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IVliAvinterbtot är en sed som utövades av våra nor-
diska förfäder vid vintersolståndet. Djur offrades,
antägligen också människor, för att blidka solen att
återvända. Från denna tid härstammar ordet jul, sol-
hjulet, samt seden att äta julskinka, som alltså är ett
minne från hedniska offerfester.

Under åtta veckor hösten 1952 har i Stockholm på-
gått en märklig utstäilning av mexikansk konst, både

forntida och modern. Ivrigt har påpekats att den gamla

aztekiska högkulturen i sin religion hyllade människo-
offret - och med detta grymlna faktum har man ur-
skuldat för att inte säga prisat den spanska erövraren
Cortez som i Kolumbus spår kom till Mexiko och med
stor grundlighet och grymhet krossade denna kultur
i början av 1500-talet.

Detta gjordes visserligen i den spanska kronans och
kristendomens namn. Egendomligt nog tänkte man inte
och tänker ännu inte på att även kristendomen som

sitt centrum har ett människooffer iika grymt som det
gamla aztekiska. Eller är inte korsfästelsen ett lika
smärtsamt dödssätt som uttagandet av hjärtat uroffret?
När iandets invånare indianerna, som de kaliades av

sina erövrare, istäIlet för sina terrasstempel och döds-
gudar fick präktiga spanska kyrkor med den marte-
rade Jesusbilden på altaret, kände de sig säkerligen
inte så främmande för denna nya religion.

Under seklernas gång thar människooffer fortsatt
inte bara i religionskrig och kättarförföIjelser. Kriget

och dödandet har i de flesta kulturer varit legitimt.
Så är det också nu i vår västerländska högkultur -
dess bestånd bygger på krig, på människooffer i mil-
jontal.

Men genom religionerna och kulturerna går också

en annan tendens: fredens och fridens budskap. Redan

ett gammalt israelitiskt budord bjuder: Du skall icke

dräpa! Och buddhismen håller inte bara människans
utan även djurens liv heliga. De kristna förde inte ba-
ra korståg och brände häxor, de predikade också om

vederkvickelse och hugsvalelse för de arbetande och

betungade, de talad,e om en kärleksfull fader i himlen
och hyllade i viss mån ett fridsideal.

Sådan är människan. Inkonsekvent. Full av mot-
sägelser. Ledd av stridiga impulser. Det pågår allt-
jämt en dragkamp mellan krigets och fredens ideal'
Och mitt under våra dagars rustningar vågar dock
ganska få öppet hylla kriget som något gott. Nej, fre-
den är för de flesta det goda titlståndet, fö'rutsättningen
för kulturers uppkomst och utveckling.

Vi fredsvänner får inte tröttna att stödia fredens
krafter i en krigsrustande värld. Vi som skyr männi-
skooffer både i forn och modern tid, vi måste arbeta
vidare för vårt eget fredliga ideal. Och med djup käns-
la för både svårigheten och glädjen i vårt fredsarbete,
önskar vi varandra av hjärtat också till denna jul

FRED PÄ JORDEN
G. T.

Tr I .. I'lln brevvaxll ns.rr^rb

I maj 1952 sände I(vinnornas Demokratiska Världs-
förbund en skrivelse till kvinnorna i U.S.A. vari de ut-
talade en förmodan, att de maktägande i U.S.A. för det
amerikanska folket dolde, att bakterievapnet användes
mot Korea. Samtidigt uttryckte K.D.V. sin övertygelse,
att om detta faktum blev klarlagt, skulle U.S.A:s foik
instämma med alla de miljoner människor av eljes

oiika åsikter, som tog avstånd från dylik krigföring
och fordrade slut på kriget mot Korea. Som svar härpå
anlände ett brev undertecknat av Mrs. Roosevelt, Mrs.
Sampson och Miss Strauss. I de amerikanska kvinnor-
nas namn förkiarade de sin anslutning till U.S.A:s re-
gering och sitt förlitande på dess försäkringar.

Med anledning härav vände sig K.D.V. till Mrs.
Roosevelt på nytt och erinrade om, att samtidigt som

U.S.A. förnekade användandet av baktieriologiska va-
pefl, ökade regeringen anslagen för dylika ändamåI.
K.D.V. påminde om President Roosevelts yttrande år
1943 att U.S.A. ej skulle komma att bruka bakterie-
vapnet utan att fienden först använde det mot U.S.A.
Men Mrs. Roosevelt hade icke höjt sin röst mot någon
av krigets grymheter. Mrs. Roosevelt, menade K.D.V.,
kunde ej tala i de amerikanska kvinnornas namn. Där
fanns de, som hade en annan åskådning än hon.
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Vi citerar här några utdrag ur brevet;

"Edert brev innehåller samma förnekanden sorn

press, radio och regering i USA använt för att beslöja

den sanning som Robert Miiler, utgivare av United
Press, erkände inför Nevadas tidningsutgivare: "VL

sdger inte sanningen om Korea och har aldrig gjort
det;'

"I USA och hela världen höjes miljoner röster och

kräver ratificering av GenÖve-konventionen av år 1925

av USA:s regering; Internationella organisationer stij-
der detta krav, liksom i somras Internationella F,öda

korset gjorde det vid sitt sammanträde i Toronto.
"KDV kräver - och kommer att intill detta fruk-

tansvärda krigs slut kräva - förbud mot massförin-
telsevapen, tillbakadragande av alla främrnande trup-
per, utväxling av alla krigsfångar."

"Ni (mrs. Roosevelt) reagerade inte när ecier rege-

ring berömcle sig av att med bomber förinta 73 kore*
anska städer'. fattiga rester av r,edan förstörd bebyg-
geIse.

Skenbart förciömer ni bakteriekrig. men i eder egen-

skap av representant fi.ir USA vid Förenta nationerna,

har ni inte 1:å något sätt gett uttryck åt detta, jnte

heller har nr hegärt er regerings ratificering arr Ge*

nåve-konventionen."
E. ?"



F'TIEDSDUYAI\
Åv Henrik Thumanjan

.R1,rdr,, är dunkel ocb haällen ren.
Lillpysen rn)n bar somndt ren.
Llckarnä lallit i pannan ner.

Or/: jag, jag står pid bans .räng oclt rer 
-och det är just sorn orn lyssnade fag

.rpänt till ltans ltjärtas flinha slag.
I rnorse fich ltan en leksak igen,

en uit och-t')n liten daua, ocb den
t,ar ltan så glad åt så alla ai
glada i själen tuingades bli
ocb leud.e rned i bans lychliga lek,
hans barnsligt ötnma kutter oclt srtek
med rJruan rotn ban i tantneu bar
ltela dagen så lång den aar . . .

IIrtn t)ar rnot henrze så öm ocb god
ronz onl lsan ltelt och tillfullo förstod
lred-rduuns roll, u-ad /:ort syf tar ocb lär.
Nu är det kt'äll. Nu ,rot,er /tan där'

ned lyckligr leende /tå sin läpp,
nted dtrt',ttt än j.ril! t'arna g,'epp.
Han håller alltjämt så ömt ocb lent
tin lilla leksak. Förunderligt rent
rad den allt ltuset gjort lju.rt ocb glatt.
i f rid oclt lycka o;-r alla försatt . . .

,4rfiltrtttt /tdns ligger nakna, ,nen
jrs .;tår iiir tTst c,clt no/.rtilla än,

/öt't ittte röra mej, ser bara på
rirkar tå rafrta, så "raåta .rå;

- fir),ser du irtte, min -t'ridsängel lill 
-Striicker t'i;r.riktigt frarn banden och t,ill

tnte*:a /tonom oc/t sarntid)gt dra
låcået fr,ring ltonott tätt och bra.

Ålut ack, jry tiirs inte, nänn-r inte, nei.l
.St,i is,;ri bli t'äcLt, blir del inte at, nei.l
.S'törtle jag ls,trzorn i slammern ljuu
i'ore jag inte bättre än tjttt.
Sor trlggt i fredsdat,ans bägn, hära du!
l/armt arh gott är i bemmet ftlt.
Inte du f ryser last anilen är bar.

I;reCsdut'an yarntt da i .fantnen /t,u.,

lt/t t'i sfra t,ärna den alla, entr(u'.1

(Irrån armeniskan av Årthur Magnusson.)

åO$ pers$ner på fredsmöte i Örebro
I;KI,/-AVDELNIt\G,b-hf f öRBBRO genomförde tors_

d.agen den 23 okrol-;cr. e.tt stnl.t fr.erdsmöte, där dr An_
d.rea Andt'ee'n rr:dogjorcie -för' den internationella ve-
tenskapl;ga korririissionens undersökningar i Korea och
ll;l:a :'ör'andc tr;rirt*r.iekrig. SI{.V-;rl'clelningar, freds_

Picasso: Barnet med duvan

kommitteer och andra för freden verksamma organi-
sationer i länet hade inbjudits deltaga.

Det utomordentligt lyckade mötet ieddes av SKV_
distriktets ordförande, fru Birgit carlsson som i ett
hälsningstal vände sig till fredsvännerna ur olika lä-
ger och manade till samarbete mellan alla fredskrafter.
Vi återger ett par avsnitt ur hennes lhätsningstal:

Värt möte har tilt syfte att ge uppl"gsning, att skapa
klarhet i en fräga, diir oron börjar bli d"jup och brecl,
men diir många dnnu iir tuiuland.e och iinnu fler oue_
tande. Frå"gan giiller: Föres det bakteriekrig mot fol_
ken i Korea och Kina? Är d.et möjligt att d,etta omöj_
Liga har intriiffat? Ja - eller nej. Nå.gon tiinker iinnu:
Det iir inte möjLigt. En anna"n tiinker: Kanske iir d,et
möjligt, men, Korea och Kina Ligger tack och Lou så.
Lö.ngt borta.

Och, uisst iir det sant att Korea och Kina Ligger Lå.ngt
borta. Men trots de Långa austånden och trots de Löm_
sko attackerna frå.n krigets försuarare, talrikt töre_
triidda ocksri i uå"rt eget Land.s tid.ningspress, har en
suensk represento"nt, d,etta mötes talarinna, dr An-
dreen, deltagit i d,en internationella uetenskapliga
kommission son' på. ort och stiilte undersökt fakta rö-
rande bakteriekrig i Korea och Kina.

Det har inte saknats försök att förhindra d.eltagand.e
i uärt möte. Desso försök, som Lnte kan uara i fred,ens
l,jd.nst, har inte Lyckats, dd.rom uittnar d.en talrika upp_
slutntngen au fredsuiinner hiir i, kudll. Vi beklagar des_
sa försök. Vi beklagar också att oissa organisationer
som kallar sig fredsorganisationer, ansett sig förhind,_
rade att stödja detta möte. Vi uitl hoppas att d.essa
orgonisationer, som kall,ar sig fredsor ganisutioner, d,iir_
för tnte upphört att uerka Jör fredens id.ö. Om denna
uå"r förhoppning dr riktig sd. iir d.et också. uår för-
hoppning att kunna å,stadkomrna ett samarbete med
dem LLksom uz etterstriiuar ett samarbete med aLLc-
'u.ppriktiga uiinner au fred oc.h internationeltt sam.för_
stå"nd"



l\ar kriget kom
I{ouell aa Hilde Rubinstein

I\T
I\ar kriget kom - 

jag menar kriget 1914 
- 

fick Fritz
och jag ptötsligt inte gå i skolan längre och mamma

fick inte gå ut och gå med lilla Berta, och pappa fick
inte längre gå till fabriken. Det var det allra värsta,

för pappa såg så förfärligt ledsen ut, där han gick av

och an i rummet med händerna på ryggen' Han log

ansträngt mot oss och ibland stannade han och stirra-
de längtansfullt ner på gatan En gång stod det några

karlar därnere och hötte med knytnävarna upp mot

oss och skrek! Förbannade ryssdjäv1ar!

- 
Dorn tror du viil spränga den stora bron! skrek

mamma och kastade sig på sängen och grät.

- Spränga bron . . .? Pappa blev mycket förvånad
och fundersam. Sen sa han: 

- 
Prat! Det kan dom inte

tro! Vi lever väi ändå inte i medeltiden' - 
Jo! Fru

Schmittke har talat om det! Och dom tror också att
farbror Jacob har en helvetesmaskin på sigl

-- Farbror Jakob. . .?

- Jä, den där lilla -u'äskan, som han har tobaks-
sorter i...

Jag tänkte att farbror .Iakob, som var så gammal
och skröplig, säkert var alldeles för rädd för att bä-
ra en så farlig maskin på sig. Men det var inte fru
Schmittke som hade hittat på de där historierna. Fru
Schmittke var en snäll och beskedlig människa och

skaffade hem mat åt oss, för vi själva fick inte gå ut
och köpa.

- 
trgentligen borde vi gå ut i alla fail, sa mamlna'

I)om kan väl ändå inte stena oss !

-- Man kan aldrig veta . . . sa pappa och gjorde en
grimas.

Jag tyckte det var bra att vi bodde tre trappor upp,
för stenarnas skull.

- 
Det är ju som om vi satt i fängelse! snyftade

mamma.
Vi fick sitta instängda i en hel månad, och jag böt--

jade skriva en roman som hette "Kamrater" - 
en

krigsroman.
Efter en månad kom det meddelande att vi blivit tys-

ka medborgare, och ett par dagar senare kom det en

röd. lapp och på den stod det att pappa var inkaliad
till landstormen. Pappa började packa sina saker och
jag märkte att han stoppade ner "lock-asksn" - 
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var en helt liten ask full med hopvikta silkespapper och

i varje papper låg några hårstrån av oss tre barn i
olika åIdrar och utanpå stod årtaiet och namnet skri-
vet. Vi roade oss ibland med att jämföra det fina mjuka
håret från vår stnåbarnstid med det grövre håret från
den tid då vi var "stora".

Men pappa fick ställa tillbaka lock-asken i bok-
skåpet igen, för det kom medclelande om att motor-
fabriken behövde honom för konstruerandet av krigs-
viktiga maskiner. Det var också fabriken som hade

styrt om att vi så snabbt blivit tyska medborgare' sa

pappa.

var mycket glad att jag inte längre var något
barn. Fast hade jag någonsin varit det? Vi tala-

de ju inte ryska hemma och jag var heller inte född i
Ryssland utan hade tillbringat hela mitt liv här i lan-
det. Men pappa hade utvandrat från Ryssland som heit
ung, därför att han inte kunde uthärda att regeras
av den tyranniske tsaren och ville studera tiil ingen.jör.
Sen hade han lärt känna mamma i Sydtysl<land. Hon
hade bott i huset mitt emot och hon var så vacker med
sina blå ögon och sitt svarta hår. Pappa hade ofta stått
i sitt fönster och tittat på, hur hon fäste upp sitt tjocka
hår med många, många hårnålar. Sen hade han burit
portföljen med noterna åt henne och hotr hade ofta
skolkat från pianolektionerna och gått ut och gått med
honom i stället. Småningom hade de förlovat sig och

tre år senare gifte de sig. ..
Mamma blev nu lika srnal om midjan som på bröl-

lopskortet, för det var ont om mat. Det var krig och

ryssarna var våra fiender. Då jag första gången kom

till skolan som "tyska", sa jag genast till klassförestån-
darinnan, fröken Reinbeck: Nu är jag tysk! Eller jag

sa det inte _- jag ropade det högt och förtjust. Alla
barnen stod runt omkring och några av dem ropade:

Fint! Hurra!
Men fröken Reinbeck sa bara: Jaså...
Hon såg på mig med en ledsen blick och började

strax med lektionerna. Jag var ond och besviken. Om
dom inte lät mig komma till skolan för att vi var
ryssar, kan dom väl vara glada att vi inte är det
iängre. tänkte jag. Inte förrän 1ångt senare förstod
jag att fröken Reinbeck inte var "patriot" och att .iag
i min tur hade gjort henne besviken.

Men jag 
- 

jag var patriot! Jag svärmade för histo-
rier om kvinnor som klädde ut sig tili soldater och

drog med ut i kriget, och jag skrev dikter om käm-
pande soldater och jag gillade inte alls de "hemma-
varandes stilla hjältemod" som det stod i tidningen. Jag
tyckte inte det hade något med hjältemod att göra att
vi inte längre fick apelsiner utan bara korngrynskakor
som smakade beskt och var alldeles sega, och ett slags

tunn, skär kräm som hette "hindenburgkräm" och

nästan bara bestod av vatten. Vi talade om hur lustigt
det skulle vara om Hindenburg själv nån gång skulle
få äta sån där "hindenburgkräm".

Om söndagarna for pappa ut på landet för att
"hamstra" och kom hem med ryggsäcken så full av
potatis att han gick atldeles böjd. Mamma var miss-

belåten för att han inte också hade med sig smör, ägg

och skinka - 
det hade "andra män", sa hon' Men det

Iåg inte för pappa att hamstra som andra män. Han
passade inte för kriget.

Också barnen, särskiit pojkarna förstås, satte i gång

med krig. De "lekte" inte krig, det var fuilt allvar för
dem * de tilifogade varandra riktiga sår och satte
upp lasarett, där flickorna fick vara sjuksköterskor'

Läroverkspojkarna och folkskolepojkarna hade aii-
tid varit fiender och brukade ofta stäIla tiil med slags-
måI 

- 
men nu fick de ny användning för sin fiend-

skap. De gjorde pilar och bågar och stenslungor åt
sig, och somliga hade till och med luf tbössor, fast

J"*
ryskt

4



Hilde Rubinstein, Aonstrtär' oc/t f örlat/are, är behant

f ör uåra läsare dels genortt omslaget på Fred på jorden
oclt dels genotn en föregående rtot,ell. Hon bar ny-

ligen t'trttnit ett prir på I0 0o0 hrottor iFolket i Bilds
rornanpristfuling -- nted en routan oln en au kriget
ödelagd stad. Här hontner il/l en ny nouell för t,år

tidilng.

föräIdrarna förfasade sig över det. Men föräldrarna
thade ingenting att säga till om nu, de hade ju själva
börjat kriga.

Mtn bror Fritz och jag ämnade också anmäla oss tiil
krigstjänst. Fritz hade inget vapen, för pappa vilie inte
köpa något åt honom, och korkbössan han hade tyckte
han var för barnslig. Men han hade en stor pappsköId.
som han målade i granna färger - fast den såg kan-
ske lite för indianaktig ut och passade inte riktigt för
vårt europeiska krig. Sjätv hade jag köpt ett paket
bomuli och en flaska borsyrelösning för mina fick-
pengar, och en rödakorsbindel att ha om armen ägde
jag också. Jag skulle vårda de sårade ömt och kärleks-
fullt och också rädda dem ur de fientliga linjerna, Fr€-
cis som den där sjuksköterskan som jag hade sett av-
bildad i en veckotidning! En vacker flicka med en liten
vit mössa mitt i stridsvimlet. Under bilden stod det:
"Tyskland! Kyss hennes kjortelfåll!"

Då vi kom ner på fältet, var kriget redan i full gång.
"Skomakarna" kastade stenar, odh tili min förskräckel-
se såg jag att de redan hade trängt iångt fram. "Sko-
makarna" var de fattiga pojkarna från Skomakar-
gatan i utkanten av stan. Och vi hette "gfyisslns" -varför vet jag inte, kanske hade det något med civili-
sation att göra.

Fritz skulle anmäia sig hos "fältmarskalken" och
jag hos "översköterskan". Då jag kom in i ett av lasa-
rettälten. tåg det en pojke på marken där och hade ett
sår i pannan. Det var Gustav som jag tyckte' så mycket
om, cch jag Ia mig genast på knä för att förbinda ho-
nom. Men en annan flicka föste undan mig och sa att
j,lg ir"lte alls hörde dit.

FOLKEI\S KOI\GRT]SS
ö R FREDEI\

I alla länder pågår förberedelserna för. denna

kongress, vid vilken människor av alla raser, re-

ligioner och politiska uppfattningar skail mötas

för att utbyta åsikter om hur freden skall kunna

försvaras och en djupare förståelse mellan foi-

ken skapas.

Vi ber våra avdelningar att vid val av dele-

gater tänka på att denna kongress vädjar till aila

som vill ersätta krigets våtd med förståelsens

anda. Våra svenska delegater bör om möjligt ei

alls representera världsfredsrörelsen utan även

andra svenska fredsorganisationer och fred-svän-

ner. Sveriges folk måste göra sin stämma hörd

vid denna viktiga fredsmanifestation.

Vi ber alla våra medlemmar att påskynda och

snabbt avsluta insamlingen för finansiering av

delegaternas resor. Det är en hederssak för SKV

att stödja Folkens Kongress för Freden.

- Men jag har ju dom här. . . sa jag och visade
henne bomuilspaketet och flaskan.

Hon skrattade föraktfullt och sa att sånt där hade
de också och de behövde inte min "ryska smörja".

Jag tänkte först ge henne svar på tal, men sen såg
jag att Gustav blödde så häftigt och jag ville torka
av honom biodet och slet upp mitt bomullspaket. Men
Gustav vände bort huvudet från mig.

- Där ser du! sa flickan hånfullt. Och sen kom ock-
så "översköterskan", sc)m var femton år, och undrade
vad jag hade där att göra.

-_. Jag vill bli sjuksköterska! ropade jag och Visade
henne min rödakorsbindel.

- Nej tack, sa hon och knuffade ut mig ur tältet.
I detsamma dök Fritz upp, och han grät, 

- han var
ju bara åtta år, två år yngre än jag. De hade haft
sönder hans sköld och sagt att han skulle gå hern och
leka general för sig sjäIv. Vi gick hem tillsammans
och barnen ropade "ryssdjävlar" efter oss.

Jag satte mig i mitt rum som vette mot gården och
där man inte hörde någonting av "kriget". .Iag tänkte
fortsätta med min roman "Kamrater". Men jag r;yckte

inte det var roligt längre, och jag rev sönder allt jag
skrivit och började på en ny roman, som skuile heta
"Människoöden" och handla om ett barn som blirr:t
utsatt . . .
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Barn och arvsynd

Ä, irrt. barnens slagsmåi och ilska bevis för männi-
skans medfödda krigslust? Ligger det inte en dj"p
sanning i läran om arvsynden?

Sådana frågor kan man få ibland i allvarliga dis-

kussioner. Vi vill här försöka besvara dessa och lik-
nande frågor.

E,n av vår tids stora upptäckter är den psykolo-
giska insikten att barnet formas till samhällsvarelse

enligt det i samhället rådande kulturmönstret. Allt-
så: föräldrarna ger medvetet eller (mestadels) omed-

vetet barnen del av sitt eget sätt att leva, tycka och

reagera. Det snälla och lättskötta barnet är det som

uran motstånd anammar föräldrars och lärares

"mönster" - d61 "besvärliga barnet" är det som bju-
der motstånd mot att lära sig det rätta beteendet.

En clel svårigheter uppstår för barnet när föräld-
rarna förmanar på ett annat sätt än de iever. Så

förvillat blir dock sällan ett barn att det inte först
och fränrst tar efter levernet, exemplet. Men det till-
ägnar sig också teorin - och använder den när det

passar.

På den tid då uppfostrare trodde på dogmen om

arvsynden - en lång tid i vår västerländska kristna
kuitur - användes denna lära som förer'ändning för
ett fruktansvärt barnplågeri. Man skulle piska, lug-
ga, prygla errvsynden ur barnen. Kunde de inte sin

latinläxa blev det prygel. Luther säger att han sjäiv

en förmicldag fick stryk femton gånger i skolan.

Barn begick självmord på grund av hård behand-

Iing. Två gånger i pedagogikens historia vet man

att skolpojkar som skickats att hämta det saltade

riset, istället anlade eld i skolhuset, d. t. s. klostret.

Hur blev nu dessa harn som vuxtta? Kämpade

de för att deras barn skulle bli milciare behandlade?

Änej. Luther hade ingenting emot färlan han

accepterxde straffmönstret med hugg och slag sonr

bästa uppfostringsmedel, stödd på bibelorden Den

som spar riset hatar sin son o. dyi.
Sent omsider kom några pedagoger meci klokare

och människovänligare syn att påverka utveckling-
en. Comenius, Pestalozzi och kanske framför alit
Rousseau gav rlya synpunkter och idder - och pro-
testerade mot den omänskligt hårda uppfostran.
Men det gick inte fort med förändringen. An i dag

misshandlas barr-r. Jag läste en tid dr G. Steenhoffs

artiklar i Svensk faurgvärdstidskrift om fall av

skolmisshandel av barn fali som dragits inför
rätra - och det var en kuslig läsning. Annu är inte

kroppsaga absolut förbjuden i folkskolan. Den är

ert hårt inarbetat mönster - och det dröjer länge

innan de psykologiska upptäckterna tränger fram
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till människor som råkat bli för;iliJr,.',-r ,,''' I i .r.:

utan att ira någon peclagogisk insikr cii", ,,'u ',,,t .'

tili barn"

Irör iien kärleksfuile uppiostr,lrt'r; li,{t i,,.:'.':.r '-i'
stor be rydelse - insiktetl att 

-barnei 
l.rtlr:, ,.'1;. ,,-,',t.,'.

miijligheter: frediighet eller stricislust i.:iur,rr,."i:;1' Ii., 1 ,.

Vilka rröjligheter som skali utveckl;rs ircr'.,, s, irr';"'

fostran eller på det rådande kultuLnrörrit'':t {-r)r':l

hemmets mönster. Och hurudant iir l'åra it,:ir-,1 rl:t!tr-

ster? Vänlighet? Godhet? Tållniocl? Onr dt:t ',:i \),'!r(-,

skulle vära barn också bli vänligare, gocla ocir riiii'1..

- det är den nya teorien. Barnen slåss lcir ati'-',
slagit dem. Eller oni v i inte gjort rict, lttri' irrr(:r',;
gjort det, t. ex. äldre syskon. F.ller antlra hair, I,.iir':
andra vuxna. Deras aggressivite t hirr väcLts. IJi"

försvarar sig på det sätt cle liir ECnont orngit.Liltic;i,,
beteende.

Fredlighet läres inte genonr f i.ircclrag, rjet i;r r,:i

först genom liv och handling. i\{err {örcc{ragcn k:ir,

väcka oss till insikt i nya saminanhans.
F{ur vetandet skali kunna förär'drir vårt ir:rrrtt'

lingssätt är en komplicerad historra. ,{ti för;indr;::
en kultur är omöjligt för clen enskilCe. I'{cri vi h;ri
dock möjlighet att var och er-r stiiclja dr ceni^Jcirs{:r

till fred och godhet som också firins ivårt ti:.6-
liga mönster!

Gunhild T"egen

Vi
över de resolutioner som antogs på Internationelllr
Kvinnoförbundets för Fred och Frihet exekutivmiite i
Genöveiaugustiiår.

1. Man vädjar till FN att ta emot Indiens erbjudande
att medla i Korea.

2. Man vädjar till FN:s medlemsstater att uppta
Folkrepubliken Kina i FN:s Säkerhetsråd.

3. Man vädjar till nationerna att sluta med det van-
vett som upprustningen innebär.

4. Man protesterar mot alla förberedeiser {ör mass-
mord på civilbefolkning genom biologiska \tapen, atom-
vapen och andra srisom giftgas och napalm. Man vädjar
till alia regeringar sotn ännu ej ratificerat Genör'e-
protokollet av 1925 mot bakteriologisk krigföring att
göra detta.

5. IVIan motsätter sig Iysklands upprustning och ber
sektionerna arbeta mot ratificering av Bonn-överens-
komrnelsen.

6. Man protesterar mot krigen och kt'igföringen i
Viet-Nam och Maiaya.

?. Man vänder sig med skärpa mot l'rarrco-Spaniens
upptagande i UNESCCI.

Detta är endast en antydan om de utmärkta resolu-
tionerna (det är 13 olika punkter).

1.. I
graoer oss
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Jag unorar...

/\
Lf tn t'togon iakttog henne där' hon satt skulle de tro
att rniitet inte alis intresserade henne. Under det för-
handlingarna pågick rörde Lron inte en min, oavvänt
såg hon bort mot samma ställe på väggen och det

syntes aft hon tänkte på något. Men vad?

Här sitter vi ett tjog kvinnor, läser protokoll och

skrivelser, godkänner eller förkastar, instämmer elier
avslår. Varför gör vi det? Är det någon mening med

det. Betyder vår förening någonting i det stora sam-

manhanget. Går det inte iika bra utan oss. Vi känner
inte varandra, inte än i varje fail, inte ens till nam-
net, har vi då något som förenar oss i egentlig mening?

Som betyder så mycket att det är värt att offra tid,
pengar och ar:bete På.

Har våra vedersakare rätt när de säger att vi är

viiseledda, ett instrument som arbetar för icke önskade

lirafter. Är det möjligt att vårt medlemskap är av

det slaget att vi mot vår vilja oc'h förstånd är bund-
na, där vi inte själva har menat oss vara med.

Har jag inte själv friviliigt sökt mig till föreningen,
efter några anföranden som gjorde ett starkt intryck
på mig helt spontant begärt inträde, sökt gemenskap

och fått känna den. Ty även fast jag inte vet vad kvin-
norna omkring mig heter eller var de bor, intet vet om
deras privatliv känner jag att det finns samma vilja
sorn hos mig själv, viijan att ena människorna till fred.

De flesta av rnedlemmarna är av samma ekonomiska
klass som jag själv, en liten del verkar ha möjligheter
till en högre standard, ingen ser det med avund skuile
jag tro, för egen del avundas jag dem möjligen en sak,

den att om de har lust att resa ut till andra länder.
se seder, bruk och levnadssätt studera andra folks in-
ställning till krig och fred så ha de resurser att till-
fredsställa denna sin längtan.

Fred! Fred! Vilket underligt litet ord. Vilket stort
betydelsefullt ord. Vilket mjukt och vackert ord i mot-
sats till det hårda grymma ordet krig. Människor säger
helt tanktöst att det måste bli krig alltibland, det går

inte för två personer att enas om saker och ting hur
skall då hela länder kunna samsas. Det händer väl
dock ganska sällan att den ene individen slår ihjäl den
andra för att få rätt. De jämkar väI samman sina åsik-
ter om krav och rätt och går vidare. Sarnma möjlighe-
ter bör finnas även i de stora sammanhangen. Vad är
det striderna står om egentligen? Kapital! Makt! Ideo-
logierl Ibland om religion. Vem krigar? Folken, på or-
der arr de sorn styr. Är folken tillfrågade om de vill
gå ut j. det fruktansvärda? Har man tillfrågat kvin-
norna om de vill stäppa tili sina män och söner, otn

de vill se sina hem skövlade, om de vill fördrivas ut i
det okända, om de vill att deras spädbarn skall sändas

långt bort från hem, dessa barn som kanhända aldrig
rnera blir återförenade med mor och far.

När kriget en gång är över står där bara söndertra-
sade murar kvar om det finns nfigot alls. I bästa fall
går det att uppbringa något som får duga till skydd
mot kyla och mörker, där skali sedan kvinnorna för-
söka ordna det rtya hemmet, göra det så drägligt som

möjligt under det att de med ångest och fasa hör och

ser hur förberedelser ftjr ett nyti krig sätter in. Ett

Originalt'oto Harlem Nalou York

Du sont bad ned ångest

i ditt hjcirta,

aldrig nrer

fr)r aapenlycka bed.

Hela 'ucirlden cir ett hau ar- smcirla

och den enda segernJ nzmn

cir fred.

Arvid Mörne

nytt krig med om möjligt ännu större förödelse för
ännu fler människor.

Bör vi då inte med varje tili buds stående medel
försöka förhindra denna förödelse, bör vi inte fcir dessa

kvinnors skull, för deras och våra barus framtid
protestera mot alit vad krigsförberedelser och framför
allt denna hets heter.

Vi ha dagligen stora bekymmer att brottas med.
dessutom lägger vi ofta på oss onödiga små bekym-
mer för saker och ting som intet värde har. Tänk om

vi i stäIlet för det onödiga ägnade vår tid och kraft i
fredsrörelsens tjänst.

Mitt hem är ännu mitt, mitt land ännu fredat, så

vill vi ha det, jag vet att så vill alla länders kvinnor
ha det, vi måste hjälpas åt för att det ska bli så. Vi
vill ha tryggad framtid för de släkten som kommer'.

Nästan yrvaket såg hon på de andra som satt runt
bordet. Ordföranden svängde sin klubba, någon hade
just taiat och satte sig ner. Vi måste, sade ordförandeu
nu, försöka få flera medlemmar, få våra ideer spridda
genorn våra tidningar och broschyrer, vi vet att ingen
eller få kommer till oss utan att vi först gått till dem

och påverkat och väckt dem. Vi måste hjälpas åt.
Tora Pettersson



Om böcker:

Den goda boken

Just i dessa dagar har man i Paris slagit ett stort

slag på den kulturella fronten, slaget för den goda

boken (på franska: La BatailIe pour le bon livre,
avkortad B B L) anordnad av COMITE NATIO-
NAL DES ERIVAINS med E,LSA TRIOLET som

initiativtagare, "Vår Elsa Triolet" som det franska

folket kallar henne.

Det stora evenemanget bildar höjdpunkten på ett

långvarigt och målmedvetet arbete för att sprida
värdefull litteratur till alla befolkningskretsar. I en

stor velodrom, prydd med en sagolik väggbonad av

PICASSO, var bokdiskar uppställda, och endast på

några få timmar kunde man notera en vinst på

5,253,000 frs.
Dit kom 30 000 människor ur alla samhällsklas-

ser, inteilektuella, arbetare, studerande, tjänstemän,
hushållerskor. De vällde fram, som en jättestor

ström som banar sig en ny väg. Framför bokdis-

karna sågs ett och annat grånat huvud av storheter

inom iitteraturen och fiimen, såsom Francis Jour-
dain, Aragon, Gerard Philippe och andra. Där syn-

tes 
-[ean Cocteau, (som hade kommit för en dag från

Medelhavet) inrista sin autograf pä en grovarbetares

hamnrare. Men om man tror att det var en publik
av nyfikna eller autografjägare, så tar man fel,

Uppriktiga, enkla, vänliga människor -var det som

kom, som ville betyga sin tacksamhet mot den kvin-
na som förmårt lära folket att läsa och älska böc-

ker igen och genom att sprida diktarnas och för-
fattarnas ord lyst upp den svåra tiilvaron i en

farofylld tid.
Hur har det gått till? Svårigheten var att barja.

Man satte upp vissa sortiment (Tranche): Sortiment
A, B, C - med olika antal titlar till låga priser.

T. ex. Sortiment A 25 band för 5 000 frs
,, Sortiment B 52 ,, ), 11 000 ,!

,, Sortiment C 77 ,, ,, 17 000 ,,

Uppdragsgivaren och entreprenören var folket
självt. Bokcentrum är i Paris och distributionen sker

därif rån.
Overallt i städerna och på landsbygden där folk

är samlade, efter en fest, ett föredrag, en teaterföre-
ställning, vid arbetsplatser elle r helgdagsf irandet,

samlades pengar eller giordes lotter. Vinsten var
naturligtvis böcker. Läsare är alla, från Normandiet
till medeihavskusterna, en järnvägstjänsteman eller
rjänsteman vid metron i Paris likaväl som en stu-

derande i universitetsstaden Montpellier, en jord-

8

Slottet i Avignon

ägare i en liten by i Pyreneerna likaväl som en

medlem av Röda Korset i Grenoble.

Ett exempel i Cezannes hcmort AIX - en Pro-

vence: Här lades grunden i somras till ett litet,

liter bibliotek inrärtad i en frisersaiong! Initiativet
togs av en ingenjör och en student. På ett par dagar

tillkom 25 mediernmar, avgiften var låg, och för
endast 2OO frs pr år (omkring 2,50 kr) kunde man

beställa ett sortiment på 25 band. Det var lätt och

verksamt.

Och så fölier nya rader av sammanslutningar av

bokvänrler: Man kallar sig "de unga bokmalarna"

eller helt enkelt efter hemorten. Det har något rö-

rande och gripande över sig, när man läser i tidning-
arna hur nöjd och tacksam en liten förening i t. ex'

Banyuls-sur-mer känner sig inför en intressant bok-

sändning, en fiskare eller vinodlarebefolkning
som annars bara är känd genom sina viuer. Det

finns B B L inom fackföreningarna' vid sjukhusen

och i körförbunden"

Resultatet av detta imponerande och entusiastiska

arbete börjar skymta överallt. Så såg jag srnå söta

skolflickor i tioårsåldern samlade kring en bra ung-

domsbok i en park i Toulon strax efter skolans

slut. En flicka läste högt, även en liten valp hade

placerats på en stol, och det var så spännande att

ingen ville gå hem.

Jag såg att barn- och ungdomsböcker såldes vid
en leksakskiosk i Luxembourg-trädgården i Paris

som är känd som barnens paradis.

Och det sista intrycket att det f ranska folket lä-

ser riktiga böcker fick ing på bangården ;

Avignon, där resande som skulle med Strasbourg-

Rapiden, köpte E,lin Vägners Vändkorset i stället

för vanlig underhåilnings- och förströelselitteratur.

Elisabeth öije
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De älskande i Avignon
LES AMANTS D'AVIGNON (DC ALSKANDE, I
AVIGNON) pubiicerades illegalt hos EDITION
de MINUIT, ett förlag i Paris, oktober 1943 under

signaturen LAURENT DANIEL. Denna pseudo-

nym hade för förf attaren värdet att vara en dedi-

kation tili LAURENT och DANIELE CASA-
NOVA. Just när denna novell skrevs, arbetade

Laurent Casanova efter sin flykt från Tyskland i

motståndsrörelsen i Frankrike och hans hustru hade

just deporterats till Schlesien, där hon omkom i
Auschwitzlågrer. 

)!

Lunchen den här julaftonen var en riktig j"l-
lunch. Hela trakten hade gjort förtvivlade ansträng-

ningar för att äta riktigt gott för en gångs skull:
en kaikon fylld med kastanjer, uppasserskan i stärkt
förkläde, nejlikor på bordet, en knippa mistel i ta-

ket och en liten julgran i ett hörn av restaurrlngen.

Matsalen var uppvärmd och trädgården 5spn rkym-
tade genom fönstret f irade en enda stor julf est.

Efter kaffet vandrade de två älskande upp till cita-
dellet. Grått och ensamt stod det mot en ödesmättad

himmel som en örn på en klippa. De två tornen vid
ingången, gigantiska tvillingar till en asrronornisk
jårte, växte då man närmade sig dem.

De två passerade det stora valvet mellan de båda

rornen: det gamla fästet . . . avväpnat . . . lät allting
ske. De var ensamma. Det var ingen årstid för tu-
rister och inom den jättelika ringmuren fanns kanske

endast de två . . .

En stig, betäckt med förvittrad sten efter för-
störda rum och salar ledde till det inre som nu låg

övergivet och blottat. Endast en vacker spetsbåge

här och där, ett trappsteg, ibland en hel trappa, an-

nars bara nedrasade murar mecl ett ensligt fönster
här och var eller ett portvalv . . . och oändliga sten-

högar lysande som pärlor i sin säregna silvergråa
patina . . . söderns och torkans patina.

Vägen stiger, genomkorsar ringmuren och slutar
vid ett stenrös varifrån man överblickar hela lan-
der. . . långt . . . långt bort. Ett land sorn prägiats
av klostercellens höghet och stränghet, av visioner
och mirakler.

Sida vid sida, stödda mot muren, insuper de två
denna spänningsmättade iuft och tar sedan stigen

trärrgs den taggade ringmuren till en djup nisch var-
if rån de genom en skottglugg liksom i smyg genom

er-r nyckelhål än eil gång betraktar det skinande

lanriskapet. Här fick dc vara skyddade för vinclen

soln blåste upp stundtals, riste ursinnigt i snåret och

I,{ouell au ELsa Triolet
bragte oreda i häckar och cypressernas djupa grön-
ska.

När de hade nått krönet vid citadellets kapell,
öppnade landskapet sin vida famn och framför sig

såg de AVIGNON, denna magiska stad som en gi-
gantisk harpa med långa glänsande strängar som

sträckte sig ända upp mot skyn över en piedcstal av
hus i silvergrått dis.

Vinden värmdes av solen och de kände doften
av de aromatiska örterna som hade smulats sönder
under deras fötter. E,n ljusstrimma av rimfrost låg
som ett glittrande band vid kapellmurens fot på-
minnande om anledningen till så mycket festlig glans
i rymden...J"l ...JUL...JUL... Muren om-
kring dem var överväldigande . . . iyste och sträckte
sina två torn i luften som två knytnävar som ville
bevisa sin styrka. Luften, stenarna, solen, gräset vid
deras fötter och vinden försökte intc elrs arr verka
harmlösa, de tillstod sina magiska krafter, de hade
bevaratdem, ägde dem.

Och återigen hittade de ert par rrappsreg intill
muren. Med bakåtlutade huvuden beundrade de de
rätvinkliga tinnarna som skar rektanglar med skarpa
kanter i en hög och iivfull himmel.

E,n dörr öppnade sig, en stor hall m.d steå våg-
gar med gotiska spetsbågar, en spiraltrappa sorn led-
de upp till tornet . . . några sreg . . . en liten av-
sats . . . en låg halvöppen dörr och slutligen en liten
kammare" lik en mörk cell med bara etr fönsrer
invid taket. Man måste vånja sig vid halvmörkret.
Småningom urskilde de stora kvadersrenar och fäsr
vid dem en ringlänk . . . Celestin drog igen por-
ten. . .

Plötsligt hördes i denna förstenade tysrnad klang-
en av barnröster som kom närmare och närmare -underbart klara och rena.

Tornet var högt och jorden oändligt fjärran. Ce-
lestin tog Juliette i sina armar. Hur skulle han kunna
upphöra att dyrka det underbara ansiktet. Det skulle
överstiga män.sklig förmåga . . . Juliette, alldeles
blek, srödde sig på muren, den var kall . . " kall . . .

"Titta", sa hon, "älskande har skrivit på muren."
Den var översållad av namn och data - skrivna
med krita, med blyerts eiler djupt inristade i väggen,
även dörren var kantad på båda sidor av srora
bokstäver i kolumner. Den ena började med:

5. 6. 26 - HON HAR KOMMIT. _-
På de stora kvaderstenarna vid deras fötter fortsatte

I



inskriptionerna och över ett slags obelisk med en

frygisk mössa - halvt utplånat, men ännu läsbart,
stod det:

TILL MINNE,T AV MARTYRE,RNA ... AV
På en annan sten syntes vaxstaplar med ljus och
högst upp err krucifix. Det började mörkna,dekunde
knappr urskilja mera - då plötsligen en sista sol-
stråle som ett blekt finger pekade på väggen mitt
emot fönstret . . . på samma inskription:

den 5-6-26 - HON HAR KOMMIT
clch nedanför med samma stil stod i stora tjocka
antikvabokstäver skrivna i blå krita. . .

Den 1-6-29 -- HON HAR KOMMIT - 1929
Den 24-7-31 - DE HAR I(OMMIT IGEN

HANS HJÄRTA ÄR FORT-
FARANDE, SKÄLVANDE
SKÄLVANDE, INFOR

HE,NNE,

Juliette, stödd mot Celestin, gjorde sig tyngre: "Ar
c{et ännu mera", frågade hon. Jo, det fanns mera.

DE, HAR KOMMIT TILLBAKA
TROGNA SIN PILGRIMSFÄRI)
HAN ALSKAR HE,NNE, VILKE,T MOD

7 ÄR 1932
Den 23-8-33 - HAN HAR ÄLDRATS -ME,N HANS HJARTA AR TROGE,T -_

8ÄR
Längre och längre ner stod inskriptionerna, de fick
vika sig dubbla för att kunna ryda de sista:

27-7 - HANS HJÄRTA ENSAMT ÄR TRO
GET

HAN AR CAMMAL HON ÄR
VACKER

HERRE, -_ FOREVIGA KARLE,KIIN
HAN HYSER FOR HENNE,

9 ÄR re34

"'Juliettc, varför gråter du . . " Vi älskar varanll . . .

Srig, orn clu gråter av k?iriek . . ." Juliette, kniiböjan-
cle , läste:

HAN IiR GAI\{MAL
HON AR AI-LTID VACKER
ACK OM HAN KUNDE, DO
I]RE,DVID HE,NNE,
19 JULI 1,e36

l)e sökte alltjämt... båda två... knäböjande...
Och när de restc sig . . . såg cle över porten

1,937 Den 30 AUGUSTI ** HAN ÄR
GAMMAL

HON ÄR VACKE,R
DE, HAR KOMMIT

"Juiiette, om jag vore fastkedjad vid denna ring

ivid muren) skulle jag inte känna mina kedjor där-
Forts. på sid. 12,
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Kring en

Si;.r.1-,rg.n clen 28 scptenrbcl' h:ltic e,strri .t..'r.1..i;iirliLr':i lt r -Ä\
iGötcborg orclnat cn trarnfilnrs{ijrcstiilInirrr,. Iii]n''tn. "i-]i't i''rr'

en går'rg", \'ar cn sagofiim ciär J'hoi: i\'loiltie n, Niis Flr; it*rer,
Delsbostintan, S r.c:n Jcrring, l)ougias Flå:;r:, Är1 ii i iris.:hr:r

och Funrviksbarncn r.ipprr;iciclc. \iästa t,iag rirrg,,i,l cn ntoi1,-.r

til1 Götcborgs-Po:'ten, upprorcl iilit' :rit ,-lct ,.tod 5K1'', "sort

är en kon"irnunistisk salnm"tnsittitting'', på biijittcrn.t och nrc-

nadc att man lurat -barn.,n pii r.lcr;rs vi:ckopcnqar oi:ir scrve-

rat dcm kommunistisk propa;iencla. En Ine.lltll'l;t soru r ,rrit och

sett f ilmen ncd sitt trarn svara'-lc ocir intl'gacic att f ilme rr

var kemiskt fri från poiitisk propa*ai.icie.

Ordföranclcn i iistra evelclniusen ;ir' (lbtcborgs SKV, Bir-
git -lohansron, fick scclan in etr gcnnräle diir hon fiirklaradc
varför SKV villc lisa barniiim octr tänktc fortsi-itta mcd clet"

"Dct r.isas så myckct dåliga Lrarnfiimcr :om jag:rr upp b:u'-

nens fantasi.på ett fclaktigt sitr - Dct finns cn bartt-
jury som r,äljer ut bra filmcr -- i'ör att få nicdlcnt-

marna i r'år organisation att vcrkliscn intrcsscra si;1 för etr
mera r'älia ut för sina barn;;od film har vi vclat vis"r för-
äldrarna och är'en barnen att Cet finns god sådan."

Samtidist skrev orclföranclen för Grjtcborgsavdclningxri.]as

sarnarbctskommitti, Ma ja Boiling, ctt bre' tiil Götcborgs-

Postcns redaktör. Maja Bolling skriver, säger hon, "ickc
endast mcd anledning av skrivcricrna kring barirfilmcn" oclt

fortsättcr: "Den tendens att misstänkliggöra SK\r, som där
liksom ofta förr kommer till uttryck i ticlningcn, önskar r i
givetvis övervinna. Vi har funnit, att vid de tillfällcn, då till-
räckligt många utomståcnde haft kännedorn om fakta, då

har Göte borgs-Posten f unnit f ör gott att åtminstonc dclvis
ta in, vad r.'i skriver, då G. P. intct kan vinna på att för-
ncka. hända {akta. Men, Flcrr Hjörne, varför förfölja san-

ningcn cns, då G. P. inte tror den vara känd? I den mån fakta
om SKV inte ännu är krincla, kommcr cic att bli dct. Och

antalet mcdlemmar -- och dcm n;irstående, som ävcn käntter
till förbuncict - 

.r'äxer scadigt. Bara här i Göteborg är vi
nu omkring 600 tncdicmmar.

Vacl bcträffar påståcnclcna i dagcns ticining om 'kommu-

ni:tbctonacl' etc. r'i1l jag framhåi1;r: om cn ickc partipolitisk
organisation har mcdlemmar från oiika håll och r'ivcn folk-
partister, bör man då kalla organisationcn foikparti-bctonad?

\ri för ingen statistik ijr,cr våra medlemmars politiska
uppfattning och känncr den långt ifrån alitid, mcn jag tror
mig r'å*a påstå, att kommunisterna intc är cic f lcsta. Och

t. o. m., orru någon politisk ellcr annan grupp hos oss skulie

bli större iin någon annan, kan dc ändå intc ta rnaktcn ör'cr

clc andra. Vi har nämligen enligt våra stadgar samma antal

rcprcsentantcr i förbundsstyrelsen från varje grupp, oavsett

hur många medlcmmar gruppen har. Dct enda villkoret för
mcdlemskap i SKV är att vara överens med oss om r'åra mål:
fred, kvinnans likaberättigandc och cn tryggad framtid för
barnen. Dctta program bör kunna samla alla kvinncrr.

Vi är den svc,nska scktionen av Kvinnornas Demokr;rtiska
Världsförbund, KDV, och vi har den uppfattninsen, att man

för att åstadkomma frecl inte kan undcrlåta kontakt med foi-
ken r alla väderstreck. Man skulle inte mena allvar med att
tala om fred. om man talade om att ena folkcn mcn bara

menade en dcl av folken i motsatsställning till en dei andra

folk. Det vore i stället att skärpa spänningen i r'ärlden. Vi
vill ha kontakt med alla för att skapa förståelse och vänskap,

fred, handcl och stigande välstånd.- - -"

barnfih:t



I'-l'ån l'ilri";t

,;',r: :,:,Lli'I'ii, I S,'i,i,.i.^'1.1'Ii.;

i',i,,'-';ja';lia1i.;i ii;; lirr :.lFFSifl. glnda över trr-tnna fram-
:.1.;Irt,i:r, r.iiliiet- il."i r ,i ii f.,'ll,la ;-ii. tfO pil ff'amtideff Sam-

iirrj,,,.. r{,-'.r, 
"1? irr:ii ll9 ,, j-:i..'-.rrribtit'l i't';rn irvdelningarna tili

iir'j,l:{)j:t.r r.,j tIlr i'}ii:r{j -{r'tt..ri ,;-it'l:: distt'ikt av Svenska Kvin-
irrlr';i, '"rir:rstr:r-foi i,rt i:il r J öukc,ptli,q. Tillsammans med

i,iig1',, :i-;1:lui'l :ra i':,'r aiet -12 ]ivjnnol vilka represcntelade

'.i,: iItr,ii":r ur,' r-i r-i r. iiiir-,ts ,.lt'g:rnisatiL)nef .

i..rr-' i:gi'lljig;l iiunter:cnsförharrdlingalna vidtog först

r..,, .ri',:ra1:.'ig.-ri. F'ii kil"dagskvällcn var saml<värn ordnat
ir-r{.r, i ^iiinkiipittg:;;ii,'rielnitrgen som vär'dar'. NIan hade

r;irir',;ii i.rtt uli.,riirt'r-k,:rttiigi pr'ogram med säng, musik,
:ri,rp)itsning; oci; *:gnir frirm:igor gav c,ckså ett iitet tea-
t,:rr;|.)'cke. Aili uppsli:rttades i m;'cket hög grad. För-
I,runCets repIese:nt:rn1., fi'tiken Maja Bolling, Göteborg,

berättade' om någrri intryck frein en resa hou företagit
tiil Sov.jclunionen som mottogs med mycket stort in-
l.i'('ss€:. Vid tJr.n efterföljande thesupen fortsatte den

kamr-atligi,r säii)r;il,'on och man b-vtte erfarenheter om

clt:t gr:meniiå fi)nr ;j ar'[]r-'te t.

Ir;i sörrrla,c.i:rr 1;-,I.:.rii€' frökr,'n Bolling om förbundet och

dt,'ss vcrks:rr.rrlir:i Irlu N{argii. Kar}sson, Jönköping, be-
r:örde i eit :ir-,icrnncic dct gangna årets verksamhet i
distriktet ucli :,, ir,' €r iril11 av de uppgif ter distriktets
rrreClcnrm:li ;ienr,\nr sin;i irtsatser måste söka Iösa r-rn-

del oet 1i^snr föliigganr"]r.: i:l'l ir-l,;r n'ihetsåret.
l)cn di:;k'"rssion som fijlidc *itr:r' ink:ctri.rittg;ri'na vitt-

nncle onr irrtresse för verksanrhctq:n och i:rgav förhopp-
ning;rr om ett lyckosamt liisande av de ställda upp-
gifterrra. Man var överens om att tii ett verkligt kraft-
tag för: ..vtteriigare spridning av förbundets tidning iik-
som ruran var eniga om att fortsätta nred }<ampanjen

fi'ir nredlcmsviirvning tiil irrets slut.
Även distliktets studieverksamhet var uppe till be-

handling ocli det beslutades att så långt möjligt söka

åstadkomma i första hand en cirkel i föreningskunsl<ap
i varie lo]<;rlarrdelning. men givctvis även andra äm-
nen som l<an intressera medlernmal'na. Studieverl<sam-
heten skall becirivas i samarbete med ABF.

Liksom tidigare skall man fortsätta med den humar-

nitiira hjälpen tili Korea och Grekiand och naturligt-
vls också verka för fredstankens förver:kligande.

Frågan om hernrnens allt mer iikade svårigheter ge-

nom de ständiga prisstegringarna på förnödenhetsva-
ror var även uppe tiil behandling och konferensen be-
slöt titlstälia finansministern ett uttalande i frågan.

Till distriktsstyrelse omvaldes Margit Kcrlsson. .Iön-
köping ordf., Ingrid Nil.sson, Huskvarna sekr", Sr:ido

Blom.berg, lluskvarna, kassör. Dessa utgör även di-
striktets VU. Övriga i styrelsen blev Karla Gu.sfc?.'s.son,

Lenhovda, Berta. Gustausson. Väruämo, Ann,e-Marie

Jeppson, Kalmar och Bojan Litidlte Vetlandar. Tjll
suppleanter utsågs Aina Engdohl, Jönköpr.rlg. Siri Lind-
quist, Växjö och Dåna Ströntbcm,, Nybro.

Den kine.risha artisttruppe n e rövrar Sverige " Omdörnet har

rLarit cnhälligt: de är z,ärldcns bästa akrobater ocb jonglörer.

Den äkta porslinslerwha artisten jonglerar med väger 12 kilo.

LYCKAT FREDSMÖTE I NYBRO
Lördagen den 18 oktober hade SKV-avdelningen i

Nybro anordnat ett fredsmöte med förbundsordförande
dr Andrea Andreen som talare. Från onikringiiggande
SKV-avdelningar hade rnan ordnat resmöjligheter till
mtjtet. Sålunda kom mötesdeltagare i abonnerade br.rs-

sar och bilar från Kahnar, Hohultstätt, Lenhovda och
Flvgsfors. Publiken som uppgick tili 225 personer lyss-
nade gripen ti1l dr Andreens redogörelse för den inter-
nationella vetenskapliga komntissionens undersökning-
ar rörande bakteriekriget i Korea och Kina. Talet av-
tackades med blommor och varma applåder och en

kollekt som upptogs gav 95 kronor. Ett utomordentiigt
möte som Nybroavdelningen har all heder ar'.

SKV-AVDELNING BILDAD I TVARAN
Vid möte torsdagen den 16 oktober bildades en SKV-

:l'delning i Tvärån. Norrbottensdistriktets ordföranri*,
f t"u Gerda Rosander, talade om förbundets verksamlrct
och r-rppgifter och gav praktiska anvisningar för firr*
eningsverksamheten. Redan vid starten anniäide sig

11 kvinnor tiil medlemsskap och till avdelningens ord-
förande valdes fru Gerda Hellström. Mötet beslutacie
att tili en början ta hem 15 ex. Vi Kvinnor varje neå-
nad till försäljning.

.?vdelningar
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ÖREBROAVDELNINGEN PÄ FAMMARSCH
Den 29 oktober genomförde SKV-avdelningen i Öre-

bro ett mycket välbesökt och alltigenom lyckat med-
lemsmöte. Gymnastiklärarinnan fru Wera Lind6n be-
rättade på ett medryckande sätt om den resa, till ru-
mänska folkrepubliken, som hon tillsammans med två
andra SKV-medlemmar från Göteborg och Karlstad
företog i somras. De närvarande fick en mycket god

bild av speciellt kvinnornas och barnens ställning i Ru-
mänien av i dag. Fru Lind6n visade även en del foto-
grafier och annat material från resan. På fru Lind6ns
förslag beslutade mötet igångsätta en insamling av
leksaker att sändas till det hem för föräldralösa ko-
reanska barn, som SKV-delegationen besökt i Rurnä-
nien.

För övrigt utfylldes kvällens program med rumänsk
folksång och folkmusik på grammofon och allsång.

Mötet blev en stor framgång för avdelningen då inte
mindre än sex nya medlemmar begärde sitt inträde.
Nästa medlemsmöte skall håilas onsdagen den 12 nov.
då arkitekt Elsa Sundling talar över ämnet Världen
blir mindre.

MALMÖ-AKTION MOT PRISSTEGRINGARNA

SKV i Malmö har i stadsdelen Kirseberg genomfört
en petitionskampanj mot prisstegringarna, varvid 350
namnunderskrifter samlades och överIämnades till
statsministern. Ur den åtföljande skrivelsen citerar vi
föIjande:

Omkring 35A h.usmödror t denna stadsdel har reage-
rat mot d.e återkommande prisstegringarna p& I'iusme-
deL och andra förnödenhetsuaror. Arbetarhemmen få.r
aLLt suå"rare att kLara sin ekonomi med nuuarande Lö-
ner och priser.

Husmödrarna kriiuer sdnkning au priser på Liusme'
del" oclt andra förbrukningsartikLar s&som arbetsklii-
der, skor och siingkl.iider samt en effektiu priskontroll
för att diirigenom å,stadkomma den standardökning
sotn ui al,La efterst'riiuar.

Vi hemstiiller att Ni herr statsminister |öreslår rege-
rr.ngen så"dana åtgiirder att u&ra krau och' önskemåI
ttllgodoses. Vi auuaktar med intresse Edra dispositioner
i denna tr&ga.

Forts. fr. sid. 10.

för att du finns till, därför att ditt namn finns till.
Jag skuile bara säga alla dessa gamla kärleksord,

begagnade så ofta, men sanna blott en gång i en

mans liv . . . Fängelset skulle inte skrämma mig

emedan du älskar mig och jag måste hjälpa tili att
befria vårt land från det onda.

KDV:s sektioner mobiliserar

för fredskongress

I vårt grannland Finland har Demokratiska Kvinno-
förbundet redan genomfört hundratals fredsmöten som
förberedelse titl fredskongressen i Wien. På dessa mö-
ten har kvinnorna diskuterat de frågor de vili få be-
handlade vid fredskongressen och pengar har samlats
in för finansiering av den finska delegationens resa.
Ett speciellt flygblad om kongressen har spritts i
30.000 exemplar.

L2

KDV i Danmark vädjar till de

utländska soldaterna att

återvända hem

Under manöuern ".storbross" 't:iinde sig den danska

KDV-sektr.onen tiLL de utld.ndska soldaterna med fö1.-
jande uppmaning, sorn spreds t Jorm au JLggblad:

T\
l-Janska kvinnor hänvänder sig till Er, soldater från
främmande länder.

7 år efter det andra världskrigets slut, där ocl<så Ni
kämpade för att krossa fascismen, befinner Ni er på
främmande jord i ett land, vars självständighet och
frihet nazisthärarna sökte kväva, men vars folk ha-
tade och bekämpade dem.

Vi danska kvinnor - mödrar och unga flickor hatar
inte Er som har blivit sända hit, men vi hatar den
uppgift Ni har kommit för att lösa. Den här som spri-
der sina bombflygbaser, depoter och militärplatser
över vårt vackra iand kan vi inte vara vänner med.
Turister från alla Iänder hälsar vi väikomna hit i dag,
men icke soldater.

Säg inte till oss att Ni kommer för att försvara vår
frihet, ty Er regering stäIler i dag upp tyska divisioner,
vars ledning utgöres av krigslystna element från hit-
lerarm6n.

Säg ihelter inte tili oss att det är Er egen frihet som
ni förbereder Er att försvara så långt borta från Ert
eget land!

Nej ! Era övningar betraktar vi som krigsmanövrer,
som vi fruktar kan bli ett led i förberedelser till an-
grepp.

Vi vet att Era landsmän deltager i krigen i Korea.
Vietnam och Malacka.

Ni måste förstå att vi fördömer dessa krigshandling-
3r, som särskilt drabbat kvinnor och barn så fruk-
tansvärt.

Ni måste förstå att vi inte vill att vårt land använ-
des för krigets syften.

Vi vill leva i fred!

Därför ber vi Er att vända hem!

Den fronsko KDV-sektionen har under flera måna-
der förberett deltagandet i fredskongressen genom mö-
ten och petitioner. Den 26-27 oktober genomfördes i
St. Denis en konferens för bondkvinnor, den samlade
omkring 500 delegater. Till den 29 november förbere-
des en nationell mödrarnas dag i fredsstt'ävandenas
tecken. En bred proteströrelse bland kvinnorna mot
amerikanska baser i Frankrike, mot ratificeringen av
Bonn-fördraget och mot kriget i Vietnam pågår i form
av tusentals protestskriveiser till ministerpresidenten
och den amerikanska beskickningen.



Gunhild Tegen:

D1
-tr appa elrog ncr persianmijssan över öronen, som
var röda och litct svr.ilina. I\{ustascherna var vita av
lrc-,st och det stc.,d en rrik ur munnen på honom när
hair andacles rlt i den klara luften. Ettan sprang
bredvid honoil med sin lilla ullvante i hans stora
läderhanclske. Hon hade en spctsig luva och en rutig
schal onr halscn, och även ur irennes mun stod en
rök, men n-rycket mindre och smalare än pappals.
Då och clå borrade hon r-rcr hakan och muntieu i
schalen och andacles genom clen. Då syntcs lngcn
rök, men det blev otäckt vått fran-rför munnen och
alltins smakacle yiic.

Svinkallt! rnuttrade pappa
att slå. ihop ;rrmarna och värma
sratlcr på själva julafton, clet är
vacl sriger clu, E,ttair?

Pappa grep åter tag i Ettans franrsträckta hand
och cle vanclracle viciarc utan att E,ttan yttradc sig
om väclret. FIon tyckte inte alls att clet var kallt.
Dct stack bara lite i näsan när man ancladcs utarr
sk-vclcl av sch:rlcn, nlen de ut'a lappskorrra värmclc
fötterna - och :ir man varm oni fötterna fryser
rr:rn inte. brukade pappa siiga. F{on förstod inte
varför c{e stora tyckte arr tjugllen grader var så för-
färligt nrvcket. Det lirrarrade så lustigt under pap-
pas slior c'tch borta vid kyrkan lyste snön blåvit.
Men bakom söclra stadsberget bc;rjade solen titta
fram, himlen var alldelcs molnfri, nästan stålblå . . .

- Vi får allt skynda oss om vi ska ha en fin jul-
gran, sade pappa och tog ut stegen. E,ttan sprang
fortare. Visst skulle de ha en fin gran, pappa köpte
alltid en vacker gran . . .

Där kom doktor Sandberg med frost i både ögon-
bryn och mustascher. Pappa stannade.

-- Svinkalit! sade han igen.

- Vargavinter i år! sade farbror Sandberg och
tog också Ettan i hand.

Sedan pratade de om en schackturnering, som
Ettan inte brydde sig om. FIon såg ut över den väl-
diga skolplanen, som de just hade sneddat över.
inne vid skolväggen var snön ännu blå, men ute på
planen var den ljusskimrande och full av gnistor.
Det blir skare, tänkte Ettan. Kanske skulle hon få
skidor tiil julklapp. Hon hade sett att pappa smuss-
lat med ett jättelångt paket i vedboden, men man
var väl stor och låtsades om ingenting . . .

E,ttan stod tåligt och tittade på den bleka solski-
van, medan de stora pratade. Tänk, att man kunde
se solen i ansiktet på vinter annat var det på
somlnarn! F.ttan tittade så länge, att det blev gröna
fläckar vart hon såg på snön. Äntligen såg det ut
sorr-1 om farbror doktorn tänkte gå.

- Tråkigc med Maims, sade han och nickade åt

pappa. Vi har måst skicka henne till Järvsö. Ja, adjö
ctå! God iul! Hälsa hem!

Dc gick vidare. Nu slog klockan tio i kyrktornct.

,r.,*r.tod 
är Järvsö? frågade Ettan när de gått en

- E,tt sjukhem, svarade pappa.

- För spetälska? frågade E,ttan. Skall fru Malnr
fara'r clit?

Pappa svarade inte, han tog bara bättre tag om
dcrr lilla ullvanten.

Men L,ttan visste nog. Malm, det var deras miölk-
bud, som varcnda morgon kom farande med häst-
skjr,rts och län-rnacle en av de mår-rga mjölkflaskorna
i deras kök. Malm var en tiock karl med röd näsa,
rnen frun var liten och nätt och hade rnörk hy som
cn zigerrcrska. E,n dag hade Malm gråtit i mammas
kök och berättat att hustrun fått den hemsL2 L-'ib-

liska sjukdomen, hon fick inte vara tillsammarns
mecl clc andra, inte mjölka korna, iute sköta bar-
nell ...

- Kan man bli bra på Järvsö? frågade Ettan.
.l"g vct inte, mumlade pappa. Se där, dct

finns allt en del granar kvar åt oss! sade hau muu-
tert och pekade på den öppna platsen utanför Elim-
kapellet. Han ville inte tala om den spetälska, det
förstod Ettan, och även hon uppsköt ämnet. i\{an
måste ta l-räns1'n till de storas önsi<ningar, även otn
inan brinner av nyfikeniret att få veta . . .

De gick omkring och valde. Pappa såg bara på
de största granarna. Varje år kom han hem med en
alldeles för hög gran - antingen måste man såga
av clen nedtill eller upptill, innan den gick in under
tak.

- Mamma sa att vi inte skulle ta en stor gran i
år, sade Ettan förnumstigt, när pappa just fastnat
för en yvig jätte.

- Är den inte vacker? frågade han stolt.
.]o, Ettan måste erkänna att den var vacker! De

kraftiga grenarna böjde sig uppåt, man såg knappast
stammen, så tät var grönskan. Sedan man sett denna
skogens prydnad, kunde man inte reflektera på de
små spinkiga stackare som såg ut atr ha växt i blom-
kruka och som hade så veka grenar att etr äpple
skulle tynga dem mot jorden.

Det slutade med att de för dyra pengar inköpte
den stora granen. En pojke skulle dra hem den på
sin sparkstötting. Stolta gick Ettan och pappa bred-
vid sin fångst.

Mamma kom ut på gården och påpekade att gra-
nen var alldeles för hög. Den måste kapas av nära
en halv meter.

Inte opptili! ropade Etran. Den har så fin
spira !

Puppa köper j"lgran

och stannade för
sig själv. Tjugucn
intc dåligt! E,ller

I3



- Men se så yvig den är nertill! sade pappa. Inte
kan man ta så mycket där . . .

Så måste de ta av granen både upptill och nedtill.
Pappa stod utanför vedboden och sågade. Ettan såg
det långa paketet där inne bland björkvedstaplarna
i en skum vrå. Det måste vara skidor! Och just hon
behövde nya i år. De gamla var som ett par små
brädlappar, det hade pappa själv sagt . . .

Pappa och Ettan bar granen uppför rrappan -pappa gick försr med den runga storändan och E,ttan
kom efter och höll fingrarna på den avsnoppade
spiran. Mamma öppnade dörrarna till salen. Så där
ja, nu stod den där, julgranen fOr i år! Den skrapade
lätr i taket, men mamma sade lyckligrvis ingenting.
FIon var så tyst och frånvarande.

När E,ttan varit ute i köket ett ärende och iust
kom tillbaka, hörde hon mamma säga till pappal

- Malm har varit här i dag. I går körde han
Mina till Järvsö. Han har nu bara sin gamla mor
som sköter huset och barnen . . .

E,ttan vågade inte gå in. Hon stod utanför dörren
och tänkte. Stod det inte i bibeln att Jesus botade en
spetälsk? Matilda hade läst högr för henne och
Helga. Dä kunde alltså en spetälsk bli frisk igen?
I)et var inte alldeles hopplöst för Malm.

Nu gick mamma ut i köket för att hämta något.
Ettan skynciade sig in i salen. Där stod pappa och
såg så stolt på granen som om han gjort den själv

- och det hade han ju delvis, när han amputerade
den utanför vedboden.

- P"ppa! sade Ettan.

- Vad vill du? frågade pappa vänlig som alltid.

- Jo, kunde man inte be till Gud att Jesus bo-
tade fru Malm? Det står i bibeln att han gjorde
det. . . Då kan han väl nu också?

- Ja, hum, joo, kanske det . . . Står det i bi-
beln...?

Inte om fru Malm! Men om spetälska. . .

- .l^, det är nog bäst att du frägar mamma . . .

Men nu hördes bråk ute i rrappan, det var Helga
och Lisa som kom hem från moster Lina, där de
hämtat julklappar. Ettan insåg arr om något skulle
göras, måste det göras snarr. Att den rödnäste Malm
inte skulle hitta på att bedja, det förstod hon nog.
Han sökte nog fram en flaska i skänken och tog sig
en kask i stället. E,ttan gick fram till fönstret och
såg ut. Långt borta löpte bergen sarnman, blå och
fjärran bortom den lilla sjön, som nu låg vit och
frusen. Där högt på norra stranden låg Malms gård.
därifrån körde han varje morgon sina mjölkflåskor
in till staden. Och där hade Mina sprungit mellan
huset och ladugården, hon hade stillat och mjölkat
korna, skött barnen, gett karlarna mar, burit skulor
åt grisen, sånt som den förlorade sonen åt i likneisen
i bibeln...

Hårt knäppte Ettan händerna och slöt ögonen.
Hon ville tänk a pä Mina när hon bad för henne.
N{en i stället såg hon den höga vackra julgranen,
som den hade stått på platsen utanför Elimkapellet,
innan de hade köpt den och kapat den i båda än-
clar . . . HöS och vacker och yvigt grön . . .

Nej, inte julgranen, inte nu! F{on öppnade ögo-
nen, och med blicken på de blå åsarna vid Malms by
baci Ettan alivarligt:

1/t

Gode Gucl. låt Jesus bota lr.{inås spetälska" så

att l'ron får komma hem igen! Arrett.
Dörren slogs upp med en skrrill, Lisa kom instör-

tande mecl famnen full av paket.

- Titta, skrek hon, så mycket vi fåtr av moster
Lina!

Då tänkte Ettan igen på skidorna, och L,ijnen lik-
som blånade bort som de fjärran bergen.

Men sedan de doppat i grytan och ätit av julma-
ten, blev hon en stund ensam med mamma.

- Tror mamrna att Gud hör alla böner? frågade
Ettan hastigt.

- J^, sade mamma, nog hör han, men om han
uppfyller dem alla är en annan sak. Ibland är det
vi ber om inte så förståndigt. Då låter han oss inte
fä vär vilf a fram.

- Tror mamma inte att Jesus kan bota spetäi-
ska?

Mamma blev alldeles tyst. Så sade hon tveksamt:

- Nog le,an han väl . . .

Men Ettan hörde nog atr mamrna inte trodde, inte
mer än pappa! Varför sade de stora att man skuile
få der man bad och så trodde de inte på det
själva? Små tvivel på de stora bOrjade spira upp i
Ettans hjärta. Men ännu tog hon de storas Gud i
försvar mot dem . .lag tror att Gud kan bota sjuk-
domar, för det står i bibeln! tänkte E,ttan och beslöt
att hålla denna tro för sig själv. Så gick hon in i
salen igen och hjälpte till att klä julgranen 

- ocli
glömde bort både sjukdomar och tro och allt tråkigr
för att Yara glad med de andra.

Pappa hängde upp glitter och sarre i ljus högst
uppe, där barnen inte nådde. Också han måste stå
på en pall för att sätta flaggorna så nära toppen
som möjligt. Det var den blågula svenska flaggan,
stjärnbaneret från U. S. A., italienska flaggan med
skölden, den franska tricoloren, LJnion Jack från
Brittiska riket och många andra. Pappa ville ha med
all världens fiaggor, det var han van vid från sina
resor jorden runt. Men han hängde också gärna upp
de stora f ranskaramelierna med sköna deviser.
Helga hade en stor karameil med en vacker dam
på, och därunder stod en vers: "I)yrkansvärda ljuva
mö, för dig viil Arnor gärna dii . . ."

- Häng den högt, bad F{clga, så att ingen når
den!

F orts. på sid. 1 5 .

PICASSO: Frerien.r rerhlip.a ansihte



För rle ntinsta:

I\er det regnade

D"t .,ar en gång en liten pojke som rhette Per och han
satt och önskade att han hade någon att leka med för
alia barn han kände var i lekskolan. Det blåste lite och
det regnade bestämt också, han kom inte riktigt ihåg
hur det var med det så han gick fram till fönstret för
att titta efter. Jo minsann, det öste ner. Men vad var
detta? Med ett tag fick han syn på Elsa som var på väg
mot hans hus med regnkappa på sig. Han sprang ut och
frågade henne vart hon skulle gå. "Jag ska förstås leka
rned dig, så klart." "Men vad ska vi leka?" frågade Per.
"Har du inga bilderböcker?" frågade Elsa. Per hämtade

aila han trade men
EIsa hade läst allihop
i lekskolan. Så de
satte sig pir soffan och
tänkte och tänkte på
vad de s]<ulle hitta
på. Då fick Per syn
på en fluga som
kröp på golvet. "Titta
där kryper någon",
sa han" "Vad för nå-
gon?" sa Elsa. "En
fluga så klart", sa

Per. "Äh ja", sa Elsa,
"så liten den är, det är som om man satt i ett högt
hus". "Eller ett högt träd", sa Per. "Ja då skuile en
elefant se ut som den där flugan", sa Elsa. "Kan vi inte
leka det?" sa Per. "Jo visst", sa EIsa.

Och Per härntade en teddybjörn, den skulle vara en
vild björn. "Men jag har inga mer djur", sa han, "så
vi kan inte leka". "Jo", sa Elsa, "den där ljusstaken ser
nästan ut som en giraff på halsen". ".fa visst". sa Per,
"och så har jag en snörstump i fickan, den l<an vara en
orm". "Och jag har två kulor i regnkappsfickan", sa

Elsa, "det kan vara två igelkottar som {har rullat ihop
sig". "Oj, oj och t6-
huvan däruppe på
skåpet ser ut som en
riktig elefant", sa

Per, "då behöver vi
bara ett lejon för att
skrämma alla de and-
ra djuren med". "Jä",
sa EIsa, "men lejonet
vill inte alls skräm-
rna de andra, det är
bara för att han är
förkyld så det låter
som morrmorrmorrov

i stället för moavmoav, och så tror alla de andra dju-
ren att lejonet tänker äta upp dem, och så springer de

bort och då biir lejonet så iesset så han lägger sig ner
och gråter, och då klättrar vi två ner från trädet och
tägger honom till sängs och ger honom kamomillt6 så

Iran blir frisk igen så de andra djurc'n inte behöver

Pappa köper julgran Forts. fr- sid. 14

- Vi ränker inte ta den! sade Ettan srört.
Pappa såg på Ettan och skrattade.

- Kom an med din grannlåt, så skall den särras
lika högr!

Ettan skyndade sig att räcka pappa sin största
karamell från i fiol - på den stod det: "Den som
kärlek känner, ofta smärta bränner . . ."

Så konstigt! Jusr när hon läste dess a rader såg hon
den lilla mörka Mina Malm och den tjocke röde
mannen hennes. . . Men de bara skymtade förbi.
Pappa tog emor den skära prydnaden med versen på
och hängde den precis lika högt som Helgas.

Och så blev det äntligen julkväll, och Ettan fick
sina skidor och en fin srav, fasr hon inte bett Gud
om det.

och precis ett år senare'rn'd. något märkvärdigt.
När pappa, E,ttan och Helga kom hem med en

alltför stor julgran även den _gången,. stod mamma
ute pä trappan och såg efter Malms skjuts som körde
bortåt gatan. Det var inte det minsta kallt det årer,
bara några väta snöflingor singlade ner och smälte
så snart de nådde marken.

- Tänk, sade mamma glad, Malm har fått hem
Mina! Hon är alldeles frisk.

Ettan stod där med runda ögon. FIon hade ingen
toppl.uva i år uran en fin skinnmössa, och ingen
rutig schal om halsen uran en smal skinnkant pL
vinterkappan. E,gentligen hade hon velat hoppa jä--
fota och klappa händerna, men sånt gjorde hon inte
numera. Men hon sade ändå ganska tydligt:

Jag bad till Gud att hon skulle bli frisk!

- Se, se, sade pappa och klappade henne berörn-
mande på kinden.

- J^, sade mamma, det är nästan som etr under!
Man måste bara komma ihåg att det är många som
aldrig blir friska, fast man ber för dem . . .

Då föll all berömmelse från Ettan. Hon såg sig
precis så liten som hon var. Ilennes bön rörde-inte
Guds planer - den som skulle bli frisk, han biev
det ändå - och de som skulle dö, de måste dö
ändå. . . Mamma lät en aldrig bli för stor i sina
ggna tankar., det var alldeles som med julgranen, som
kom hem så stor och vacker. Men innin clen fick
komma in i salen, hade man fått kapa den både upp-
till och nertill . . "

vara rädda". "Ä ja", sa P,er, "och så gör vi en bjudning
för lejonet och bjuder aila de andra djuren också, och
så rhämtar jag ett glas vatten till dig och ett till mig
och ett till djuren och så ett kex åt oss var så det blir
en riktig bjudning".

Just då kom Pers mamma hem, hon hade varii borta
och arbetat. "Titta Per", sa hon, "vad jag har köpt åt
dig". Per och Elsa skyndade sig ut i tamburen och där
stod Pers mamma med en ask modell-lera. "Hurra". sa
Per, "nu kan vi själva göra alldeles riktiga djur". Och
så lekte de hela eftermiddagen ända tills Elsa skuile gå
hem och äta rniddag.
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Detta är sista numret for t 952. Redaktionskommittdn och tidningens utgivare tänker som

varje år vid denna tid på tidningens fel och brister och på vad som kan göras för att under det

kommande året förbättra dess innehåll. Olika önskemXlhar framförts från läsarnas och kom-

missionärernas sida och vi lovar att ta största möjliga hänsyn tiil dem i vår strävan att göra

tidningen så bra som vi alla vill ha den.

Vi tror i alla fall att vår tidning redan nu ger vad den bör ge på de viktigaste punkterna.

Yära läsare har ständigt fått glimtar av strider, lidanden och framgängar som berört vära syst-

rar jorden runr - någor som andra kvinnotidningar i vårt land ågnar föga utrymm e ät. Och

vi har med vaket intresse och varmt deltagande foljt kampen för fred på jorden.

Vi önskar vära läsare ett gott slut på detta år och hoppas få möta F.r alla och många flera

är 1,953.

Andrea Andreen Gwnbild T egen V albor g Saens son

En ltimplig julklapp
Den rapport som avgavs av den Internationella

vetenskapliga kommissionen för undersökning av
fakta rörande bakteriekrig i l(orea och Kina hat'
nr: tttkommit i bokform. Boken, som är illustre-
rad, innehåller även en uppsats med titeln "Resa
i nord-Korea sommaren 1952", författad av kom-
missionens svenska medlem, dr Andrea Andreen.

Boken, som kostar 2 kronor, l<an rekvireras
från SKV. Aterförsäljare erhåIler 25 0lo rabatt.

Koreas kamp och bakteriekriget iir frågor som
angå.r all"a miinniskor i udrlden.

UR INNEHÅLLET:

A,{IDVINTERBLOT

ELISABETH TAMM: En brevr'äxling

THUMANJAN: Fredsduvan, dikt

HILDE RUBINSTEIN: När krigef kom, noveli

GUNHILD TEGEN: Barn och arvsynd

TORA PETTERSSON: Jag undrar

ELISABETH öJE: Om böcker

ELSA TRIOLET: De älskande i Avignon,

novell

Kring en barnfilm

Från våra avdelningar

GUNHILD TEGEN: Pappa köper julgran

Berättelse för barn

FÖLJETONG

Son bilaga till detla tt//tntner ntedt'ölier

ett inbetalningskort.
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