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Sl.,k.kntersknrnas lnttestuid
I.rg.r, som under några perioder varit medlem av iandsting, är okunnig om att det mest hopplösa

man där kan företaga sig är att motionera om högre d. v. s. något så när rimliga löner för sjukskö-
terskor anställda av landstinget. Om senare tiders kvinnliga landstingsledamöter försökt sig på det
nära till hands iiggande omaket har icke försports. De har i varje fall ej l;'ckats och inte heller 

- 
vilket

varit naturligt -- blivit representerade i landstingens och stadsförbundens förhandlings- och medlings-
kommission med Svensk sjuksköterskeförening angående förhöjda löneavtal. Förhandlingarna, som på-
gått en längre tid, ha nu avslutats vad detta år beträffar.

Svensk sjuksköterskeförening måste ta initiativ för bättre villkor. Förhandlingarna mellan den s. k.
medlingskommissionen och sjuksköterskeföreningen strandade -- lyckligtvis kan man tillägga, då för-
bundens representanter saknade all förståelse för det berättigade i sjuksköterskornas krav. Den
gamla historien lever alltjämt att sjuksköterskornas arbete skall vara ett >kall> som kan underbeta-
las. Det vore givetvis önskvärt att varje yrke uppfattades som ett kall, men skulle t. ex. socialdemo-
kraterna anse detta liktydigt med underbetalning ? Och det är obegripligt och minst sagt oförsynt att
ett kall eller låt oss säga ett yrke som är ägnat att minska lidanden och bevara livet och även har til1
uppgift att stå människorna bi i deras sista stunder inte ska anses värt ett levebröd.

Det hände att då inrikesministern fick veta att sjuksköterskeföreningens ordförande vägrade god-
känna medlingskommissionens förslag blev han så förviruad att han jämte några andra regeringsmed-
lemmar flög till Sofiero och i en konselj på fem minuter utverkade riksdagens inkallande för behand-
ling av en proposition om >tvångslagsiftning> och >tjänsteplikt> för sjuksköterskor. Hade det inte va-
rit enklare och riktigare att bevilja sjuksköterskorna skälig ersättning för sitt ansvarsfulla och på-
frestande arbete ? Men det gällde en organisation av enbart kvinnor. Dem kunde man våga sig på.

Riksdagen sammankallades. Men dess tillvaro blev lika kort som konseljen. Det uppträdde nämligen
en faktor, sällsynt, men när den kommer likväl mäktigare än statsmakterna: den allmänna opinionen.
En tydlig ovilja mot tvångslagstiftningen blev märkbar bland allmänheten, hos läkarna, i pressen och
även bland riksdagens ledamöter. Tänk om den kungliga propositionen skulle falla ! Det hade varit
ett farligt nederlag för inrikesministern. Han hemställde om ytterligare medling.

Uppgörelse har träffats för detta år, icke längre. Men retroaktivt. Vilken av parterna har segrat ?

Det har Svensk sjuksköterskeförening. Icke så mycket ekonomiskt; den verkliga löneökningen, när
man bortser från de dyrtidstillägg som befattningshavare i allmänhet fått under 1951, uppgår endast
till omkring 10 9ä. Men det är nu fastslaget att sjuksköterskorna ej bör höra till de i löneavseende
sämst lottade. Den höjning av sjuksköterskornas ställning som vunnits är dock långt ifrån tillräcklig.
Vi hälsar med förhoppning och välönskningar Fröken Höjers löfte att fortsätta ett arbete som inte
bara är till fördel för en viss organisation utan bidrager att åstadkomma större rättvisa i samhället.

Elisabeth Tamm

r .l I..LrKa tc_lner)
Illsaf)ote|as

D "n som mecl 1946 års LO-kongi'ess beslut om
utredning i kvinnolönefrågan i minne väntat att
1951 års kongress skulle fatta ett positivt beslut i
frågan, syftande till en snar lösning av detta snart
halvsekelgamla kra\', har anledning att känna sig
cljupt besviken. Inte mindre än åtta motioner i frå-
gan förelåg på kongressen i september, men samt-
liga avfärdades. I motionerna krävdes att principen
om ]ika lön för lika arbete, oavsett om det är en
man eller en kvinna som utför det, omedelbart bör
sättas ut i livet antingen genom lagstiftning eller
genom en örzerenskommelse mellan LO och Arbets-
givaref öreningen.

Landssekretariatets svar, som godkändes av kon-
gressen, r'ar kort och gott att någon lagstiftning l<an
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ciet inte bli tal om i denna fråga, det skuile strida
mot LO:s traditionella uppfattning i lönefrågor, och
någon öt'erenskommelse mellan LO och Arbetsgi-
vareföreningen om utbetalande av samma lön till
kr-innor som till män då de utför samma arbete
skulle bara l"äsa frågan för ett begränsat antal kvin-
nor, nämligen dem som har exakt samma arbete som
männen. LO s)'ftar mycket längre, den vill gene-
rellt ha bort löneklyftan mellan män och kvinnor
och detta sl<er snabbast och effektivast genom fria
förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter.

Motiveringen att en lagstiftning eller överenskom-
melse om samma lön för samma arbete måste av-
böjas därför att den inte skulle omfatta mer än
en del av den kvinnliga arbetskraften är kostlig.
Hur många gånger har vi inte från LO:s sida hört
att arbetarna inte får kräva allt på en gång utan
måste nöja sig med litet i sänder. Om så endast
tio procent av LO:s 240.000 kvinnliga medlemmar
genom en lagstiftning eller överenskommelse flyttats
upp på samma lönenir'å som männen skulle därmed



Murherl faruandlnt
, \r' l--nrilitr lrogelklou

>Londet vöntor på er.,
De orden tillropode den gomle polestinopionlören

A. D. Gordon, vid Progkonferensen 1920, de ungo itr-
dor som beredde siq ott utvondro.

det första verkligt avgörande steget tili lösning av
kvinnolönefrågan ha tagits. Och inte bara det. Det
skulle ha blivit en kraftig stimulans för kvinnorna
att yrkesmässigt förkovra sig.

Efter det snöpliga avfärdande som frågan fick på
LO-kongressen är det nog mer än en som instäm-
mer i den bittra slutsats en aktiv fackförenings-
kvinna gav uttryck för: De har aldrig tänkt genom-
föra likalönsprincipen! __ En motioll om nya utred-
ningar om kvinnorna och arbetsmarknaden fick som
väntat välvillig behandling på kongresserl

På Beklädnadsarbetareförbundets kongress några
veckor tidigare avfärdades två motioner, som gick
ut på att förbundsledningen skulle åläggas att vid
förestående löneröreise få in i avtaiet en bestäm-
melse om lika lön för iika arbete, med att enskilda
förbund inte kan göra något i denna fråga, utan
den måste samordnas efter för hela fackförenings-
rörelsen gemensamma arbetslinjer. - Och där står
vi nu. Man avböjer lagstiftning, centrala överens-
kommelser mellan hnvudp:rrten på arbetsmarknaden
och initiativ från de enskilda fackförbundens sida.

v. s.

Den som en vår treiiioett år senore fick se hur det
orbeios på [ordförvondling i helo den nyo stoten ls-

roel, såg klort ott londet icke hode vöntot förgöves.
Hör sotte ny terrossering en gröns för iordförstöringen
genom erosion. Dör plonierodes skog på nokno höi-
der. Siölvo sonddynernos uråldrigo ofruktborhet hode
mon börlot boto. Också dör grönskode opelsinlunder.
Och vid Dödo hovet fonns små pototislond, på lång-
vnrint nvs.rltndo och omsorcrsfrrllt bchondlode stöllenY"',""'
ov den dodo soltstronden.

Just nu vill iog dröio vid H u le h-orbetet. Områ-
det kring denno lillo siö norr om Genesoreth beskrevs
i forntiden som ett under ov fruktborhei och notur-
skönhet. Men morken hode vonvårdots, voitendrogen
uppgrundots iill översvömning. Det hode blivit ett vot-
ienslukt och ödsligt moloriodistrikt. Storksvörmorno
vor en skön syn, dar de i vårdons cirklode som storo
hiul hogt uppe i luften, Men ov deros hemvist på ior-
den, tröskmorkerno, fonns det önnu mycket kvor ott
beorbeto.

De lidigcste kolonisterno iHulehtrokien hode rus-
tot sig mot moskiterno med huvudskydd och stokot sig
from i gyttion med sincr spodor 

- 
utsn vidore resul-

tot. Nu ör det iöttetrokiorer och grövskopor som h1öl-
per till vid fördiupningen ov Jordons flodfåro och vid
den nyo konolisering, som skoll genomådro morken.

Jog vor inne i en ov de små kolonierno, Dophni,
med dess storo uppfordringsverk för gyttio och voffen.
Men hör vor också hem för mönniskor i små plåthus.
Jog såg skolbornen, mest föröldrolöso, kommo ut frön
sin lektion och med förtroendefullt vidore utfrågonde
somlo sig kring sin Iörorinno, en donsk fil. d:r, som
gov sino horligo krofter åt dem som vöxte upp i den-
no, önnu så ytterst torviigo, lillo by i forozonen. Dör
rådde tydligt en otmosför ov trygghet och gemenskop.



Det göller iu inte boro ott skopo lond, uton ockscr

ett, m ö n n i s k o-folko (Gordon), inte boro en

mönniskomosso. Polestirro skoll erövros med plogen.

icke med svöt'det, det hode vcrrit o'en store iudiske
pioniörens levonde hopp. Det ör utomordentligo pres-

totioner redon nu i frågo om >lond redemption>, som

termen lyder. Mon konde t. o. m. som resenör någol
som liknode iubel dörvid.

Men 
- 

boro någro dor innon [og lömnode lsroels

iord, smoll det försto skottet efter vopenvilon iust dör
i det officiellt demilitoriserode Hulehdistriktet' Det hor

sin förhistorio.
Under den turkisko regimen hode ett por syrisko

orober fått koncession på dröneringen ov området,
som villkor ott den skulle bli verkstölld inom ötto år.
Försto vörldskriget, konske också en viss oföreiogsom-
het in{ör det kinkigo åtogondet, giorde ott fögo utröt-
todes. 

.|934 
sålde oroberno sin koncession till ett iu-

diskt lontbrukssöllskop, Polestine Lond Development.
Storo ströckor ov det dödo londet hode vid den tiden
redon till högt pris inköpts från iudiskt håll.

Sedon lsroel blev stot och skulle to emot sino storo

invondringsfloder från vörldens ollo hörn, sottes full
fort på det ongelögno orbetet i detto önnu icke klort
grönsreglerode lond. Det går nöston omörkligt över
i Tronsiordonien. Det tycktes boro voro en enkel togg-
tråd som sotte gröns över den gröno morken. Det

måste 
- 

efter ollo föregående irritotionsmemsnf 
-ho kostot på för de syriskcr oroberno ott se en iord-

förvondling, som de siölvo k u n d e ho bestått sig.

Och så smoll det försto dödonde skottet mot de orbe-
tcnCe kring Huleh. Svoret blev, en bomb över togg-
tröden från isroelitiskt hålll

F. N.-kommissionen på ort och siölle onbefollde
orbeiets upphöronde. Men dröneringen fortsotte, ris-
ker och vorningor till irots 

- 
det ör iu bråttoml F. N.

hor nu medgivit ott orbetet olltiömt bedrivs, medon
konflikten ytierligore klorlögges 

- 
med de mönnisko-

liv den spillt.
Glödien ö'zer pånyttfödd iord måste kompenseros

ov nyo, oryggligt fredligo sött ott löso konflikter, ov
,mönniskofolketso insiktsfullore konfliktlösning.

Londet vöntor på er, sode den store ludiske pion-

iören..
Freden vöntor pd oss, kunde mon tilloggo.

E. F. N.
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Ung svenska prisbelönad
Vid Berlinfestivalen €lav KDV, som där repre-

senterades av sin geueralsekreterare, Marie-Claude
Vaillant-Couturier, utmärkelser till tio unga
kvinniiga fredskämpar. Vi är stolta och glada att
en svenska, Gun Ekbratt från Göteborg, finns
med bland de tio. Hon har samlat 1,655 namn för
appellen om en fredspakt mellan stormakterna.

"< 
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Berlir-rl".Livalen

{Jna"r de fjorton clagar som ungdomens och stu-
denternas stora fredsfestir-al varade, hann mer än
två miljoner uugdomar, från såväl Öst- som Västtysk-
land, med att gästa Berlin. Vi 25,000 utländska utlg-
domar från 104 av jorderrs länder, fick tillfäile att
lära känna den demokratiska tyska ungdomeu. \ri
fick se vad den kan prestera av fredligt uppbygge.
Vi fick erfara deras förmåga, att i en sönderbombad
stad ta emot sina utländska gäster. Glatt, vänligt,
gästfritt och välorganiserat. Mycken och god mat,
bra bäclcLar och aliehanda omsorger. Östberlin, fest-
smyckat från utkanterna ända in till minsta smågata
i centrum, var för 14 dagar helt och hållet till för
Iestivaldeltagarna. Teatrar, biografer, idrottsplatser,
bussar och spårvagnar, allt stod till vår disposition.
Gratis! 'foll<ar och guider hjälpte oss tillrätta i sta-
dens vimmel. Vänliga förläggningsandar sörjde för
att våra kläder var rena och välstrukna.

Festivalens öppnande i Walter Ulbrichtstadion,
med tusentais frecisduvor kretsande upp mot den blå
himmelen över tusentals unga fredskämpar från hela
världen, stördes inte av den amerikanska helikopter,
som lik en surrande insekt kretsade vid zongränsen
släppande flygblad.

Så inleddes två veckor av outtömliga möiligheter
att 1ära känna all världens nationella kulturer.
Sånger, musik, baletter, folkdanser. Utställningar ar"

måleri, skulptur, böcker, arkitektur. Utställningar
som beskrev fredsarbetet världen ör'er, den t1'ska
femårsplanen och mycket mycket annat. Tillfällen
att vid fakultetsträffarna diskutera ocl'r utbyta er-
farenheter med kolleger från andra länder. Inblick i
ungdomens liv i det demokratiska Tyskland. Deras
stora möjligheter tiil fri utbildning. FIur man tog
hand om barnen. Pionjärpalatset, där ungar mellan
6 14 år hade alla möjligheter att fritt utveckla sin
speciella begåvning. Sommarhemmen vid sjöarna
kring Berlin. Pionjärrepubliken, med elektriskt mo-
delltåg, konstgjord sjö, amfiteater och idrottsplatser,
som till större delen styrdes al' barnen sjäh.'a. Mötct
rned medlemmar i I(vinnornas Demokratiska Världs-
förbund. Den tappra franska flickan Raymonde Dien,
spanjorskorna och represeutanterna Iör Koreas hiäl-
temocliga döttrar. Demonstrationen, då en miljon
t5'ska ungdomal manifesterade sin fredsvilja, under
cn åtta timmar lång förbimarsch ör-er Marx-Etrgels-
plats virl Unter den Lindetr.

Kanske hade festivalen sin största betydeise i att
den hölls just i Ileriin. Det nazistiska r'åidets före
detta huvudstad. Så fick dager-rs tyska ungdomar till-
fä1lc att i sitt eget iand och sin egen httvudstad re-
habilitera sitt skulclbelastade folk. tr'reundschaft, vän-
skap, det ordct gick över alla språkmurar och an-
vändes ar- alla nationers ungclomar under hela festi-
valen. Vänskap med all jordens folk. Den fria tyska
ungdomen kommer aldrig mera att låna sej till r'åid
och förtryck.

BIRGITTA MALMS?.EN



Agent fnt ft",l.tt
Molgnn"n clen 16 fcbruari 1951 i Federala cli-

striktsdomstolens hus i Washington, U. S. A. Etr
gammal ståtlig man förs in. Han får vänta på sin
tur att bli uppropad. Åklagarna går igenom clagens

ärenden. Där står individer som r,'äntar sitt straff
för dråp, rånförsök, stöIcl, narkotil<asmuggling, brott
mot lotterilagen. Den gamle mannen väntar.

Vem är han? Han är Professor Du Bois, en a\:
Amerikas största medborgare i vår tid, framstående
antropolog, sociolog och etnolog, en förkämpe för
negrernas och kolonialfolkens människorätt, en er-
l<änd auktoritet inom vetenskap och kultur i alla
länder, citerad i betydelsefulla vetenskapliga verk,
är'en svenska, som t. ex. professor Gunnar Myrdals
bok om negerproblemet i U. S. A.; själv är han för-
fattare till en rad verk om de färgade folkens livs-
problem, verk som är genomträngda av djup huma-
nism och lidelse för social rättvisa. Han är den man
som på sin 83-årsdag ficl< motta en hyllningsadress
från spetsarna inom r\merikas litterära och veten-
skapliga liv, i rzilken det bl. a. hette; >>Det ntttonde
årh,undradet iir i de amerikctnska negrer?rcls ltistoria
kcittt son't Frederic Douglas epok. Det tjugonde rir-
Ittr,ttdr'(tdet iir Dr Du, Boi,s' epok:' I{an var konsult
vid Nationernas Förbunds biidande efter första
r;ärldskriget och konsult vid F. N:s bildande i San
Francisco efter andra världskriget. Han har un-
dervisat vid U. S. A:s lrämsta läroanstaiter. r.arit
U. S. A:s minister i Liberia, deltagit som en av de

främsta personligheterna i en rad internationella
kongresser mot rasförföljelser.

Det är en grotesk scen som utspelas i distrikts-
domstolens hus, en scen som är tänkbar endast i ett
land där kultur och mänsklig anständighet trampas
under fötterna under en krigspsykos som piskats
upp till h5'steri.

Han hör lugnt anklagelsen läsas ttpp. Han ankla-
gas för att ha verkat för freden. Närmare bestämt:
han anklagas för att ha >underlåtit att registrera
sig som utländsk agent.>> Datum för processen mot
honom fastställs. Sedan föres han bort i handbojor,
till ett rum där man fotograferar honom, tar hans
fingeravtryck och visiterar honom för att se om han
har vapen gömda i sina kläder. Nu kan han gå. Pro-
cessen skall äga rum, krigsdomen skall fullföljas.

En berömci livsgärning, mer än ett halvt sekel
i freclens och kuitrrrens tjänst -- och nu en anklagad
bland dråpare och tjuvar. Krigets och kulturförak-
tets agenter i dagens Amerika har avslöjat sig ännu
en gång, obarmhärtigt. Dr Du Bois var den man som
i april 1950 tillsammans med två medarbetare och
en kontorsflicka (alla nu ankiagade liksom han) bil-

Prolessoi'
W. E. B. Dtt Bors

dacle >,Centrum för fredsinformation>:., som real<tio-
nen nu kallar >>utländsk agentur>.'. Från detta lilla
centrum spreds stencilerade blad med sal<liga upp-
gifter orn fredsrörelsen i r'ärldens alla länder, små

broschyrer som handlade om >rFolketr vill fred>>,

>Negrerna talar för freden>', > Katolikertra talar för
freden o. s. \-. Dessa skrifter mottogs av det progres-

siva Amerika med en iver som visacle hur Inan
törstade efter ett buclskap om lretl medan pres-

sen och radion endast hade plats för budet om l<rig.

Från detta centrum gick Stocl<holmsappellen ut till
det amerikansl<a folket, och fram till den vecka i
juni riå I(oreakriget bröt trt hade omkring 1 miijon
amerikaner undertec]<nat den. >,Centrum för freds-
information.', blev farligt för dem som fruktade fol-
kets fredsvilja. Från U. S. A:s utrikesdepartcment
gick kon{identiella brev ut till kongressmän, lärare,
fabriksägare, alla som kunde pår'erka den allmänna
opinionen, med varningar mot Stockholmsappellen.
Pressen engagerades mot appellen, radiokommenta-
torerna uppmar-rade folk ange namninsamlarna för
polisen. Blodiga ör'erfall organiserades mot namnin-
samlarna på de amerikanska städernas gator. >:'I

stället för att arrestera ciem borde man skjuta dem,,,

sade guvernören James Duf f i Pennsylvania om
namninsamlarna. I denna h)'steriska atmosfär och
när dödsannonserlta från Korea började fylla de

amerikanska tidningarlta, krär'de justitiedepartemen-
tet att >>Centrum för Fredsinformation> skulle regi-
streras som >,agentur för främmande verksamhet>>.
Dr Du Bois svarade: >:Vårt centrum är en hclt ame-
rikansk organisation, vars enda syfte är att bidra
till att förhindra ett tredje r'ärldskrig. Önskan om
freil kan inte vara en främmande önsl{an>,'. Dr Du
I3ois tvingades upplösa Centrum för fredsinforma-
tion.

Ocfr nu står processen Iör dörren 
- 

i oktober
månad. Ett nytt oerhört brott förbereds mot fredens
modiga försvarare i U. S. A. Det är nu de freds-
älskande människorna i hela världen som skall hind-
ra att fredens fiender tystar en ädel fredskämpe, en
färgad man som är en stolthet för sitt folk -- sitt
färgade och vita Amerika, det verkliga, progressir-a
Amerika 

- 
ocir för hela mänskligheten.

(Uppgifterna ur Albert Kahns broschyr >En fre-
dens agent>>.)
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För första gån,gen i histo-
rr,en fttr Kinas bottdkuinnm
och deras bu,nt, glötclia stg
ötet tarwta snAggcL klcider
<tclt, kctnna sig tryggu f ör
t'rumtiden.

För första gåttgen t lttsto-
rieit, har bondeklassen,s fltc-
kor fått tttöjltghet att sttt-
dera. Hcir ser '-ui detn nted
stnct, krit'ct skolböcker.



Livet
,''\r, I\AZIM HIKME,T

Dette liv er ingen spök.
Du må to det olvorlig.
Slik som ekornet giör for eksempel.
Uten å vente noe hinsides eller bortenfor
Do hor du bore ett å giöre' Ä leve.

Dette liv er ingen spök.
Du må to det olvorlig"
Så olvorlig ot du konske en dog står mot en mur
med bokbundne hender
eller holder på å do
i hvit loborotoriefrokk og tykke briller
for of ondre mennesker skol leve,
mennesker du oldri vil få se.

Og mens du dör, vet du med hele ditt hierte
ott ingenting er så vokkert, så sont som livet.
Du mö to det olvorlig.
Jo, så olvorlig ot du plonter dine oliven på sytti års sikt,
ikke for ot dine egne born skol höste dem,
men gonske enkelt fordi du ikke tror på doden.
Og roten til din vontro
ligger i selve det overdådige livets
evige herlighet' 

övers. ov Inger Hogerup

NAZIM HIIiMET föddes 1902 i Istttnbul, Tur"kret,
oclr, '--et' t:irl aderton (r.rs tllder kattd sottt fa,rl,ig fri-
Ir"etss[ingare. Ilcttt h.ur stttti,t 16 ttr i fängelse lör s'tna
upprortska clikter. 1950 Irigat:s hutt au den ttt"t'ktslra
regertngen. sedq.n 'h,ans dikter gjort honorn uirldsbe-
röntd. Han siiger sjri/r:: -- >'Jag 'lt&Iler i,nga politiska
tctl. Jag ril! burct scigct tuigra orcl ont, det enkla fol-
kets h,u. Ticlnittga,rnu, skrit:er att regermgen 'ltur fåtI
stot'a sunrTvrol' för hjctlpuerlcsanthet. Men dessu sLLtn-

tnor han" inte lctgts ned pt't lm;et utan 7:{t krtget. Ertligt
offtciell sfctisfifu sctknat' rur tiotzd,e perso'n i Turkiet
cn'bete oc.lt bt'öcl, 60.000 dör [trli,gen i tuberkLLlos. 

->Hcr,ns diltter, prosaskisset' oclt, ltrett hctr öuersatts
ttll frattska 1951. Oxansttiende dtkt lt(tr ö,,-ersatts ttll
ttot'skaau I n g e i' H a g e r I.t'p.
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Novellen:

Lt[[" f"[tng
\. (l,r',Iril,l -l-,'s,'n

,"ä, nn satt med slutna ögon i ett varmt mörker

@)Å och kände hur släden gled fram ör'er isen.

w) Då och då knyckte den till när pappa smällde
\c med niskan och smackade åt Bruna. Ann och

alla h"nn", fiitar följde stöten, fram och till-
baka. Bjällerklangen sjöng klart i kylan, Ann skrat-
tade tyst för sig själv åt den vackra klangen. Så lu-
tade hon sig bakåt och försökte se ut genom det hål
man lämnat åt henne att andas i, när man rullade in
henne i filtpaketet. Det satt rimfrost kring hålet, hon
andades på den, den smalt bort, men i nästa ögon-
btick var den åter där. Utanför bredde sig sjön oänd-
lig och vit, bara granruskorna vid vägkanten lyste
gröna. Ann krängde på sig för att se mer, hon ville
se stranden av deras egen ö, skogen, berget, huset där
de bodde och clär mamma fanns - men det var omöj-
ligt. Filtarna gav inte efter, hon satt fången mitt innc
i r'ärmen.

- Vad r;ill du? frågade pappa utifrån luften. Sitter
du trångt?

Anns svar förnams som ett mummel, och pappa
böjde sig ned för att lyssna.

- Nej, min flicka, du kan inte komma ut än, sade-

han muntert, det är tjugonio gradcr kallt - och du
skulle frysa om din lilla söta näsa.

Ann skrattade igen för sig själv där inne i filtarna
och gned näsan mot den grå ullen. Lilla söta näsa,
sa pappa. O, vad pappa var rar! Hon ville gärna sitta
stilla hos honom i släden och åka, åka långt, långt
bort. . . Men det skulle också bli roligt att komma
hem och träffa mamma och se lillebror, som passat på
att komma till ön medan Ann var i stan hos tant
Sigrid.

rY
U T PÅ GÅRDSPLANEN kom Margret och tog

emot dem. Utan krus lyfte hon Ann ur släden och bar
in henne i köket, medan pappa körde upp till stallet.

- 
Ja, nu har vi lillryssen hcmma igen, sade Mar-

gret och plockade kläderna av Ann. Stina stod vid
spisen och skrattade. Anns hjärta blev stilla en se-

kund - så började det att bulta hårt. Häftigt stötte
hon undan Margrcts hand.

- Jag är ingen ryss! sade hon och blev röd. Tant
Sigrid sa att jag var s n ä I I !

Stina slog upp ännu ett enfaldigt flatskratt - men
Ann rusade mot dörren som ledde in i våningen.

- Ji55s5, ska hon gå in med portinerna på sig !

skrck Margret och tog fast henne. Frun är i sängen,
det är bäst att inte storma så fasligtl

Anns ögon blev stora och runda, tårarna gjorde
Margret otydiig.

- 
Är mamma sjuk? skrek Ann.

-- Tyst me sig bara! Inte sjukare än hon ska vara.

B

NIen inte tal iron va som helst intc - sa det är bäst
Ann håller sig i skinnetl

Ann hade nu fått av sig bottinerna och smög sig
på tå in genom salen och förmaket och in i sängkam-
maren. Där 1åg mamma och såg så glad ut, intc alis
sjuk. Och brcdvid stora sängen stod cn litcn korg med
ett blått täcke över. Ann stod dödsstilla på tröskeln
och bara såg och såg.

- Men så kom då. lilla r'än! sade mamma och räck-
te ut handen.

Då glömde Ann all försiktighet, hon störtade fram
och kastade sig häftigt till mammas bröst och gömde
ansiktet i det fina nattlinnet, som luktade så gott.
Och tårarna störtade fram ur det lilla sårade hjärtat,
hon snyftade häftigt men lyckligt i mammas famn.
Här var hon skyddad mot Margret och Stina och hela
r'ärlden, som kallade henne ryss och bråkstake, mam-
ma var så varm och god och snäll . ..

-- Så, så, sade mamma miit och lugnande men kan-
ske en aning otåligt längst inne. Det var så svårt
med detta häftiga barn, och nu hade det varit så
iugnt en tid. Och nu låg där i korgen ett annat barn,
en liten gosse, vars blotta existens fyllde henne med
lycka. -_ Seså, lilla Ann, r'arför gråtcr du? Skall du
inte se på lillebror?

Men Ann bara tryckte sig närmare mamma, snyft-
ningarna avtog, hon blev lugn och tyst. Så lyfte hon
äntligen sitt lilia rödmosiga ansikte mot mamma,
spåren av tårar gick som ränder nedöver kindcrna
-- och nu log hon, ett litet darrandc leende, och mam-
ma såg att cn tand fallit bort i den lilla munncn. . .

- Lilla fulingl sade mamma vänligt och klappade
Ann på huvudet.

Då reste sig Ann och tog ett steg mot dörren.

-- Skall du inte se på lillebror? frågade mamma
än en gång.

Tyst och mulen gick Ann fram tili korgen och kika-
de under täcket. Hon såg ett litet rött ansikte, en
platt näsa, inflammerade ögon och litet tunt hår på
en avlång huvudskåI.

- Är han inte rar? sade mamma förtjust.
Men Ann teg. Hon knep ihop munnen. llan är väl

mycket fulare än jag, tänkte hon men sadc ingenting.
Hon stack händerna på ry'ggen, ty hon kände lust att
knuffa ikull korgen. Hela rummet hade blivit annor-
lunda än förr, tar'lorna över mammas säng såg fient-
ligt på henne, de gröna tapeterna utstrålade kyla,
mammas sidentäcke var som is och iillebrors korg var
som en mörk, kall vak ute på sjön. . . Ann kände cn-
samhetens kyla krypa fram och förlama henne, hon
visste inte vad det var, hon kände bara att det blev
så trångt i bröstet - och innan hon började gråta
på nytt sprang hon ut ur rummet.

Nlamma suckade. Och när pappa kom in berättade
hon hur konstigt Ann burit sig åt.

M Bx ANN VTSSTE rNTE vart hon skulle ta vä-
gen med en blyklump i bröstet som gjorde det så
trångt och tungt att andas. Inte kunde man gå ut i
köket till Margrct och inte visste hon var pappa
fanns. Försiktigt smög hon sig ut i tamburen och
gömde sig bakom mammas päls.

Forts. d sisfa sicl.
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Modome Eugenie Cotton, KDV:s ordföronde, fyller

70 &r den l3 oktober.
De fredsölskonde k,rinnorno i helo vörlden kommer

denno dog ott söndo sino hyllningor och sino tonkor,
i oktning och körlek, till denno modigo höngivno
fredskömpe som endost ör gommol till åren men ung
genom sin brinnonde vilio ott verko för mönsklighetens
fred och lycko.

Modome Cotion kunde ho volt ott förlöggo sitt livs-
verk och sin komp endost till de loborotorier och löro-
söten dör hon under bl. o. Morie Curies ledning sko-
pot sig en stöllning som fromstående noturvetenskops-
mon. Men hon köno'e ott detto öndå skulle voro boro
ett holvt liv, på sidon om den komp dör vetenskopens
villkor såvöl som mönniskornos tillvoro formos. Redon
1934 vor hon oktiv i de lntellektuellos rörelse mor
foscismen. Sedon kom den tysko ockupotionen ov
Fronkrike. Hennes mon, fysikern Aime Cotton, orres-
terodes under denno tid trots sin högo ålder. som en
ov motståndsrörelsens nobloste gestolter. Modome
Cotton sjölv crvstöngdes från undervisningen i den
högskolo dar hon vor rektor, och öven hennes son
o rresterodes.

Efter l<rigets slui vor det på Modome Cotions för-
slog som K,rinnornos Demokrcrtisko Vörldsforbund bil-
dodes på den storo kongressen i Poris 1945. Senore
hor hon som ledonde representont för KDV:s 90 mil-
ioner kvinnor volts till en ov vice-presidenterno i

Vörldsf redsrådet.
Vi minns ollo hur Modome Cotton förro året drogs

inför rötto ov de fronsko myndigheterno onklogod för

EUGENIE COTTON.
. Bilden togs i, Moskua den 2 juli, dt"t, hon ntottog

det internattonella Stalin-pri,set för' sin
f redsgrirning.

qtt ho sökt ndemorolisero notionen och orm6nr. Det
vor för sitt modigo upptrödonde mot de fronsko kolo-
niolherrornos krig mot Viet-Nomns folk som hon skulle
stroffos. Protesterno från helo vörlden mot detto
skomligo iörsök ott iysto en modig fredskömpes röst
tvingode reoktionen oit uppskiuto röttegongen, men
önnu hönger över Modome Cotton hotet ott bli domd
som brottsling for sitt fredsorbete. Men bokom Modo-
me Cotton står vörlciens f redsölskonde kvinnor i

obrottslig solidoritet fost beslutno ott skyddo den
kvinno som i dog personifieror ollo mödrors, ollo kvin-
nors villo oii i enod verksomhet röddo freden och sino
borns fromtid.

ar
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Tidskriften Vcirldshoi'isorrf har i sitt augustinum-
mer följande kommental tili sirr omsiagsbild: några
koreanska barn som läser på en F. N.-affisch:

>> Det staclrn's koreanskcr, folket ha,r sannerltgen
ftitt lcira sig att krig inte skcinker m,iLgon ri,nnntg.
För kot'eu"lterno fi'arizsfr?s siikert Ir'N sonl det sistct,
stot'a hoppet. Ont, uiirldsot'gutti,sationen efter stri-
dernas slut l-t1clta,s bidra till lycklignre föfltållan-
delt, kan;ke deu u"u,clra,nde nyfikenhet nted '.-ilken
dessu sntii koreaner granskan' e?L trN-deklaratiott
kctn f ör,-undlas till btiuande ltoppfulllt et.>>

Mar-r häpnar ör'er clessa rader. Om det efter FN:s
totala l<rig i l(orea l<ommer att finnas kvar några
koreaners barn, torde dessa med fasa tänka på den
organisation som förgjort deras folk. Hur skall dessa
arma varelser kunna skilja på FN:s höga principer
och dess ircmska praxis? Man önskar att den välre-
digerade ticlskriften i stället för dyiika uttalanden
ville ta upp till diskussion frågan: Bör FN f öru krig?
En organisation av väridens stater torde ha andra
medel till sitt Iörfogande att förebygga kri,g!

Den konscrvativa engelska tidskriften Picture
Post har den 25.8 infört en redogörelse från de sju
kväkare som bcsökt Moskva i år. Bland dessa sju
fanns ingen kommunist, ej ireller någon engelsk re-
presentant för brittisk politik. Det var oberoende
kristna som önskade fred på jorden. Det har under
18 månader varit 273 inbjudna delcgationer till Sor'-
jetunionen, börjar rapporten som avslutas meC föl-
jande rader:

>>Nar ri clröjer tid t'.tlssarnas fel och, brtster, kit
oss ctkta oss lör' sjal,rgotlltet och, ft'atnför u,llt för
tttt anriinLkt, de nteloder ri ltritiserctr h,os dent.
Of tcr, nrir ri, i, Moskcrr" ptipekade öxerth'tfter i rltsk
pi'€,\',s oclr, t'uclio oclt de brtt"t'icirer sridant bllgger
ntellan" deras folk oclt r:ttt't, bleu ti p[nttirtdu, ntred
'precist rtttg'it;uncle cru lttillu,tt, om" du,ttu utirre utta-
lo'n,den ol unterikanska, senutot er oclt, tidttingar
eller o?tL brittiska, tunerikuttskct eller andra tcis-
terlcinclska regerut,clals t;tigt'cttt utt tisera pass å,t
?'y,s',scr?' so??r r,ttbjudits txll Vristet'lcndet, t. efr. trd
5t.)()-ilrsjubileet titl Glasgouts untuersttet.>> 

- 
>>Att

besltylltt 1''Assel']?.ct för macltturellism t alla deras
Itctntllitt,gttt' oclt, tL,ttcllanclen,, tir att g(r, d,en ondes
at'enden. Oclt cttt underl(itu att ptåpeka rat'je gest
Jrån, Mosktct sont, i nrigon ntrin syftar till uerkli,g
lred -- tlet rir att brottsligt bedraga mrinskltgh,e-
tens rljupasle ltopp oclt be'ltot örer hela jorden.>>
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,,Utormning eller somorbeteD vor rubriken för den
kurs på Wendelsberg, som onordnots ov Fredshög-
skolon, Fred och Frihet och Vöstsvensko FN-föreningen
den l5-.l9 ougusti.

Genom siölvo rubriken visor sig orrongörerno voro
medvetno om, ott upprustning och krig ör något så

fruktonsvört, ott somorbete för fred blivit en nödvön-
dighet. Denno nödvöndighet hor lönge vorit klor för
medlemmor ov SKV, som dock hittills hoft storo svå-
righeter ott f å kontokt med ondro orgonisotioner.
Med så mycket större gladle tog vi dorfor tillföllet i

okt ott voro med på Wendelsberg.
Mon könner en högoktningsfull tocksomhet mot or-

rongörerno ov kursen. Tonken ott sommonföro oliko
kotegorier ov fredsvönner med bl. o. militörer och

lottor ör beundronsvörd. Vor och en fick verkligen
laggo from sin uppfottning, vilket för övrigt giordes
hovsomt och sympoiiskt från ollo håll. Meningorno
vor mångo och diskussionerno livligo, men holls på
vod som brukor kollos ,ett högt plon.,

Det vor kusligt oti höro den militör, som tolode om

psykologisk beredskop. Hons föredrog vor, som Bong
tröffonde yttrode, mer intressont ön hon siölv ontog-
ligen förstod. Det visode klort omöiligheten oit fostro
mönniskor till bro soldoter och somtidigt till godo mön-
niskor. Mon kon inte bli bro soldot, om mon hor
mönskligo könslor. 

- 
Tonken ör hemsk, i sombond

med pågående upprustningor fostros olltså mönniskor
vörlden runt till omönsklighet. Liksom de fostros till
könslon ott ho en fiende ott hoto, något nödvöndigi
för en ,bro soldot,.

Borbro Alving tolode om ,Kvinnorno och civilför-
svoret>. Hon onsåg, ott kvinnorno inie på något sött
borde bidro till ott göro ökode rustningor för krig
möiligo. I stöllet rekommenderode hon, vod hon kollo-
de ,oktivt possivt försvorr. Trots det ollvorligo inne-
hållet gjorde hon sin förelösning iust så trevlig, som

mon vöntor sig ov henne.
Den storo upplevelsen vor oit höro Emilio Fogel-

klou-Norlind. Hon tolode om upprinnelsen iill Fred

och Frihet och de mönskligo relotionerno ov i dog. 
-Nör mon hört henne och sett den vokncr och godo

blicken i hennes ögon, löngtor mon ott få trAffo henne

igen.
| övrigt tolodes om Vörldens försörining, Befolk-

ningsproblemen inför FN, Mentolhygien i skolons upp-
{ostron 

- 
dor Stino Skontze giorde etl uppskottot in-

logg Arbetsplotsen 
- 

viktigt led i demokrotisk
fostron, Europorörelsen, Vörldsfederolismen, ollt öm-
nen som gov upphov till debotter. Sist kom fru Ingrid
Segerstedt-Wibergs örligo föredrog om Förento No-
tionerno. Hon yttrode bl. o., ott det, som nu sker i

Koreo i FN:s nomn, inte kunde voro meningen med
FN.

Under diskussionerno fick mon ofto onledning till

1o

invöndningor. Så t. ex. nör Sovietunionens fredsviljo
ifrögosottes eller nör det onsågs omöiligt få kontokt
med Soviet, ett påstående som motsögs ov den erfo-
renhet vi i SKV hor genom utbyte ov delegotioner,
vilket givetvis fromhölls.

Också medlemmor ov Svensko fredskommitt6n vor
nörvoronde och giorde uppmörksommode inlögg. Om
också oppellen om {redspokt mellon stormokterno inte
togs upp till behondling 

- 
mon hode från bör[on gött

in för ott inte to upp någro dyliko frågor 
- 

tror iog
öndå, ott mångo fick en riktigore uppfottning om dess

innebörd, ön vod de tidigore ingivits ov pressen.
Den trivsommo och oivungno somvoron pö kvöllorno

bidrog till könslon ov en lyckod kurs. Mon vill hop-
pos, ott tonkeutbytet skoll fortsöttos och ge resultot i

form ov verkligt somorbete för fred och vönskop.

MAJA BOLLING

L,for

D"n 13-14 oktober kommer ombud från så gott
som samtliga SKV-avclelningar i landet att samlas
till förbundsmöte i Stockholm. I samband härmed
har förbundsledningen utlyst en tävlingskampanj
mellan avdelningarna för värvande av nya medlem-
mar, skapande av nya SKV-avdelningar och för ökad
spridning av Vi Kvinnor. Kampanien startade den 1

september och skall fortgå fram till årsskiftet. Tio
priser kommer att utdelas till de avdelningar som
gör det bästa arbetet i kampanjen och vid värde-
ringen av resultaten kommer hänsyn att tas till ar'-
clelningarnas storlek, så att alla har nu samma möj-
ligheter att hävda sig.

i
Det blir emellertid inte bara antaiet nya medlem-

mar, nya avdelningar eller den ökade lösnummers-
och prenumerantsiffran på vår tidning som kommer
att ligga till grund för värderingarna. Hänsyn kom-
mer också att tas till hur avdelningarna sköter kon-
tingentinbetalningen, vad de gör för att sprida för-
bundets senast utkomna broschyr >Vad vi såg i
Korea> och deras insatser i hjälparbetet för Koreas
kvinnor och barn.

När denna tidning föreligger i tryck hoppas vi
redan ha den första stora sändningen av kläder, skor
och torrmjölk på väg till Korea. Här har många
SKV-avdelningar redan gjort ett gott arbete och in-
samlat kläder samt pengar till medicin och torrmjöll<.
Iill den 1 september hade i kontanter influtit 5.200
I<ronor och 15 stora lådor kläder och 2 lådor med
sl<or r,ar färdigpackade.

t
En av våra absolut angelägnaste uppgifter just tru

är att få ut Kvinnornas Internationella Koreakom-
missions rapport i massupplaga. >>Tala om det för
värlclen>>, bad de koreanska kvinnorna kommissio-
nens mediemmar under vistelsen i Korea. Bland de
22 kvinnorna från 17 länder som reste dit var tyr'ärr
ingen från vårt land. Men det dessa kvinnor såg,

hörde och upplevde finns i deras dokumentariska rap-

ft;rlr,rn( {srncitet
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Om strömming \-ore lika dy'r som lax, skulle
folk inse att den var lika god som lax! sa en gammal
norrlänning och tog för sig ur surströmmingsburken.

--- Ja, surströmming är r'ä1 mycket godare än lar.
ropadc en annan entusiast, och benade sin sjätte dof-
tande strömming, som g1änste milt tomatröcl in-
r'ändigt.

- - Jag menade a 11 strömming, sa clen lörste ta-
laren och såg sig triumferande omkring. Salt ström-
ming, tänk er hur manga generationer som är upp-
födda på clen kosten ! Iiokt eller stekt på glöd eller
i flott mecl rommen r'ä1 tillvaratagen - clet är mat
för både män, k'r'innor och barn. Det blir man folk
ar-! Nu äter man inte saltströmmingen, bevars, det
ska vara skinka och ägg till frul<ost. Men det säger
jag er att mera närande föda för kropp och själ än
strömming, salt sur eller 1ärsk, clet finns inte, sanna
mina ord. . .

- 
Jag tycker nog bäst orn .trilsk strömming, sa elt

mellansvensk irusmor i sällskapet. Strömmings-
flundra mecl persiljesmör emellan --- eller ström-
mingsfileer stel<ta en och en, som man låter kallna
och sen anr'änder på liårcl srnörgås. Det ä gott. ska
jag säga!

port och den måste ut till Sveriges kvinnor och män.
Alla måste få r'eta r-ad det är som sl<er i Förenta
Nationernas namn i Korea. En del av r'åra avdel-
ningar har lagt upp arbetet för att sprida >:Vad vi
såg i Korea>> på ett föredömligt sätt och genomarbe-
tar systematiskt sina orter för att alla människor
skall få tillfälle att köpa broschy'ren. Andra har rek-
virerat 10 ä 15 exemplar, tydligen i tron att de inte
blir av med flera. Det är felaktigt resonerat - bro-
schyren är nämligen osedvanligt lättsåld, det inty-
gas från varje ort där matr på allvar går in för att
sprida den. Vi uppmanar alla våra avd.elningar att
lägga upp en noggrann plan för försäljning av denna
betycielsefulla skrift.

*
En annan inte mindre viktig uppgift är namnin-

samlingen för kravet på en fredspakt mellan de fem
stormakterna. Här har våra avdelningar redan gjort
mycket goda insatser, men ännu återstår en hel del
att göra. Det gäller att tillse att varje svensk man
och kvinna får tillfälle att ta ställning till kravet på
fredspakt. Och självklart känner vi SKV-medlem-
mar ansvar för att det sker på vår egen och om-
kringliggande orter. Också hur denna arbetsuppgift
fylles kommer det att tas hänsyn till vid bedöman-
det av de olika avdelninearnas insatser under kam-
panjen.

Full fart på arbetet och väl mött till förbundsmöte!

rdagsr]]at

-- Det är så besr-äriigt att rensa strömming, sa
någon.

Husmodern svarade: _- Det gör de i affären för
25 öre extra. Sen är det bara att skölja bort kvar-
sittande rester, lägga upp fiieema på ett papper,
r'ända dem i vetemjöl och steka dem i margarin. Jag
lägger dem alltid på magen i pannan först, och när
jag r:änt dem saltar jag mycket iätt och sparsamt
bara på den inre sidan. Ju mindre salt, desto finare
aroln! Sen lägger jag mycket klippt dill på ett fat
och lägger de stekta strömmningarna på denna bäc1d.

Innan nästa varv kommer klipper jag en ny dill-
rnatta. Av detta strömmingslat brukar r,i äta det
översta lagret varmt, sen far det ör'erblivna kallna.
Det finns sen tiilgängligt i köksskåpet för den som
vill ta sig en extra bit som kr,ällsmat. Jag köper
aldrig mindre än ett kilo strömming på en gång,
ofta ett och ett hah-t. Sl<a man ändå hålla på att
steka och osa i köl<et, så är det bäst att ha lite ör'er
lill clef närrnaslc malct.

-- Finns det flera sätt att anr-äncla det nyttiga
djuret? {rågade en ungkarl som börjat intressera
sig för' matlagning.

- 
Javisst, strömmingslåcla är både gott och lätt-

vindigt. NIan tar en eldfast form, smörjer den mecl
margarin, bröar, lägger i de benade strömmingarna,
l-relst mecl en ansjovishalva eller l<aviarklick inuti.
Rygge.n upp, tätt tätt. Sen bröar man och lägger
några smörklickar, och häller lite anjovisspad ör'er
clet hela. Vips in i ugncnl Den låclan är lika god
kail som varm. Det är ailtid det fina mecl ström-
ming...

- - Men surstr'ömming -- hur ska den egentligen
ätas på ett fullt ritualenligt sätt? Somiiga säger .

,- Den ska ätas ur burken, tycker jag, sa clen
gamle norrlänningen.

-- Man kan sl<ölja av strömmingarna och lägga
upp dem på ett fat, och bjuda lök, finnhackad, till,
och absolut oskalarJ glödvarm potatis. Brännvin är
inte alls nödvändigt, men svagdricka är härligt till.
Till låda måste man bena ur strömmingarna, skölja
dem, och sen göra precis som vid vanlig strömmings-
låcla, med tillägg av mycket lök i stället för anjovis.

Muskotblon'Lm&.

fl It,4 s, \ G l',
Det hat" funnits e'n sktihittr,ng an: skant oclt förbitt-

rr,ng i dan,skarnas föruåning öuer att Röda korset oclt
FN >'au mtlitat'o skril>> kan ftnna sig t de ohyggh,g-
heter sorn utspelas i Illtktntgsjukh,usen. Rtktigt ptr
det lcluru, med hur bottenlös cynismen tir hos ett mo-
det'nt milittirkomman,do rar danska,rna tydligen inte.
Men do"g för clug ntirmar stg tnstkten att uötr tids
segerh,erre tnte cit" nrjtgott uit demokrat eller nå,gon
röd cli,ktator utan en lnan som tog döden i en bunker
i Berlin. Jag tror att danskarna kommer att orka
ttilztirda den i,nstkten oclt, rrid"dn stn sjril. Om nå,gon-
stans i tsrirlden rir htir det Jtna och strringa förhdl-
lande ttll sanningen på, uci,g att föruerkltgas son1, Dar
en gemensam demokrati,sk strriuan, innan de h,ögre
andamå,Ien dök upp och darmed hela det trista eltin-
det au hyckleri, tystnad, och taktiska förfctlskningar.

(Karl Vennberg i Aftonbladet 5/9 
-51).
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Italienska lh,ckor pCt somnturkolont artordnad at,
KDV:s sekttott i ltaliett.

LIII" fult,rg
Folfs. /r'. sir/. ,i.

Tant Sigrid hade tyckt om henne, hon hade fått
baka pepparkakor och fått beröm för dem. Pappa var
snäll, han tyckte också om henne. Men alla andra
tyckte att hon var bråkig och stygg - och mamma
tyckte att hon var ful. Och nu hade mamma fått ett
nytt barn - inte vackert precis 

- men bättre än
.Ann i alla fall. Ann var alldeles ör'erflödig, hon be-
hör'des inte längre! Om hon skulle springa bort och
aldrig mer komma hem! Då skulle mamma bli ledsen

och Margret skulle ångra sig och Stina skulle inte
skratta längre. Då skulle de förstå hur ledsen Ann
varit och de skulle alla önska att hon kom tillbaka.
Men hon skullc inte komma tillbaka, hon skulle
springa ut på sjön och där skulle hon falla i den hem-
ska, svarta vaken som man huggit upp för att fiska
i . .. Och det skuile kanske gå som Margret berättat
om flickan som stod utrder isen en hel vinter med en

blåsa för munnen, oclt hon hörde allt som sades där
uppe på isen. Och Ann skulle höra när de gick fram
över hennes huvud och sökte henne. Och de skulle
ropa och gråta, men hon skulle inte kunna svara, för
då skulle luftblåsan framför munnen brista och hon
skulle dö riktigt. Och när våren kom, då skulle pappa
en dag komma ner till stranden, just när isen smäIte.
och han skulle sc Anns röda klänning genom den tun-
na, tunna isen.

Och Ann grät över sig själv och tömde sin sorg i
r'ällustiga snyftningar. En ljuv trötthet löste upp
trycket över bröstet, blyklumpen försvann, det hördes
en svag bjällerklang långt borta. Pappas röst nynna-
de en visa, det var varmt och skönt, r'ärldens ondska
upplöstes i ett ljust töcken.

DET VAR PAPPA som fann Ann sovande på ga-

loschhyilan bakom mammas päls. De hade alla sökt
henne med en smula samvetskval. Och när hon nu
y'r och röd kom fram i dagsljuset och sattes direkt
till middagsbordet, r'ar alla så t'änliga som om hon
stått under isen en hel vinter. De försökte så gott de

kundc sudda ut spår'en av sina ord och känslor' Och

en del l5'ckades, en del suddades ut och lämnade rum
för nya spår. Men en del blev kvar för alltid och följ-
de Ann genom livet, iiksom minnet av färden över
isen, liksom sjön och skogen och doften av mammas
päls.
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