rlet, cletta cltiller ti'*ctt. föt" l;uinnornas sttillningt;
satnltAIIct.

Och så hernställer SKV att FN:s kvinnokom-
mission måtte på sin dagordning uppta frågan om
hur frcden skall kunna säkerställas.

I grund, och botten
ringsfrå,7a. I{an ut, inte t
för fred,en, har ut, ddlt'gt

d,t" fredsarbetet en upPfost-
fostrun ats barnen sd' frön
fullt uå.r uppgift.

HILDUR, NYGREN, 7957



Att btt monnrhn
f)et är alltjämt natt, men våren är kommen och

man kan i halvljuset skönja en liten figur som sitter
rätt upp i sängen.

- Trodde du att jag skulle vakna mitt i natten?
- --Njaa, säger den sömniga modern, som inte

riktigt är med i sammanhanget.
Blidde du glad då? fortsätter den hoppfulla

rösten.
--- Ja, jag btev väldigt glad förstår du väI, säger

nu den s1öa kvinnan, som äntligen förstår meningen.
Vtildtgt glad, men nu sover vi.

Inom en halv minut återvänder barnet till det
drömmens rike han inte bort lämna, medan modern
på mödrars vis ligger vaken och funderar. --- Bar-
nets sätt att se sig siäiv som rummets, familjens och
världens medelpunkt är fascinerande. Inget tvivel
egentligen på att modern och eventuellt några till
sitter och väntar på om det skall vakna eller inte
och gläder sig åt dess uppvaknande även om det är
klockan fyra på natten.

Nu vet ju den erfarna eller psykologiskt bildade
modern att detta hör barnet till och att den över-
väldigande egocentriciteten liksom det påkostande
och intensiva självhävdeisebegäret är ett övergående
stadium i ett normalt barns utveckling. f en lugn
och trygg atmosfär försvinner det automatiskt, där
behöver man inte hävda sig varje sekund. Men den
oroliga modern tänker förstås på hur världen ser ut
runt ikring henne. Är det verkligen en omgivning
lämpad för att omskapa små oemotståndliga, själv-
upptagna rzildar till socialt kiinnande, ansvariga
människor?

Psykologerna har sitt recept, genialiskt enkelt och
effektivt, när det gäller att platta till stackars iäk-
tade mödrar, Det är på modern alltihop beror! Är
hon sådan hon skall vara, då känner sig barnet
tryggt, om det så är bland fallande bomber. På hen-
ne och ingen annan ankommer det att skapa lyck-
liga och harmoniska barir, ungdomar och människor.

Men hur i fridens namn skall hon bära sig åt?
Ingen människa med förnuft kan undgå att ängslas
för den närmaste framtiden, när krigspropagandans
dån hotar att förkväva förnuftets och humanitetens
stämma. Vi tror inte att det skall lyckas, vi tror p:i
tankens och hjärtats seger intill vårt sista andetag,
men nog måste vi ängslas och nog måste vi jäkta
när vi försöker att dra r'årt lilla strå till stacken i
arbetet för freden och framtiden. Dessutom har de

flesta av oss triviala ekonomiska bekymmer, som in-
te gör oss till den värme- och trygghetsstråIande
kamin en god mor bör vara enligt dagens officiella
mönster. För att låtsas trygga bara kan väl inte
vara meningen och därigenom torde man knappast
heller lura några skarpsynta ungar.

Nej, vi kan inte spela teater för våra närmaste
och det återstår oss inget annat än att fortast möj-
ligt försöka få med oss våra telningar.

i.#
Inga andra mammor går bort om kvällarna och

inga andra mammor talar om fred, är en obehaglig
konstellation av argument som man får tålmodigt
försöka reda ut för de minsta.

Och många bakslag får man vara beredd på, ett
dråpslag fick jag själv häromdagen. Man har ju
trott att kvinnokönets naturliga höghet och åtmin-
stone jämngodhet med det manliga skulle vara
självfallen hos ens egen avkomma. Men vad är en
mors auktoritet jämfört med det obestämda och ode-
finierbara kollektivet killarnas? Så här utlät sig
således min kloka och snälla fyraåriga son kollegialt
till sin fader häromdagen:

- Men vi killar, pappa, ui kutr, göra suåra saker.
HANNELE

Vli.l,lsl r,', Irri,,t", liirl rirrrlct

i ltrrarrkrikt
Suenska Fredskomntittöns ordt. protes'terar
i telegram till presitlent Auriol:

Eder regerings beslut oft förbiudo
Vörldsfredsrådets verksomhet i Frcrnk-
rike hor berört mig såsom en ytterst
ödesdiger höndelse. Också i mitt lond
hor rådet och dess ordföronde, pro-
fessor Joliot-Curie förvörvot en utom-
ordentlig prestige.

Vörldsfredsrödets kloko, höngivno
och möktigo orbete for fred och mel-
lonfolkligt somorbete hor gett hopp åt
l0O.0O0-tols svenskor. Eder åtgard
måste i vårt lond uppfottos som ett
uttryck för ott vörldsfreden ör i stor
foro och förstörker ytterligore det on-
gelögno i ott sluto upp kring Vörlds-
fredsrådets poroll om en fredspokt
mellon de fem stormokterno.

PETER VARENIUS
leg. lökore,

ordf. i Svensko Fredskommitt6n



Kcrreör väcljar till OSS

Kära vännet', ni sonr allv;rrligt strävar efter fred
i hela världen och en lycklig framtid för mänsklig-
heten, ni som kraftigt protcsterai' mot all orättfär-
dighet viil<cn födcr olyclia och nöcl:

Vi skriver detta brev till er bland ruiner i snö-

storm och bitundc' vintcrvintl soii't genomtränger
våra tunna kläder.

Den atncril<an::Lia intcrvcntioi:en har vållat
I(oreas folk obeskriviig olycl<a och sorg. Det ris som

såtts av fattiga händcr sttir oskördat på fälten och

clen säcl solt tli)sl<ats är förllriind till aska. Våra
hcr:r i stäclcr och byar där vi cn gång bodde lyckliga
och fria är nu ruinhögar. \rår:a döda bröder och syst-
rar ligger i oräknelig ri-rängd utti"tcd vägarna.

Dct finns nästan intt-' en siäl på gatorna. Inga tup-
par gal, inga hundar sl<aillcr i byartlil-

Man kan inlc l<änna igt'u Iiot'ca nred hjälp arr l<at'-

tor ocir böckcl sotn konr ut för' sex månader sedan.

Det finns it-t1cr ctt s1r:ir kvar av platser' som vid den

tiden stod angivna sonl ståder och byar. Där ett hus

f anns finns ingc't mtlr'. Trädgårdar och skogar är för-
svunna. Kvar är endast. nakna lilippor och flodbäd-
ciar som symbolcr etv det l<oreansl<a foikets okuvliga
vilja att kämpa för sin frihet och sitt oberoende.

De platserr son'I bombats av anrerikanskt fiyg se-

cian krigets början var varkcn skyttegravar eller ar-
tillcripositiotrer. Dct vat'fredliga städer och byar

t)f li:ieltt ti.N.-loto. Ottslagsbild i rnarsnannet au Värld's-

lscritont nred undcrskrit'ten: VaC ltar ui giort för ont?

där arbetare, bönder och tiänstemän levde.
Kulorna riktades främst mot obeväpnade gamia
män, mot kvinnor och barn. De första måI mot vilka
amerikanska flygplan fällde brandbomber var inte
baracker och militärtåg utan skolor, sjukhus,
kyrkor, teatrar och stugor vid flodstränder och i
lugna dalar. - -

Det finns inte en bit av Koreas land sonr inte är
dränkt av våra landsmäns blod. Det finns ingen
plats utan dödens bitterhet.

Kvinnor i hela världen, kära systrar, ni som hatar
aggression och krig, ni som älskar fred och frihet
och önskar mänskligheten lycka! - Vi är för-
vissade om att ni i kommande dagar vill hiälpa
och stödja Koreas folk som kämpar för frihet, rätt-
visa och fred mot de krigsanhängare som febrilt för-
bereder ett tredie världskrig. - - vem kan vara
viss om att inte den nöd, de fasor vi lider i dag drab-
bar även era länder?

Kvinnor i hela världen! Vi besvär er att resa
fredskampens fana högre. - Må vi sluta oss

fastare samman i kampen för mänsklighetens lycka
och för en ljusare framtid åt våra barn'

Kor e a^s dent oln' atiska. kuinnof örbund
jctnuari 1951.

I I I ,il.t' K( )/l L" \S K\//,\'\'( )/i
oc'f / 11,,'\/i,\'

SKV förberedet' en hirilpkam,pani tör de kore'
unska kuinnorna och, barnen. Vi' uppnxanar au-
d,elningar oclt ntedle?tlmtr att framför al'lt tiin-
ka ytt\ de koreanskct barnen niir de lörbereder
bat'nf esternq, den 1 iunt. LÖt oss ett enda ögon-
blzck trinka att det uore ',* (L r (L barn som
ttpTtleurle tlessa fasans dago,r, ueckor och' rnft-
ncttler i ett 91t11mt skoningslöst krtg. Stttttla de

ktrider so'nt, kan .sys o;7t och' r'epareras' '--iidia till
eru bekantu, om bidrag, aIIa har ui nfr"got som
ut, ltan austå,. Varje btdrag ar en konkret hitilp
titt oskylcligu sntd" som h,der obeskriuligt, och,

ett uttryck för ufrc solidantet som mödrar med
cle taltpra koreu,nska kuin'not'na. SKV har be-

slutat i,nköpa och sktckd, en kuantt'tet medtct'n
(penictlli,n etc) ttIL Korea oclt, förbundet tir
tacksamt onL aud,elm,ngarna uill bidra med
euentwella öuerskott utd" barnfesterna oclu med
andra insamltnge,r son1, kan göras, ti,ll' kostna-
d,ernu, hrirför. Detta skulle uara de första å'tgtir-
d,erna i en hiö,lpkam,pani som uc mdste hitilpas
At aft utdare utueckla und'er sonlnxaren oclt'

hösten.
Barnen i Korea, Grekland, Spanien, alla

suö,ltande och ltdande bu,rn t, aå'r utirld i dag'
roptlr ttll oss att xnte glömma dem, att uisa
att d,uen de suenska kui,nnornas hiiirta rd,c-

ker ttll' för ensamma små' som driuer öuer-
giuna bland ruiner och i koncentrattonsld'ger'
i suiilt och' hemlöshet.
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Barnens Dag
.l"n I

[furn kan inte försvara sig! Vi kan väl
också säga att vi stora kan heller inte försvara
oss, allra minst mot krigets förfärlighet, om det
en gång blir släppt lös. Men vi kan arbeta där-
emot, med ord och med gärning, med våra bästa
krafter, så gott vi förstår. Det kan barn inte göra,
de är utlämnade till den värld som vi bereder åt
dem.

Men vi vet hur många barn i världen som krig
och nöd -- kanske ohjälpligt berövat deras

trygghet. Det är så svårt att tänka på att vi
egentligen inte uthärdar det. Men var och en som
kan göra ett uns för att ge dem deras trygghet
äter, och var och en som kan göra ett uns för att
ej nya barn skall kastas ut i rotlöshet, den må
kallas lycklig.

HONTOAI-ME HERMELIN

Souletrysh rnod.er med sitt barn. I band'en båller lton d'en

ryska texten ti/l Stockholmsappellen, som und'ertecknats

ao alla möd.rar i Soaietanionen.

lLrnr

Mor och barn i Harlern, Neu York
Runa Andreen foto

Tttå representanter lor tlen kinesiska

folkrepubliken, '4-tchi och bans lilla
syster A-fei, barn till Kinas arnbassadör

i Suerice.

L)
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ttr ALBERT E. KAHNS ststa bok H ö g f ö r-
r ti d, e r i i, A m e r i k a, komPlotten mot
folket. Den har nyss utkommtt p& suenska. Ar-
betarkulturs förlag. Pris kr. 13: -.En dokumentsamltng pd, 470 sidor, omsptin-
nande tiden 7919--1950 ld,mpar sig znte för re-
cension, men den d,r ud,rd ett studtum. Detta ö'r

fakta frd,n USA, sorglt'ga, ofr&nkomtiga fakta.
Htir kan man inte tala om ensi'dtg h,tstortaskri'u-
ntng. Sd, har det uarit, så' cir det. Su(trt att sriga
uad, som tir det utirsta. Minst krint oclt' kanske
mest chockerande i uå,rt land iir det martyrium
Iiuet uarit för dem som byggt upp f ackförenr,ngs-
rörelsen i Amerika.

Denna bok d'r det starkaste trinkbara argu-
tnent för en alliansfri politik inte bara för Sue-
rige utan för hela Europa. Vt frterger bokens

SLUTORD.
Händelseförloppet i denna bok förblir oavslutat.
Även när dessa ord nedskrivs begås förrädiska

handlingar mot det amerikanska folket. Just nu ho-
tas allvarligt vår frihet och våra liv av förrädiska
intriger i större utsträckning än någonsin tidigare.

Inför krisen i nuet får vi inte förglömma gångna
tiders lärdomar. Från alla håll hörs gälla röster,
som ropar ut att faran för vår nation inte kommer
från reaktionen utan från vänster, från de progres-
siva krafterna och att de som konspirerar mot oss

är inte de reaktionära krafterna utan de radikala.
Men varje amerikan som värdesätter demokrati och
fred, varje amerikan som omhuldar sin egen familjs
välfärd, måste fråga sig sjäIv: Vem profiterade på

det första världskriget? Vem utpiundrade vårt land
på 1920-talet och vem var orsaken till den fruktans-
värda depressionen på 1930-talet? Vem konspirerade
mot och bekämpade de demokratiska framstegen un-
der den nya givens dagar? Vem understödde fascis-
men och förde fram Hitler till makten med det and-
ra världskriget som oundviklig följd? Och vem är
det som har berikat sig på blodbad, lidanden och
massfattigdom under dessa årtionden?

Svaret på dessa frågor kläder av alla propaganda-
lögner av i dag och avslöiar folkets verkliga fiender.

Det är dessa folkets fiender - det privilegierade
fåtalet och dess politiska agenter --- som är upp-
hovet till den ständigt sväilande reaktionen och som
bär skulden till att friheten är så kringskuren i vårt
land. Det är dessa män, som hotar oss med ett tred-
je världskrigs ohyggliga ödeläggelser och massmord.

Det bör stå klart för varje läsare av denna bok
att dessa foikets fiender är mycket mäktiga, i annat
falt skulle de utgöra en mindre fara för oss. Men
deras nuvarande maktställning får inte avskräcka
oss. Deras inflytande i vårt land - och i den övriga
världen - är lika kortiivat som det bedrägeri och
de illusioner på vilka det är baserat. Deras ursinne
födes ur desperationen, ty för varje dag som går för-
svagas deras styrka. De är kolosser på lerfötter.

lo

Det skulle naturligtvis vara dumdristigt att för-
neka, att fredens och framstegens krafter i Amerika
blivit allvarligt, om än temporärt, tillbakaslagna.
Den demokratiska koalition som slöt upp kring Roo-
sevelt och som under kriget nådde sin höjdpunkt i
fråga om enhet och kraft har blivit svårt splittrad.
En sådan koalition måste återupprättas och stärkas
för att erövra fåtalets kontroll till båtnad för hela
folket.

Vid uppbyggandet av denna enhetsrörelse får vi
inte bli duperade av de beskyllningar för illojalitet,
som framslungas mot dem som står i opposition till
vårt lands nuvarande regering. Att kräva obetingat
lojalitet och lydnad från folket gentemot regeringen
strider i högsta grad mot den amerikanska traditio-
nen. Den amerikanska traditionen kräver att rege-
ringen skall vara lojal mot folket och rätta sig efter
dess vilja. Och när en regering upphör att vara lojal
mot folket, när den i realiteten förråder folkets in-
tressen, då är tiden inne att ändra regeringens sam-
mansättning så att den blir ett uttryck för folkets
vilja.

President Roosevelt deklarerade i ett tal till kon-
gressen den 7 juli 1943:

>>Den avgörande frågan i detta krig är den funda-
mentala motsättningen mellan dem som tror på

mänskligheten och dem som icke tror på den - den
urgamla motsättningen mellan dem som tror på fol-
ket och dem som sätter sin tillit till diktatorer och
tyranner. Det har alltid funnits män, som ej trott på

folket, män som försökt hindra det historiska fram-
åtskridandet, män som med vå]d försöker att driva
folket tillbaka till slavisk lydnad och tystnad.>

Roosevelt försäkrade: >Vi skall vinna kriget och
vi skall vinna den efterföljande freden.>>

Folket vann kriget och folket kommer att vinna
freden.

A. E. K.

Det uiktigaste tir att få, uarenda kutnna att inse
att hon i,nte f(tr ta del i krtg eller krigsf örberedelser.
Om kuinnorna blir f örf öljda för detta sitt beslut m&
de d0, mtnnas att inga h,danden som kan drabba, dem
au denna anledntng rir sft stora som de utlka kom-
mer att örtergå dem och, deras famili om kriget brg-
ter ut.

- L&t oss bör ja uCr,r motstå'ndsrörel'se n u,.

Sö, blir det aldrig n&.got krig.

Vi, kammer att bli baktalade och förföljda för att
ut, gör detta men det blw de första kristna ockstt'

för alldeles sanlnla principer som dem ui, t' freds-
rörelsen nu gtr,r in för.

JESSIE STREET,
Australi,en 7957

Skall ui kuinnor Iör tredje g&n'gen tnlemmas r' ett
kri,gsmaskinert? Vi, borde stiga nei! - - Vi
borde redan 1915 ha startat en ititterörelse för att
göra detta klart: ui tir tnte med nrista g(t'ng.

BARBRO ALVING. 1951

l,,kr rn )en t sa | )r lir)g
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All" erlefatrte'
Alle elefonter
i byen Glteborg
går med sorte vonter
når de bcerer sorg.

Alle kenguruer
i byen Odense
bcerer olpeluer
når de drikker te

Alle krokodiller
i byen Krogerl
bruker mlrke briller
når de måker snl.

Os --

olle popegfryer
i byen Klbenhovn
skifter undertrlyer
foron fostelovn!

Ur uSå rort> ov lnger Hogerup.
Aschehoug, Oslo 'l950.

l.,ötsleh
E n aag när Peter varit i lekskolan och inte hade

något särskilt att göra så sa han: nu ska jag be-
rätta en historia.

Jag val<nade en morgon då väckarklockan ringde
och så steg jag upp och r'äckte far och mor och
hjäipte dem att klä på sig.

De t}zcktc inte det var vidare roligt att stiga upp
och far kunde inte knl'fa sina skosnören. Men jag
hjälpte honom.

När far ocir mor var klädda och jag hade tvättat
dem så sa jag till dcm att de skulle sitta stilla me-
dan jag gjorde i ordning frukosten. Det kunde de na-
turligtvis inte, plötsligt när jag var i köket och höll
på meC maten hördes det tjut och skrik inifrån
rummet. Då jag kom in var de i vilt slagsmål med
sina bilderböcker. Men jag grälade på dem och så
blev de snälla igen.

Klockan åtta skulle de i väg till lekskolan så jag
sa ti]l den'r att ta på sina l,tterkiäder, De kunde inte
riktigt göra det själva så jag hjälpte dem. När jag
hade följt dem tili lekskolan och fröken hade tagit
emot dem gick jag till arbetet.

Då jag kom till brandstationen där jag är brand-
soldat var det stor utryckning. Jag hoppade hastigt
upp i den stora flotta brandbilen och körde i full
fart till eldsrrådan och släckte den i en handvänd-
ning.

Medan jag höll pä med att släcka elden kom hela
Iekskolan och tittade på. Min far och mor såg allt-
ihopa tillsammans med de andra barnen. Jag märkte
nog att far och mor sprang ut på gatan för att kom-
ma fram till mig men då sprang fröken efter dem
och sa att det fick de inte. Man måste akta sig för
alla dc stora bilarna. Och så gick de hem till lek-
skolan igen.

Men jag körde hem till brandstationen med brand-
bilen. Det blev inga fler eldsvådor den dagen så när
klockan var fem gick jag till lekskolan och hämtade
far oci-r mor. Fröken sa att de hade varit så snälla
hela dagcn.

Då vi kom hem och l-rade ätit middag läste jag en
saga för dem och så stoppade jag dem i säng och de
somnade strax.

Sen gick jag på bio. När jag kom hem hade de
sparkat av sig så jag stoppade om dem igen.

Och sen gick jag och la mig.
Ur >>Vi Kvinder>> Bornenes Blad.

BIRTE BINGEN
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Kvelden lister seg pö tå
over klpverengen.
Himlen hor tott stierner på
Alle born skol sove no,
sove slti i sengen.

tVlelk og brpd fro krus og fot
er så gode venner
med en liten trett krobot
som skol spise oftensmot
med små melketenner.

Oo in roJde lette sko
setter vi pö motten.
Er så slitne begge to.
Men nå skol de stå i ro
hele hele notten.

Notien kommer svort og stor.
Alle ting blir borte.
Seil i m@rke, lille iord,
med en liien gutt ombord,
i sin lille skiortel



rInte rnindre än 24 nya avdelningar har scdan
arsskiftet. tillförts SKV. Särskilt glädjande är att
förbundct under senaste tiden fått fotfäste i Smår-
land, där vi tidigare icke haft någon organisation.
Drygt hälften, eller 13, av de nya lokalavdelningar-
na har vi fått just i de tre smålandslänen. Bra gjort
--- och god hjälp har småländskorna haft av g?ivle-
borgsdistriktets ordf., Gerda Nilsson, som på för-
bundets uppdrag besökt Jönköpings, Kalmars och
Kronobergs län. De orter på vilka avdelningar bil-
dats är följande: Huskvarna, Hohultslätt, Kalmar,
Lenhovda, Lessebo, Moheda, Målerås, Mönsterås,
Norrhult, Nybro, Ruda, Värnamo och Växjö.

Ett annat distrikt där förbundets kan glädja sig
åt att äntligen ha fått en organiserad kontakt är
Halland, där nyligen en lokalavdelning bilclats i
Halmstad, Från Värmland anmälcs två nybildade
avdelningar: Arvika och Kristinehamn, från Öster-
götland tre, Ljungsbro, Skärblacka och Åby. Vårt
synnerligen aktiva gävleborgsdistrikt har utökats
med en avdelning i Ljusne, och slutligen är att an-
teckna nybildade avdelningar i Borlänge, Mölndal
och Råneå.

(r,,,/,rlrtir;rl,'l Irl,t,,,l,,rr',ll.o,,r,,t(fftt(1

Stockh,olmsaudelnin,gen har under de senaste må-
naderna fått över 80 nya medlemmar. Avdelningens
8 grupper, av vilka några bildades i fjol och några
under detta år, har bidragit till en väsentlig effek-
tivisering av arbetet. Främst har medlemmarna del-
tagit i de husmödraaktioner mot dyrtiden som ägt
rum i några av stadens södra förorter samt vissa
delar av Kungsholmen, Bromma, på Söder och på
trssingeöarna. En mycket stor del av de 12.000 stock-
holmskvinnor som vänt sig till regeringen och be-
gärt effektiva åtgärder mot prisstegringarna har
kontaktats just av SKV-mcdlemmar. Sålunda har
exempelvis Ekensbergsgruppens ordf., fru Maja
Eriksson, ensam talat med 400 husmödrar i sitt bo-
stadsområde. Liknande insatser har gjorts av flera
SKV-medlemmar i Hammarby, Björkhagen och
Kärrtorp. För närvarande är det fredspakten mellan
stormakterna som står i förgrunden. Fyra medlem-
mar av Ekensbergsgruppen fick på sina listor 25
namn vardera under en timmes arbete första kväl-
len. Även hjälparbetet för Koreas barn och för
fängslade grekiska kvinnor har kommit i gång.

*
Från Göteborg kan antecknas att medlemmarna

är i full färd med att organisera stadsdelssektioner
inom staden, Hittills har man fyra sådana och rap-
porterar goda resultat. Det har fört till till en stark
ökning av medlemsantalet och sektionernas möten
är mycket välbesökta. Den lokalavdelning som ny-
ligen bildats i Mölndal - med 33 medlemmar vid
starten - har göteborgsavdelningen tagit initiativet
till.

*
I Luleå, bedriver vår avdelning en mycket livlig

verksamhet. Vid senaste mötet inröstades 9 nya
medlemmar. Avdelningen sörjde bl. a. för en god re-
presentation till fredsriksdagen i mars. Man delade
upp staden i två områden och företog namn- och
penninginsamling till stöd för fredsriksdagen. C:a
500 namnunderskrifter och 540 kronor insamlades, i
båda områdena inbjöds de som tecknat sig på listor-
na till möten. Vid dessa bildades fredskommitt6er
och valdes ombud till fred'sriksdagen. I anslutning
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till 8 mars genomförde avdelningen en synnerligen
lyckad fest. f över en månads tid arbetade medlem-
marna med att förfärdiga vinster för tombolan,
samla pengar o. s. v. Och naturligtvis bakade de
och skänkte allt kaffebröd till festen, med resultat
att det blev en god ekonomisk behållning också.

Den nybildade avdelningen i Vd,rna"nlo har redan
hunnit med att ordna en mycket lyckad inbjudnings-
fest, med 150 deltagare. Den ekonomiska behållning-
en har avsatts för att bestrida omkostnaderna för
studieveckan i maj, som avdelningen utsett en del-
tagare till. Om vi kan få ihop mera pengar vill vi
gärna skicka två deltagare till kursen, skriver av-
delningens ordf.

*
Från Gat:le rapporteras att medlemmat'na insam-

lat kläder och sänt gåvopaket till grekiska kvinnor
i koncentrationsläger. Vid avdelningens senaste möte
anmälde sig 14 nya medlemmar. Avdelningen har ut-
sett en deltagare till förbundets studiekurs i maj.
För att finansiera kommande utgifter, skriver avdel-
ningens ordf., har föreningen en syjunta igång och
nu har vi beslutat att dela den i två lag, för att
på det sättet få ännu bättre fart på det. De två
lagen tävlar om vem som kan åstadkomma mest och
bäst.

KDV or-h K,, ret
Den I moi sönder KDV en oportisk under-

sökningskommission till Koreo. En ropport från

komnnissionens kommer ott fromlöggos vid det

exekutivmöte som förbundet håller i Sofio i

börion qv iuni. Vid detto exekutivmöte skoll

mon nörmore bestömmo om den plonerode in-

ternotionello konferensen för bornen. SKVts

ordförqnde skoll deltogo i exekutivmötet.

Kur,nnorna få,r aldrig ge upp försöket att uinna de
kuinnor som ui, kanske tror stå,t" långt fr&'n oss. Vi'
må;te tala med dem orn och om tgen, l(r' dem att inse
uad freden betyd,er för deras dagliga liu, Vt må'ste
g&, ti,ll dem om och om igen efter en uecka eller efter
fjorton dagar - ty niir de först(r,r att entghet mel-
lan kur,nnorna kan ge oss fred', dft' är fred'en uunnen.
Ge aldrig uW!

BETTY MIILARD, 1957
(USA)

Vi må,ste göra kutnnorna nLera oktiua. Vi må,ste
Itira dem att det tir ett sammanhang mellan deras
daglöga h,u oclt, freden. Frihet och oauhtingigh'e1 kan
icke finnus utan fred.

KDV:S R,ÅDSMEDLEM
frö,n Ltbanon, 7951

lrrri n vi] ra a \/clel rr il r ga r



VAGTR JAG

F'OR MYCKTT
OM BEHANDLING AV FETMA

Det finns en suverän behandlingsmetod, som kan
tillämpas i det stora flertalet fall. Modern medicin
söker alltid nå fram till denna typ av behandling.
Vid många sjukdomar kan man ännu så länge ej
använda en sådan idealbehandling; det går nämligen
inte att upptäcka dem förrän de nått en ganska
kraftig utveckling. Idealbeh.andlingen tir den före-
byggande. Mun skall aldrig ti,llfr,ta sig att bli, fet.
Det är verkligen ingen konst att själv upptäcka att
man börjar fetma. Då skall man genast börja be-
handlingen. Om man inte reder upp det på egen
hand skall man söka läkare och få hjälp och stöd.
Den som är t. ex. 166 cm lång och brukat väga 60 kg
skall ta itu med sig själv redan när vågen visar
65--70 kg och komma till sin läkare åtminstone vid
75 kg. Hur många gånger har man inte med vemod
sagt till en patient på 90 kg: >>Om ni bara hade
kommit när ni vägde 20 kg mindre!> Då får man
höra tusen skäI. Ibiand har vederbörande ingenting
märkt - man undrar hur kläderna kunnat vara så
tänjbara. Ibland har patienten haft så mycket ar-
bete, att hon aldrig kommit i väg till läkare. Ibland
har hon varit så olycklig över något att allt yttre
gjort henne detsamma. Men oftast, oftast har hon
bara tyckt att mat och godsaker smakat så bra och
i det längsta sagt sig att fetman är klädsam - där
ha vi det majestätiska stadiet! Och sedan har hon
helt enkelt försökt glömma denna växande fetma:
>>Jag har inte vågat väga mig på länge>>.

Dietbehondling Bchandlingen av fetma är lörst och
sist en dtetbehandlutg, Detta är en

grundläggande behandlingsprincip, som man måste
godta. Det gäller att öka sin kropps utgifter och
minska dess inkomster till dess budgeten är balan-
serad. Och, clet gtiller cdt ltcilla kroppens budget ba-
Ictnserud. Det första stadiet kan vara påfrestande --
om man väger 50 kg för mycket får man kanske
hålla på med det i 2 år. Men ingenting är vunnet om
man inte från början är instälid på att äta endast
så mycket som man behöver under alla följande r"r,r.

Det är ganska meningslöst att gå igenom en snabb
avmagringskur och sedan återgå till sin gamla mat-
håIlning. Det är i alla fall vad flertalet patienter
göra! Återfallsprocenten hos avmagringspatienterna
är sorgligt stor. De flesta vilja inte tro att man fet-
mar därför att man äter felaktigt. Och de flesta vil-
ja inte tro att det är farligt för liv och hälsa att
vara fet. Och de flesta vilja inte försaka det som
smakar gott !

OM KOST DÅ MAN VILL MAGRA
En avmagringsdiet skall vara mindre kaloririk än

vaniig kost. Födans mängd skall minskas så att man
delvis lever på sitt överflödiga huil. Samtidigt måste

man noga se till att kroppen får minst lika mycket
som den normalt bör ha av cellernas byggnadsma-
terial: äggviteämnen, vitaminer och mineralämnen.
När man har ett fritt kostval kan det möjligen ge
sig självt att tillräcklig mängd skyddsfödoämnen
komma med i kosten, men så snart man gör in-
skränkningar måste man tänka mera på kostens rik-
tiga sammansättning. Händelsevis är det så lycktigt,
att de födoämnen, som äro värdefulla genom sin
halt av byggnad'smaterial, samtidigt äro de minst
fettbildande. Grönsaker, frukt, fisk, kött, mjölk -det är vad en person som vill magra framför allt bör
äta, och dessa födoämnen innehåIla också allt vad
kroppen behöver.

Den första bantningskuren angavs av William
Banting år 1863. Han var en begravningsentrepre-
nör, som vägde 90 kg till en längd av 165 cm, llan
kunde inte snöra sina skor själv. Vid 66 års ålder
sökte han en läkare för dövhet och fick samtidigt
rådet att hålla en diet, som huvudsakligen bestod
av magert kött och rostat bröd av råg och endast
1 liter dryck per dag. Banting magrade ganska
snabbt 20 kg och gav ut en småskrift om sin kur
utan att nämna sin läkares namn, varför kuren fick
namn efter patienten.

En person, som är ungefär 166 cm lång och har
lätt kroppsarbete, tål utan svårighet en avmagrings-
diet med ett näringsvärde av ungefär 1,200 Kal.
Detta betyder att man kan äta per dag:

10 gram smör
lz liter mjölk (därav gärna en del som surmjölk)
1 ägg

50 gram bröd (torut bröd eller skorpor)
200 gram kött eller 300 gram fisk (ej feta sorter)
100 gram potatis

r/z kg grönsaker Q-6 7o, se nedan)
250 gram frukt (ca 10 % kolhydrat).
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gurlial
spcrlilt
sparris
rabarbcr
surkål
bleksellcri
tomater
rädisor
svamp
vaxbönor

Det innebär ingen större uppoffring att ieva på

denna kost. Men dess genomförande förutsätter t.ex.
tillgång på magert kött. Är man hänvisad till svin-
kött så stiger kostens kalorivärde genast tiil 1,400

Kal. Den förutsätter helst att man har råd att tr<öpa

kött av så pass god kvalitet att man vissa clagar kan
ha halstrat kött och ei behöver äta det stäncligt i
kokt form. De tämpliga grönsaherna och flul<tcn äro
också ganska dyra under vissa årstidcr. Det ai' bil-
ligare att äta mycket gröt och bröd och litet kött
och grönsaker. Men hälsan framför allt. Och tänk
så rnycket rnan sparar genom att aldrig köpa kakor,
bakclser, tårtor och choklad!

Grönsakcr och frukter med en kolh','clrathalt av
2- -6 %:

elrliyia) grapefrukt
citron

kunna öka och minska ett par kilo, på grund av att
det hos dem ofta finns en stor benägenhet för vat-
tenret.ention. Detta är skälet till att salt mat bör
undvikas av feta. (Vatten i organismen finns atltid i
form av av en 0,9 9å koksaltlösning.)

Kroppsrörelse Man kan balansera kroppsbudgeten
för ott mqgro ocl<så genom att öka sina utgifter,

dvs. genom ökad kroppsrörclse. För
alla unga och medelålders människor med bra hjär-
ta och ett ej alltför högt blodtryck är det synner-
ligcn önskvärt att kombincra dietbehandlingen med
någon form av systcmatisk muskelövning.

Många kvinnor ha ett arbete, som utförs under
stillasittande, och ännu flera ha ett synnerligen en-
sidigt kroppsarbete, som inte ger en allsidig muskel-
användning. Alla dessa behöva - icke minst när de-
ras kroppsvikt är för hög -- någon form av allmän
kroppsövning. Det är också ett faktum att muskel-
övning under avmagring förebygger slappt hull.

Den bästa formen av kroppsrörelse för att magra
är säkcrligen gymnastik med ett. väl avpassat rö-
relseprogram. I regcl kan man skaffa sig denna
kroppsrörelse genom att vara med om vanlig mo-
tionsgymnastik - i en kiubb, på sin arbetsplats, hus-
modersgymnastik, radions gymnastikprogram etc.
Särskilt bra för de mera fetlagda är ett rörelsesche-
ma enligt Mensendiecksystemet. Man kan också med
fördel gå en tid privat hos en gymnast och sedan
fortsätta på egen irand mcd de rörelser man fått
lära sig.

Massage kan vara n-rycket behagligt mcn ur av-
magringssynpunkt är det mcst effektivt för den som
ger massagcn -'- liksom ridning huvudsakligen ger
kroppsrörelse åt hästcn.

Det finns naturligtvis en rad olika former av
sport, som också ge god och ganska allsidig kropps-
övning, Huvudsaken är att man verkligen skaffar
sig ett ordentligt mått av muskelövning, inte spora-
diskt och kortvarigt utan regelbundet (minst 2

gånger i veckan) under lång tid.

Medicin för l\{ånga fetlagda människor drömma
ott mogro om att l<unna äta precis vad man vill

och så med hiälp av tabletter hålla en

önskvärd kroppsvikt. Detta är i varje fall för när-
varande en önskedröm, utan verklighets'.tnderlag.

Till och med i de ovanliga fall där fetman är in-
resekretoriskt betingad och hormonbchandling be-

hövlig bör den mcdicinska behandiingcn komplette-
ras med en lämplig kost.

I regel ha de feta, som redan omtalats, cn normal
eller till och med höid ämncsomsättning. Om grund-
omsättningen är normal eller något sänkt kan man
utan fara ge en måttlig dos av det ämnesomsätt-
ningsstegrande sköldl<örtelhormonet. Denna behand-
ling kan emellertid beräknas gc effckt endast i sam-
band med dietföreskrifter. Att behandla ett fall av
vanlig fetma med th1'leoideapreparat utan kostreg-
lering är meningslöst. Att genom stora hormondoscr
höja ämnesomsättningcn över normalvärdet under
längre tid kan vara direkt skadligt.

Forts. å, sista sidan

gron peppar
lironärtsl<ockor

omogna krusbär gröna bönor
paranötter puriolök
sockerärter br1'sselkål
vitkål
blomkål
rödkål
savoykål
auberginer

rnandariner
meloner
oliver
smultron
hallon

Andra grönsaker, t. ex. morötter, kunna ingå i
kosten om man den dagen utesluter potatis,

De dagar då man äter fisk kan det ur mättnads-
synpunkt vara praktiskt att böria måltiden med en

soppa, bestående av buljong (på tärning eller
extrakt) med finskurna grönsaker. Man l<an natur-
ligtvis också göra soppor med kött och olika grön-
sakcr.

Man bör ei äta mellanmål annat än i form av
dryck: kaffe, te (eventueilt kalll med citron), mine-
ralvatten.

fnga andra födoämncn än de i kosten ingående få
förekomma. Alltså inga redda såser eller stuvningar.
Som sötningsmedel måste man använda krystallos
eller ett iiknande preparat. Om man önskar cn red-
ning till en sås, kräm eller saftsoppa kan man an-
vända arrowrot. Det går bra att göra en salladsås
med en tesked paraffinolia i stället för vanlig olja.
En bra efterrätt är puddingar av >>Je11o>>-typ, dvs.

fruiitsaft, sötningsmcdel och gelatin. Peppar, ättika
etc. är oskadligt. Mycket salt bör undvikas.

Man måste bestämt avråda från svältkurer eller
drastiska avmagrinsskurer utan läkarkontroll. Om
kosten är ailtför kolhydratfattig kan det leda till en

ofullständig förbränning av kroppsfett och en an-
hopning av vissa syror i organismen. Man upptäcker
en antydan tili sådan förgiftning genom urinunder-
sökning. En annan fara när man siälv ordnar en

svältkost är vitaminbristen. En kost med endast
skummjölk och utan smör leder t, ex. småningom
till brist på det nödvändiga A-vitaminet.

Bästa resultat - - ett resultat som har utsikt att
bli varaktigt -- når man genom en långsam avmag-
fing. 2 -4 kg per månad är ungefär lagom, kanske
något mer första månaden, då det går lättast. Det
är för övrig1 att märka att feta rnänniskor snabbt

ll
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vitr(
l/onico Brott ör Reiinryre Glos-

brul<s konstnörligo medorbetore.

Hennes glos hör till dem som mCIn

observercr ute i lrondeln och som

mon görno unrgås med i sino hem.

Det ör något röttfromt och rent i

de på en gång miukt vönligo och

stromo formeriro hos lrennes ting,

som på ett utmörkt sött låter glo-

sets egen koroktör kommc till uffryck. De repre:e;riei-o rVockrore vordogsvoro, iordets riktigo

mening. Den korokteristisko förgskolon irött, blåti och grönt, som hon onvönder iillsommons

med det oförgode gloset kon betydo ett extro tillskott o'r stimulons och glodie igråvödersdogor
likovöl som den kon locko from nyo effekter nör solen får spelo i glosets tiocko vöggor.

AKE HULDT

.K;"-
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Som ymnig gråt

flodode min ömhet

över den nyfoddes onsikte.

Vort skoll du gå

med din sorg

med ditt förtroende

i den ondo vörlden?

Monniskor skoll såro dig

mönniskor skoll hialpo dig.

Utkostod ör du

och upptogen

i mönniskors gemenskop.

Broschyren om svensko kvinnodelego-

tionens besök i Soviet sept. 1950 hor

komrnit. Pris I krono. Rekvireros från

Svensko Kvinnors Vönsterförbund,

Box I 8073, Stockholm I B.

Tidningen Vi kvinnor
i tlerlrokratislrt världsfiirbund
Utgiuare: Andrea Anclrcen
I(öpmantorgct 2, Stockholm

Redaktionskont mt tttj.' Gunhild Tegen,
Vaiborg Svensson,

Utkommer mcd nio nr per år.
Prenumerationspris per år: Kr. 2: 50.

Lösnummer 35 öre (kommissionärer antagas).

VAGER ,JAG
.F'ors. fr. std. 14

Aptitnedsrittande läkemedel ha under senare år
fått en viss plats vid behandlingen av fetma. Man
har numera tillgängligt ett sådant preparat, som fö-
refaller tämligen oskadligt och bör kunna användas
periodvis under en pågående avmagringskur, t. ex.
om man haft en tillfredsställande viktminskning un-
der ett par månader och vikten sedan står stilla.
Ifrågavarande medel är amfetaminsulfat (afatin).
De obehag man någon gång sett vid afatinbehand-
ling ha bestått i en viss excitation och möjligen
störd sömn. Risk för vanebildning anses ej föreligga.
En nackdel med preparatet, som framhållits av en

del forskare, är att patienten kan komma att lita
för mycket på det och inte sköta sin diet. Bästa re-
sultat med det får man utan tvivel under en sjuk-
husvisteise, då läkaren bestämmer kosten och afa-
tinet nedsätter aptiten så att patienten ej förlorar
tålamodet,

V it amnn - o ch mi,n er altimn e spt' e p ar at, s ärski lt j ärn,
behöver man ofta ge som tillägg till kosten, icke
minst när grönsaker tidvis finnas att tillgå huvud-
sakligen i konserverad form. Genom dcssa preparat
motverkar man även den trötthetskänsla, som ofta
uppkommer när födans kalorivärde är lågt.

Urtndri,uande rnedel ha stundom sin givna plats.
Ovan har nämnts att vattenretention ofta förekom-
mer vid fetma. Hos kvinnor är denna tendens utta-
lad vid tiden för menstruationen. Man kan då ge ett
urindrivande medel för att viktminskningen ej skall
upphöra.

ANDREA ANDREEN

UR INNEHÅLLET:
sid.

ELISABETH TAMM' Och öndå rör det siq 2

ANDREA ANDREEN, För bornens skull . . . . . .

RUT HILLARP, Blommorno, ny dikt

BOCKER

ASTRID FORSBERG, Honden, novell

HANNELE, Att bli mönnisko 7

BARNENS DAG B-9

INGER HAGERUP' Två dikter . .. . .. .. . ll

MONICA BRATT och Äff HULDT, Skönhei

till vordogs . .. 15

GUNHILD TEGEN, Ny mönnisko, dikt ...... l6

GUNHILD TEGEN
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Postgiro 51323, Box
Svensl<a Iivinnors

18073, Stockholm 18.
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