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kvinnornos röttigheter
Internatio-
nellt rådslag
i Budapest

lJ en L4-17 juni äger en facklig
världskonferens för kvinnor rum i
Budapest 

- 
den första i sitt slag.

Syftet med konferensen, som sam-
mankallas på initiativ av Fackliga
Världsfederationen, är att ge för-
värvsarbetande kvinnor från skilda
länder tillfälle att komma till tals
med varandra, dryfta gemensamma
krav och önskemåI och vad som kan
göras för att påskynda lösandet av
dera,s centrala intressefrågor. En
huvudfråga blir självfallet hur rnan
skall gå tillväga för att bringa ltka-
lönspri,nci,pen nårmare sin lösning.

En av medlemmarna i initiativ-
kommitt6n för svensk representation
vid världskonferensen är fru ,Stssie
Losefskg, till yrket konfekt:-onsarbe-
terska och organiserad i avdelning
1 av Svenska Beklädnadsarbetare-
förbundet. Vi frågar vilken betydelse
konferensen enligt hennes mening
har och varför hon anser det viktigt
att Sveriges förvärr,'sarbetande kvin-
nor blir väl representerade där.

- 
Det är ju den första världs-

konferens som hålles speciellt för
förvärvsarbetande kvinnor, säger
hon, och det är väl självklart att vi
måste vara med där. Dels för att
Iära och dels för att ge av eg'na er-
farenheter. Även i ett socialt så
framskridet land som vårt har man
ibland en känsla av att när det gäl-
ler kvinnorna, deras lönekrav och
befordringsmöjligheter och deras yr-
kesutbildning, så råder det nästan
medeltida uppfattnrngar på sina håll.
Tänk bara på likalönsfrågan, som
utan tvivel blir ett av de centrala
problemen på konferensen! Nog
behöver vi diskutera med våra syst-
rar från andra länder om hur vi ska
få denna orättvisa ur världen. På
sina håll är ju frågan redan löst, på
andra håll är den på väg att lösas

- 
i exempelvis Frankrike rör sig

enligt uppgift skillnaden mellan
männens och kvinnornas löner endast
om cirka 8-10 procent.

Men jag tror ccksä alt vi kan ha

2

För

en del att ge av erfarenheter På an-
dra områden som kan komma våra
kamrater fr'ån en de1 andra länder
till nytta. För även om vi är med-

vetna om att vi ännu har många
brister så har vi dock kommit ett
stycke frarnåt när det gäller sådant
som kan underlätta de förvärvsarbe-
tande kvinnornas börda. Inte har vi
ännu daghemsplatser så det räcker
tilt, det vet jag mer än väI, men vi
har dock en del och våra nYa dag-
hem är fina. Den obligatoriska skol-

bespisningen är till väldig hjälp just
för de förvärvsarbetande mödrarna,
det är en av de saker där vi kan dela
med oss av våra erfarenheter. Och
moderskapsförsäkringen 

- 
flvsn em

den har sina brister så är den dock
ett väldigt framsteg jämfört med
hur det var förut när vi inte fick
någon ersättning för förlorad arbets-
inkomst, och jåirnfört med hur den
frågan är ordnad eller rättare
sagt inte alls ordnad 

- 
i många an-

dra länder. Jag tror att vi kan både
få och ge på denna konferens och
därför hoppas jag innerligt att det
blir många bra svenskor som kom-
mer att deltaga i den fackliga världs-
konferensen för kvinnor i Budapest
i juni.

SKVsång GÄnsrÄt rr.a,rrlng,a,d,

l!är tsvianorla I va-ndrar t handrdå blir eÄngen bög ocb

nuralla vdnnerroclr folj ned oea ln i

bir-J'us. oct, vi skall knyta vänskapeas band.Fdr glddJen och för kerleken och

ttl L tl 7tf"; "],."" ir. o.r' fdr &rbetet och tryggheten och f6r froden år vår

När kvinnorna i Sverige vandrar framåt hand i hand
då blir sången hög och fri
och den klingar i
vårt hela långa land.
För gtädjen och för kärleken och barnen sjunga vi
och för arbetet och tryggheten och för freden är vår melodi.

/:/Så kom nu, alla vdnner, och följ med oss in i framtidens land!
En gryning ska bryta
och vi ska knyta
vänskapens band.
För glädjen och för kärleken och barnen sjunga vi
och för arbetet och tryggheten och för freden är vår melodi!/:/
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DET tOItAR SIG att Yara
aktiv i fackföreningen

rr
Y m sprcimgd,mnesfc,briken, Bofors l:{obetkrut L Karlskoga lick d,e

kuinnliga arbetarna i, årets artalsuytpgörelse en ttm,lörteöknittg på'

PS öre och deras manliga kolleger 15 öre. Arbetsstyrkan uzd denna

a,-udelnutg tir organtserad i, De Förenade Förbunden medan deras

kam,rater ui(I jtirnbruket oclt, kanotr,'-uerksttiderna tillhör Metall-
arbetaref örbun det .

I förhancllingsdelegationett fanns ocltsCv en arbeterska uitl No-
belkru,t, fru, Bri,tta An,d eraso?1. Då ui iu dr uart'a uid
att i, autalsu,Ttpgörelserna tlen e''*entuella lönehöjnittgen ges >>pro-

cent''-iigen'>, cl.Lt.s' så och så, stor procent på' utgå'ende ti'mlötter.,

r:aruiil tle k'-uittttliga arbetarna pCt, grund au sina ltigre löner t regel

få,r betydligt mindre i reella pengar iin mtinnen, d,t;en om det or-
das mycket ont att cle få,tt en, eller ett par procent m,era t till'
liigg 

- 
ja, så, har ui passat på' att frå'ga Brttta Anderssott, ltur

clet ku,nde ske att kuinnorna fick 70 öre mera på'ökt iin, miintrcn'

-- Vår lön var för'ut knappt 70 fackföreningsmötet att söka genom-
procent av männens. Efter senaste driva en sådan fördelning av det
avtalsuppgörelsen som gav kvinnor- som det nya avtalet gav, att kvin-
na en löneökning på 25 öre och män- norna fick en större del än n'iännen.

nen 15 öre i timmen utgör kvin- 
- 

Vad föranledde ett sådant be-

nornas lön 75 procent av manlig lön, slut i fackföreningen ?

enligt de r-rppgifter jag fått fr'ån 
- 

Natnrli,gt;-is kur,nnornas ökade

fackföreningen 
- 

själv har jag inte aktiritet i fackförenr'ngen och, dess

hunnit kontrollera dem. Klyftan klu,bbar. Det finns gott om vakna
mellan mans- och kvinnolön har allt- och medvetna kvinnor på arbetsplat-
så tidigare varit större här än på serna, men deras stora arbetsbörda
många andra arbetsplatser i landet. som förvär'vsarbetarrde och husmöd-
Vår förhandiingsdelegation ålades av rar hindrar dem ofta att i större ut-

KARLSKOGA: Torget med stadsbuset i balegrunden.
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sträckning delta i fackföreningens
möten eller i andra sammanslut-
ningar där deras deltagande skulle
gagna inte bara kvinnornas utan
även männens och barnens intressen.

Kvinnorna på min arbetsplats har
som sagt under det senaste året
mera flitigt än tidigare tagit del i
fackföreningens arbete och resulta-
tet blev att jag valdes in i den för-
handlingsdelegation som skulle för-
dela löneförhöjningen på Nobelkrut
inom de ramar som den samordnade
löner'ör'elsen dragit upp. Många män
har naturligtvis också stött kvinnor-
nas krav, som de annars så lätt hal-
kar förbi när inga kvinnor syns till
på fackföreningens möten. I sam-
manhanget vill jag understryka att
det är kvinnornas egen aktivitet det
oftast beror på. Är vi själva ointres-
serade lär ingen lyfta ett finger för
våra krav. Men ett aktivt fackför'e-
ningsarbete på lång sikt ger resttl-
tat. Kvinnorna måste inse att det är
viktigare också för deras familjet'
att kvinnorna deltar i sina fackföre-
ningsmöten än att man och bat'n fir.i
fär'ska bullar den söndagen när viir-
tiga frågor behandlas på fackföre-
ningsmötet.

- 
Är det enbart på grund av br'.s-

tande tid som kvinnorna ofta lyser
med sin frånvaro vid fackförenings-
mötena ? Eller finns det andra orsa-
ker som man måste röja upp ;led ?

- 
Jd, bristen på självförtroencle

bland annat. fnte så få kvinnor sä-
ger att det är väl ingen mening med
att gå på fackföreningsmötet när
man ändå inte säger något. Som oil
alla män yttrade sig på fackföre-
ningsmötena! Långt därifrån ! Oclr
om de yttrar sig så är det inte alitit-',



Honorine H"r-elit-t t

Bort frnn
sugrLLndnns rend....

lJ et har sagts 
- 

när FN:s gene-
ralsekreterare Dag Ffammarskiöld
nyss återvände från sin expedition i
Mellersta östern att om hans
fredsmedling där lyckas, skulle detta
väsentligt stärka trN:s betydelse som
fredsstiftande makt.

Vad innebär nu detta ? I(an verk-
ligen FN ha 

- 
eller få 

- 
någon reell

betydelse i en värld där heta natio-
nella lidelser och enorma stormakts-
>>intressen>> driver sitt spel ? FN
rymmer ju själv dessa motstridande
makter inom sig.

Det är skäl att ge akt på två s. k.
deklarationer, den ena avgiven just
i samband med Hammarskiölds att-
resa tlll Mellersta östcrn, den andra
utfärdad omedelbart efter hans åter-
komst därifr'ån. Den för'stnärnnda
kom från Sovjetunionen. Den inne-
höll en förklaring att Sovjet genom
Förenta Nationerna ville
vara med om att säkra freden mel-
dan Israel och arabstaterna 

- 
dock

samtidigt också stödja dessa sist-
nämnda länders krav på full själv-
ständighet, Och vidare 

- 
eller först

och främst 
- 

upprepar denna dekla-
ration att Sovjet lägger som grund
sin anslutning ti[ de 5 principer, som
blev resultatet av konferensen i Ban-
dung våren 1955.

Bandung 
- 

vad är nu detta? 
-En konferens i det fjärran fndone-

sien, uteslutande mellan asiatiska
och afrikanska stater 

- 
och dock

kanske det märkligaste som hänt
det märkliga året 1955. Ingen fr'ån
Europa, Amerika eller Australien
fick sätta sin fot där, heller inte fs-
rael. Där' kom förvisso skarpa mot-
sättningar fram, men allt tydligare
trädde Kinas Chou-En-lai och Indiens
Nehru fram som tongivande, och tiII
sist nåddes enighet om 5 principer':
7 i,nbördes respekt för landområ,deu,
och 2 för nationell oauhtirtgigltet; 3

i,cke-uå,ld; ! öm,sesi,dig lörpli,ktelse
ti,ll icke-i,nblau,du.irty.1 t uarau,clras inre
f örhå,llanden; 5 utbördes liksttillig-
het, fredltg samentsferzs och, önt,sesi-
dig hjtit'p. Sovjet anslöt sig kort cfter
Bandung-konferensen till dessa prin-
ciper och har nu lagt dem som grund
för ovannämnda deklaration av sist-
lidna 18 april.

Den andra deklarationen 
- 

i sam-
band med llammarskiölds återkomst
till New York och FN-högkvarteret

- 
kom från de tre makter, Storbri-

tannien, USA och Fr'ankrike, vilka
år 1950 garanterade vapenvilan mel-
Ian fsrael och arabstaterna. Här för-
klaras nu att dessa tre makter tills
vidare avbördar sig garantin för fre-
den i Mellersta östern på Förenta
Natione,rna.

Vad är det som har hänt ? Man
kunde svara med tre ord: världen

DAG H AM],IAIISKIÖl,D.
I N :s gcneral selerctcrare

har vidgats. Det är inte längre någ-
ra Väst-'rns stormakter som galan-
terar freden i östern, utan den i var-
dande stadda makt som heter För'-
enta Nationerna, och skuggan fr'ån
Bandung -- eller skall vi säga: det
tilltagande ljuset från östcrn
blandar sig alltmera in i avgöi'andc-
na" i Västern.

Ännu en sak kan nian inte undgå
att märka, något som med skäl kun-
de kallas >>den mänskliga faktorn>>,
F N:s outtröttligt arbetandc general-
sekreterare Dag Ilammarskiöld. Han
har själv karakteriserat sitt arbete
sålunda: >>att oavlåtligt och intensivt
studera problemen från båda parter'-
nas synpunkter, söktrnde den stör'-
sta möjliga gemensamma nämna-
ren.)> Låt oss inte glömma att
Ilammarskiöld i början av detta år,
då ett sammantr'äde i en av FN:s
kommittder kallade honom till den
indiska staden Bangalore, blev borta

så märkvärdigt eller så r'ätt och rik-
tigt det do kommer med.

Man säger kanske inte något på
det första eller andra mötet man be-
vistar, men tredje gången kanske
man kommer med en försynt rrirga
och innan man vet ordet av år man
mitt inne i en diskussion -- isen ä,r

bruten och nästa gång går dei 1ät-
ta1'e.

- 
Är det några andra frågor som

ni aktiva >>Boforskvinnor>> kör fiam ?

Deltidsarbete dr en mycket
aktuell ft'äga, därför att det skulle
ge många gifta förvärvsarbeLa.nde
kvinnor en lättare arbetsbö:'da än de

4

i dag har. Man måste ha i minnct att
vårt arbete på sprängämnesfabliken
är mycket krävande och riskf;zllt.
En av mina kvinnliga arbetsliamra-
ter har i företagsnärnnden ställt det
kravet, men ännu har vi ing'a. r.esi-rl-

tat. Samma är förhållandet med en
annan fråga so,m har stort intlesse:
butikernas öppethållande lite längre
någon kväll i veckan. I Kvinrr.erför'e-
ningarnas Samarbetskommittd ställ-
de jag förslag i frågan och t1är lte-
slutades enhälligt att hos Köprnanna-
förbundet, Konsum och HanCeisarbe-
tareförbundets avdelning begära aLt
specialaffärerna håller öppet till kl.

20.00 på måndagskvällarna och att
de affärsanställda kompenseras ge-
nom fritimmar samma dags förmid-
dag. Det skulle ge de förvärvsarbe-
tande husmödrarna möjlighet att
någon gång få ta tid på sig när det
gäller klädinköp och andra s+"ijrre in-
köp. Som det nu är måsle de köpa
i första bästa butik.

Håller vi samman och 'rp1rtlä,ler

målmedvetet så får man respelit för'
oss och då får vi också våra. nraniiga
kamraters stöd. På det sättct ]ran vi
uppnå mycket både när det gäller att
förbättra våra löneförhållanden och
få en bättre service på olika, områden.



RESAN TILL PRATORIA

rakongress rum i Transvaal, sam-
mankallad av Sydafrikas kvinnofe-
deration. I(ongressen beslutade att
genomföra ett massmöte av tusen
kvinnor, för att protestera hos mi-
nistrarna mot de orättfärdiga lagat
som påtvingats det afrikanska fol-
ket.

Lagen om bantunegrernas UPP-

fostran, registreringen av befolknin-
gen, lagen om deportation av afrika-
ner till bestämda områden (GrouP
Areas Act), lagen om kommunis-
mens undertryckande, tilläggspara-
graferna till strafflagen och lagen
om den offentliga säkerheten berö-
var folket dess frihet och de afrikan-
ska barnen en uPPfostran som kom-
mer de vita barnen till del.

Den 24 oktober, dagen för den Pla-
nerade manifestationen, väntade le-

darna för den framstegsvänliga kvin-
norörelsen med klappande hjärtan på
resultatet av sitt två månader långa
arbete.

i sex veckor. Ty på bortvägen besök-

te han-för studium och överlägg-
ningar 

- 
England, Grekland, Tur-

kiet, Egypten, Israel, Jordanien, Li-
banon, rsyrien, Irak, Iran och Paki-
stan, på hemvägen Burma, Siam'
Australien och Nya Zeeland. Oför-
beredd mottog han säkerligen icke
sitt nya uppdrag.

Inför FN:s Presskonferens har
I{ammarskiöld uttalat att han för
egen del uiigrar att td'tt'ka den' tct'tt-

ken a,tt krtg skulle 'v*aro, ou'nduikligt.
Och han lägger till: Det växer fram
en ny insikt att krig aldrig är ound-
vikligt. I samma ögonblick den in-
sikten träder i dagen 

- 
och det an-

ser jag att den gör nu 
- 

kommer
vi också bort från avgrundens
rand. . .

Ilur
Syilafrikas kvin-
nofederation bleY
berömd på en dag

D "" 7 augusti 1955 ägde en möd-

Låt oss läsa om vad som tilldrog
sig i Transvaals huvudstad, Präto-
ria. Här återger vi utdrag ur tid-
skriften >>New Age>> för den 3 no-
vember 1955:

Redan i de tidiga morgontimmar-
na samlades kvinnorna På de över-
enskomna träffpunkterna. De kom
med sina spädbarn på armen och ha-
d.e med sig sin mat i korgar, koffer-
tar och fickor. En del hade täcken
med sig, många hade stora solPara-
soller. I sista minuten fann många
av dem vägen avsPärrad, men hård-
nackat övervann de alla hinder.

I(vinnorna i Nataalspruit förväg-
rades att resa med bussen, och last-
bilschaufförerna, som kvinnorna för-
sökte få åka med, hotades med re-
pressalier om de lät dem följa med.

Så gick alltså kvinnorna till fots den

12 kilometer långa vägen till Ger-
mistonstationen och köpte där sina
biljetter till Prätoria.

I Orlando upptyste man i biljett-
luckan att inga biljetter fick utläm-
nas till kvinnor. En del lät män köpa
biljetter åt sig, de andra krävde
hårdnackat att få köPa biljetter i
Iuckan. Efter två timmar fann
tjänstemännen för gott att säIja bil-
jetter till alla Personer.

Kvinnorna i Germiston reste På en

gruppbiljett för 307 personer, de

från Brakpan tog gruPPbiljett för
202 personer. På stationen i Benoni
ville man heller inte sälja biljetter
tilt kvinnorna för resa till Prätoria.
I{vinnorna i Alexandra hyrde en buss

för resan till Prätoria men redan
när 8 km av sträckan tillryggalagts
hejdades bussen av en polispostering
och kvarhölls i två timmar. Sedan
måste polisen ge med sig och resan
kunde fortsätta. Först då demonstra-
tionen var slut kom de fram till mö-
tesplatsen och såg hur de sista kvin-
norna kom ner för traPPorna från
friluftsteatern, men de hade i alla
fali nått fram. De hade kommit!

Talrika kvinnor från Marabastad
blev fasthållna av polisen i Präto-
ria och släpptes fria först sedan de-

monstrationen var förbi.
Fristaten Oranges Parlament sän-

de en delegation på fem kvinnor till
d"enna protestmanifestation. Det kom
kvinnor från Klerksdorp och Rusten-
bourg. En konfektionsfabrik i Jo-
hannesburg var stängd hela dagen,

därför att alla arbeterskor hade rest
till Prätoria.

I manifestationen deltog indiskor i
sina underbara sari, kvinnor av
blandras från olika stadsdelar och

fabriker och en grupp euroPeiska
kvinnor som verksamt hjälPte till

Ty också d e r a s mödrar hräcer en t'ramtid åt sina barn'

I



med att organisera kvinnornas trans-
port till mötesplatsen.

Förd vid handen av sitt barnbarn
kom en gammal halvblind afrikansk
mor. Där korn afrikanska kvinnor
från de mest olika religiösa grupper,
klädda i strålande blåa elter vita
dräkter; pärlsmyckade kvinnor av
Dingakastammen höljda i sina fest-
dräkter; unga och nätt klädda arbe-
terskor, husmödrar och mödrar, hem-
biträden och tvätterskor. . .

Aldrig hade Prätoria upplevt nå-
got liknande. T?ots alta hinder hade
kvinnor kommit från alia delar. av
Sydafrika för att deltaga i demon-
strationen. f timmar rörde sig en
ström av kvinnor i riktning mot re-
geringsbyggnaden. De samlade sig i
gathörnen, medan de ledande kvin-
norna försökte få företräde för att
framlägga deras protestel..

Ministrarna g:rep till flykten. Då
lade kvinnorna sin protestskrivelse
på trappan till regeringens hus, för
att vara säkra på att ministrarna
skulle finna den när de kom till-
baka. . .

En kvinna som deltog i denna
märkiiga manifestation beskrev den
så, här:

>>Den 2l oktober iir förbi. OcIt, tlet
'-uayinte tusen meu, tuåtusctt kuirtttor
som trotsat alla hirder oclt, kontmi,t.
Framg&ttgelr Dq,r sensationell och, det
Lrar mycket intressarft att se alla
desso kuiu,tr,or. Vrird,iga och beslut-
saln?na, 

- 
rnånga aD dem till fots

och, biirande shru småbarn på, r3/u-
gen 

- 
hade de må,st ti,llryggalcigga

20, 30, 40, ja iitda till 60 ntil ( 7 eng-
elsk mil - 1.609 nt"etet'. ö'.-ers arnn,.),
men trots detta kom, dc i stora sku,-

ror. 90 procettt ax dessa kuinnor lta-
de ctldrzg förr rant i Priitoria. Men
de kom diirlör att de trissfe r:ad det
grillde. De uiile höja stn röst till pro-
test.

Ivrått början hade ui, planerat att
gertom,f öra ett of lentligt möte, lör
att dtiri,frå,n scinda en, delegatiott på,

IAra kuinnor till ntiltistrarna. Men
c/essa riigrade att tu emot oss oclr,
i sisfa minuten förbjöds mötet och
protestdc:tnottstrationen aD staden
Priitorias rå"d. Så, delo,de ui, ut 9.000
enetnplar aD protestskrt,.-elsen och,
uar je kurltttcr undertecknade sitt
enemplar f ör att personligen biira
d,et ttll reg enngsby g gnaden.

Prouirtsh,uuudstaden,, diir regerin-
gen har sttt scite och, dtir a p a r t-
h e i, d (lagen om rasdiskriminering.
övers. anin.) har sitt högkuarter 

-ja, det uar elt lr,istoria! Enligt uad,
u'i selrare erf or f rågade regeri,ngen,
sig för hos de högsta juridi,ska ilt-
stanserna oclt, fick till srar att den,
inte ku,nde göra nå,gontr,ng mot uår
manif estati,on!

IIeIa nlorgonen strömmude kt:in-
lLor till. Vid middaglstiden, uar det
c-tntkrittgl 2.000 som församlats i, den
stora friluftsteatern,. Och så, gick ui,,
dett storartade Lili,an, den taptpra
Rahima Moosai,, som anförde de in-
cliska kutnnorna och som tuå, ueckor
senare födde en dotter till ',-tirlden
soir?, utigde g puncl (nära 4,1_ kg.
öl'ers. anm.), Sofone, en ultg frirgacl
flicka som tittrtrt lör ett å,r sedan full-
strittdigt saknade Ttolitiskt m,edretan -
de och, nu iir en ledare. Oclt, ui ttt"å,s-

te nt,obilisera allt uå,rt ntod, ,i,ngen au
oss 'uiss/e ont, ui, nå,gonsin nlercl skul-
le komma tillbaka till uå,ra hem.
Angrcpp med gumntibatonger, kul-

Ingu ruenska
ATOMUAPEII !
säger de socialdemokratiska
kvinnorna

Vid sin nyligen hållna kongress
tog det socialdemokratiska kvinno-
förbundet klart och otvetydigt av-
stånd från planerna på att tillföra
den svenska försvarsmakten atom-
vapen. Enhälligt antog kongressen
ett uttalande vari det bl. a. heter':

). . . Ett beslut i, sådan. riktnirtg
sktille i,rtttebcira att '.-,å,rt folk skulle
acccptera riitten, att, för att möta ett
anfall, slcipTta lös krafter i, krt,gets
t jiinst, Lrctrs of artligt lit:shotand,e
uerknutgar tcke endast drabbar den
ttu leuande generati,onen u,tatt striic-
ker sigl ned gettom, slcikteu, soin kom-
nter. De milittirstrategiska sktil som
skulle kututa anlöras lör ett sådant
beslut, motsiiges uu e,ttdru, som talar
i, uarje fall lika starkt diiremot.

Som grund, Iör bedöntattdet onl
S --erige skall anskaffc atomuapett
m&ste tnan enlellertid frrimst lcigtga
det ntoraliska problem som iir för-
bundet med anuiindandet aD atom-
rapelr. Det iir ocksft uå,r öuertygelse
att ,-ri icke bidrar till strii,-uartdena
att uttdgå, ett nytt totalkri,g, att fort-
scitta arbetet pfr, auspiinnittg oclt tar-
aktig fred, om uå,rt land skulle ri,s-
kera att bidra metl brcinsle till det
bå,l dcir nttinskligheten kan, kommu
att gå, under.>>

sprutor riktade lnot oss 
- 

det hade
ri, redan u,pple--t. Men i, stcillet för
det sken, solcn, polisett ktutde ,.ui, inte
se nål1ottstans, d"tminstone inte i, uni-
form, m,en det uar naturligtris tnå,n-
ga från hemliga polisen dcir; kui,n,-
ltorn(r, triumferade oclt, ti förde fram
rå,ra protester.

Vri,r aktion rclnn stor genklang i,

pressen) också, i, utlandet. Man, tog
'u,pp'-rå,r martif estatron, för tele,,-isio-
llen,, 'nl,en ty-ucir7 fi,ck denna upptag-
nirt,g inte stindas ut. Tidrtingsrubri-
kertta sysselsatf e sig med oss och de
sydafri,kanska kuinnornas federation
bleu på, ett enda dag berömd.

Pr emidr mirfi st er B irt g d o m | örklar ad e

att det rctr en'skandul' att man, ti,ll-
lå,t it oss betr iida r e g eri,n, g sby g gnaden.

De afrikartska mthtnen iir begeist-
rade. Niir de tuå, hundra kuinttnrna
frå,n Brakpatt '"-tirtde hem i,gen mar-
scherade deras 200 cikta mtin ti,llmö-
tes med en blå,sorkester i, spetsen och
omlamttade tlcm inför all offetttlig-
heten,! De afrikansk,a k,-ui,tutorna döp-
te Rahimas dotter till 'Nosztt:e', tlilket
betyder 'den Afri,ka tillhörunde' . . .>>

Materialet i den här fest-
liga och dekorativa

I ttRLrddet,
är rnörliblått grovr linne
dekoratione rna är vanlisa

prydnaclsband som dcls här
sytts f:rs.r rncd srlygsrygn, dels
nred litet oj.inrrr.r vanlige
'trJdstygn" i mör'krrc fätg.
Dc f yiJ hörn-,spcgl.rrna " har
infäll-ning.ir r,, ^ r'u.rt linrre.
Det blir vackrast om banden
sys fast oslarvigt, d. v. s. atr
de inte fästes i ytterkancerna
utan i stället nästas fast så
a.tt ytterkenrcrna ligger liksom
rosa lltot tyget.
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l--/ en 23 maj 1946 sammanträd-
de Svenska Kvinnors Vänsterför-
bund i doktor Ada Nilssons bo-

stad, Triewaldsgränd 2, Stock-
holm. Vi citerar ur Protokollet:

>S l. Ordföranden, fröken Ker-
sfi,ra f/ess elgrstt,, htilsade cle ttiir-
torande utilkom,na och redo 11 

jorde
Iör anledtthtgert till sommantrii-
de:t.

Samorbetskomnt'ittön f ör SKV
ltade till gruppcr oclt' ettskilcla itt-
ont, f örburttlet utscint ett f örslag,
d e I s att Viirtsterf örbunclet skulle
å,terupptaga sin ucrksamlt,et,
d e I s ott lörbuttclet sltttlle attsltt-
ta sr,g till Kthtnornas Demokrctti'
ska Vcirltlsf örbund, s a nt' t uttrler
f örtttstittu,itt,ll att dessa f örslag
antoges, att Vcinsterf örbrtndet
skttlle u,trticlllas till cr'tt omf atta
tiL- c )L k o|n tttttttist c r.

Samarbetskammzttöns förslag
hatle enh,iilligt ttllstyrltts. ( Se bi'-
log or. )

tE 3. Till ledamöter i Santarbets'
kommtttört nlstt gs interimistiskt :

För Ratlikala gruppen: Doktor
Atlct, Nilssota, rektor Elottor'ina
Ilerm,elin, fröken Elisabeth
Tamtn.

För Folkpartigruppert,: Frtl Ellert
Hagen,, fru Eleattor Lillieltöök,
frtr, Ina Möller.

För Soctaldem,okratiska grttppert:
Fru, Elsa S.-arten'grett', fru' Bir-
gi,tta tiott, Hofsten, byråittspek-
tör Göta Rosön.

För Kommttttistiskcr, gru'pyten, : Fr"lt
Gercla Linderot, f ru Margr,t
Lindström, redaktör Valborg
,,Sue rlssolt,.

För Frr,a lJruppen: Fru, Ebba Oclh-
ner, f ru, Vaui, Schlgter-Johtts-
so'tl) frtt Bigne Henschen.>>

Kerstin l{esselgren avsade sig
ordförandeskapet och underteck-
nad valdes till ordför'ande.

Det föresiogs att förbttndets ar-
bete för fred borde uttryckligen
framhållas i stadgarna.

*
Med detta sammanträde, som nu

är ett tioårsminne, fullbordade för-
bundet sin utveckling från Förenin-
gen Frisinnade l(vinnor av år 1914

till en >tvärpolitisk förening>> 
- 

ut-
märkt danskt ord 

- 
med interna-

tionell anknytning.
Sen dess har vi arbetat vidare. Sä-

kert har vi ofta brustit i visdom och
kraft men ingen kan säga, att vi
svikit fredens, kvinnornas och bar-
nens sak. Bakom oss ligger tio år
av ärligt arbete för det program sonl
var vårt redan 1946. Det har varit
tunga år ttnder trycket av det kalla
krigets propaganda 

- 
några har in-

Höstcn r947 hall KDV sitt cxekuti,-nöte i rikstlagshwset i Stockholm. Vid ett besök
som några aa deltagarna gjorde bos t'röken Elisabetb Tamm på Fogelstad togs
den bär bildcn. I mittersta radcn märkes brcdaid t'röken Tamm Dolores Ibarruri
och längst t.v. Mme Luginie Cotton. I ör.tersta raden syns dr Andrea Andreen,
fru Gerda Lindcrot, dr Ada Nilssctn, rehtor Honorinc Hcrmelin.

SKV r l0 år i KDV

YI TOG EMOT DEIi
TITSTRÄOKTÄ HAIIDEII
te orkat stanna hos oss och det kan
man förstå. Men vi har fått långt
flera nya medlemmar över hela lan-
det, käcka, uppslagsrika, unga med-
lemmar, som vet att nu om någonsin
måste l<vinnor i hela världen sam-
verka för fred.

Självrannsakan är på sin plats vid
slutet av en tioårsperiod. SKV:s ord-
förande anser att vårt förbund be-

hövs i dagens Sverige lika mycket
som vår moderförening för 42 år se-

dan. I denna stund är vi oumbärliga
just på grund av det steg vi tog 1946.

Vi var den enda svenska kvinnoor-
ganisation som tog emot den ut-
sträckta handen från de kvinnor som
genomlidit det andra världskriget.
Den kontakten med kvinnomassor
sonn förut ej haft beröring med kvin-
noföreningar har vi aldrig släppt.
Genom oss har svenska kvinnor haft
möjlighet tilt kontakt med sina
systrar jorden runt. Och många har
begagnat möjligheten. Jag nämner

bara I(vinnornas Världskongress i
Köpenhamn 1953 och Mödrarnas
Världskongress i Lattsanne 1955 

-tusentals av våra läsare känner tack
vare SKV en samhörighet med värl-
dens kvinnor i kamp för sina rättig-
heter och i kamp för freden som de

annars aldrig fått uppleva. Och så-
dana upplevelser sätter spår.

Det är inte min mening att under-
skatta betydelsen av vårt arbete för
barnen och mödrarna och för ökat
kvinnoinflytande i det offentliga livet.
Arbetet för dessa våra programpunk-
ter är oskiljaktigt förenat med freds-
arbetet. Många kvinnors intresse
vaknar när de får arbeta för nära-
liggande behov. Erfarenheten har
också visat att just kvinnorna i SKV
ofta varit banbrytare när det gällt
barnens och kvinnornas krav på sam-
hället. Detta gäller i högsta grad om
sådana medlemmar av SI(V som
Kerstitt, Hesselgren odn Ada Nilsson.

Nu finns det i vårt land en bred
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BESOK I EN KALABRISKBY
Av

Signe F rnrllro[,n

4 llra längst i söder, där ltalien
,f-\. sträcker ut sin tå i blått Medel-
hav, ligger Kalabrien, genomkorsat
av Apenninernas sträckningar. Längs
kusterna löper en mer eller mindre
bred landremsa och inne bland ber-
gen finner man ofLa dalgångar med
rik växtlighet. Men de ståtliga löv-
skogar som en gång täckte dessa
berg är borta, skogsskövlingen bör-
jade redan för ett par tusen år se-
dan, under deL romenska kejsardö-
mets dagar, och från sa,mma tid da-
teras jordens uppdelning i storgods.
Här delar Kaiabrien öde med hela
Syditalien, vars exakt'a gräns norruL,
är något svävande men brukar dras
i närheten av Neapel. I de fattiga
och överbefolkade södra provinserna
lever 28 % av befolkningen
5 milj. individer eller 1.600.000 famil-
jer 

- 
i djup fattigdom medan mot-

svarande tal norrut säbtes till 7,5 c/c.1

Försl efter deL sista kriget har led-
ningen nöCgats se läget i ögonen och
lagt upp en omfattande plan för alt
bereda befolkningen människovärdi-
ga villkor.

Jag sitter på tåget från Neapel
och tänker på den bok som särskilt
väckte mitt intresse för denna del
av Italien: Kristus stannade
i Eboli av CarIo Lewi. För-
faLlaren är en ung konstnär och lä-
kare, som åren före kriget för anti-

1 Enligt en undersökning som
gjordes för några år sedan.

ao

fascisLisk verksamhet förvisades tiil
en liten by i de kalabriska bergen.
Där nödgades han stann'a i flera år.
I egenskap av läkare och väl också
på grund av sitt eget väsen rkom

han i nära kontakt med traktens be-
folkning som i övervägande grad ut-
gjordes av lantarbetare och her'dar.
Bland ,det mest beklämmande i bo-
ken är 'den mur av likgiltighel och
förakl som byns s. k. ståndsperso-
ner reser mellan sitt lilla fåtal och
de utarmade, hårl arbetande bybor-
na som, okunnighel och vidskepelse
till trots, genom sin resning och sin
hjälpsamhel inbördes är dem vida

överläg'sna. I själva bokens titel lig-
ger något av tragik. Den går näm-
ligen tillbaka på en inställning som
många gånger mötte Lewi därnere:
Vi är de utstötta som alclrig tagils
upp i den mänskliga gemenskapen.
Krislus kom aldrig längre än till
Eboli.z

Carlo Lewis bok som blev en
världssuccös och översaNles till en
rad olika språk har kanske mer än
någol annat bidragit till att väcka

: Liten stad sydväst om Salerno
-- noru om Kalabriens gräns.

I DONiSI. Hustru ocb barn till byns
barberare t'ramt'ör t'amiljens hus.

och ganska inflytelserik kvinnoopi-
nion som bär upp de önskemål för
barnens kroppsliga och andliga hälsa
och för mödrarnas rätt vilka hör till
SKV:s prog'rampunkter. Mer och mer
hör man också numera röster utan-
för våra led som talar för tika lön
överallt där den ej år genomförd.
TilI och med betydelsen av ökad
kvinnorepresentation börjar vinna
erkännande. Vi noterar också med
glädje de uttalanden för atomvapen-
förbud och för nedrustning som
gjorts från kvinnohåll förra året och
i år _- det finns. tror vi. i denna

B

stund bland kvinnor i Sverige en kla-
rare insikt om krigets orimlighet och
fredens nödvändighet än någonsin
tidigare.

Dätför är SKV:s betydelse nu
större än någonsin. Genom oss har
denna vär'defulla svenska kvinnoopi-
nion en möjlighet till internationell
anknytning inte bara mot väster utan
också mot öster. Och det är viktigt,
ty det gäller att få ett samlat ut-
tryck för kvinnornas fredsvilja inter-
nationellt. Alla tycks vara ense om
att kvinnor är mer medvetna om
krigets dödliga faror än män. Alla

vet vi att kvinnor ej kan göra sin
starkare fredsvilja gäIlande i länder-
nas regeringar och parlament eller
i FN. Just nu har vi ingen annan ut-
väg än att ropa utifrån. Vi kan bli
hör'da endast om vi vädjar alla till-
sammans. En sådan enighet är bevi-
set på att vi menar alivar med vår
fredsvilja. En universell kvinnoväd-
jan för nedrustning, mot massför-
störelsevapen, för vänskap mellan
folken trots alla olikheter en
sådan appell blir en mäktig freds-
faktor.

Andrea Andreen



inLresse för 'de försummade södra
provinserna såväl in'om som utom
Italien.

Tåget rusar fram Iängs kusten.
Syditalien räknas tili de stora jord-
bruksdistrikten men vetefälten lig-
ger mestadels På öslra sidan. Den

västra är höglänt och bergig och med
vemod lägger man märke till de

många renspolade bergssidorna På
Iåg höjd. Skogsskövling betes-
mark 

- 
sist kraftiga vårflöden, som

sköljt med sig den lösa uttorkade
jorden år en utvecklingsgång som

offa möter i Medelhavsländerna och

som här förvandlat ett fruktbart
Iand till ödemark. För c:a 2.500 är
sedan låg längs kusterna en rad
blomslrande handelsstäder, grekiska
kolonier, som förskaffade Syditalien
namnet Storgrekland. Men denna

blomstring blev kort. En romersk
författare (t 19 e. Kr.) berättar att
ensamt Kalabrien hafl tretton rika
städer, men att >>ntt>> endast två av
dem finns kvar. När romarna fram-
emot år 200 f. Kr. underlade sig
Syditalien tycks det grekiska väldet
redan varit på retur.

Min resa gällde bYn Donisi På sYd-

ostkusten, alldeles under >>tån>>, där
Internationella civiltjänsten sedan ett
parsomrar arbetar på ett skolbyg-
ge. Rörelsen föddes efter första
världskriget På initiativ av en

schu.eizisk ingenjör och avsikten var
att bland alla länders ungdom skapa
en fredens arm6, fåi.rdig att ingripa
när dess hjälp behövdes vid olYc-

kor, natttr,katastrofer, ytterlig fat-
tigdom och liknande tillfällen, en

uppbyggandets armd i stäIlet för för-
stör'elsens. Dess nä:maste motsva-

righet härhemma är Internationella
arbetslag (IAL) och det var ett Par
IAL-medlemmar som uPPmanade

mig att göra en avstickare hit ner'
när ändå min väg skulle föra mig
åt, detta håll. Jag hade alltså den

sLora och sällsynta fördelen att kom-
ma helt bort från turiststråket och

samtidigt få uPPleva bYn inte som

främling u,tan som en gäst. till den

grupp ungdomar, som bYns invånare
lärt att. betrakta som vänner.

Donisi är en bY med 2.500 invå-
nare på den föga kuPerade landrem-
san under bengens utlöpare i söder.

Ilusen ligger alltså inte rsåtrllrlårl-

trängda på en höjd som trruket är i
Italien utan ensamma och i små

kiungor inne i olivplanteringarna.
Där finns nätta enfamiljshus av st.en

I det stora karet t. D.

står mannen soffI med
sina bara t'ötter Pressdr
druvorna till pin.

,......,.1 :

Öaerst: Så här sköter de syditalienska
kpinnorna sin taätt, Ovan: Franco
med sin åsna.

jag var inne i ebt där ägaren
varit 8 år i Amerika' Han hade fort-
farande sina söner därute och uPP-

visade fina möblemang både i säng-

kamrnare och vardaS'srum, men 'den

gamla hustyPen som ännu tYcks
vara förhärskande är bYggd av jord
och stenar. Mig Påminde den mest
om en bikupa, en slags gYttring av
sammanbyggda hus, med ingångar
från alla hålt. Några Lräd växte
utanför elier kanske bara några
kaktusbuskar oPuntia, en s1äk-

ting till vår krukväx,t, där det ena

platta köttiga bl'adet växer ut ur
det andra. Här är de mer än mans-

höga och väldiga i omfång. De skän-
ker så mycken skugga att kvinnor-
na kan sitta utanför 'dörren med

(Forts.åsid.rj)

I

ili{i:.
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SERJOSJA
U, n,r rrort nII to,rr[irrg1

orrr en [tten poikn, [iu

av

Vera Ptr n owa

Strax därpå kom en lastbil av
märket >GAS> och virvlade upp
damm och stannade framför Ser-
josjas dörr. Chauffören steg ur och
samtidigt öppnade tant Pasja träd-
gårdsgrinden. Chauffören sa:

- 
IIär, varsågod, från Dimitri

Kornejevitj.
I vagncn stod en koffert och om-

bundna bokpackar. Och ännu något
tjockt, grått och sammanrullat som
sedan visade sjg v&ra en militär-
kappa. Tant Pasja och chauffören
bar in sakerna i huset. Mamma visa-
de sig ett ögonblick i fönstret men
försvann genast igen. Chauffören sa:

- 
IJrsäkta, det är hela hem-

gif ten.
Han avlämnade ett brev och for

sin vä9. Serjosja sprang in i huset
och ropade:

- 
Mamma, mamma! Korosteljov

har skickat oss sin kappa!
Dmitri Kornejevitj Korosteijov

gästade dem ofta. Han brukade ge
Serjosja leksaker och en gång i vint-
ras hade de åkt kälke tillsammans.
Kappan saknade axelklaffrar, han ha-
de den kvar från kriget. Serjosja
tyckte det var svårt att säga >>Dmit-
ri Kornejevitj>>, så han kallade ho-
nom heit enkelt Korosteljov.

Kappan hängde redan bland dera,s
kläder och mamma läste brevet. Hon
dröjde en smula med svaret men när
hon läst till slut sa hon:

- 
Jag vet, Serjosja. Korosteljov

ska bo hos oss nu. Han blir din
pappa.

På kvällen kom Korosteijov. Han
böjde sig ner mot Serjosja och kyss-
te honom några gånger, Serjosja
tänkte: >>Det är väl för att han är
min pappa nu som han kysser mig
så länge.>>

- 
Ska du alltid stanna här? frå-

gade Serjosja.

- 
J&, sa Korosteljov, alltid.

- 
Ska du ge mej stryk också ?

Korosteljov blev förvånad:

- 
Varför skulle jag ge dej stryk ?

- 
Om jag inte vitl lyda, förkla-

rade Serjosja.

- 
Nej, sa Korosteljov, det tycker

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

- 
Visst ä"r det dumt, instämde

Serjosja. Och barnen gråter då.

-- Vi ska nog komma överen,s och
tala till varandra som man till m:r.n
utan stryk. . .

ÄR, KOROSTELJOV ANNOR.
LUNDA ÄN DE ANDR,A ?

Vad de vuxn& gör stor affär av
allting! En gång när Serjosja satt
vid bordet spillde han ut sitt te och
då sa tant Pasja:

- 
En sån slarvig bängel! För din

skull måste man tvätta dukar ideli-
gcn ideligen! Du är ju inget små-
barn längre !

Varje ord förcföll Serjosja över-
flödigt. För det första har han hört
dem hundratals gånger. För övrigt
vet han själv att han varit klumpig;
så snart han spillt ut på duken gör
det honom ont. Han skäms och har
bara en enda önskan: att tant pasja
ska ta av duken f,ort innan de andra
märker det. Men hon bara grälar
och grälar.

Eller: mamma vaktar pins,amt no-
ga på att han säger >>var så snäll>>,
men det betyder ju inget.

- 
Du ber mej ju om något, säger

mamma, till exempel om en blyerts-
penna, och för att jag ska veta att
du ber mej tillfogar du: >snälla
mamma>>.

- 
Förstår du inte det ändå. sä-

ger Serjosja, att jag ber om en
blyertspenna ?

- 
Jo visst, men utan >snälla

mamma>> är det ohövligt och oupp-
fostrat. Hur tycker du det låter:
>Ge mej en blyertspenna!>> Men om
du säger >Ge mej en 'blyertspenna,snälla mamma)> så är det artigt ochjag ger dej den gärna.

- 
Och om jag inte säger det, ger

du mej den ogärna då ?

- 
Då får du den överhuvud taget

inte! säger mamma.
Nå gott, så säger han >snälla

mamma>>, ty med alla sina tokighe-
ter är de vuxna mäktiga och be-
stämmer över barnen; om de vill ger
de Serjosja blyertspennan e)ler ger
de honom den inte, allt efter som
det faller dem in.

Men sån är inte Korosteljov. Han
bekymrar sig inte om bagateller och
ger inte akt på om Serjosja sagt
>>snälla>> eller inte. Och när Serjosja
är sysselsatt i sitt hörn med något
och inte får störas så fördärvar ald-
rig Korosteljov leken för honom med
dumt prat som till exempel: >>Kom
hit, min pojke, så får du en kyss.>>

En fin karl, Korosteljov, något
alldeles särskilt, när man tänker på
att han tidigare bodde någon annan-
stans samman med farmor Nastja
och sin mormor och bara sällan kom
på besök.

?
-l

I
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- 
Serjosja, sa mAmma,

va.d ? Jag önskar att vi
pappa.

vet du
hade en

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

Han stod mellan moderns knän
och såg frågande upp i hennes an-
sikte som började rodna alltmer:
först kinderna, sedan kröp en svag
rodnad upp mot pannan och öro-
nen.. . Modern tryckte sin pojke
hårdare till sig och lutadc sin hetzr
kind mot hans hår. Nu kundc han
bara se hennes arm i dcn blå-vit-
prickiga ärmen. IIon visl<ade: --Det är i alla fall trist utan pappa,
inte sant ?

-- Ja-21, vlskade han tillbaka. v:rr-
för visstc han inte själv.

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

Men, med en pappa tycks det i alla
fall vara bättre; härförleden spot-
tade Vassja på Lida och då skrck
Lida: >>Jag har i alla fall en pappa,
men det har inte du, bäää!>
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Han tar med sig Serjosjzr till flo-
den och lär honom simma. Mamma
är rädd att Serjosja kan drunkna
men l(orosteljov bara skrattiir'. Han
har tagit bort de där höga spjälorrr:r"
från Serjosjas säng. Mamma vår
rädd att Serjosja kunrie ramla ur
sängen och göra sig illa, men I(o^-'o-
steljov sa:

- 
Och om vi plötsligt måste ut

och resa ? Och han får cn sovpla+.s
högst upp i kup6n ? Det är bättre
han vänjer sig, som en vuxen.

SJOLMOGORY

Sjolmogory. Allt oftare hör Scr-
josja detta ord i samtalcn mcllan
modern och Korosteljov.

- 
Har du skrivit till Sjolmogory ?

- 
Kanske blir jag inte så uppta-

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

- 
Jag har fått svar från Sjolmo-

gory. Man överlåter en mellanskola
på mej.

- 
De har telefonerat från pcrso-

nalavdelningen. Det är alltså avgjort
med Sjolmogory.

- 
Vad tjänar det till att släpa

med sej den där till Sjolmogory ?
Den år ju alldeles sönderäten av
mask (det var byrån de menade).

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

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

Allt detta målar Serjosja med röd-
penna på ett papper och sjunger på
en melodi som just faller honom in:
Sjolmogory, Sjolmogory.

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

-- Ska vi resa till Sjolmogory ?

frägar han Korosteljov och mamma.
Egentligen borde de ha sagt det själ-
va till honom, men de har väl glömt
det.

Dc ser på varandra och tittar sc-
dan bort medan Serjosja söker deras
ögon.

- 
Vi ska f ara ? Inte sant ? till-

läggel han, bekymr"ad för att de inte
svarar honom.

Då sägcr m:rrnma försiktigt: 
-Pappa. blir förfiyttad dit.

- 
Och vi. reser med, väl ?

En entydig fråga som kr'äver ctt
entydigt svar, men som ailtid pra-
tar mamma en m&ssa som är bisir-
ker:

- 
Vi kan ju inte låta honom resa

ensam. Han skulle få det mycket
trist ensam; när han kommer hem
f -nns ingen där . . . det är ,inte stä-
dat . . . ingen sätter fram rnat åt ho-
nom. . . ingen talar med honom. . .

den stackarn kommer att ha det
mycket tråkigt.

Först scdan kom det riktiga sva-
ygf ; 

- 
Jag reser med.

- 
Och jag ?

Varför tittar Korosteljov upp i ta-
ket ? Varför tiger mamma igen och
smeker Serjosja ?

-- Och jag ? ! ! upprepar Serjosja
full av onda aningar och stampar
med foten.

-- För deL första, låt tlli att st,am-
pa med fötterna, säger mamma och
slutar att smeka honom. Vad är det
för fasoner? Sånt vill jag inte se!
Och för det andra: hur skulle du
kunna fara med nu ? Du har ju än-
nu inte hämtat dej riktigt efter sjuk-
domen. Vid mrnsta anledning får du
feber. Vi vet inte själva ännu hur
vi får det där. Och klimatet där är
inte lämpligt för dej. Du kommer
ideligen att vara sjuk och aldrig
hämta krafter riktigt. Vem ska se
ef ter dej där ? Doktorn har sagt att
vi för närvarande inte fär ta dej
med dit.

l,ångt innan hon var färdig rulla-
de tårarna ner för Serjosjas kinder.
De tar honom inte med! De reser en-
samma! IJtan honom! Han snyftade
och hörde knappast vad modern sa.

En ny tanke, ett nytt bekymmer:
>>I-onja tar de säkert med sej.>> Han
viile ha besked och frågade med av
gråten svullna läppar:

- 
Och Lonja?

-_ Han är ju ännu så liten! sa
mamma anklagande och iblev röd.
Han kan ju inte klara sej utan mej,
förstår du inte det ? Utan mej skulle
han dö. Och för övrigt är han frisk
som en nötkärna, har aldrig feber
och inte svullna mandlar.

Serjosja sänkte huvudet och fort-
satte att gråta, stilla och tröstlöst.
De lämnar honom alldeles ensam!
Bara Lonja behöver de!

>>Lämnad i sticket> 
- 

ett uttryck
ur >>Tummeliten>> kommer honom i
tankarna.

Och till grollet mot modern, detta
groll som skulle lämna spår för hela
livet hos honom, kom den egna
skuldkänslan: han är den skyldige !

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

Korosteljov suckade tungt och

gick ut. Strax därpå kom han till-
baka och sa:

- 
Vi tar oss en promenad, Scr-

josja, i skogen.

- 
I denna väta! Han kommer att

bli sängliggande igen! sa mamma.
I(orosteljov sa:

- 
Han ligger i sängen alldeles

för mycket som det är. Kom, Scr-
josja!

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

. , Vyl gör du där?, t'rågade han med
tlocle rost.

- 
När man måste så måste man,

sa Korosteljov. Tror du jag längtar
så till Sjolmogory ? Eller mamma ?
Tvärtom. Det \orsar våra planer
alldeles. Men vi måste och därför
reser vi. Det är så mycket jag re-
dan måst göra i livet.

- 
Varför ? frågade Serjosja.

- 
Sådant är livet.

Korosteljov talade allvarligt och
bedrövat och Serjosja kände det en
smula lättare om hjärtat för att
också han var ledsen.

-- Mamma och jag reser alltså dit
och så t:rr man itu med det nya ar-
betet. Men så ä"r det Lonja. Han
måste genast i daghemmet. Och om
da"ghemmet ligger långt avlägset
från oss, då måste vi försöka få tag
i en barnflicka. Det är ingen lätt
sak. Så har jag mina examina att
hlara. Vid varje steg måste och
måste man. Och du måste bara en
sak: tåla dej här en liten tid. Vad
skulle det tjäna till att tvinga dej
att vara med om alla dessa svåric'-

d

- 
Vad är det som gör detsamma?,

t'rågade Korosteljov ocb- lutade sig ner
mot honom.
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heter ? Du skulle bara bli sjukare
av det.

De behöver alls inte tvinga honom.
Han är beredd, ja han längtar efter
att dela deras svårigheter. Trots den
övertygande tonen kunde Serjosja
inte värja sig för tanken att de läm-
nade honom här, inte för att han
kunde bli sjuk utan för att han, med
sin svaga hälsa, skulle falla dem till
last. Men hans hjärta sade honom
redan att något som man älskar in-
te kan vara en till last. Och tvivel
på deras kärlek skar honom allt
djupare i hjärtat.

De kom in i skogen. Där var det
öde och tröstlöst. Alla löven låg
redan på marken, på de kala grenar-
na anade man fågelbon som under-
ifrån såg ut som dåligt nystade svar-
ta ullnystan. I sina gummistövlar
trampade Serjosja genom det våta
skiktet av 'bruna löv, höll Korostel-
jov i handen och tänkte. Plötsligt
sa han uttryckslöst:

- 
Det gör detsamma.

- 
Vad gör detsamma? frågadc

Korosteljov och böjde sig ner till ho-
nom.

Serjosja svarade inte.

- 
Dct är ju bara till sommaren,

min pojke! sa Korosteljov bekym-
rat.

Efter den dagen blev Serosja myc-
ket tystlåten och sluten. Han fråga-
cle nästan aldrig >>varför?>>, drog sig
ofta tillbaka, satt med uppdragna
ben i tant Pasjas soffa och viskade
för sig själv. Promenera fick han
sällan nu: hösten, våtka1l och ruskig,
drog sig långsamt fram och med den
sjukdomen.

Korosteljov var borta mesta tiden.
På morgonen gick han för att häm-
ta sina avgångspapper och, som han
så, >>sätta Avikejev in i arbetet>>.
Men Serjosja glömde han inte. En
morgon upptäckte Serjosja när han
vaknade en låda nya byggklossar,
en annan morgon en brun liten aPa.
Serjosja blev rnycket kär i den lilla
apan, han brukade prata med henne:
>>Nå, min älskling. . .> I tankarna
reste de tillsammans till Sjolmogory.
Han viskade, l<ysste sin lilla apa på
den kalla knapp-munnen och lade
den att sova.

DAGEN FöRE AVR,ESAN

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

- 
Vad är det ? viskade I(orostel-

jov och reste sig från stolen.

- 
Korosteljov! sa Serjosja. Käre,

rare! Var så snäll och tag mej med
också!

- 
Vad är det för id6er, pojke ? sa

Korosteljov och tog Serjosjas båda
händer i sina. Du vet ju att du inte
får springa omkring barfota, det är
kallt på golvet . . . Det vet du ju,
inte sant ? . . . Vi har ju redan kom-
mit överens om alltsammans.. .
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- 
Jag vill med till Sjolmogory!

snyftade Serjosja.

- 
Ser du. nu är dina fötter redan

kalla, sa Korosteljov. Han lyfte upp
honom i famnen, drog nattskjortan
över fötterna på honom och tryckte
den tunna, bävande barnakroppen in-
till sig: _- Det är ingenting att göra
åt det, förstår du, det är så. Efter-
som du alltid är sjuklig. . .

- 
Jag ska inte vara sjuk mera!

- 
När du är frisk igen kommer

jag genast och hämtar dej.

- 
$2112s du inte för mej nu ? frå-

gade Serjosja i sin sorg och lade ar-
men kring Korosteljovs hals.

- 
Nej, min pojke, jag har aldrig

ljugit för dej.
>>Det har han verkligen aldrig

gjort>>, tänkte Serjosja, >)men det
händer väl att han ljuger också, alla
ljuger de ju ibland. . . Kanske gör
han det just nu ? >>

Han klamrade sig fast kring den
hraftiga manshalsen som till sin
sista tillflykt. Till denne man knöt
han sina största förhoppningar, hos
honom sökte han skYdd och kär1ek.
I(orosteljov bar honom genom mat-
rummet och viskade:

- 
Då kommer jag, och vi reser

med tåget. . . Det susar iväg som en
blixt. Vagnarna är fulla. . . Innan
vi hinner tänka oss om är vi hos
m&mma... Lokomotivet visslar.

>>Ifan kommer helt enkelt inte att
få tid att hämta mej>>, tänkte Ser-
josja i sin själanöd. >Och mamrn'a
fåir heller ingen tid. Varje dag kom-
mer det alla möjliga människor till
dem och ringer på och jämt kom-
mer de att ha att göta, examen och
sysselsätta sei med Lonja och här
får jag vänta och aldrig se dem
mera . . .>>

- 
Där vi ska bo är det en riktig

skog, något helt annat än vår lilla
skog här. . . med svamp, med bär . . .

- 
Med vargar också?

- 
Det kan jag inte säga. Det ska

jag speciellt skaffa upplysningar om
och skriva till dei . .. Det finns ock-
sii en flod där, där ska vi båda ba-
da . . . jag ska lära dej fjärilsim . . .

>>Vem vet>>, tänkte Serjosja och
hoppet steg inom honom, han var
trött på tvivlet. >Kanske blir det
verkligen så.>>

- 
Vi ska göra oss metspön och

fånga fisk. . . Titta, det snöar!
Han ibar Serjosja fram till fönst-

ret. Stora vita flockar svävade ner,
tryckte sig platta mot rutan och blev
hängande en sekund.

Serjosja kunde inte ta blicken
från dem. Han var alldeles utpum-
pad av sorg, han kunde inte säga ett
ord, han bara tryckte sin våta kind
mot l(orosteljovs.

- 
Nu är det ju redan vinter! Du

kan börja promenera igen, åka käl-
ke, och innan du vet ordet av har
tiden gått...

- 
Vet du vad ? sa Serjosja be-

kymrad. Repet i min kälke duger
inte längre, sätt i ett nytt åt mej.

- 
Absolut, absolut. Och du, min

pojke, lova mej att inte gråta mera.

Det är bara skadligt för dej och gör
mamma ledsen och är över huvud
taget inget för karlar.

AVR,ESAN

Dagen för avresan var inne.
En grå dag utan sol, utan frost.

{Jnder natten hade snön smält påi
marken och 1åg nu bara som ett
tunt skikt över taken. Grå himmel.
Pölar. I(älkåkning var inte att tänka
på, man hade inte ens lust att gå
ut på gården.

Med ett sådant väder kunde man
knappast vänta sig något gott. Ko-
rosteljov har dock satt i ett nytt rep
i kälken, det fastställde Serjosja när
han kastade en blick ut i förstugan.
Korosteljov själv var försvunnen.

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

- 
Titta bara vilken söt liten näsa

han har.
Serjosja tittade: inget särskilt.

>>IIon tycker om hans näsa>>, tänkte
Serjosja, >därför att hon älskar ho-
nom. tr'örr älskade hon mej .. .>>

Och han gick ut till tant Pasja'

- 
Vad gör du där? frågade han

med tjock röst.

- 
Ser du inte det, svarade tant

Pasja med rätta. Kotletter.

- 
Varför är det så många ?

- 
De ska räcka till middag åt

oss alla och tiII matsäck för dem På
resan.

- 
Reser de sn,art ?

_- Inte alldeles snart. I kväll,

- 
Om hur många timmar?

- 
Det är många timmar kvar till

dess.
De åt i all hast. IJte var det redan

alldeles nermörkt. Korosteljov ringde
upp någon och tog adjö. Serjosja
tryckte sig intill hans knän och
rör'de sig knappast medan Korostel-
jov under samtalet rufsade om i
hans hår med sina smala fingrar.

Chauffören Timosjin kom in och
frågade' 

- 
Nå, är ni färdiga ?

Tant Pasja följde med honom ut.
Mamm'a började linda in Lonja i ett
vadderat täcke. Korosteljev sa:

- 
fnte än, annars blir det för

varmt för honom. Vi har tid än.
Han hjälpte Timosjin att bära ut

de packade väskorna. Genom dörren
strömmade kylan in i rummet. Timo-
sjin och Korosteljov drog in snö med
stövlarna, de torkade inte av sig om
fötterna och tant Pasja sa ingenting
ty hon visste: nu lönar det sig inte!
Det bildades pölar På golvet, där
blev vått och smutsigt. Det luktade
av snö, bastmattor och tobak.

Nu var allt därute: möblerna, kof-
fertarna, väskorna med matsäck, Pa-
ketet med I"onjas lindor. Hur tom-
ma rum dock kan vara! Bara några
papper ligger och skräpar och en
dammig medicinflaska.

Korosteljov tog Serjosja under ar-
marna och lyfte honom högt, kYsste
honom varmt och sa beslutsamt: 

-Pä återseende, min pojke. Ha det
gott och glöm inte vår överenskom-
melse. (Forts. å sid. 17)
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Besök i en kalabritL bv
(Forts. t'rån sid.. 9)

sina a,rbeten, kanske också laga ma-
ten där över en liten el'd. Ifusen har
ofta en andra våning och i stället
för trappa en brygga, som leder di-
rekt ditupp 

- 
inte olik uPPkörsvä-

gen Lill höloftel på gamla lador.
Mitt första besök en mörk kväll i

ett av dessa gamla hus likna'de när-
mast vandringen i en labyrint men
jag följde trofast efter mina vänner
och stod rätt som det var i ett stort
och svalt rum med vitkalkade väg-
gar. Ett grovl bord och några ,stolar

är de enda möbler jag erinrar mig
och så en bred säng, bäddad På tvä-
ren, som stod längs ena väggen. Där
sov husets fem ba,rn från 2-L2 är.
Modern lyfte litet på täcket för att
vi skulle se dem bäftre och den btick
varmed hon själv betraktade dem var
så vacker, att jag inte skulle nänts
försöka fånga den med en kamera
om jag också haft tillfälle. Barnen
låg klädda i sina dagkläder. Säkert
halde inga ombyten för natten och

den katolska kyrkan gillar inte na-
kenhet.

Kvinnornas arbete tycks itill stor
del bestå i att bå"ra. Främst natur-
ligtvis tvätten. De flesta familjer
har en åsna, men hon ska brukas till
mångahanda och ofta ser man kvin-
norna två och två bära de stora
korgarna rrled itvättkläder ned till
flodmynningen, som sommarlid är en

torr fåra med små klara vattensam-
lingar här och var. Plaggen blötes,
tvålas in och gnids sedan energiskt
med en flat sten. Så sköljs de och
br.eds ut på sanden och då kan det
hända att tvätterskorna också tar
sig eLt svalkande doPP 

- 
som 'de

står och går i sina bomullsklännin-
gar. Och torrra blir de lika fort som
kläderna. Så är det grönsaker och
frukt från egna små planteringar el-
ler det skjul som föreställer grön-
saksaffär 

- 
det är en vacker syn

att se kvinnorna komma UPP genom
olivplanteringen med sina korgar på
huvudet och rden stolta fria gång
som delta sält att bära ger. Fisk kan
m€Ln väl få ibland men kött före-
kommer ytterligt sällan 

- 
det är

när den eg'na grisen slaktas efter
fastan och så kanske en och annan
höna. Kor finns inte aIIs, de är över
huvud säil'synta i södern, 

- 
här är

det geten som levererar den nödvän-
diga mjölken. En get och e|t får, en

gris eller ett par, några höns och så
den nödvändiga åsnan är husdjuren.
I byn finns också några oxar som av
agarna hyrs ut till g'rannarna för
tyngre arbeten. Och ,diurren kan gå
ute hela året 

- 
i staden Messina,

som ligger inom samma räjong, är
medeltemperaturen under den kallas-
te månaden + 18 grader. Ris och

delvis mjöl måste köpas i dessa trak'
ter. olivlrädet är den stora fettleve-

Utant'ör den tort'tiga bostaden sont sak-
nar t'önster står den gamla med en aa
sina sonsöner. Bilden är från Donisi.

rantören och d:ruvan förser med vi-
net. Vattnet, är knappt och dåligt
och det betraktas som en nödvändig-
hetsvara. Flera vinpressar finns i
byn och jag hade turen atl f.ä. se en
av den gamla typen i verksamhet,
när jag följde F'ranco och hans åsna
för aLt hämta hans druvsaft. Det
hela ägde rum i det fria under ett
solskydd. Vintrampa,rren 

- 
det är ett

kvalificerat arbete som fondrar både
övning och krafter 

- 
stod 'med de

korta byxorna upprullade över knäet
i ett stenkar 

- 
så stort aLt han

kunde hämta kraft g'enom att ta
stöd med hän'derna mot kanterna.
Han bearbetade kraftigl och meto-
diskt massan med fötterna, medan
druvsaften genom ett rör rann ned
i en stor glasbunke. När saften är
utpressad, tas massan upp och flYt-
tas över i en annan press, där den
sista droppen pressas ut mellan två
stenar. 100 kg druvor berräknas ge

ungefär 85 kg vin, som tas hem av

ägaren för att stå och jäsa en må-
nad innan det kan användas.

Den olivkvarn jag fick se i arbete
det finns också mtordrivna så-

dana i byn 
- 

är föga mer komPli-
cerad. I ett skjul vandrar en jätte-
lik vit oxe runt, runt, stYrd av en

liten pojke gamla tiders trösk-
verk, och dra,r en iättelik trä-
skruv, som hänger ned från taket och

roterar mot en väIdig konkav sten-
skiva. Där fylls oliverna På efter
hand och 'den urpressade oljan sipp-
rar ned i en bunke. Precis som med

vinet följer så två efterp,ressningar.
Det är så att säga en förberedande
skörd. barnen samlar in stora kor-
gar med nedblåsta oliver och bär
dem till kvarnen. Om några dar ska
den riktiga skörden börja, då de

vuxna går man ur huse för att ska-
ka ned och Plocka bären' Till sist
slår männen ned sista återstoden med

käppar. De stackar olivträden bru-
kar se ganska medtagna ut efter
den persen.

Den stora olivodling som ger fler-
talet av Donisis invånare'deras knap-
pa levebröd äges av en godsägarre,

som för sin räkning har stående ett
hus med 25 rum fram'me vid kYrkan
men sällan besöker denna uLkant av
sina ägor. Träden u't,arrenderas på

livstid till lantarbetarna i byn. Ar-
rendet göres uPp ;tidigt På somma-
ren, när man i någon mån kan be-

döma årefs skörd, och betalas med

en viss del av 'denna. Man sade mig
att det arbetaren fick behålla i van-
Iiga fall räckte för familjens års-
behov och kanske blev något över att
sälja. Odlas vin och grönsaker sker
fördelning på liknande sätrt efter vis-
sa normer. Därutöver har lantarbe-
taren vanligen någon jord för eget
behov och avlöning för vissa helg-
dagsarbeten t. ex. olivskörden. Av-
löningen har de sista åren stigit tilt
8-10 kr per dag men man beräk-
nar inte mer än e:a 78 dYlika arbefs-
dagar per år. När Priserna t. ex. På
kläder och skor ingalunda är lägre
än här hemma har rman svårt att
förstå hur dessa stora familjer kan
existera. Hjälpen blir i viss rnån
Amerikabreven. Det kommer många
dylika Lill Syditaliens avlägsna ibyar

och sällan saknas några instuckna
dollarsedlar. Många i Donisi har va-
rit ute i Amerika och kommit till-
baka -'- det beräknas att halva an-

talet intalienska emigranter ef ter
några år återvänder hem 

- 
a,1fl14

går och väntar På atf få resa 
- 
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närmast till Canada eller Australien.
Den stora strömmen till Staterna är
uppdämd och resultatet kan avläsas
på folkökningen.

Italiens författning stadgar obliga-
torisk ,skolgång från 6-14 år 

- 
vil-

ket inte hindrar arfL det bland de
äldre finns många analfabeter 

- 
i

vissa avlägsna bengsbyar upp till
50 ,/o av befolkningen 

- 
men bris-

ten på undervisningslokaler är stor
och lärarlönerna så låga att en by-
skollärare måste ha någon bisyssla
för att kunna leva. I Donisi fanns
inget skolhus för byns 200 skolbarn

- 
undervisningen ägde rum i mer

eller mindre olämpliga lokaler. Det-
ta var orsaken till att fnternalionella
civiltjänsten började sitt skolbygge.
En grupp av den italienska sektio-
nen hade byggt en bro därnere över-
svämningsåret 1953. Från byn vände
man sig till dem med en för'frågan
om de inte skulle kunna tänka sig
att bygga en skola och ställde vissa
garantier i utsikt. Fem skolsalar är
nu färdiga ytterligare två var
från början planerade 

- 
och under-

visningen är i full gång, fast man
än så länge får nöja sig med den
gamla skamfilade inredningen.

Hur blir då människor som lever
under eLt så sLarkt faftigdomens
tryck som befolkningen i Don,isi ?

Ja, det är inte got,t att säga något
om efLer några få ,dagars vistelse
där. Säkert finns där både de bittra
och de upproriska, de undergivna och
de apatiska, de som trobs allt ändå
hoppas något av framtiden. I(anske
är 'det också lättare atL vara fattig,
där det dagliga livet som här står
i nära samband med jordens rytm
än i en slum i Neapel.

Det som kanske mest slår en främ-
ling är en vänlig generositet i män-
niskornas väsen. Gåvor av frukt och
grönsaker kom dagligen till mina
vänners hushåll. En kväll när vi om-
beLts komma och hälsa på hos en

familj som levde under imycket be-
svärliga förhållanden t"rak'terades vi
med världens mest underbara druv-
klasar, av vilka de säkert inte hade
många, och när vi gick gav sig inte
vändinnan förrän hon fick skicka
med oss hem elt par nyvärpta ägg.
Också de man mötte satte gärna
ned den tunga rkorgen från huvudet
för alt bjuda på en frukt som med
omsorg' valdes ut. De gamla deltog
i arbetet och tycktes med självklar
rätt gå ut och in hos de yngre famil-
jerna. Det varma och innerliga för-

14

Ho.[n,ra Zy^[n, Sucrrrtru sson:

som vi, och fast det vzrr för'bjndet att
tala med varandra hade vi ändå kon-
takt och hölt ihop. De för'medlade oss
också politiska nyheter (fransmän-
nen hade en viss rörelsefrihet) och
då nattskiftet den 5 maj 1945 fick
order att vända tilibaka var det ock-
så fransmännen som gjorde oss kla-
ra över orsaken.

Fabriken hade alltså stängt, kriget
var tydligen slut när som helst. Men
skulle inte tyskarna först göra slut
på oss själva ? All likgiltighet ör'er
tilivaron, all slapphet och hopplöshet
har plötsligt lämnat oss. Nu, då slu-
tet är så nära, vill vi leva allesam-
mans.

På morgonen den 6 kom >>der La-
gerfiihrer> själv och höll ett avskeds-
tal. Ängslig och gammal såg han ut
nu 

- 
och han kallade oss för >liebe

judische Mädchen>>. Den tyska läger-
ledningen sknlle ge sig iväg. En >>an-
nan makt>> skulle komma sedan och
sända oss till våra respektive län-
der. Vi skulle alltså lämnas ensam-
ma så länge. Vi fick inte läinna läg-
ret, då riskerade vi att b,li skjutna
av desperata tyskar på flykt. Por-
tarna till lägret skulle låsas. IIan,
lägerchefen, svarar med sitt huvud
för var och en av oss och han skail
också se till att vi allesammans över-
lämnas till denna andra makt (på-
tänkt i rätt tid!).

Att höra en SS-man tala på det
viset ! Vi började våga känna oss som
människor igen. Vi slet lägernumren
från våra kläder, vi lagade ordentlig
mat som vi hittade i förr'åden, vi
sjöng våra nationalsångel och någon
vågade ta upp fnternationalen. In-
gen Aufseherin längre, inget kom-
mando, inga slag eller hotelser! Var
vi verkligen fria ? Skulle vi tro 1ä-
gerchefen ? Var det inte bara en fäl-
la för att hål]a oss inlåsta ? Kanske
skulle lägt'et sprängas i luftcn i stäl-
let? Nr-r då friheten var så nära!! Vi
ville ut, vi trodde inte tyskarna ! Men
ett järngaller skilde oss f;:ån frihe-
ten.

Plötsligt hördes det dunkanden cch
buller bakom porten. Vi stod döds-
tysta och väntade det värsta. Den Io-
vade friheten tycktes oss nu endast
ha varit en syn. En syn i vår fem-
åriga tillvaro som slav- och nummer-
varelser. Vi tyckte att döden åter
stod nära. Men nej ! Det var våra
franska vänner som sprängde polten
med väldigt buller och i hunclratal
tågade in i förläggningen, De två
äldsta bar mjöl- och potatissäckar
på axlarna. Glädjeskrik, kyssar och
omfamningar ville aldrig ta slut.
Vive Ia paix ! Vive la libert6 ! Les
boches sont finis ! Dånade det i hela
huset och nådde kanhända Röda ar'-

Dagar man aldrig
glömmer
För ,11 år setlan kom [Ielena,
Zyrnler-Svantesson till Sverige
från ett tysht koncentrations-
läger. IIon är läkare och gift
metl en svensk läkare. Här be-
råtta,r hon om de da,gar i maj
för 11 år setlan då hon och
hennes överlevancle kamrater
återtrördade,s till livet. Dagar
man alclrig glömmer . . .

e kom den 9 maj, dagen efter
krigsslutet. Den lilla staden Halber-
stadt med dess två slaviäger tycktes
ligga i världens mest avlägsna vrå,
i ett hörn mellan Polen, Tyskland och
Tjeckoslovakien. Vi kom dit i okto-
ber, några hundra flickor från Polen,
Ungern och Tjeckoslovakien, efter
att ha lyckats komma levande ut
från Auschwitz. Vi var alltså arbets-
dugliga än så länge och vi skulle få
en tallrik soppa och 150 gr bröd för
12 timmars fabriksarbete. IJnder
>>eins-zwei>>-kommandot marscherade
vi varje morgon till fabriken och på
söndagar fick vi ta tre rundturer
kring förläggningen. tr'ör övrigt var
det förbjudet t. o. m. att stå vid fön-
stret och se på omvärlden. Då och då
fördes de bort som inte orkade täng-
re och vi visste väl vart de skulle.

Hunger och trötthet hade vi blivit
vana vid men vi tålde det inte i
längden. Vi visste dock att vi inte
var ensamma. Femtonhundra frans-
män från provinserna Alsace och
Lorraine fanns i ett annat läger i
staden. De var franska medborgare,
de flesta tyskspråkiga som vägrade
att underteckna tyskt medborgar-
skap. De arbetade nu i samma fabrik

hållandet familjemedlemmar emellan
som naturligtvis inte förhindrar

en rungande tråta -- är ju något.
karaktäristiskt. för italienskt famil-
jeliv och säke'rt en stor hjälp.

Ett besök på en plats som Donisi
-- säkert inte på långt. när en av de
fattigaste eller mesl isolerade byar-
na i denna land,sända 

- 
ställer den

besökande ovillkorligen inför Sydita-
liens problem: Var ligger de dju-
paste 'orsakerna till denna fa,ttig-
dom ? Hur skall den kunna avhjäl-
pas och vad göres i delta nu? Ty-
värr finns nu inte plats att ingå på
så invecklade frågo,r, men jag hop-
pas få återkomma.

t-



\/V äIkomna till Osto ! säger Oslo-
kvinnorna till våra gäster från Sve-
rige, Danmark, Finland och fslancl,
som kommer hit till nordiska kvin-
nors midsommalträff i Oslo 22-25
juni.

Välkomna till Norges huvndstarl,
staden som dess invånare älskar så

- 
men hur mycket vet vi om den,

hur mycket minns vi av det vi har
läst och lärt ?

Oslos 900-årsjubileum firades 1948,
trots att naturligtvis ingen .oå pric-
ken kan säga vilket år Oslo ,>grund-
lades>>. Vanligtvis heter det att sta-
den anlades av Harald Hardråtle om-
kring 1048, men som Edvard Bull
säger i >>Oslo bys historie>>: Kung-
arna kunde inte göra städer; rlet som
det kom an på var att cläi: fanns
något för folk att leva av.

Det slår många som kommer till
Osio för första gången hur lrncLerligt
det är att huvudstacien i Jet na.iio-
nalmedvetna Norge har statyn a,v en
dansk kung på sitt torg och att sta-
dens huvudgata, dess centlrun och
kära strög, I(ar'l Johans gate, bär
namn efter en svensk unionsl'.ung.

Christian IV som står. på Stcr-
torget och pekar >>Där skalf stacien
ligga> var den danske kungen som
intresserade sig för Norge. Och det
var han som bestämde att hela sta-
den skulle flyttas fr'ån sin ursplunE1-
liga plats, den nuvarande >Gamle-
byen>>, efter en av de många stora
bränder som härjade staden. 1624
flyttades staoen västöver, så r,len
hom att ligga i skydd av kanonerna
på Akershus festning. Orsaken Lill
flyttningen var rent militär; på clen
tiden var det oavbrutet krig mellal
folken i Norden.

I
Nå, det var inte så länge som den

nya staden, som kallades Christiania
efter sin >>andre glundläggare>>, kun-
de hållas innanför de snäva ramar
han hade tänkt sig. I år'hnndradena
framöver utvecklades staden. sär-
skilt sedan timmer och trä från
Norge blev en lika viktig exportarti-

Vt från der undcrbara Noret'jäll, dit t'ärden går den z4 juni.

Valknmna till Oslol
Under dagarna, 22-25 juni mötes hvinnor från hela Norden till
miclsommarträff i Oslo. Midsommaraftonen firas med fest och S:t
Hans-bål på Hoveclöya i Oslofjorden. Mitlsommard.agen blir det ut-
flykt metl bussar till Norefjäll, en a,v Sytlnorges vackraste utsikts-
punkter. För övrigt ägnas dagarna i huvudsak ät att bekanta sig
med Norges vackra huvudstad. För dem som sta"nnar efter den 25
juni ordnas bussturer på 3-4 clagar till de norska, fjäIlen.. Alla
upplysningar om priser, inkvartering o. s. v. erhålles från SKV:s
förbundsexpedition.

kel som järnet blev det i senare tid. första årtiondena efter 1814 utveck-
Det är från den tiden namnet på lades staden, grundvalen blev lagd
stadsdelen Sagene stammar - där för dess näringslivs utveckling.
1åg det sågverk på sågvei'k. snart fick oslo sitt slott som ligger

Men det var först sedan Norge Iös- på >toppen> av Karl Johans gate,
gjort sig och blivit självständigt -_ uppkallad efter den första unions-
o'm än i union med Sverige 

- 
som kungen.

huvudstaden på allvar växte. r bör- Karl Johan, som gatan kallas, ä,rjan var den ingen storstad; invå- tillsammans med slottet stadens
narantalet var 10.000 mot exempel- prydnad 

- 
men det var fabrikerna

vis 17.000 i Bergen. Men redan de som växte upp, från verkstäderna

mdn som stod utanför staden. Vive
la France ! Vive la Pologne ! Nu kän-
de vi att friheten var vår. Hitler var
krossad! En obeskrivlig glädje bröt
ut, en glädje sorn inte ens kunde
dämpas av vetskapen om att många
av oss aldrig skulle få återse sina
anhöriga. tr'em år fick vi vänta på
denna stund, fem år fulla av lidan-
den, förödmjukelser, hat och skräck.
Vi höll på att bli tokiga av glädje!
Den ena efter den andra britsen brast
av belastningen och störtade ner ac-
kompanjerad av allmänt skratt. Vi
satt tillsammans med fransmännen
och pratade så gott vi kunde. Här
fanns den blåögde brevbäraren
George som var min tröst i det dag-
liga slitet. Jag inbillade mig näm-
ligen att jag var kär i honom. Vi
kunde bara se varandra i ögonen och
så en gång då mitt hår hade blivit
4 cm långt gav han mig en kam i
present. Här fanns vidare den robus-

te tjocke Flans som arbetat samman
med mig i magasinet och som kan-
ske räddat livet på mig genom att
dagligen smyga till mig brödportio-
ner. I{an var nämligen specialist på
att lura tyskarna på brödkuponger.
Ifans var hjärteglad då han kunde
sätta en extra etta på en kupong
för exempelvis 2 kg bröd. Han fick
på så sätt 12 kg i stället. Och den
gamle pöre Mich6le som vi älskade
allesammans ! Varje dag drog han
med sin kärra förbi vår arbetshall
och då han svängde bakom hörnet
vände han sitt leende barnaansikte
mot oss och viskade högt alltid sam-
ma: >>Courage! Qa finira bientot!>>
(Var modiga, kriget är snart slut).
Nu hade det blivit verklighet och vi
stod där och kramade om den gamle
så mycket vi orkade. Vi sjöng, dan-
sade och hurrade ännu i flera tim-
mar medan tyskarna lämnade staden
i vild panik. Vid skymningen åter-

vände fransmännen slutligen till sina
förläggningar. Så firades krigsslutet
i en liten stad med två slavläger,

Dagen därpå kom den slutgiltiga
befrielsen. Vi såg honom redan på
Iångt håll, den unge rödarmisten-för-
posten. Vi sprang: fram och hade
nästan lust att bära in honom. Och
det skulle han kanske kunnat behö-
va, så trött som han var. Vi visste
inte hur vi skulle tacka honom och
hans folk för vår egen och andras
befrielse. Jag minns att vi lagade
pannkakor och sedan satt tysta i
flera timmar för att inte störa hans
sömn. På kvällen anlände Röda ar-
mdns trupper till staden ackompan-
jerade av de f. d. slavarnas vilda
jubel.

För dem som överlevde hade nu
ett liv i frihet börjat. Men en skugga
låg redan på vår väg. Ty vi visste
att många av oss fick börja sitt nya
liv i ensamhet.

r5
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rödsmötet i Peking
T.7
Nov höIl rådsmöte i Peking den
24-30 april. I mötet deltog 138

r'ådsmedlemmar och gäster från 48

länder. Mer än hälften av de 51 ta-
larna kom från Asien och Afrika.
KDV:s ordförande, Mme Eugdnie
Cotton, betonade att vår't arbete må-
ste besjälas av andan från Bandung.
På Mme Cottons förslag beslöt råds-
mötet enhälligt och med entusiasm
att upphäva 1949 års rådsmötes be-

slut om Jugoslaviens utestängande
från rådet.

I fråga om samal'bete med andra
hvinnoorganisationer antog rådsmö-
tet enhälligt följande uttalande:

nere vid hamnen uPPöver vår lilta
Akerselv, som var dess rYggrad.

*
I dag har Osio nära en halv ntil-

jon invånare 
- 

och den har iidit av
bostadsbrist sedan 1910. Vi skall lesa
omkring och se de nya bostadsom-
rådena som hyser tusentals famiijer.
Men trots nybyggena är bostadsstair-
darden inte vad den borde vala och
vi måste tyvärr konstatera att tem-
pot i bostadsbyggandet sjunkit i år i
samband med den nnvarande ekono-
miska politiken, som lägger stora
hinder i vägen för civilt bygge.

*
Oslo har fått igen sitt gamla namll

- 
1924 återtog staden namnet Oslo.

För övrigt är det inte mYcket kvar
av det gamla. Bränder har härjat
träbyggningarna, av de gamla hyr-
korna, som visserligen var av sten,
är det ingenting kvar 

- 
de flesta

av dem blev helt enkelt nedrivna vicl
reformationen.

Houedöya, där St. Hans-festen
skall gå av stapeln, har ännu irtin-
nen från den gamla tiden. IIär fanns
i gammal tid ett kloster, grund.lttgt
L747. Klostret stod i nästan 400 år

- 
tills länsherren på Akershus fes'u-

ning, Gyldenstjerne, lät bränna ned
det en januarinatt 7532. För oln-
kring 100 år sedan blev det mesta av
klosterruinerna framgrävda; och
Hovedöya börjar nu bli en folkpalk
för osloborna. Där finns badstrand
och man kommer lätt dit med färja

- 
cirka en halv kilometer från Oslo

hamn.
Mycket av ön är fridlyst därför

att djurliv och växter delvis är gan-
ska sällsynta 

- 
en del av växterne

infördes av munkar på en tid då kii-
matet var mildare än nu. Namnet
Hovedöya (>Hode-öya>) kommer
från den sydöstra bergstoppen på
ön, som är dubbelt så hög som nå-
g'on av de andra öarna i fjorden.

Si,ri,'Suerdrup Lunden
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Ehuru många problem åter-
står att lösa har de framgångar
kvinnorna redan haft gett dem ökad
tilltro tili sin förmåga att skapa ett
bättre och lyckligare liv åt sig själva
och för sina barn och bidraga att
lägga grundvalarna för en varaktig
fred.

Många olika kvinnoorganisationer,
både nationella och internationelta,
har lämnat betydande bidrag till hit-
tills gjorda framsteg 

- - -. 
KDV

uttalar på nytt sin uppskattning av
dessa organisationers viktiga insats
både förr och nu.

Vi tror att ett nära samarbete
mellan alla organisationer som aT-
betar för samma mål skulle vara ilv
största betydelse såväl för att säiira
vunna framgångar som för att möj-
liggöra snabbare framsteg i en nära
framtid. KDV har alltid, ända seda.n
sin tillkomst år 1945. sökt samarbete

med andra organisationer. I dag ltan
ett sådant samarbete bli mer frukt-
bärande än någonsin tidigare.

KDV:s Råd föt'klarar än en gång
att det är redo att samarbeta med
nationella och internationeila orga-
nisationer, grupper och enskilcltt
kvinnor som kämpar för fred, för
kvinnornas rättigheter och för-
svar för barnen. Vi uppmanar där-
för våra nationella organisationer
och de organisationer och grupper
som redan arbetar i nära samband
med I(DV att söka kontakt med an-
dra kvinnor och kvinnoolganisatio-
ner i de fr'ågor där en gemens'ia,rn
ståndpunkt kan uppnås.

Ett sådant samarbete kommer aLt
leda till ökad förståelse mellan kvin-
nor från olika miljö och med vitt
skilda åsikter. Genom att arbeta till-
sammans kommer vi att lära oss
uppskatta varandras olika synpunl<-
ter. På grundval av gemensam erfe-
renhet skall vi med snabbt växande
styrka närma oss förverkligandet arr
de stora förhoppningar för mänsk-
Iighetens framtid som delas av kvin-
nor var de än lever.>>

Frön

So m gast hnt tyskn
I
I sambantl med Internation'ella
Ituinnodagen' den 8 mars 'Dar tre
SKV-medlelnrnn,r under 10 dagar
giister i, Tyska Demokratr,ska Repu-
bliken hos uårt sEsterförbund diir.
De tre uar fruartta Ann,a Rosen')
Åby, Magda Forslund, Malmö,
och Gunborg Larsson) Li-
dntgö.

De kom hem, till briidden' fyllda au
uppleuelser och au tacksamhet Iör
det enastå,ende 'vuo,rrna och gtistuiitz'
liga m,ottagande de rönt. ,Så htir
beriittar fru Anna Rosen:

Storslagna mottagningar och fes-
ter med tusentals deltagare impone-
rar givetvis på den som upplever det
för första gången. Man möter nya
människor, man får nya kontakter
(med brevväxling som följd) och alit
detta bidrog till att denna resa blev
en oförgätlig upplevelse.

8 mars fr,ras i TDR. Lyckönsk-
ningar och uppvaktningar för kvin-
norna i hemmen och på arbetsplat-
serna hör till det redan vedertagna.
Det är i verkligheten en kui,nnornas
dag. Själva upplevde vi den 8 mars i
Dresden. Redan tidigt på morgonen
fick vi vara med om en stor mottag-
ning, där särskilt förtjänta kvinnor
diplomerades för sina insatser i pro-
duktion och samhällsliv.

Senare på dagen deltog jag i en

kutnnor
stor fest vid ett företag, Riesa järn-
verk, där tusentals personer deltog.
Bland de ntländska gästerna märk-
tes också en grupp sovjetkvinnor.
Redan dagen dessförinnan, den 7

mars, hade vi bevistat den högtidliga
invigningen av Klara Zetkin-museet,
som är inrymt i I{lara Zetkins fö-
delsehus i Wiederau i Sachsen, och
där ett 50-tal duktiga kvinnor erhöll
Zetkin-medaljen för gott arbete.

De 10 dagarna rann snabbt undan
på resor, festliga möten och mottag-
ningar samt teaterbesök både i Dres-
den och Berlin. Ett särdeles intres-
sant inslag var besöket i den tusen-
äriga staden Meissen, berömd i hela
världen för sitt förnämliga porslin.

Hur glad och tacksam är man inte
att ha fått vara med om en sådan
resa. fngen dag förgår utan att ens
tankar söker sig till de nyförvärvade
vännerna där nere. Deras energi,
deras arbetsvilja när det gäller att
bygga upp det kriget förstörde och
skapa välstånd och lycka åt folket,
deras kamp för freden och ett enat
Tyskland 

- 
allt detta fyllde oss alla

med beundran och med titlförsikt.
Trots att gränser skiljer känner man
så starkt att vi arbetar hand i hand
för samma mål: freden och ett liv i
fredligt arbete och glädje.

Anna Rasen.



F'OGTLSTAD
en oforgl,;-lig

IIupprevel se

1 7i är ett trettiotal kursdeltagare,
V församlade i en ovanlig föreläs-

ningssal: en stor vind med snedtak,
ljusmåIade ramar kring de låga
fönstren där eftermiddagssolen lyser
in på breda vitskurade golvLiljor
täckta av färgglada trasmattor. Den
sparlanska inredningen består av
stolar och soffor av gammaldags
praktiskt slag. På podiet står ett
enkelt brunt bord och en vitmåiad
karmstol. Framför den vitkalkade
muren två stora blanka kopparstån-
kor, den ena fylld med doftande pio-
ner och höga strån, den andra med
prunkande blåklint och präsLkragar

- 
en utsökt färgsymfoni ordnad av

konstförfarna händer.
Vi sitter och väntar på vår före-

läsare. Här kommer hon! Slank, med
gyllenbrun hud som stramt följer an-
siktets konturer, mörka, djupt lig-
gande ögon, det svarta släta håret
är' kortklippt och hålls i styr av ett
tunt nät. I{ennes enastående för-
måga att meddela tiil andra sina
rika kunskaper har redan från första
början fängslat oss.

Hon börjar tala.
I tankarna följer vi henne till an-

tikens Grekland med dess kultur. Vi
hör om den hellenska storhetstiden
som ändade i blodiga inbördesstrider,
om de olympiska spelen som g:avs

vart fjärde år till guden Zevs ara.
I{ennes varma stämma talar om ett
vandrande oroligt folk, det judiska
folket vars kultur är uppbyggd kring
Mose lug, en lag som griper in i
varje detalj av deras liv . . .

Långt uppe i norden, i det sven-
ska lanclet, har det hänt märkliga
ting. Den fattiga allmogen är för-
undrad det sägs atL den nye
irungen är f olklig av sig. Kan-
hända är det sant: ämbetsmännen
har fråntagits sina för'iäningar och
får arbeta som bönder bland bönder.
>Lilla gråkappan)) som blev foikets
sägenomspunne kung besöl<te mån-
gen faLtig bonde och delade hans
torftiga spis. Enkelt och hövligt tac-
kade han för sig. Försynt undrar
bonden >>om den höge herren känner
den nye kungen? !> . . .

Vi sitter fängslade, vi har glömt
tid och rum. PlötsligL hörs bråds-

kande steg i trappan: har ni allde-
les glömt vad klockan är ? ljuder en

röst därnerifrån. Fru Meth börjar
bli orolig, middagen står och väntar
på borden! Rektorn avbrYter sig,

skrattar smått generaL. Snälla, tål-
modiga kurs, säger hon, som lYssnar
så inspirerat atL jag glömmer ;liden;

'deL dr inte bara m i t t fel att vi
sitter över. . .

Motvilligb söker vi oss tillbaka till
nuet. Våra ögon dröjer vid midsom-
marblomstren i sina blänkande kop-
parstånkor -- ja visst, vi befinner
oss på Fogelstad, och det är rektor
Ilonorine Hermelin som har fört oss

tusentals år genom tid och rum och
gett oss en oförglömlig lektion i
historia.

Oförglömlig är Kvinnliga Medbor-
garskolan i Fogelstad. För oss som
haft lyckan att få deltaga i kurser
där känns det som en oersättlig för-
lust att skolan nu läggs ned.

Elsa Rönn

s rRJ o sJA
(Forts. f r. sid. r z)

Mamma började kyssa Serjosja
och gråta: 

- 
Serjosja, säg adjö till

mej !

- 
Adjö, adjö, svarade han has-

tigt. FIan andades häftigt och såg
på Korosteljov. Belöningen uteblev
inte. Korosteljov sa:

- 
Du är en tapper karl, Ser-

josja.

- 
Ni har ju glömt att sätta er

ner, så som det är brukligt före en
avresa! ropade plötsligt tant Pasja.

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

- 
Och nu, med Gud!

De gick ut. Det snöade, allt om-
kring var vitt. Dörren stod vidöp-
pen. På väggen hängde en lYkta
med ett ljus i och i dess sken virv-
lade snöflingorna omkring. Lastbi-
len med packningen stod mitt På
gården. Timosjin täckte över packar-
na med presenningen. Sjurik hjälpte
honom. Folk stod runt omkring:
Sjuriks mor, L'ida, och alla rnöjliga
andra människor som ville ta farväl
,av l(orosteljov och mamma. Alliho-
pa och allt runt omkring föreföll
Serjosja främmande, som om han
aldrig sett det förr. Deras röster
klingade också främmande. . .

- 
Det blir en besvärlig resa, sa

Timosjin med främm,ande röst. Det
är halt.

Korosteljov hjälpte mamma och
Lonja in i för,arhytten och vecklade
om dem en filt: han älskar dem mer
än alla andra, han ser till att de har
det bra. . . Själv svingade han sig

upp på flaket och stod där hög som
en staty.

- 
Kryp under presenningen, Mit-

ja! ropade tant Pasja. Annars pis-
kar snön dej i ansiktet!

Han hörde inte på henne och sa:

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

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

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

Han höll inte ut längrc, gjorde
helt om och gick in, ihopkrökt av
smärta.

- 
Vänta! skrek plötsligt Koro-

steijov och bultade på Timosjins
förarhytt. Serjosja! Skynda dej!
Fort! Hämta dina saker! Du följer
med!

Och han hoppade ner på marken.

- 
Skynda dej! Vad har du att

packa in ? Allt ditt pick och pack.
Leksakerna. Skynda på!

- 
Mitja, v,ad tar du dej till! Mit-

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

- 
Ah, prat. Det är ju, vet ni, det

är ju helt enkelt tortyr. Ni får göra
hur ni vill, men jag står inte ut med
det. Och därmed punkt.

- 
O Gud, o Gud! Han kommer att

gå under där! kraxade tant Pasja.

- 
HålI upp med det där, sa Koro-

steljov. Jag lar På mej ansvaret,
förstått ? Inget kommer att hända
honom. Alla de där dumheterna har
ni fått i huvudet. SkYnda dej, skYn-
da, Serjosja!

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

stenad, han kunde inte fatta det'
Flans hjärta slog så häftigt att det
bultade i tinningarna. Så sprang han
in i huset, alldeles andlös, Senom
rummet, fick tag i sin lilla apa i
fiykten 

- 
och plötsligt övermanna-

des han av förtvivlan: Korosteljov
hade väl hunnit tänka sej för, mam-
ma och tant Pasja hade säkert över-
talat honom 

- 
och han sprang till-

baka igen. Men I{orosteljov kom
springande mot honom.

- 
Skynda dej, fort! Tillsammans

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

- 
Fortare, fortare! skrek han

medan tant Pasja pälsade på honom.
Så slet han sig lös och sökte Koro-
steljov med ögonen. Men bilen stod

r---
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Barnens egen sida

>[,lamma, jag har något tjusigt med
lvl mej , ropar Klas som just kom-

mil in från sina lekar. >>Vänta ska
du få se.>>

>>Just nu ser jag bara att du har
genomblöta skor och strumpor igen>>,
svarar modern och skakar på huvu-
det. >Byt genast om, annars förky-
ler du dej.>>

)>Vi har varib vid sjön, m&mma,
Hans hade med sej en håv att fånga
kräftor i.>>

>>När du har bytt om på fötterna
kan du i lugn och ro berätta alit>>,
säger modern. -' Klas försvinner in
i sitt rum, men ögonblicket efteråt,
står han i dörren igen: >>Jag vill bara
visa dej vad jag har med mej>>. IJr
fickan halar han upp en liten papp-
ask. >>Titta här, ntamma, men öppna
f örsiktigt !>>

>>IJsch!>> ropar modern förfärad
när hon öppnar locket. }{on blir så
rädd att hon tappar asken.

Klatsch! En tjock gröngul groda
hoppar upp ur asken. Ett ögonblick
sitler den änsgligt stilla och plirar
med de guldbruna ögonen. Nät' Klas
rör på sej tar hon ett högL sPrång
och hamnar på parapiystäliet i
ent16n.

Klas gapskrattar.
>>Ta bort grodan>>, ropar modern.

>>Bär genast ut henne i trädgården.
Hon hittar själv tillbaka till sjön.

Och kom inte hem någon mera
gång med så avskyvärda djr-rr!>

>>Men, mamma, hon är så vacl<er.
Titta bana på den vackra gröna huden
och de små bruna fläckarna På rYg-
gen. Det är bestämt en vädergroda'

på samma plats och bredvid stod
Korosteljov och uppmanade honom
ntt ta adjö av alla.

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

I förarhytten är det trångt: en,
rtvå, itre, fyra perrsoner, oj då !

Timosjin röker. Serjosja måste hos-
ta. Han sitter inklämd mell,an Timo-
sjin och mamma, mössan har halkat
ner på ögonen, halsduken hotar
strypa honom och man ser ingenting
utom vindrutan som lyses upp av
bilens lyktor och ,snön som virv-
lar mot den. Förfärligt obekvämt,
men det bekyrnr"ar inte oss: vi reser.
Vi reser alla tillsammans i vår bil.
vår Timosjin kör oss och därute,
över oss, åker Korosteljov, han äls-
kar oss, han bär ansvaret för oss,
snön piskar honom i ansil<tet men
han har satt oss i. förarhytten, han
tar oss med allesamman till Sjolmo-
gory, vilken lycka! Ovissheten, det
gör ingenting, men säkert är det
härligt där, därför att vi reser dit.
Timosjin tutar varnande och den
glittrande snön stormar mot vindru-
tan, direkt mot Serjosja.

18

qrodon K(rrqx
Jag skulle vilja behålla henne och
bygga en lit.en stege och ställa den
i en tom glasburk. När hon sitter
uppe på sLegen blir vädret vackert
och när' hon stannar nere i burken
blir det regn.)>

>Jag tror det är alldeles tvärtom>>,
skrattar modern. >>Men väder hit och
väder dit 

- 
grodan ska ur huset.

Djur' är inga leksaker. Spring ner
med henne i trädgården.>> Modern
är obeveklig.

Men clet är lättare sagb än gjort
att få ut grodan. Hon har hoppat
från paraplystället ner på dörrtrös-
keln och med långa skutt tagit sig
in genom den öppna köksdörren. Där
sitter hon nu på golvet och vilar ut
ett slag.

Klas smyger efter henne och för-
söker få tag men hon slinker ur
handen på honom och skttltar upp
i pappas tofflor som sLår' under ett
skåp.

>Mamma, hjälp mej 
- 

hon är så
kvick och hal>>, ropar Klas och bör-
jar jakten på nytt. Med ett djärvt
hopp räddar grodan sig upp på den
stjälpta diskbaljan.

>>Jag tar inte i det våia kräket!>
säger modern och stänger dörren så
grodan inte skall komma undan.

- 
Korax, k,orax 

- 
godhväll, kaäkte

den t'örskräckta grodan böaligt.

Då hoppar den skräcksiagna gro-
dan mot hennes fot och modern
springer rysande åt sidan. Klas kan
inte hålla sig för skratt, för så
dråpligt ser det ut när de alla tre
hoppar runt varandra. Äntligen får
han tag i grodan och sätter ner hen-
ne i asken.

>>Kvickt ut med er bägge två!>>
Moderns ton är sträng men skrattet
lurar i ögonvrån. Klas tittar bed-

jande på modern, men hon är redan
i färd med atb sätta fram tallrikarna
på bordet och ser inte åt honom.

KIas suckar en smula och går
tveksamt ut genom dörren. Ivlen
strax är' han tillbaha och försvinner
in i sitt rum.

>>Ifar du burit bort grodan? > frä-
gar modern vid middagsbordet och
ser ef ter att Kias bytt skor och
qfrrrntnnr

Klas nickar och äter utan att
se upp.

Påfallande snabbt är Klas färdig
med måltiden och strax därpå frå-
gar han: >>Kan jag gå och lägga
mej nu ? Jag är så trött.>

Modern är ylterligl förvånad. An-
nars vill ju Klas aldrig gå och lägga
sig. >>llar du ont någonstans ? Har
du förkylt dej ?>

,rNej, nej, jag har inget ont.>>
Hastigt säger Klas godnatL och går
in i sitt rum. När han ligger i sän-
gen kommer modern in än en gång.
Hon är ängslig för honom.

>Jag år bara så förskräckligt
trött>>, säger KIas och gäspar.

Modern stoppar om honom, släc-
ker lampan och går uL ur rummet.

En stund ligger Klas stilla som
en mus. Plötsligt kliver han ur sän-
gen och lyssnar vid dörren om inte
modern kommer tillbal<a igen. Men
allt är tyst. Sakta stönande av an-
strängning kryper han under sängen.

>>Mjauu mjauu>>, hörs det vid
dör,ren. Klas nästan tappar asken
som han fiskal fram under sängen.

>>Mjauuu>>, ropar det igen. Försik-
tigt smyger Klas fram tili dörren och
öppnar en smal springa.

Katten Purr kommer inspatseran-
de. Han spinner och gnuggar huvu-
det mot Klas ben. Men Klas har
ingen tid för honom nu; asken är
viktigare.

Sårad skrider Purr fram till sin
fönsterplats, hoppar upp i fönster-
karmen och rullar ihop sig. IJnder
tiden går Klas till silt lekbord. Han
ställer asken där och hämtar fram
en glasburk ur en låda. Så tar han
grodan och sätter ner henne i gla-
set. I{an hade gömt henne i sitt rum
i stället för att sätta uL henne i
trädgår'den. Att han hämtade en
giasburk ur skåpet hade modern inte
märkt. Klas lyssnar ännu en gång
vid dörren. Han känner sig inte rik-
tigb väl till mods med detta hemlio-
hetsmakeri.

T



KIas känner något

kallt, ztått på örat ocb

vågar inte röra sei.

r

)>I morgon ska jag fånga flugor
åt dej>, Iovar han grodan' Hon gör
ett luftsprång som om hon hade be-
gripit vad han sa. Klas håller handen
Over glasburken, det, var På viPPen
atL hbn hoPPat, ur burken! >>När

mamma ser att jag tar väI hand om
dej så lovar hon nog att iag får
tretråtta dejr>, lugnar Klas sej siälv'
ty han har dåligt samvete

>>Vad ska jag använda som lock?>>
funderar han. >!Ion måste ha luft
för att andas. Men om jag låter bur-
ken stå öpPen hoPPar hon ur.>>

Klas tittar sei sökande omkring
och får syn På en karlongbit med
hål i 

- 
det. är locket till hans kul-

spel. Det blir ett, fint tak för grod-
våningen!

Intiesserad betraktar Klas grodan'
IIon ser rätt trött ut' Hon rör sej
inte i sitt glashus. Bara den tunna
ljusa huden vid struPen rör sej när
hon andas.

Klas börjar finna det. långtråkigt.
Försiktigt ställer han burken tillbaka
under bädden. Så krYPer han i säng
och snart sover han djuPt.

Det är sent På natten. Purr, kat-
ten, ligger På sin fönsterPlats och
spinnei sakta i drömmen. Plötsligt
spetsar han öronen och är klarvaken.
Hans morrhår darrar uPPrört.
>>Patsch, patsch>> 

- 
där hoPPar nå-

gol över golvtiljorna. På mjuka tas-
sar glider Purr ljudlöst ner på gol-
vet. Hans svans rör sig energiskt.
Så 

- 
ett hoPP. Fast det är mörkt

har han sett det hoppande föremålet
och fångat det.

>>Fy för den lede>>, väser han och
släpper den våta grodan.

>Korax, korax =_ godkväll>>, kvä-
ker den förskräckta grodan hövligt.
Förskrämd tittar hon i den riktning
varifrån kattens väsande höres. Se
kan hon inte i mörkret. Hon känner
sej ailt annat än väl tili mods.
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>>Snälla, ät inte uPP mej. Dina klor
och tänder är skarpa som knivar 

-jag känner dem ännu överallt. Ur-
säkta om jag har stönt dej. Jag letar
efter sjön 

- 
kan du visa mej vägen

dit?>
>>Tsjsj-mjauu>>, väser katten och

ruskar på sej. >>Du smakar ju av-
skyvärt! Jag vill inte äta uPP dej.
En mus skulle smaka bättre. Men
du är mycket hövlig och det tYcker
jag om. I vår familj är man också
alftid hövlig. 

- 
Men någon sjö finns

inbe här i huset. Jag känner bara till
en i närheten av skogen. Hur har du
över huvud taget kommit hit?>>

>>Pojken har fångat mej och sPär-
rat in mej i burken. Som tur var
kunde jag Peta av lockel och komma
undan. Men hur ska jag kunna kom-
ma ut härifrån ? Jag måste tillbaka
till min sjö så fort som möjligt. Vid
vår grodkonsert i natt ska jag
sjungå solostämma 

- 
nu väntar de

andra på mej.>>
>>Jag kan förstå dina bekYmmer>),

mjauade katten. >>En sån där kon-
sert är verkligen vacker. Jag sjun-
ger också väldigt, gärna om nätter-
na. Jag tycker mer och mer om dej.
Men hjälPa dei ut kan jag tYvärr
inte. Jag kan varken öPPna dörren
eller fönstret och någon annan väg
ul f,inns inte.>>

>>Vad ska jag göra ?>> jämrade
grodan.

>>Du måste väcka Klas>>, föreslog
katten. >>Om du talar om för honom
att du absolut måste till konserten
vid sjön så släPPer han säkert ut
dej. Han tYcker mYcket om djur
och mej är han alitid snäll mot.>>

>Men om han sPärrar in mej igen ?

Jag litar inte riktigt På honom 
-nan tiOg för sin mamma i dag. tr'ör

en lögnäre måste man ta sej i akt>>,

kväkte grodan misstroget.
>>IIar Klas ljugit ? Det hrukar han

annars aldrig göra. Om jag var i ditt
ställe skulle iag i alla fall fråga ho-
nom om han inte vill släPPa ut dej.
Något annat råd kan jag faktiskt
inte ge dej.>>

>Jäg ska väl försöka då>>, kväkte
grodan.- >>Du måste hoPPa uPP På kudden
och väcka Klas>>, förklarade Purr.

>>Jag får på inga villkor hoPPa uPP
i sången, det har mamma strängt
förbjudit. På den Punkten är hon
obeveklig.>>

Grodan hoPPar närmare sängen.
Ett, skutt 

- 
och hon sitter På kud-

den och kväker sakta.
>>Du måste krYPa närmare örat

på honom>>, säger Purr.
Grodan hoPPar en smula högre och

hamnar mitt På Pojkens bröst. Klas
mumlar i sömnen och vänder sej På
andra sidan. Hastigt sätter grodan
sej i säkerhet för att inte bli sön-
dertryckt. När Klas ligger stilla igen
kryper hon uPP till hans öra och
kväker så högt att det bildas väl-
diga hudblåsor På båda sidorna om
hennes hals.

Med ett skrik vaknar Klas. Han
känner något kallt, vått På örat och
vågar inte röra sej'

>iUrsäkta att jag skrämde dej. Är
du nu äntligen vaken?>> kväker det
vid hans öra.

>>Ja, det tror jag>>, viskar Klas och
sluter ögonen hårt. Han år rädd'
>Vem är det ?>>

>>Korax, korax är mitl namn. Kän-
ner du inte igen mej ? Du har ju
själv fångat mej och satt mej i glas-
burken.>>

>>Du är grodan?>> Klas sätter sej
förvånad uPP i bädden och Korax
trillar ner på täcket. >>IIur har du
kommil ut ur'burken?>>

>>Det var inte svårt för mej. Du
hade ju bara lagt locket löst på. Låt
mej bli fri igen. Jag måste absolul
till konserten vid sjön. Och förresten
tyckte jag alls inte om att vara i
den trånga burken.>>

>>Men 1övgrodor håller man ju i
burkar. Det säger min vän Hans
också>>, svarar Klas. Han är inte rädd
längre.

>bå är din vän lika dum som du.
För övrigt är iag ingen lövgroda
utan en sumPgroda. Familjen Groda
är myckeL stor. Den har både gräs-
grodor och lövgrodor och sumpgro-
äor. Varje arl har olika färg och
lever på olika platser. Den största
och mäktigaste släktingen till oss är
oxgrodan. Han lever med sin familj
mycket långt härifrån, i Nordame-
rika. Vi känner honom inte Person-
ligen, men vi har hört talas om ho-
nöm. I{ans familj lär vara mYcket
uppblåst, därför aLt var och en av
dem är omkring fem gånger större
än vi andra grodor.>>

Klas gaPade 'av förvåning. >>Det

har jag aldrig vetat' Du är mYcket
klok- Jag tYcker verkligen om dej.
Det gör inget att du inte är någon
lövgroda. Du ska få det bra hos
mej.>>

>Men jag måste tillbaka till sjön!
Där hör iag ju hemma. Vatten, säv
och näckrosblad behöver iag och
mygg, larver och flugor till mat.
Men framför allt måste jag vara hos
mina bröder och sYstrar. Om du hål-
ler mej fången här dör jag av sorg
och längtan.>>

>>Du sXa inte dö. Jag sörjer för
dej. Redan i morgon hämtar jag sjö-
vatten och vass. Till och med flugor
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fångar jag åt dej eller vill du
hellre ha mygg?>>

>>Vad har jag för glädje av det
när jag aldrig mera får komma till-
baka till min sjö. Jag anade ju att
du inte skuile släppa mej fri. Du är
alls ingen djurvän, det sa jag också
genast till Purr.>> Korax blinkade
sorgset.

>>Mrrrau, mrrrau>>, säger katten
missbelåtet. Han sitter på golvet
framför sängen. Fönst nu märker
Klas honom. IIan blir mycket förlä-
gen när de båda djuren ser före-
brående på honom.

>Nalurligtvis är jag en djurvän.
Jag menar väl med dej. Om du kän-
ner dej så olycklig hos oss så ska
jag bära dej tillbaka till din sjö.>
Klas känner sej mycket ledsen när
han tänker på att han ska skiljas
från grodan.

I{orax blinkar misstroget. >>Du
siäpper mej fri ? Verkligen ? Ljuger
du inte för mej ?>>

I(las känner sig kränkt: >>Jag talar
alltid sanning!>>

>>Men för din mamma ljög du för-
ut. Du sa att du hade burit ner mej
i trädgår.den. Men i stället hade du
gömt mej under sängen. Jag hörde
alltihopa tydligt genom den öppna
dörren. Jag tyckte inte om det.>>

Klas skämdes inför den lilla Korax.
>>Jag var så glad för att jag hittat
dej och ville så gärna behålla dej.
Därför sa jag inte sanningen. I mor-
gon skulle jag säkert ha berättat
allt för mamma, eller i övermorgon.
Del var ju bara en liten lögn.>>

>>Kvax-korax, små lögner är lika
illa som stora>>, kväker l(orax
strängt.

Klas hoppar ur sängen så fort att
Korax håller på att ramla i golvet.
Han tar grodan försiktigL i handen.
>>Kan du hoppa från fönstret ner i
trädgården ?>> frågar han.

>Håll ut mej så jag kan se hur
stort avståndet är>>, ber Korax.

Klas bär henne till fönsterkarmen
och låter henne titta ut. Efbersom
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fönstret bara ligger en aning högre
än trädgården är det verkligen bara
ett skutt ner. Särskilt för en groda,
som från 'barnsben är van att hoppa.

>>Det klarar jag! Korax sträcker
redan de långa bakbenen till språng.
>>Jag tackar dej, du är en bra pojke

- 
del ska jag säga till alla mina

vänner, och till tack vill jag göra
dej en glädje. Hör på! Du tycker ju
myckeL om djur och vill iära känna
många ? Då kan jag hjälpa dej. Jag
vet ett ställe vid sjön dit sällan män-
niskor kommer därför att det ligger
så undangömt. Bara den gamle fis-
karen Peter ,brukar gärna hålla till
där och tittar i timtal på djurens
Iiv. Om du ber honom kommer han
att berätta många historier för dej
om djuren vid sjön och i skogen. På
denna plats kan du få se sällsynta
vattenfåglar och ödlor.>>

I(las är hänförd och lyfter Korax
så högl i luften att hon blir yr:
>>Var finns den platsen?>>

>>Stopp, släpp ner mej. Jag är ju
ingen fågel>>, kväker Korax och käm-
par för alt inte falla. FörsiktigL
sträcker Klas ner handen. >Hå11 mej
intill ditt öra, jag måste säga det
tyst. Purr får inte höra det>>, viskar
Korax. >>IIan har redan förut spetsat
öronen när jag talade om vatten-
fåglarna. Om han finge veta platsen
skulle han jaga fåglarna och äta npp
deras ungar. Det är nu en gång hans
sätt. Men annars är han en hygglig
l<arl, han har varit mycket hjälpsam
mot mej.>>

Purr blinkar förargad med halv-
slutna ögon mot dem. Men hur han
än spetsar öronen och lyssnar kan
han inte förstå ett ord. Förolämpad
började han putsa sin päls och låtsar
som om ingenting annat intresserade
honom.

Viskande beskriver Korax den väg
som Klas måste gå. >Men lova mej
att du inte fångar några djur och
spärrar in dem>>, förmanar hon till
slut. >>Det lovar jagr>, säger Klas.

>Släpp mej nu 
- 

hör du hur mina
bröder ropar? Snart börjar konser-
ten. Adjö med dej!>>

Nu har Korax mycket bråttom.
Klas håller handen långt utanför
fönstret. Hoppsan 

- 
grodan skuttar

ner i gräset. Klas hör hur hon
prasslar i häcken, snart har hon för-
svunnit i mörkret. Runtoml<ring spe-
lar syrsorna, träden susar sakta i
vinden. På en gång blir kväkandet
vid sjön högre. Grodkonserten bör-
jar. Klas lyssnar 

- 
där är en som

kväker särskilt klart och överröstar
alla andra stämmor. Det kan bara
vara Korax!

Klas lämnar fönstret på glänt och
kryper i säng. Det är sent, nu måste
han sova. Och i morgon tidigt ska
han gå till sjön och leLa rätt på den
plats Korax nämnt för honom.

Just som han ska somna in mum-
lar Klas: >>. . . och så över spången
vid den lilla bäcken, fönbi det täta
videsnåret och. . .>>

Hur Purr än spetsar öronen för-
råder Klas inte mera 

- 
han sover

djuPt. Ingeborg Schwenkner

lllodernt och reiält
är det här förklädet i stadigt enfär-
gat bomullstyg med tre stora fickor
och bröstlapp i randigt tyg av sam-
ma slag. Detaljer att lägga märke
till: rynkningen har koncentrerats
till sidorna; den mittersta fickan har
ränderna på tvären, på de båda an-
dra är ränderna längsgående.

Fintrådig hlekt
lakansväv

av hög kvalitet, linneberedd,
42 cm bred, kan ni genom Vi
Kvinnors förmedling erhålla
till det låga pnset av kr.2:75
pr meter. 

- 
Väven, som säl-

jes i buntar på 32 till 4O me-
ter, sändes fraktfritt mot ef-
terkrav.
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