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Jc,tdklotet 1950
Det tjugonde arhundradets första halvsekel är

stämplat av två väri'dsirng' Där'rned föf ice c4

mängd nästan otroliga r-rppfinningar' I-Ijärnzrn sat'u

i högsätet, men inte hjärtat. llättsmedvctande och

ansvarskäncll littirde in';c halla jäi'nnn stt'g' Dzt

man nu står pir ti:ösllelii till :lrliunCrarlcls siste
halvsekel, ft'ag:rr rnan slg, vilken prägel dct li':rir-
rnerr att bära. l,'[air li]<scm :Ln3i", r"rt l1är föi:clt'i'"r
en uppgörelse, at:ninstoile bör'jrn l-iil cn r.ipilgr:;-

relse, inte bara i:.rciian ör'c.riägs'.'llhcte'n rieila,l cle

olika teknisk:r fåii.digiretLrrna, utan ocl<sa rnellair

rätten för folk o:ir r-'"rsliilcla, sernt r-ralitsl:äiliiill3cn
mellan dc oiil<a värids-:l.eiat:tla. Intei"natiouciit har
clet talai;s om den inänskliga r'ättighctsförklaring-
en. Förenta liationerna, soin eftertriiCcle Nlt'io-
nernas FörbunC, antog c'iL st:Ldga, -rfioll fölrlll-:r-

ringar och staclgar sakllar värde, orn intc en strä-
van till etftcrlev"rad föijer. Om teknil<clis scger

föranleder iziänskligheteias bankruttförkiaring,
gårvärldcn uncler.

Kriget i Korea anses vara avslu'"at' DcL vct

man inte. T)' det koreanska folliets frihets!<är'1el<'

dess kärlel< tili sitt land, lever' Liksorn hos a-nilra

folk. I fall ornbud för jordens aila folk och värlCs-

delar ka,llas för NF eller FN eller något tncdje'

kan vara likgiltigi. L{en nöclvändigt är' orj c"Lt

resultat skall erllas, att de mötas med respekt för
rrarattd.ra, att varje folk erkänner varandras och

allas rätl till sin egctrart och sina boplatser' llet
är' ticl pa att sa sker'. Europa, Asien, Airlerika'
Afrika, Australien, varje världsdel och deras iän-
cler har var sin rätt. I\'{eir cj rätt övt.r vai'anCra'

Dc.t f,ai' c'j ht'trler förglöinmas att jorden är runC'

\i'ar mall lterfinner sig lla jordlilotct, star lllan
nerilan Öst_ ocll Viist. I)ot är s:l10c1c.s fi-rlistäi:c1igt

olog.s)<'i att tala orl motsättningar mellan ijst och

väsi.
7Tt'l'ili 

s;.st I Fin:as det. nagra tectr<cir 1;a att c':n

frccilig uppgörelse kan asi;acl-ko:nrnas lnc'llan jor-
clens länCer? Där finns en rör'else bland folken'
förhiLr-tad och l-rekämpad, till och illc.d rnan3enstä-

clcsföri:jLrclen,enröi:elsescm gi:ir in f ör
f r c cl e n . Iden, som det heter i uppropet till den

arrdra. världsfredskongressen: "D c n n a f r e d

kan iche f rai'rtvingas rned va-
penrnakt. Den kommer att vitl-
nas gcnom en sarnf älld mass-
aktion av livinnor och män av
god vilja, vilken förmar säkra
f örnuf tets och rättvisans sc-
g e r'> 

ELI'ABETH TAMM

Den cutdrct Y arldsfrerJshnt, (yessep,

13-19
Vär'klslreclsl<onlmitlÖn sägc'r i sin inbjudan lill

kongrc'sscn:
F t'ctlr,tts f r)r'sr-'tr t'ttt'e lu.lliljljfl' sirr krrtt|p Jör f örbrL-

tlt:t ntOt tri.Ottn'rrltucn rtclt ttttulttt' sig 'ptt tt..Vt-t J'öt'_ en

ttlliltitt rx'lr ltnit t'olle:t'ttd ltittsltttiitg (t'I) rt1/rt 
-sItt.gs

i:r,^trri,,97,,r,, r.i1li'rrs si e.gring öltt r Iii'igshctiet <;c'lt, 7t[r'

It'itt11ttr It,ll;t tt lttttlTrt ullt-r.
F't'erlerts .fijt"st'lti'it t'e uttttlrtt sig tttot og.gleD'riioll ,'f(11'-

/ie7sr tlen iin .f,ijt't'l;rt'ttritrer oclt' föt'dhirer t:ö''Ittttttl trl-
/orrrls/i iutt:t';'t:ttlir,tn i i'o1kr:lts in're ungeliigt'ititetet"
Dc l;t'ti't:et s/ttf ltr t srttlttnrL intet'tentionet rurlttl:;t dr:

dn lr)rel;o)it )]tct'.
ire4ens föi'slrt i'ure tiilkonln'u.' ocl' st0rljer redun

trrgntr lrt:rlsittitirttit !i)r tLtI f ir ett slttt 1tr't l': r'iget i

KorecL,'t ilket. ut11öt' rlen f tLrligluste'h'tit'den Jöt' en ull-
ntä,rt ltonftil;t. D'a i'€Jiai' sig nied kruft niot r';lttssltottt-
Itrtrd,enniltgen,, Iöt"t:illtu Llen lretllign befolktt'ingen
t'rille, ctllå'. F,redens /ör.sru'r,'e ltegiir utt Säk;et'lteIs-
i.ådet, sir211rirr11rsrttt tr.u de lenr stot'tt'tukternus kt:crli-

f itjertrde rept'esenl untet', silctl'ctsl gripet' st'g tttt nted
lösningett, riu rlen'nu frågu 7tå frecllig rag genont utt
Ir,öro, de btirlu lteriirdu, ytctt'ternu-

Freclens f ör'srrtura begiir lörbud tttot ctl'I slags 'pt'o-

pagun,da tiit fiit'ttrtin för lit'iget r, uilket luttcl tlet iitt
ntt\ uut'ct.

Vi tt"pptttutrur rLIlcL fretlscitskttnde nttittniskor i h'ela
urirtd,en att disttu'l'ero dessct' f örslctg '"*ttl bredu of fettt-

2

noLlentber i s/, e{ft]e[l:

ligu lör'::ttiitlirtgtrt' ctr:h t'tiljQ dettt sttitt sÄ'rrll f öt'tt rlt'-
t'tts l.ttkttt ptr den Antlt'tt It(irldsl rerlskortgt'r'sscrt'

V i 'u'p'Inil(r-)1(tI ttllrt polit isl;tt, f ttcl;ligltt , l|ttlt u rellrt 
'

.sor.itr/rr <tth raligii)stt ttt'11tLttisotiottt:t', k"t:ittttctrnrt ' ltttg-
tlontctt, tLlltt tle l;lii;lrtis/rol' ö-o?]l iit' ttngelrigtt(t otlt
triIlrlsiIcrk'rts srt/;.. rrtl de!ltr i genont.fi)r'trntlet tt1; rlcsstt

tt7,,p1yi.frcr, r'ilLien dei'trs po!)'tisktr, religii)stt eller filrt-
s,ri;*,":t, I l sll:(''t { l'}1 in {J ätt tt i t t'i-: Q t' ( t .

Iri ii i.ntetlretnrr otn den si.yr'Ä'tt,\o7ri lttidttttelt.c:r

förki'a'p1;:;!,i1;trt; rtt'de:t r(ildiEtL li)r'ltttrtti sorrt s/i:rtpol's
'ltt'itt11 bir,,i'1, olrtts-ul4rellen att löt'ItrLn tl sottt, rttåste

loItsrrtta ttlt sfrir./rrrs ocrl|tttteckl.tts. 1/i lttrr liunnat
berltiittrL ltttt' terltttinllsJrtll ?-r({'i' kctntlt ltit,Iills rrt t'it'
sr'rlerJes lt,ut. de fiit'stQ stegen tugit.s Ot:lt trnch'tr sktril
fötjtt, soDr kun, oclt, ?ltr?sf e ge folkn,, fle'n rtt|ttktigtt
fred sont de önskur.

I ett uttalandc som gjorts av den intcrnationella
kommissictn vilkc.n förbereder Världsfredskongressen
heter det:

Genont cle oliktt ttltpt'ttttningQt' soltl gjort sig gril-
lctncle i rJisktlss'ionen f runi,t'titlet' den lustct ö'--ertugel-
sen crtt f reden ittte kun franrtuingus m'ed -uåld tt-tan
entlcrst iun dta ,p[t fredtig stt,rttttunl,ernud. a'.u olikrt'
.sain,lrcillss'ystent' i r:tirlrien, liksott? ocksr?' pt\ f redlig
taulun, rrtölltrrr' enslu'hla r?sikfsrikfnin'gat' inont' uarie
ktnd.



e
Besök t,id. en t'licktkola i Moskua. Fil. kand. Signe Fredholm (t. t'.t i .rtim.rprt'rL ned n)grt elet'er.

Signe Fredholm:

D et är självklart, att tnom ctt så väldigt om-
råde som Sovjetunionen måste barnen som de

vuxna leva under mycket olika betingelser, om
också vissa grundläggande lagar och förordningar är
desamma. Det lilla jag kan säga hänför sig huvud-
sakligen till vad vi såg i några av de större städerna,
i Leningrad och Moskva, i Kiev och Stalingrad.

Vi kom till Leningrad den 1 sept. samma dag som
höstterminen började, och småflickor med flätor och
vita förkläden skymtade på gatorna. Det var den
gamla skoldräkten från tsartiden - mörk klänning
med en liten vit krage, till vardags ett svart för-
kläde och på högtidsdagar ett vitt. Den lilla röda
halsduken som med två långa snibbar hänger ner
under kragen är däremot något nytt: ett tecken på
att bäraren tillhör pionjärrörelsen, de ryska barnens
stora fritidsorganisation.

På något sätt kände jag mig övcrraskad av bar-
nens typ. Dct var något stillsamt, gammaldags över
dem, särskilt flickorna. De kom mig att tänka på
franska småflickor. Under hela r'år resa såg vi inte
en flicka - )'ngre eller äldre -- i overall eller låns-

Ouun ulltt l:rigsrop f ramstår rlet frtcr, mentn,gsutby-
tet mellan atilttingue (iL) otilru ideologtet' och au olika
sctnfltallssystent scm etr, nödrändr,g lörutsrittning för
uppriittandet au en rerklig fred. Drirför har den' fiir-
beredctnde kontt'ntssionen, crnsett det uara sin ntest
trango,nde u,ppgift att sörja för att alla md,nniskor
ctu god uiljcr, kun företradas ptl kongressen, oausett
rleras politiska öuertygelse blott de utll uiirnct freden.

Sverige har rätt att sända 25 delegater tili Världs-
fredskongressen. Vi räknar med att 4-7 av delega-
terna är medlemmar av SKV. Vårt förbund kommer
att bestrida omkostnaderna för en av våra delegater.
SKV:s ordförande blir en av delesaterna.

nl rni,orlen

by,xor inte en gång i fabriker. där en sådan dräkt
varit s1'nnerligen lämplig. Lång fläta cller ett par
mindre uppbundna vid öronen, bcna och slätt hår
övcr pannan, ett litet tankfullt ansikte. Vi såg lyck-
ligtvis aldrig marscherande barn. När grupper före-
kom utc pä sigl-rtseeing med någon lärare, r'ar de
fullt ut lika omilitäriska som våra egna.

Dct var en övcrraskning att samskolan - , åtmin-
stonc tillfälligt övergivits för särundervisning.
(Utom naturligtvis på landet där ju förhållandena
gör att man måste nöja sig med en skola). I peda-
gogiska kretsar pågår också en ivrig diskussion om
den ej bör återinföras.

Skolåldern är 7 år och en sjuklassig skola allmänt
genomförd åtminstonc i mcr centrala delar. Målet
är att få den tioklasssig. De skolor vi besökte i
Moskva, en för pojkar och en för flicl<or, var båda
av detta slag. De barn som går över till yrkesskolor
cller dirckt ut i ),rl<eslivet, slutar då med klass sju.
I industrien får de dock ej börja, förrän de fyllt 16 år.

Tiondc klass slutar med en examen, till vilken
dock endast de har tillträde, som fått någorlunda
vitsord under året. Vill man söka inträde vid hög-
skola måstc man gcnomgå en ny sållning. I de tre
högsta klasserna betalas en måttlig avgift. Den lägre
undcrvisningen är fri.

Den flickskola vi besökte var nybyggd. Man hade
nyss flyttat in och skolan saknade tradition. Före-
ståndarinnan tog cmot oss, tunn och sliten men med
ctt intelligent ansil<te.. Skolan var avsedd för 800
barn men som i de flesta Moskvaskolor måste man
arbeta i två skift och där var alltså 1,600 elever.
Med skolläkare och sköterskor utgjorde personalen
72 per-soner.

.l .r )o('l(,/(Or, sA, [r,, or.lt sÄ, [tr'



I de fyra första klasserna är clet sarnma lärare t
alla ämnen. Sen övergår man till ämneslärarc
med l-rögrc utbildning av vilka en är lilassföre-
ståndare.

Ryska språkct och räkning är gruncllaggand,c. Sor
år 1946 börja.r man ett främmande språl< i l<lass tre
--- engelsl<a, fransl<a eller tysl<a. frinns dct en grupp

barn som önsl<ar läsa ett annat :rprål< an c'lct som

skola-n går in för, gör man cn str-rdrecirkcl. Sovjct-
unioncns barn åir ingaltinda fria från läxor. Tviirtor:l
förekonrmcr hcmarbete i mycl<ct l-tög grad och på

sista tidcn har tran bcmödat sig att göra radil<ala
nedskärn^ngar i kurserna.

Pojkskolau cllcr lvlanliga sl<olan nr. 315, som det

officiclla namnct lydde, vz-Lr enligt rektors utsago en

typisk Mosl<vasl<ola i en arbctarstadsclel' Byegd 1926

hade den hunnit få sin historia ocir var på så sätt
betyclligt intrcssantare än vår flicl<skola. I Iärar-
kollcgict fanns de som arbctat 45 ät i yrkct och just
nyexamincrac'lc. Vi giorde en tur gcnoirl de väl in-
redda specialrunttrnen för l<emi och fysik, biologi,
historia och gcografi. Pir em. kund-e man här ha cirl<-

lar med intrcsscrade clevcr. Klassrummen var l<ala

utan annan prydnad än dc obiigatoriska lcdarpor-
trättcn, ty, som rektor uttryckte det: >här bör ej

finnas något som kan distrahera>>, men i de breda
korridorerna fanns en myckenhet porträtt och andra
reproduktioncr, väggtidningar, redigeradc av olika
klasser, och publikationer till festdagar.

r7
V åra frågor gäIldc här som vid vårt andra skol-

besök i hög grad tre olika ting: Disciplinfrågan' sam-

arbete mellan skola och hem och 5'rkesvalet.
Vad dc första två frågorna beträffar visade de sig

hänga nära tillsammans. >Disciplinen upprätthålles

""'**l '-:*. *.*

\-

Den 1 september öppnade skolonta för det nya låsåret.

Årerseend.et är kärt mellan fröken Bonclcneaa ocb and'ra-

klassarna, roln dagen till ära har u i t a f örkläden.

genom samarbete med föräldrarna. Det är förätd-
rarnas och lärarnas gemensamma uppgift att ge bar-
nen bästa möjliga kunskaper och bästa möiliga fost-
ran>), sade vår föreståndarinna. När svårigheter upp-
kommer, som ej kan bemästras genom direkt sam-

en aa XTlsPuas många Potkskolor.
&enast i.trt med lektiorterne.
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Så här tedd'e

Det ,ir
sig clen första skoldagen i
niond.c klass och man tar



arbete med l-Iemmet, l<an sl<olan vända sig titl er'l

särskild kommission för l<ontroll av tindcrvisiringcn,
som finns åtminstone i större sarnhällen och genorn
den påverl<a hernmen. >Det t'lsar sig nämligen ofta,
att barnens försumn:clscr väsentligen är föräldrar-
nas fel.>>

Sarna"rbctct n-ielian hen och skola ordna:; dels ge-
nom föräIc'lrarirötcn, d-els gcnonl föräICra.k^omrrittei.r.
I många sl<olor har varjc i<las:; cn såc'lan på två a
trc pcrsoncr verld biaird föråriclrarr-ra, son så på ett
verksaint sätt kan följa l<lasscns arbete. I allnnänhet
rådcr cn m5'Cl<ct goC kontal<t mcllan hcm och sl<ola.
Dcnna utsago ficl< vi pä ctt lu.stig;t sätt bekräftaci
vid en förcstäliir.ng på L{oskva barnteater, c'lär pjä-
sen inlecldcs a.v ctt bcsöl<, sonr dcn unga d.otterns
lärarinna gör i hrnncs hcm {ör att r:-rcd föräldrarna
råclslå om flicl<ans cgcr-rConrli3a uppföranile.

\Z
-8, t'l;csva!cl sriill: nrtir r-escnl ligcn ttn'Jc'lät t a gc-

nom besö1< a.v rcprcscniantei sirvrii lör 1'rkcslivet
sorn för olika ltibrlclningsanstaltcr i sjunc-ic och tion-
de klass.

Vad vi sl<5'rntadc av barncns fritidssysse'lsättningar
var egcntiigen vacl soi-r-r i sl<olorna berättacics o-rr
kvällarnas c:rkcivcrksamhct och cn kort oiicntcr;ng
om pionjiirrörclscn i sa,mband ncd ctt besLil< i det
ståtliga pionjär:palatsct i Lenir-rgrad - ett i. d. slot.t
från tsartiden och med m5'cl<ct av sin gan-rla vackra
inredning kvar.

fnom Sovjctu.nioncn har man tidigt halt den intc
aildclcs ofarliga uppfattningcn, att barnens fritid i
lika hög gracl soi'r"r dcras sl<oltimmar bör vara fcire-
mål för dcn största oinsorg från föräldi'ars och 1ä-

rarcs sida. Det gällcr att ge det unga sinnet den
rätta inriktningen, rncdan dc.t ännu är mjukt, och sdr

har pionjärrörclscn vuxit fram, c'lär barn från 8-
årsålclcrn mötcr jämniiriga i lcli och sport, konst-
närligt sl<apairclc ocir ti11 hälften pir 1el< tillämpad
vctcnsl<ap. IIär lekcr och arbetar pojkar och flickor
tilisammans. N{an försökcr föra balncn in i Ce vux-
nas arbctsvärld gcnom att anordna olil<a >>dagar>>

- 
k6nsfnärcrnas - gruvarbetarnas - - typernas för

att niimna nirgra. Förutom cirklar, musil<, teater,
docl<tcatcr, dans och m1'ckct annat vill undcrtccl<-
nad nämna den tel<niska avdelningcn med )>rllm)> av
olika slag - ett järnvägsrum, ett do. för båtar, ett
för ilyg. Tyvärr var inte det gamla palatset fytlt
med glada barn, när vi gick därigenom. Sl<olorna
hade börjat dagen förut och man hadc inte l<ommit
i gång för terminen. Det som i detta paradis för
barn docl< måstc inge vissa farhågor för den som
kommer från vår del av Europa är den politiska av-
delningen, där föredrag i politiska ämnen hållas för
olika åldersgrupper och en avdelning med bilder
ur sovjetledarnas liv upptar en stor plats. Det na-
zistiska experimentet har kommit oss att frukta det-
ta slag av helgondyrkan och politiska åsikter inym-
pade på så tidigt stadium kan inte gärna främja ett
självständigt tänkande längre fram i livet.

Kriget har medfört nya och väldiga uppgifter inte
minst i vad som rör barnen. I många skolor har man
inrättat särskilda klasser för ungdomar, som vid

T)(I -rrtöten

Att intresset för SKV-delegationens resa i Sovjet-
unionen är mycl<et stort framgicl< med all önskvärd
tydlighet då Stocl<holmsavdelningen den 12 oktober
anordnade det första offcntliga n:rötet med några av
delegatcrna som tala-rc. På ctt par dagar var biljet-
tcrna slutsåldda och oml<ring 35C p3rsoner som in-
funnit sig till Mcdborgarhuset i hopp om att där få
biljetter miiste vända, då stora hörsalens alla 700
platscr va.r besatta. Vårt förbunds ordf. dr Andrect
Aitc!.reen,, lcdcie n-rötet och sl<ild.radc sina intrycl< av
hälso- och sjul<vairdcn i Sovjetunionen som hon fun-
nit föredömlig ocir en av orsal<erna till att männi-
sl<orna i Sovjet.unionen utstrålar en sådan trygghet.
Fjn annan orsak är, bctonade hon, att ingen bchöver
frukta arbctslöshet och att omsorgcn om mödrar och
barn är mycl<et gocl. Våra intryck, sade hon, skulle
kurrna sailmanfattas i trc ord: Soujetu,nionen utll
/i'ccl. 'Icrnpot i återuppbyggnaclsarbetet, det väIdiga
stuclicintrcsset, ornsorgen om barncn och ungdomcn
var för oss lil<a många l:evis på sovjetfolkens freds-
l<ärlcl< och vilja till samarbcte övcr grainserna.

Vidarc talade målarinnan Sii'i Derkert om mötet
mcd dcn ryska l<onsten och dess utövare. F il. l<and.
Signe Fretlh,olnt berättaclc om kontal<tcn mcd sl<olan
i Sovjetunioncn och om hur glada och sunda barnen
är, och red. Ii,odny öItntan skildrade vill<ct intryck
l<vinnonras starka ställning i produktionen och sam-
hällslivet gjort på delcgationen. LiI<a lön för lika ar-
bctc, sarnma utbildnings- och befordringsmöjligheter
och en utomordcntlig mödra och barnavård är de
fal<torcr sonr fört till l<vinnornas starka ställning
och lcvandc intressc för dct samhälleliga livets alla
problem, betonade hon.

tr'cm dagar senare, tisdagen den 17 ol<tober, an-
ordnadc stockholmsavdelningen sitt andra möte i
Medborgarhusets stora hörsal, som också dcnna
gång var fylld till sista plats. Talare var dr. An-
d.reen, författarinnan Gwnh"tld Tegen, målarinnan
Btri Derltert oeh rnetallarbeterskan Dagmar N31ntan,
vilha alla skildrade olika områden av sovjetlivet som
dc l<ommit i kontakt med och framhävdc att sovjet-
männisl<ornas lredsvilja gjort ett mycket starl<t in-
try'ck på dem.

Vid båda mötena visades rysk färgfiim: >>Jorden
förnyas>> och >>Växternas liv>, som för övrigt gav
publiken en inblick i hur väl sovjetfolkcn förstår att
utnyttja filmen i undcrvisningens och det mänskliga
framåtskridandets tjänst. Goda l<ollekter upptogs
upptogs också vid mötena ocir n5'a mcdlcmmar an-
mälde sie för inträde i förbundet.

evakueringen måste avbryta sin skolgång under
flera år och nu söker ta igen det förlorade. Hundra-
tusentals barn har blivit föräldralösa. Många har
adopterats, för andra har staten eller enskilda in-
rättat barnhem. Enbart i distriktet kring Stalingrad
finns ett fyrtiotal sådana. Vi hade gtädjen att be-
söka ett, som traktorfabriken byggt för barnen till
stupade arbetare. Det var härliga ungar, pojkar och
flickor, friare tycktes det, än dem vi sett i skolorna
i Moskva. De gick i stadens skola och hade som sär-
skilt privilegium rätt till tio års avgiftsfri skolgång.
De sjöng och dansade och mottog oss på det mest
öppna och okonstlade sätt.

Här i denna stad, som så nyss återuppstått ur
ruinerna fick också de ord man till vår ankomst
skrivit på svarta tavlan sin särskilt gripande me-
ning. Där stod: Freden skall besegra krtget.

't
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Honorine Henmelin:

F ot några månader sedan kom cn llok ut pa nor-
ska som heter KRIGEN OG KULTLTRENE. Den kan
beställas i varje ltokhandel, kostar cndast 5,65 sven-

ska kronor -'- och den borde läsas av varjc europeisk
människa.

Författaren, GUTOR,M GJESS/NG, är profcssor
vid Oslo universitet r etnogt'a/i, vilket väl närmast
kan utt)'das som stuthurtt (1L) ttuturfolkens lir: och'

siiregen,h,etet'. Han har t5.'dligen gripit till pennan för
att ge luft åt vetande och tankar, som lcgat honom

brännandc på hiärtat. Boken har ctt dubbelt syfte-
mäl. För ciet första att utrota illusionen om atl kri-
get är förankrat i siäIva människonaturen och där-
för aldrig kan upphävas. Och för det andra: att be-

lysa den vite mannens förhållande till de färgade
folken.

Illttsionet' iit' tttltitt lcrrligtt, men rlubbelt far-
Iigu iir hcLllucitttttiotter ont ol3lcka '

sägcr Gjcssing och ställelr sä upp sin första tes: Det
finns faktiskt naturfolk som aldrig har fört krig,
som icke äger krigsvapen, icke ens har ett ord sorn

betecknar krig. Tag som närmaste exempel grönlän-

darna, ja alla c'skimåer, eller iapparna ' ' sedan kan
man e'xempclvis gå till foik på Malakka, i Indone-
sien, Nya Guinea, Australien och Afrika.

Och Gjessing går vidare: De krig som förts bland
de färgade folken, som f1''1lt våra öron och sinnen

med r'1'l<tct om de evigt stridande indiancrna cller
varandra utrotande och förslavande negrer' dessa

krig är i så hög grad frammanade av dc vita, att det

l<ostar ctt stort och fördomsfritt arbete att urskilja
hur förhållandena cgentligen ligger till. Men det är
ofrånkonrligt att naturfolkens krig i regel -- även

då sammanstötningarna dem emellan kan bctecknas
som clct t,i kallar krig - - främst går ut på övcrlis-
tande och skrän-rscl. Människoliv, liksom allt. liv, är
för dem d]'rbart. I stället för dcn lag om >>allas l<rig

mot alla>>, som vi menat vara det utmärkandc för
>lågt ståcndc folk>>, vilt Gjcssing sätta Peter l(rapot.-
kins lag ont >>inbördcs hjälp> som den mest framträ-
dandc hos naturfolken. Han citerar en indianhöv-
dings tal till sin stam:

Vi bör inte låta dessa uitu tttätttt'iskoi' kottt'rna
itt, i lrntdet. De irill oss ittte något gott' Ntt har
ni det gott. Vud en "h,ttt', hur rtlkt. Ont en inte h'ar
nrigot, delar en ann(tn nted h,ott'ottt,. Men d,essa

ntinniskor tycker tnte ont srl'dan't. De uiIL inte
clela med er. De uill inte göt'tt. oss n't'Lgot gott.
De ur,lt inte ge er något. Till oclt, ntetl en, så, Iiten'
sak sorti, en, nål k<tt'ttnter n't utt fti betalu för.

Det är betecknande att tanken på att använda
Nordamerikas indianer som spanare i statens militär-
tjänst -- för vilken tiänst de iu kunde tyckas osed-

vanligt skickade ! -- strandade på att dessa indianer
envist framhärdade i att vilia genomgå en ceremo-
niell reningsprocess var gång de i tjänsten råkat
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döda cn ntänniska. För vissa av dcm krävdes en a\'-
sl<ild fasta på 16 ciygn innan man var ren, och så

låinge hade regeringen intc tid att vänta.

överhuvud är den historia, som genom denna

l<ortfattadc lilla bok rullas upp om de vitas möte

med cie färgacle folken, så oerhörd, så fruktansvärd,
att man vill dölia sitt ansikte och viska i djupaste
ångest: Är vi sådana just i vår tro på vår cgern

ör'orlägscnhct och visdom - har vi då rätt att läng-
re leva pä jorden?

Tag som ett första, enkelt och naket. exempel hi-

storien från Haiti, den fruktbara ön i Mellan-
Amerika, dit Columbus kom på sin >upptäcktsfärd>>

är 7492. I{an har siälr' berättat att de infödda, in-
dianerna, var vänliga, gästfria, nyfikna och muntra,
sannfärdiga och trofasta. Men hur blev de lönade av

europcerna? -- trnligt beräkning var Haiti-indianer-
nas antal vid Columbus' ankomst mellan 200000 och

300000. trfter 15 år hade de smält samman till 60000

oclr efter 1'tterligare 5 år till 14000 ' 25 är senare

fanns endast en spillra på 500, som snart helt
försvann.

Den s1'stcmatiska svekfullhetcn från curopeernas

sida och konsten att hetsa de infödda mot varandra
för att själva taga nem vinsten, som kanske särskilt
tillämpats under fyra århundradens slavjakt i
Afrika, demonstreras av Gjessing med nakna fakta
sida efter sida i denna bok. Men rätt skall vara rätt,
som han sägcr. Indianernas tillvaro i dc ännu ör'er-

levancle reservaten at' en annan, sedan Roosevclt för
fcmton år sedan utnämtrdc etnografen John Collier
till chef för det >indianska departementet>>' Det var
ett led i den >indiska nya girrctr>>, the Indian Nelr'

Deal, ett verkligt välsignelserikt försök att försona
obotliga missgärningar. Så mycket kutt eru män-
niska bctyda ocksii en vit man gentemot do många

färgade.
Och vacl har vi inte fått som gåva frän

dcml -' Det är ju sfr att icke en av våra l<ultur-
växter och icke ett av våra husdjur har blil'it >>tam-

da>> av s. k. kulturfolk, r-rtan alltigenom av natur-
folk! Gjessing räknar i hastigheten upp en del av

de gåvor vi fått bara från indianerna: majs, potatis,
ananas, jordgubbar, choklad, gummi, kinin, kokain
och tobak. Och vad kunde vi inte den dag i dag är
ha att lära av dem i etiskt hänscende. Fritiof Nansen

berättar i sin Grönlandsbok om en eskimå, som

arbetade med att skriva ett brev till Europas mäk-
tige. Rrvkten om det underliga, som kallades krig,
men som cskimåerna inte hade något ord för, hade

nått. Grönland och grönländaren undrade hur det

var möjligt att folk, som hade samma tro och iära,
kunde jaga varandra som man jagar sälar, och

stjäla från människor som man inte en gång har
sett. Han prisade sitt land med dess snö- och ismas-
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som de vita var så giriga efter, skulte snön och isen
rädda dem från att bli eftc.rtraktade. Det han und-
rade över var att europeerna inte lärt sig bättre
seder uppe på Grönland, men han kunde gott tänka
sig att sända en medicinman som missionär till dem I

f)e stutsatser som Gjessing kommer till kan kor-
tast uttryckas med hans egna ord i följande satser::

))- - i ,"-tit' titl ltorde Kinu, Irtdokirttt,
Indien, Indonesien görcr, det klut't sonL en, kall
It,östsol,, utt clet sfora problentet för den rsita
ntcinttisktttt Ttroblemet sont ater sig sont, en
lfurg ltucillsskuggu in i fram,tiden -- rir utt lösu
förhitllundet till de frirgude, både natut'folk oclt
kultu,rt'olk, Ttti lrerlltg or:lt, upptbyggantle rcig

- , utt ltutttttr se uci,t'det t un,clra kulturformer
dn ens egen.

Det rör sig otrt trttiktiga folklmr, och de kom-
mer utt med sjtilul';la,r riitt ltci,uda sin frih"et utt
utueckk-r, det nsrirdefulla i si,n egen kultut . De
It,rn' den sfoi'a styrkun, att under kin,ga periotler
Ittt kunnat t;tiga den uite iltannens oclt, sin egen
kultut' tttot uut'andru.>>

Gjessing citerar Sigrid Undset, som har utt.alat
att >>när folk efter folk i Asien och Afrika nu står
upp och protesterar mot att människor suges ut av
människor, så är det mötet med r,ästerlandets kultur
som iärt dem ordet Frihet.>> Men han själv svarar:
Det är snarare så, att det är mötet med den väster-
ländska civilisationen som lärt de färgadc folken vad
tu(t"ng är, ett tvång så järnhårt att det framkallat
nationalistiska krafter, vilka förut var okända i de-
ras kulturtradition, och hans slutord blir:

Skcrll >>ucirldsstuten>> h,a li,--skraft, cl& mrl,ste
den b'.yggtt pft ltalleberget och icke på, lösan sund,
'pft, t o I e 7' e n :s e ?L s hiil,leberg, p(r ö yn, s e-
s t, d i g h e t. Or:lr, kolottifolken, tnriste hu suttt-
nta rritt f ör s i n. uarrlet.ing au intli,--itlens stiill-
ning i sumhallet) sorn ui kt.tiuer lör uår.

Man kunde tänka sig Gjessings bok som grund för
cn studiecirl<el - , ja, man kan l<nappt tänka sig nå-
gon bättre i den tid där vi står. Det kan väl ha sina
besr,ärlighcter med norskan, men kanske l<unde sa-
ken ordnas så, att man hclst med var sitt exen-r-
plar -- började med att läsa högt tillsamman. Så
bler,'e det ctt nöje att kl1,r'a ut norskan. Några ord
som jag själv fastnat på åtcrges här -- med dc.n
översättning, som jag trott mig kunna lista ut:
tlotne::-exempel, i al,lu 'ha,L:e,' i varje fa|l, tillltoue-.'.
förhållande, fi'rrss' i ,trots, Sttuue,-snart, snuutt nolt: knappast, statt..ständigt, ntcntgslttttg€rtt':mångsi-
digt, s jctlua rnud.:- själ\,känsla.

Till sist ännu ett råd: man kunde kanske börja
studiet av boken mcd det undra och si.sfa kapiilet,
de som lrar titelnl. Ettropeer??,e som lceremestrer och
Ntttut'lolkel?e som la:rentestt.er.. Så kan man sedan
fylla i med de mellanliggande kapiilen och clet
första. Jag tror att man på så sätt får mest ut av
boken.

Siuk.rl'ster i den kinesi.rka't'olkarrn.ln.

Eva Pa lmer :

Ktnos
l\'[ote r.]recl d.' l'rirsta kirrcsiska filt,',"rt-t,,

K i.ru, filmkonst är barn av rervolutionen. tr.<ire'

1948 fanns ingen kincsisk filmindustri, dcn ameri-
kanska filmcn hade monopol på marknadcn och man
kan väl antaga att dcn inte hade. så värst m!'ckct
att säga dct kinesiska folkct.

Vid den stora filmfestivalcn i Kar'lor.'),-Vary i Tjec-
koslovakien i somras visadcs fyra l<inosiska lang-
filmer samt en hcl del kortarc dokumcnlärfiimer. -

Det var med stor spänning vi gick till dc.n frirsta
föreställningcn av kinesisk film. Vi försökte samla
ihop r'åra flykt.iga kunskaper om kinesisk teater,
men det rrar inte my'ckct. Vi kom ihåg att vi läst om
det invecklade rörelseschcmat, dct 1ångsamnta tcm-
pot, det stiliserade spelsät.tet och den svårbegripliga
musiken. Sedan erinrade vi oss att i Kina spelades dc
kvinnliga rollerna av män, ofta av sköna och gra-
ciösa ynglingar. Sedan visste vi just inte mer. Kan-
ske har det i Kina också funnits en mer folkligt
betonad teater, men den känner man ännu mindre
till i västerlandet.

Den nyvaknade kinesiska filmen tycks dock inte ha
mycket gemensamt med den stiliserade teaterkons-

clöttrctr

VI REKOMMENDERAR
våra avdelningar Gutnrtn C,je.r.riilgs bok KRIGEN
OG KULTURENE för högläsning och som diskus-
sionsunderlag. Boken har utkommir på Gtlden-
dal, Ilorsk Forlag. Fräga efter den i biblioteket
pä er ort eller i bokhandeln. Priset är kr. 5:65.



At; övert'inna analt'abetismen udr en au de många uiktiga

uPPgifter den nya regimen i Kina genait tog itu med"

tcn. De strålandc kinesiska filmcr vi såg i Karlovy-
Var5 pårninde oss snarare om de oförglönrliga ryska

filmerna med revolutionära motiv, Pansarkryssaren
Potemkin, En moder eller Tjapajev' * Gripande var
det att se l<vinnornas insats i de kinesiska filmerna'

Den i mitt tycke förnämligaste av dem alla var
Kinas döttrar, belönad med en av de förnämsta ut-
märkelserna vid festivalen.

Flandlingen är autentisk och bygger på en episod

från kriget mot jaPanerna.

trn liten gudsförgäten by i norra Kina blir över-
fallen av japanska trupper. Soldaterna tänder eld
på husen, innan alla innevånare hinner ge sig av.

I en av de eländiga koiorna blir en gammai sjuk
man levande bränd. Hans ohyggliga skrik hörs av

den unga flickan Chu-Ciu-Shi, som maktlös måslc
bevittna hans död. Chu-Ciu-Shi ger sig av till parti-
sanerna. Där kommer hon att tillhöra en liten hiäl-
temodig grupp av elva kvinnor som opererar i ryg-
gen på japanerna. Ledare för gruppen är Liu-Yun,
en erfaren revolutionär. Liu-Yun stupar och hennes

kamrater bär hennes döda kropp på sina skuldror ur
striden. Ställningen är hopplös, gruppen är inringad
av japaner. Långsamt drar sig kvinnorna ned mot
floden, de går sakta ut i det grunda vattnet. Längre
och längre går de med sin döda ledarinna på axlarna.
Till slut slukas de av de mäktiga, sakta glidande

vattenmassorna.

Hela filmen är en hymn till den obrottsliga solida-
riteten, till kamratskapet, till den aldrig svikande
trolastheten.

I en annan film var även hjältinnan en kvinnlig
partisanled.are, Chao. Hon gick samma ohyggliga öde

tili mötes som så många av Kinas bästa döttrar. Hon
blev tillfångatagen och torterades fruktansvärt. Men
genom sitt mod och sin tro på framtiden förmår hon

ändå hålla modet uppe på medfångarna. IIon som
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gestaltade Chao belönades med priset för bästa skå-
despelarprestationen.

Och ändå var dessa kinesiskor egentligen inte skå-

despelerskor. De liksom de manliga kollegorna hade

alla aktivt deltagit i kampen om Kina. De hade ald-

rig stått på en scen eller figurerat frarlför en ka-

mera tidigare, de var sannerligen inga glamour girls,

men deras knotiga, levande ansikten var underbart
vackra.

Man brukar säga att var människa skulle kunna
skriva en bok om hon bara fick tillfälle, boken om

sitt liv. Det är väl knappast sant, men nog förefaller
det som kinesiskorna ailtid skulle kunna spela en

roll, rollen som skildrar deras eget liv och deras

egen kamp.

Kineserna är mycket måna om att framhålla att
de tärt mycket av andra länders film, speciellt den

ryska, men den kinesiska filmen är dock i hög grad

självständig. Kinas kultiverade landskap, de myll-
rande folkmassorna, det fina leendet, de kärleksfullt
och underfundigt uppfattade detaljerna, den sakta,
pinglande musiken, allt detta gör kinesisk film till
något alldcles för sig.

När man tänker på att mödrarna och alldelcs sä-

kert mormödrarna till dessa kämpande och segrande

kvinnor hade snörda fötter, såldes bort för en spott-
styver och först i form av elaka svärmödrar fick
något att säga till om, då grips man av beundran och

glädje över människans oändliga möjlighetcr till ut-
veckling, tilt snabb och genomgripande omdaning.

-- Kinas döttrar har beträtt den scen, där världens
öde utspelas.

hadc höstbasar i stadshuset den 30 sept. Det var för-

sta gången undertccknad -- som var med och talade

om Freden -- såg en SKV-basar. Jag var helt för-

tjust och förstod att dct är en utmärkt id6 en gång

om året. Man kan ha en fin lokal, många fler män-

niskor kommer, hela familier (de hade en barnvakt

i ett särskilt rum under föredraget). Att sy eller

köpa till en tombola är lätt för medlemmarna *-
500 lotter ä 50 öre såIdes utan svårighet. Dessutom

förtjänade man på kaffe med dopp, som också var

skänkt. Och så var det inträdesavgift förstås. Vid

föredraget hade vi nog en 150 åhörare och sen kom

det säkert många fler till dansen. Jag hoppas och

tror att det blev pengar över för Norrköping trots

att ordföranden genast överräckte 100 kronor till
SKV:s ordförande att användas tiII fredsarbete.

Tusen tack NorrköPing!
ANDREA ANDEEEN

N,r ttkö 
1 
ri n gsilvd"l I I ir I ge I I



Den lillu fli.kurt
u.h d.tran
a *,,,r,'fn' .,,r* )
t-:l ,"fl./lh (;ArtA:lL )

Den lrlla flickan urlle lara bort frå,n krigets
ganxar txll ett sagoland. Men P'icossos duua
flög med henne öuer hela den uackra jorden.
Hon ftck se gamarnas nci,ste drir dödstiggen
tr,lluerkas. Dci grcit den ltlla flickan oclt, sade
till duuctn att h,on må,ste uacka hela uarld,en ---

D.rtun bredde ut sina vida vingar. Än en gång
hände det att vingspetsarna blev längre och längre,
de tycktes räcka jorden runt.

Den lilla flickan höll sina händer som en lur och
ropade av alla krafter.

- Jag ska bära hennes röst, sa Vinden.
Han satte genast på språng och barnets röst nådde

till de högsta fjärran bergen, till havens stränder,
till glömda öar, till Europas slätter, till Amerikas
pampas, till Afrikas skogar.

Då började allt som är vitt och rent att skälva.
Molnen, snön, havsskummet, blomkronorna väcktes
till liv. I alla jordens hörn såg man vita ting röra
sig likt fåglar som lämnar sina bon, nyfödda. Och
det var verkligen fåglar, det var duvor, tio duvor,
hundra, tusen duvor och tusen gånger tusen och
ännu hunCra gånger mer. Det såg ut som om molnen
på himlen hade fått vingar. Och det var också sant.
Molnen på himlen, snön och forsarnas vatten hade
förvandlats till vita fåglar. Man såg dem komma
från alia hå11. Från Amerika, från Polens slätter,
från Danmarks och Englands kuster, från Austra-
liens öknar, från alla hav, från båtarnas kölvatten,
från städernas alla hus -Och så ljöd ånyo en väldig människoröst. Duvan,
den första vita duvan bredde ut vingarna och stan-
nade svävande i rymden.

--- Var är vi? frågade den Lilla Flickan. Vad är
detta för cn flod med så många broar, ett så högt
torn och så många ljus?

- Titta, titta noga ! sa Duvan.

- Ja ser l-rimlen full av duvor och här i staden ser
jag män och kvinnor - svarta, vita, gula och andra
med l<opparfärgad hud och somliga alldeles blonda
och andra alldeles mörka. De talar alla språk. Vad
sägcr dc?

Den stora allvarliga rösten tog upp sången igen.
Langs, lrings hela Mtsstsstppi sjunger ui dag oclt,

natt.
Vad är detta för en röst? frågade den Lilla Flickan

om igen.
Då förklarade duvan:

- Det är Paul Robesons röst, han är en av värl-
dens största sångare. Han kom till Paris i det ögon-
blicl< då män och kvinnor från alla länder och av
alla raser samlades. Man kallar dem Fredens Par-
tisaner. De har samlats för att säga till de elaka:
>>Vi sl<a hindra er att göra krig och förstöra städer-
na en gång till. Ni är inte de starkaste. Vi män och
kvinnor är de starkaste och de flesta. Vi ska rycka

bombcrna ur era händer. Se på Paris. Det är en stor'
stad. Du ser triffeltornet, Seine och alla broarna -
Dessa människor som kommit till Paris är dc bästa
i världen. De är arbetare från landet och från stä-
der, stora diktare, lärda --- Ingen av dem tycker om
krig eftersom kriget skulle omintetgöra deras arbe-
te. Det skulle ta säden från jordbrukaren, smecljan
från smeden, tavlorna från måLaren, böckerna från
skriftställaren Dessa människor tillverkar inte
bomber, deras strävan är att skapa lycka för män-
niskor -- förstår du?

Medan den Vita Fågeln talade hade tusentals Vita
Fåglar höjt sig mot himlen och cirklade över Paris.
På var och en av dem satt ett barn som kommit
från någon plats på jorden, från det dimmiga Skott-
land elier från det soliga trgypten, från Mexil<o där
man talar spanska, från Kina med de mäktiga flo-
derna, från Kanada, där de stora vetefälten breder
ut sig, från det ändlösa Ryssland, från Ukraina, från
Donaus stränder, från det avlägsna Finland som
närmar sig Nordpolen -Och barnen och duvorna cirklade i rymden övcr
Paris -Då börjacle dagen gry.

r\
Llen Lilla Fiickan hade somnat småleende. Duvan

fortsattc sin färd. Vinden blåste sakta vid dess sitla.
biär Barnet vaknade såg hon under sig genom vita

molnslöjor ett stort blågrönt hav som med tttsen
ftoder trängdc in i landet. trn stad med höga, gula
och rosalärgade hus reste sig i gryningsljuset. Myc-
lcet långt borta mot norr sträcktc sig gransl<ogar ocir
om man tittade noga såg man hjordar av måirl<vär-
diga djur rncd grenar på pannan - Cch ännu längre
bort, vid Ishavets länder for eskimåerna omkring i
sina l<ajatr<er. Det var de kalla haven, siilarnas
l<ungarrl<c, den trakt där solcn ibland lyser vid
n-ridnatt -

- - Var är vi? frågade barnet.
Vi är i Stcchholm, Svcriges huvudstad. Världens

durror har stiir:rt mötc igen.
Och just när hon uttalacle clessa orcl så förvanclla-

des åin cn gång snön på granarna ocir vågsl<ummct,
polariscn och dct vita soiljuset. Tusentals vita fåglar
började virvla runt över Stockholms vattenvägar.

- - Varför träffas man igen?

-- Det ska jag säga dig. De elaka vill vara star-
I<arc än alla miljoner arbetare i stad och på iandet.

()



Sonja Koval-ttky
1850 - 1891

G nnorn clecenniers tdttttuttde tli'ntntct'

lSJser dtvt bild med riid glcLns

sonL e'n babordslttnternct
p& ett fjarrgående fartYg
rörlig, grickunde, Iockande -

el,let' som ett rött bt'tinnunde sår
ett h jtirtas stt'gma
sont satte dödens dictdem
p& tlttt korta li'""

lltsurtde sont ett ring
ontkt'irt,g Sutut'ttus Panncr
suangande so'ttL en Pendel
sont nalkcts clen kritiskct Tttutkt
rldr den stannur
ittttttn tlen sl<tt' örer
oalt, tnr,ster sin balans
sin rofulla g&ng

lrunt och fiter -

I nteg rulet', dif f eren,tt uler
ellipser och deras brrinnpunkter -*
dtit' '"-at' ststtlka
ncir tanken ilade ut
p& oktinda banor
i tulens begriinsade rtke -

Gunhild Tegen:

nten hjtit'tat hrn' siir brtinnpu'nkt
utan st"*alku,.. .

ItingttLn, et' torr oclr' het -'.-

ktirlekens röclq lanterna
guttge)', ltai'lltrtt' sig

f örs'"*inner i t:[r g ornct

för ulltid.

Aldrig korn den inotn rcickltfLll
aldrig lrig clen röda stenen
gnistt'antle i lutnclen
infattud i önthetens limg

En enda tt'ösil
utan uunk oclt lltte
utan återuando
kun utplt'tna kdnsluns bittrcr, skant.
Ltuets griins
tir det absolutu u,p7th,öra'ndet -
den. Ttunkt tltir alla lin,ier mötas
den pol drir blodet stelnar
to"nken stannar
srnärton upph ör.

Detr ubsolutct ttollpu,nkten' iir nppnå'dd:
>>Det iir f öt'nrlJCken lYcka!>>

Dc vill kasta på jorden en bomb förskräckligare än
alla andra. De kallar den atombomben' Den skulle
förvandla Paris till stoft --

- Paris?
- - Ja, hela den stora staden Paris skulle bli bara

en grushög. Böckerna, monumenten, bodarna, barnen
skuilc brinna upp. Man skullc inte se dem mer. Luta
dig ned, l1'ssna !

Barnet l1'dde.

-- Han som talar är en mycket framståendc vc-
tcnsl<apsman. llan heter Frederic Joliot-Curie. Hör
noga på vad han sägcr.

Den Lilla Flickan vände örat tiil.
- Ifan säger att vetenskapsmännen bör framställa

maskiner som kan bidra till människors lycka och
intc bomber som gör barn föräldralösa. Han upp-
manar alla människor att stå upp och säga till de
claka: det är förbjudet att tillverka er stora bomb'
Akta er om ni tänker på att använda den, akta er,
vi kommer att säga att ni är brottslingar och vi
kommer att straffa er --

Dctta är bra, sa Duvan.
Dcn Lilla Flickan smekte Fågelns vita hals'
- - Duva, Duva för mig till dina systrar. Jag ska

Io

säga till dcm att fara runt över hela jorden och
upprepa dessa ord.

Då lyste dcn vita Duvans ögon. Hon breddc ut
sina stora vingar och stcg mot himlens höjd som
om hon ville nå solen. Hon samlade sina s5'strars
vita skara. Miljoner barnröster ekade genom rym-
den. Från himlavalvets cna ända till den andra hör-
des vingslag och sånger ljöd emot dem där nere på
bcrgen, i skogarna, pä slätterna -

Och Vinden ropade:

- Det är Lyckans röst som stiger uppåt' Den sä-
ger att det undcrbaraste land av alla är Jorden. Om
älla människor förenar sig blir det fruktträdgårdar
övcrallt. Gamarna kommer inte att kasta sina bom-
bcr mera. Vi måste rycka bomberna från gamarna ---

Och i alla jordens länder böriade vita fåglar fl1'ga.
De föddes bland blommorna på träd och buskar, ur
plogfårors botten, i mödrars hjärtan, i trötta män-
niskohänder.

Det var som levande snö. Det var en här av mil-
joner och miljoner vita duvor med lysande näbb,
med mäktiga vingar --

Då drog sig gamarna undan, de försvann i nattens
land. det tand där man inte längre är till'
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Livets värc{e
.Iag c'rinrar mig e-tt sanrtal onr vari det nu \rar,

däri talc1. trland annat föll på Jacobsens dcn

danskc förlattarcns - diktning. n[in vän talndc ont

för: mig clel inlrl-ck dt'nnes itöckr'r ujorl pa honom,

Dc hadc förändr:rt hans livstiskridning. Dct \rar

för's1:r giingcn han vcrkligcn ltirdt: i<änna dcn natltla-
lisl isl<a li'r'suprpf attningcn. I'rihctcn, Gud allt det

diir var metl dctsantnta bolta för hor-rom. Han lllcv
[r-rll]<on-rligt öl'ervunnt:n. Men dcn n1'a itskiidningen
gjoi'dc honom ickc glad, 'I-ill och mcd nature.tt, ptt-

slod han, hadc undcr flcra år' dät't'ftet' ickc santnta

sl<önhct som den haft förut. Livc'1s r,ärdc, ntccl t:tt
ord, s5nlc's honom vara förlorat.

Iin liknandc crfar:cnhct har nog många.

Mcn jag fruktar, e'llct' r'ättarc, jag gläderr nrig

tir,cr att upptäcka, att vi vid df'lika kliser beea et1

fclslut, ocir livets r'ärdc star kvar'.

I)t'1 som ger livr'l dt'ss r'ät'dt', har t'n girng itssocit'-

ral. sig merd dcn livsåskådning vi firtt, och det före-
fallr:r' oss sonl onr dcnna förknipllclsc vorc mcr titr

t'n arssociation, n:imligen ctt bclingningsförhållandc
- r'ad dcn icke alltid åi,r.

J(ultr:rutvercklingetr bertccknas av cn scrie upplös-
ningar ii.v dcssa associationc]'. Först anst):i, att otn

clc1. c.llcr dct utanverket taller, sa I'aller därmed de1

hc.ler; utanvcrkc't blir ncdrit'c1., ntcn bal<om dct1.a hnr
mun lunnit en n5- positit'rtr att föra försvaret. ifrattr,

och sa vidarc. Dcn inskränkl. ortorloxc tror att alll.
måstc uppgivas i och mcd dctsamnta c'n bol<star,' av

l;ira.n lagcs lrort. Så u1-rpgivcs läran ont sl<aJrelscn ltti
scx dagar; och kristcndonron sliir cloc:li i<'"'itt.'. Slt
gtiilr:r ctct t{risti gudom; oc:h dock cn rcligion. Sti

låtcr nran falla hcla kristcndomen, o{:it livct cltcr
dödcn, nrcn tron på dct goda och på vcrl<s:tmhe1. fiir
dct alh-nännas biista står likr'äl iscn. Och därmecl
livets r'ärclc.

- C)r:l-r så? frågarlc min r'än.

- Du mcnar du kan fortsät.ta.

- - Ja - - rrad nlcnar du om frihetcn ? Onr nlan nu
tvivlar på den?

- Det är värre.

-- Ilur blir det då något gott, om man icke sjäIv
gör något, utan bara är en maskin?

- - Frihcten är en vanskelig ting, bådc att tvivla
pir och tro pri. Jag merdger, att här är den ömma
punl<len. Jag har själv aldrig känt min tro pri live,t
i vcrklig lara utan genom tvivlet pä frihcten. XTcn

- för alt lämna frågan om l'riheten öppen - ha
r,i verkligen den sista positionen?

'Iror du, att ävcn dcn iir ctt utanverl<?

Ja, gud vert, ibland sr,iivat' det fcjt' mig, atl till
och nrcd dct vorc möjliet. Livt'ts r'åirdc iret'or, 1t'ot'

jat, icl<c på någont.ing. Do1 bcror pa dig sj:ilr'. I)c1

irt.ror pir oss sjrilr,3. Människan åir suvt'rän i dcn

1'r:rgan. Vi r.'ilja att lir-ct har r'ärdr', och sa har dr'1

r'ärdr'. Dt't sour du lordrar för alt anse livert ha cit
inne'hirll, är rrril att dct iir: nagot förnuftigl mcd dcl?

J a, nr('n om t,i nu icl<e hat' garanti fcir :rt I

viilldsproccsson är Iörnuftig. ()nt dcn är e1t planlcist,

narrakl igl spcl ?

Dt'1 åil förnuft i r'åirldcr-r, tled dctsanrnta t'tr

cnda miinnisl<a linns, som vill l'ra I'örnufl i dcn. I)cn
I'örsla sorgL'n ovcr att ftjrnult saknas, den är rt'dittt
1örnuft, och sa snart c'n enda förnuftig laktor är rnccl

i vrir:ldslc'l<cn, f:ir heia Ieken allvar. Dåir är dit nit-
got som star på spcl. Om dct segrar ellcr cj livct
rir dock r.j cn intighr:t . . .

Och siisom jag sade till nrin r,än, sti l<änncr jag

det i dcnna st.und. Iin cnda 1.on av förnuft, av hjärta,
dcn där klangen sont clu sä lätt känner ige'n, där' du

l-rör' cn själ gc et1 ljud ifrån sig, prcssad fram i ftjr-
tvivlan, i sorgc'n, i glridjcn, är nog för att onrgivtr
mig rned \'är'rr-rc- och he'mkänsla och tr1'gghct. Dci

är som jag gingc bland vanve'l1iga och hördc t'll
r-äns rösl, och jag hör denna 1on genom hcla vrtn-
vettskonscrtcn. och 1äggcl r-nig trl'.qg att vila i dc'nnir

ton oc].r är ll'cklig att hava levat. 
(1ggg.)

Vad SKV vill
HETER ETT 4-SIDIGT' FLYGBLAI)
sont vära avclelningar har stor ny11x xv i
medlensvän'ningcn. Dct kostar i i)rc per

st. ocl-r kan rekvireras från firrbundssn'rel-

sc'n, liksom också

MEDLEMSKORT

till ctt l'ris av .i i)rc pcr st.

Rekvisioner siindes till
S uetts ka Kt,inn ctr.r V än.rterf örb tmd,
Box 18073, Stockbolm IB.
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Stn r-ll.-rlin
I en skolklass i Berlin-Mitte, fann jag att en-

da.st7 av 36 elever hadesinafäderkv;rr.
Dct betyder i reaiiteten att kvinnan är' familjeför-
sörja.ren, man tr<an förutsätta att hon erfter dct
förra krigcts irernslia upplevelser denna gångcn

har svårt zrtt återfalla i det nazistislia tankesättci.
De:t finns en utomordentligt intressant sociologi,sii

undersökning av orsakerna till fam'iljernas, de upp-

växande barnens och ungdomens kris. Den har
gjoris av Hilde Thurnwaid: (Gegenwartsproblerne

Berliner Farnilien. Weid.rannische Buchhandlung,
Franl<furt arn L{ain. ) Författarcn ger ett sociolo-
gisht tvärsnitt genom 498 lferlin-far:iail3'er undei'

åren 1946 till 7948. Flenues utoiirordentliga arbctc
år i n t e öst- ellcr västbetonat.

Två fahta är i ögonfallande.

1) FIur annorlunda en familj som varit motstån-
dare till nazisrnen bedörner situationen.

2) I{ur nedslående och deprimerande spränE-

ningen av Moskvakonferensen verkade på befolk-
ningen. Det är inte bara hungern och kölden som

försämrat folkets moral och gjort den misstän;i-
samma eller apatiska,'utan zonindelningen, Tysli-
lands l<lyvning, isoleringen och det faktum att en

tysh som bor i e n zon nästan förefaller som en

utlänning för tysken i en a n n a n zon. Därtill
kommer demontagen, oenigheten mellan stormak-
terna och det fåfänga hoppet på ett fredsfördrag.

Det är både farligt, ansvarslöst och kortsynt att
så lätt det sker i svensk press 

- 
stereotypt

betrakta motståndare som >östliga satelliter>. I
realiteten är denna grupp av tyskar, som inte gav

upp, den k ä r n a varifrån tillfriskandet kom

först och fortsätter att växa sig starkt.

Det är aldrig populärt att leda ett folk den

svåraste vägen uppåt, nämligen att bygga upp ,:n

stats näringsliv oberoende och skuldfritt på r)n

f ör tillf ätlet 1åglevnadsstandard.Vid
betraktandet av Stor-Berlins problem ingetr-
stans återspeglas så tydligt hela den tyska situzr.-

tionen 
- 

ser man att Marshallhjälpen i n t e

har löst ett enda problem utan bara varit en l-iil-
fällig stiinulans. Kampen för freden är olöstligt
förl<nippad med kampen orn det materiella till-
frisknandet. Det kan bara vinnas i ett enat Tvsl<-

land utan zongränser.
ELISABETH öIJE
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