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Eu

krig olagliga. Förtroendefulla
och vänliga relationer måste råda

gör'a

gönie Cotton:

mellan folken.
Tillsammans måste vi kvinnor oberoende ar, åsikter och religiös trtt

Det andra världslerigets
f..
rester maste a\ lagsllas
(aPPell

f rtut KDV:s

i genomlever timmar fyllda av
oro. Ett väridskrig mer fruktansvärt
än något mänskligheten tidigare er'-

farit hotaf oss.
Ett fredsfördrag rned T1'skland ;il'
ännu ej undertecknat - 16 år efter

segern över Hitlertyskland. en seger
som vanns på bekostnad av miljoncr'

lir'.

begråtna av miljoner' änkor'. mödrar och faderlösa l.öljderna al' andra r'ärldskriget återma.nnisl<ors

står' ännu att utplåna.
I Västtyskland blomstrar åter militarismen. stödd av de NATO-alliera-

de; förbundsrepubiikens krigsmakt
Iedes av forna Hitlergeneraler som
ropar på hämnd. Västtyska regcringen ensarn i Europa kräver landområden. Västtyskland har militärbaser i andra länder. Faran ökar eftersom den västtyska arm6n, mäktig
nog som den är, nu utrustas med cie
modernaste kärnvapen. Den tyska

förbundsrepublikens ledare utnyttjar Västberlin för' att underblåsa hysteriska revanschkrav. Berlin är inte
en stad på gränsen meilan de båda

tyska staterna, den ligger omkring
20 mil inne i Tyska Demokratiska
Republiken, som är en suverän stai.
Den tyska förbundsrepublikens leda-

re drar fördel av den situation sorn
skapats genom en lång ockupation
och har satt upp dussintals spioncentraler och organisationer för sabotage och provokation i Västberlin.
Det iäge som på detta sätt skapats
i hjärtat av Europa innebär' en all-

varlig krigsfara.
Ett fredsfördrag skulle lösa det
tyska problemet och göra slut påi
ett av de förnämsta hindren för d,-'n
minskade internationella spänning
som alla folk önskar.
Olyckligtvis har den internationelia spänningen ökat. inga framsteg
har giorts i fråga om avrustning.
Franska regeringen fortsättel kärnvapenprov. västtyska amr6n får
atomvapen. det finns ökad risk för'
att en r'äpnad konflikt skall startas

arbeta för att skingra den misstro
och fruktan som reser skiliernurar

-

mellan människor.
Vår samfällda röst måste bli hörd
av dem som beslutar om krig och r,'i
r-nåste erövra åt alla barn i världen
rätten ait leva och vara lyckliga.

ord.f örande )

at- Västt1'skland. Västn-raktelnas kr:i\.

hindradc- Genöveför'handlingarna
från att nå en överenskonrmelse om
att upphöra med kärnvapenpro',/.
Kapprustningen påsk1-ndas. Aiit dc.tta har gjort att Sovjetunionens regering. son'r först slutade med kärrtvapenpro\'. ]tesiutade att återuppia

Mot körnuopen för oll-

oenl.

N

I

nuvarande internationella läge
är' det mer nödvändigt än någonsin
- orn freden skail räddas - att f,ri-

ken med förenade anstr'ängningar
framtvingar ett fredsfördrag m:d
Tyskland varigenom Tysklands gränser så som de fastställdes av de allir:rade i Potsdam efter segern över Hitleftyskland blir lagligt ratificerade

och frågan ont Västberlin får en
omedelbar lösning på basis av för'draget.

T,/

(Uttalande antaget vid
SKV:s förbundsstyrelsemöte den Ii september.)
or,, t'aperttillt'erkning och

lagring at', kdrnuapen innebiit'
steg pd, .-iigert mot miinsklig-

hetens undergång, eftersom
ausikten dtirmed iir att möjliggöra ett krig med dessa uapen.
Under de sisto åren har
atommakternas erperter arbetat på en öuerenskommelse om,

förbud m,ot

körnuapenproD.

Det radioaktiua

utf

allet frd,n

de prott som utförts redan löre

har stegrat antalet miin
i oå.r oeh framtida generationer uilka kommer att
,ri)
f ödas def ekta, angripas
blodkriifta eller bencancer oelt
1959

F'olken måste också framtvinga en
överenskommelse om allmän, total

och kontrollerad avrustning. En sådan överenskommelse skulle leda till
att alla kärnvapenprov upphör, att
atomvapnen förstöres och att det
blir omöjligt att börja ett nytt krig.
Vi kvinnor som känner ett särskilt
ansvar för våra barns liv och lycka

måste förena våra ansträngningar
och arbeta aktivt tillsammans med
alla fredens krafter för att rädda
människosläktet från ett utrotningskrig, för att göra slut på krigsh}rsteri
och kapprustning.
Vi måste kräva säkerhet för alla

de foik som led under tysk militarism och se till att de som arbetar'
för ett krig, vars första offer skulle
bli det tyska folket. hindras i sitt
farliga uppsåt.

Vi måste vända oss till r'egeringarna i våra länder, tiil FN:s generalförsamiing och till regeringscheferna i de fyra stormakterna, Förenta
staterna, Storbritannien, Sovjetunionen oclr Frankrike för att t','inga dera
att lösa den tyska frågan och avlägsna resterna a',' det andra världskri-

Vår't nränskiiga samhälie

mön och totol ourustning

niskor

få

sin arDsmassa skadad.
Om man önskar att citsilisationen och jordens befolkning

skall öuerleua m&ste rn&n

skaffa krig med alla

a,v-

aapen

och ersiitta kriget, som ej löser några problem, med förhandlingar oeh samarbete.

E'n

miiktig uiirldsopinion har gett
sitt stöd åt arbetet pd ett Iörbud mot kiirnuapenprou i hopp
inledning
tiLI en total och unitsersell aurustning.

att detta skulle bli

I

dagens alluarliga liige krd-

rer ui alltsd.,

att förhandlingar orn förbud mot kiirnuapenprou återupptas och slutföres,
a

t

t alla regeringar austår

så,dand proD medan förhandl.ingar p&gå,r och

frdn

att

förhandlingar om total

oclL uniuersell aurustning on'Le-

delbart inledes.

r-nåst,:
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debatten om skolreformerna har
det inte sagts så mYcket om en sak

som jag

för min del vill tillmäta

mycket stor betydelse. Det är nämligen fråga om inte skolberedningens
förslag kommer att slå en verklig
bräsch i den mur av fördomar och
orättvisor som hindrat flickorna att
få yrkesutbildning.

Det börjar redan ifråga om riktIinjerna för grundskolans högstadium, där det nu skall bli många iinjer att välja på och där yrkesorienteringen skall ges en större roII ätt

hittills. Skolberedningen diskuterar
till och med att göra den praktiskil
yrkesorienteringen på högstadiet obligatorisk. Och det är väl ingen tvekan om att en sådan omställning
skulle komma att bli mest revolu-

tionerande för flickorna. De Iämnas
nu ofta helt utanför någon egentlig
yrkesvägledning eller får råd eft':r

traditioneilt mönster, aIItså att gå
till spisen och hemsysslorna eller på
sin höjd lotsas in På kontor eller
vårdyrken. Inget ont om dessa Yrken. Många trivs ju utmärkt med
detta arbete, och vad vårdnadsYrkena beträffar kommer de väl också
i fortsättningen att bli ett av de bästa
områdena för flickor som söker jobll'
Behovet av kvalificerad arbetskrafi
är redan nu mYcket stort där och
kommer att bii ännu större aIIt eftersom siuk- och hälsovården förses

med tillräckligt antal

terapeuter',

ett enormt behou av ökad Yrkesu'c-

alla avseenden genom den nYa sk,;1formen. Man kan räkna med att

bildning även för flickorna inom tekniska, naturvetenskapliga och mer-

utbildning utöver grundskolan samt

och tekniska utveckling som skapat

kantiia områden.

I

skolberedningens förslag har detta behov av kvalificerad arbetskraft

kommit till uttrYck framför allt i
förslaget om inrättande av tvååriga
fackskolor som påbyggnad av grundskolan. Rekryteringen skall ske ,oåi
frivillighetens väg, och det är också
meningen, att elever som vill komplettera sin yrkesutbildning efter en

sjukgymnaster, kuratorer o. s. v.

tids praktiskt arbete, skall kunna
komma in i fackskolorna. Men det
blir också samordning mellan yrkes-

mer omfattande än hittills. Detta är

stadiurn och den nya skolformeu'

Men vad man nu kan hoPPas i;å
är, att flickornas inträde i "manliga- yrken skall kunna bli mYcket

naturligtvis inte bara skolans sak.
Förkastliga traditioner sitter segt
kvar även i hemmiljön och i samhällets allmänna attityd till kvinnornas yrkesutbildning och förvärvsarbete. Men skolberedningen och Ledande skolchefer skall ha tack för
att de vet bättre. Framför allt skall
vi emellertid tacka den ekonomiska

orienteringen på grundskolans högSkolberedningen föreslår att det
skalt bti fyra sorts fackskolor: teknisk, humanistisk, merkantil och socialekonomisk.

För flickornas del innebär anordatt de kommunala fiickskolorna avvecklas allt efter som fackningen

till. Men därom är
ingenting att säga. Det blir bättre i

skolorna kommer

många fler flickor än nu får 1ämplig

att det blir flera utbildningsväg:r'
att välja på. Skolberedningen har

räknat med att 20 procent av grundskolans elever skail gå till fackskolorna. S1år det hela väI ut bör man
väl också fortsätta på den vägen.
Kompetensen för de elever som
går igenom fackskolorna kommer att
ligga någon stans mitt emelian real-

skola och studentexamen men med
starkt yrkesbetonad inriktning. Vidtar man dessutom den omPrövning
av anställningsnormerna som skolberedningen förordar - framför allt
så att det inte skall föreskrivas sti.tdentexamen för en mängd relativt
enkla arbetsuppgifter - tror jag som
sagt att man nu håller på att öppna
en bred väg för flickorna tiil yrkesutbildning och förvärvsarbete inom
områden till vilka de hittills haft

många svåra spärrar

att

komma

förbi.
Nina

FAMITJEBEREDNINGENS

S*adughemlnet

MOTI.

VERING FOR SMADAGHEM

Den nuvarande minsta typen
daghem med c:a 30 platser inne-

bär så stora barngrupper att såväi föräldrar som småbarnspedagoger anser att vistelsen är tröttande för barnen. Fastän strävan
är att ge daghemmen en hemlik
prägel, blir dock deras miljö institutionsmässig.

För att få till stånd ett normalt
daghem med c:a 30 platser fordras i allmänhet ett tämligen stort
befolkningsunderlag. Barnen får
samlas ihop från ett ofta vidsträckt område. Många kommer
därigenom bort från sina hemkvarter och får ganska lång väg
till daghemmet. Det måste uppföras en särskiid institutionsbyggnad som blir dyrbar. För att en
kommun skall besluta sig för att
göra detta fordras att det framstår som troligt att antalet förvärvsarbetande mödrar kommer

att håtla sig på en tillräckiigt
hög nivå i framtiden för att för-

sörja daghemmet med barn. Rå-

der osäkerhet härom, måste kom-

munen vara tveksam om lämpligheten av att sätta igång ett
daghemsbygge.

Ur flera olika synpunkter vore
det därför förmånligt att tillskapa
små daghem, omfattande vardera
en liten barngrupp, där de olika
åldrarna blandas. Ett dylikt titet
daghem kan inrymmas i en van-

lig bostadslägenhet. Det bör inte
ta fler barn än som lämpligen
kan skötas av två anställda,

som

eventuellt kompletteras med timhjälp. Lokalen kan vara en 2 ä 3
rumslägenhet, inrymd i botten-

våningen av ett hyreshus med
särskild lekplats utanför eller,
ännu hellre, i ett litet radhus eller i friliggande hus med egen
trädgård. Lokalen bör förses med
en del speciella anordningar som
gör den lämplig för barnen men
ingenting utöver vad en barnfamilj skuJ.Ie ha nytta av. För huvudmannen innebär denna daghemsform inga osäkra investeringar i specielia institutionslokaIer, som kanske i framtiden inte

blir utnyttjade. Om

verksamheten får nedläggas av brist på barn
kan lokalen hyras ut som familjebostad.

I det lilla daghemmet kan barnen föra en tillvaro mer lik familjetilivaron än i det större. De
kan bättre följa sin individueila
rytm och vä1ja sina

sysselsätt-

ningar efter personlig smak. Personalen skulle där tillsammans
med barnen utföra det praktiska

arbetet för måltider, städning
blir inte enbart föremål för övervakning eller undervisning utan naturiigt medveretc. Barnen

kande

viteten.

4

i den

gemensamma akti-

i

Linköping

stimulerar tiIl efterf.;l;d
n
g)mådaShemmet, inrymt i en vaulig bostadslägenhet, som vi berättade om i vårt förra nummer från
Linköping, har redan resulterat i en
motion till Sundbygergs stadsfullmäktige. Motionären, fru Iris Axelsson, har vid avfattandet av sin mo-

tion tagit fasta på de fördelar

sonl
smådaghemmet onekligen bjuder och

som ansvariga förskolelärarinnor r
Linköping i intervjun för vår tidninq
betonade:

Större möjligheter

att ge barnen

en indiuiduell uå,rd pd, ett litet daghem i en blandad åLdersgrupp; btitt-

re kontakt med föriildrarna, soln
kiinner sig mer delaktiga i det lilla
daghemrnet diir d,e ,riiger,, en tionde-

del mot kanske bara en fgrtiofemtedel på, det stora daghemmet; mind.re
infektionsrisk, töme sjukdagar; liigre driftskostnader iin uid de större
dagl[emmen i Linköping; högre statsbidrag f ör uerksamheten iin uarl
sorn utgdr tiil öuriga daghem.

Att statsbidraget är högre tilt

av denna typ beror på
att det rör sig om en av socialstysmådaghem

relsen förordad försöksuerksamhei.
Det är i dagarna jämnt fem år sedan
Familjeberedningen kom med sin
promemoria "angående daghem och

förskolor samt sommarkolonier och
feriehem". Ett bland de viktigaste
förslagen var just en försöksuerksamhet med smädaghem inrgmda i
hgreshus och beredningen föresiog
också att kommunerna borde stimuleras till att ordna sådan försöksverksamhet genom större statliga bidrag till personalens löner än sorn

gällde för de vanliga daghemmen.
Varken familjeberedningen eller
socialstyrelsen bör väl lastas för att

hittills egentligen bara en enda kommun i landet - Linköping - i någon mån föijt rekommendationerna.
Ä andra sidan bör man ju ha i minnet att de statliga bidragen till dessa
ändamål utgör bara en ringa del
av de verkliga kostnaderna och att
detta är den främsta anledningen
titl att det är så svårt att få fart på
de kommunala myndigheterna är väl
tämligen klart. Därmed inte sagt att

inte konservatism och oförståelse för

frågans vikt också bär
del av skulden.

sin dryga

Arbetsmarknaden ropar på arbets-

kraft. Bland de gifta

kvinnorna

finns den stora arbetskraftreserven.
Kanske just behovet av kvinnornas
arbetskraft kan komma att bli den
avgörande faktorn när det gäIler att

få en utbyggnad av daghemsverksamheten i olika former tiil

stånd? Bryr man sig inte om att ta
hänsyn till kvinnornas och barnens
behov kanske det ändå är svårar'tr

att ställa sig kallsinnig till

arbets-

marknadens. Det brukar faktiskt va-

ra så.
Mycket beror också på den kraft
kvinnorna själva Iägger bakom sina
krav. Motioner i de kommunala församiingarna, aktioner från kvinnornas sida i form av möten, petitionsrörelser, uppvaktningar hos myndig-

heter o. s. v. är att rekommendera.

Överallt där kvinnornas yrkes-

verksamhet diskuteras stöter man
på problemet daghem och lekskolor
och den skriande bristen på sådana,
yttrades det härförleden på en konferens där kvinnorna och yrkeslivet

G('R VI l'AR ENKTA PTIKT?
Unduiker

ai att

kopa

syrlafrikdnska aaror ?
l,-r/.t är en bedrövelse att se anför sydafrikanska varor i
pressen, se hur butikerna också
Konsums butiker! - för dem, ofta
utan att taia om att de kommer

nonserna

från Sydafrika. Och konsumenterna-

husmödrarna är för lite uPPmärksamma när de gör sina inköP! Skulle

,:x

vi inte kunna få en ändring till
stånd härvidlag? Borde inte vår solidaritet med de förtryckta vara så
stark att det känns som en helig
ptikt att hiälPa dem På det sätt
som är oss möjligt! I ett brev vände
sig Aktionsgruppen mot rasförtrgck,
vars ordförande är red. Bertii Svahnström, till en de1 enskilda personer
och vädjade om fortsatt blockad mot

sydafrikanska varor.

I brevet

hette

i

SYd-

det:

,,Så länge förhåltandena

afrika inte undergått någon förändring till det bättre, måste bojkotten fortsätta. Det är det minsta

vi kan göra. Boikotten au

sAd-

afrikanska uaror mdste inPrd,ntas
i uar je suensk husmors, uar je
suensk köpmans,

i uarie

suensks

meduetande som ett moraliskt renlighetskra'D son'L ui inte kan komma
ifrå"n.* (Kurs. av oss.)
Svenska Sydafrika-kommitt6n heter en annan sammanslutning som

i

dagarna vänt sig

stod

till

till

allmänheten.

(Forts. d. sid.
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debatt. Någon överdrift lig-

Försldrsskolcl i TV
TI

-fOen om en föräldraskola i TV,
som representanter för SKV i ett

samtal med radiochefen och ett pa"r
av hans medarbetare, förde fram i
december i fjol förverkligas åtminstone delvis denna höst. När detta
iäses har åtminstone ett av programmen - serien som fått namnet De
första sex åren, omfattar fem - g:nomförts. Det är om hur det lilla
barnet möter samhäIlet som serien

skall handla. Det är olika filmavsnitt vi kommer att få se med barn
i olika situationer: samman med
mamma och pappa

i

hemmet, sam-

i sandlådan,
i lekskolor. Manuskripten har skrivits av Karin
Himmelstrand, psykolog och sjä1v

ger det inte

man med lekkamrater

iöna sig att satsa på smådaghemmetr
- göra de kommunala mYndigheterna uppmärksamma På deras förde-

småbarnsmamma och filmavsnitten

i yttrandet. Men kanske
vi sjäIva skulle kunna göra mera
för att driva på. Det kunde säkert

Iar. I vidstående ruta återger

vi

Familjeberedningens motivering för

en försöksverksamhet med smådaghem. Klipp

ur den, diskutera

saken

med andra kvinnor och se om ni inte
kan göra en framstöt för en sådan
försöksverksamhet om behov av daghem föreligger på er hemort.
Elisabet

barn på daghem och

regisserats av Äsa Holmsen.
Läkare och psykologer medverkar i

har

de olika avsnitten.
I Radio-TV nr 39 presenterar Annmari Lindh programmet. Det sker På
ett sätt som borde väcka alla småbarnsföräldrars intresse och få dem
att inte försumma dessa TV-Program. Vi kan inte neka oss glädjen

att citera inledningen:

,'Ingen period

i

människans

liv

är

viktig som de allra första levnadsåren. Då formas framtida vanor, då
utvecklas känsla, vilia och fantasi,
då växer inställningen till medmänniskor och arbete fram. Aldrig senare i iivet sker utvecklingen så
snabbt som under dessa år, då individualiteten grundläggs.
Men hjälplösheten är också störst
under dessa år. På nåd och onåd är
så

det späda barnet utlämnat åt sin
omgivning. På den beror det om en
liten, sprattlande unge skall växa
upp tiII en välanPassad, harmonisk
människa eller bli en olycklig individ, som möter omvärlden fYlld av

misstro och ängslan.
Trots att både forskare och Prak-

tikanter är ense om de första levnadsårens betydelse för karaktärens
och personlighetens utveckling är
ingen ålder så försummad ur både
psykologisk och pedagogisk synpunkt

som just förskoleåldern. Det framgick klart och tydligt På en konfe-

rens om samhäiiet och de Yngsta för

bara några veckor sedan. Hittills
har man mest sysslat med barnens
problem i anknytning till skolan.
Men satsade man mer På förskole-

barnen, så skuile många barn sliPPa
så svåra konflikter i skolåldern.
Safsa mer pd, de små, blev konferensens fäItroP."

Den uppmaningen är ställd till

statliga och kommunala mYndighe-

tt vackert land och vänliga
älskvärda människor som gjort

allt för att vi skulle trivas och
få se så mycket som möjligt
under vår resa. Vi har vunnit
många vänner under dessa två

veckor, synd bara att dagarna
rinner undan så fort. Vår förhoppning är att de goda och

varma kontakter vi fått här
både

för

ti[

gtädje och nytta
oss och våra svenska

skall bestå
vänner.

Den som säger det är frr:
Olga Lauristin från Tallinn,
som samman med generaldirektören i överstyrelsen för
yrkesutbildning i Ryska federativa republiken, fru Ma-

ria Kong cheua-T ernouitskaja,
Moskva, på inbjudan av SKV
besökt Sverige under två strålande septemberveckor. Nu
står de på flygplatsen i Bromj

ma för att återvända

hem.

"t|I

HAR ETT GEMENSAMT SPRAK

-VAR V ILJA ATT SAKRA FREDEN"
Våra

o

manga
Alnner
O
slättsavdelningen bekanta sig med
ett hundratal SKV-medlemmar och
ledande representanter för Fred och
Frihet. En presskonferens hann de
också med - den resulterade i utför1iga referat i göteborgstidningarna om sovjetiskt yrkesskolväsende.
{<

I Lidköping, som var nästa anhalt,
varade besöket en enda dag och
programmet var späckat: besök i
stadens yrkesskoia, vidare den inbyggda verkstadsskolan på Lidköpings Mekaniska Verkstad, enhetsP

ilka är så deras intryck för:
övrigt härifrån? Vackra nejder ser
man ju lite varstans i världen och
vänliga, älskvärda människor träffar
man också. Men de har ju varit häi
på studieresa, närmare bestämt för
att bekanta sig med svensk yrkesutbildning och själva informera om
hur denna arbetar hemma i deras
land.

Låt oss först berätta lite om vilka
platser de besökt innan vi ger ordet
åt dem själva.
Första anhalten på resan blev Göteborg, där de båda gästerna fick
titlfäIle att besöka stadens yrkes.skolor och Kålltorps nya ålderdomshem, sammanträffa med andre vice
ordföranden i Göteborgs stadsfullmäktige som informerade dem orn
stadens förvaltning, övervara en fö reställning på Stora Teatern där man
gav ',La Traviata" och vid en festlig
sammankomst anordnad

av Bjur-

ter och det man i första hand vill
de skall satsa är pengar för lekskolor och daghem och för utbildning
av tillräckligt med förskolelärare.
Till föräldrarna går uppmaningen:
Försumma inte att föija TV-programmen om barnets möte med sam-

hället!
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soujetiska gcister annn
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skolan och stadens arbetsträningsan-

stalt för handikappade, där

stads-

fullmäktiges ordförande var med och

informerade, Rörstrandsfabrikerna
och slutligen Skaraborgs Läns Hemsiöjdsförenings utställnings- och försäljningslokaler, där personalen tiil
gästernas ära klätt sig i nationaidräkt. Också i Lidköping fick man
tid för en givande presskonferens och

slutligen på kvällen ett samkväm

på ett

arbetarsemesterhem utanför
staden, där SKV:s skaraborgsdistrikt
stod för värdskapet. Bland inbjudna
gäster märktes ordföranden för kvinorganisationernas samarbetskommit-
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i Lidköping, fru Margit Selander,
ordf. för Rädda Barnens Lidköpingsavdelning, fru Dagny Hallgren, och
en representant för Röda Korsets
t6

styrelse, fru Kjerstin Helgesson. En
skolklass med småflickor sjöng sven-

ska folkvisor och fru Lauristin berättade om kvinnornas möjligheter
i hennes hemland. Det frågades liv-

ligt, speciellt om

ungdomsvården,

och de två gästerna svarade bered-

villigt.

Under hela besöket vajade sovjetfanan över Lidköping. Föliande
morgon reste gästerna med bil till
Skövde, där en skara SKV-kvinnor
samlats på stationen för att vinka
farväl när de via Stockholm begav
sig norröver.

*

Besöket

i

Norrbotten varade i fY.':a
till Luleå togs

dagar. Vid ankomsten

de emot av SKV-distriktets ordförande och av rePresentanter för
landstinget - som f. ö. blev deras
värd under två dagar, under vilka
man besökte centrala verkstadssko-

lan i Kalix,

oclt fru Lauristin skaffad,e sig -md'nga uiinner i uå'rt land
respekt för kunnigltet på, sina grkesområ.dert Ne dan: Samma'n
mea S[bud,eåud,elningens o{af . Xarin Sand'etin (andra tr. u.) och UILa Suens-

I:ru KonAcheua (t. u.)

o"i ajui

son, Skaraborg sdt'strlktets ord'f

$'ri:l.

[o,i

.

försöksgYmnasiet och
hemvårdarinneskolan. I Råneå besåg
de ett hem för bildbara psykiskt efterblivna pojkar innan de första dagens kväll återvände till Luleå. Följande dag användes för rundturer i
omgivningarna, besök i en arbetarbostad vid Norrbottens Jernverk och
Lantmannaskolan i Öjebyn. På kväilen stod landstinget för värdskapet
vid en middag där våra gäster fick

bekanta sig med ledande skolfc r
och myndighetsPersoner.
Senare på kvällen anträddes färden mot Kiruna, dit man anlände

mitt i natten.
Också här var Programmet

.$

sPäc-

kat. På morgonen startade man med
ett besök vid Kiruna praktiska ungdomsskola, som är under utbyggnad.

#

:t:l€,'::::'*
i'. 14
.t,:t:,:t:,:lt#

;liti+tt:i#

ffi

Därefter besågs den nya folkhögskolan, en skolform som man över huvud taget inte känner till i Sovjet-

unionen och som tilldrog sig stort

intresse. Husmodersskolan hann man
också med att se och till och med det
nya badhuset - Plus en tur till Jukkasjärvi för att se På naturen - in-

nan det var tid att bege sig till den
middag som Kiruna stad bjöd På och

där ledande skolfolk, representanter
för arbetsförmedling och ungdomsyrkesvägledning var med.

*

Resans sista etaPP blev Stockholm,

där fru Konycheva talade vid ett

möte i nya ABF-huset måndagen den

1B

sept. Mötet var anordnat av SKV

och Sällskapet Sverige-Sovjetunionen och öppnades av dr Andrea
Andreen. Fru Konycheva berättade
om uppfostran och utbildning i Sovjetunionen och i sitt tack till gästerna underströk Sällskapets ordf., Erland von Hofsten, den stora betydel-

se som impulsgivare

sovjetskolan

haft och har också för svenskt skolfolk.
Följande dag användes för en avstickare till Uppsala, där bl. a. den
slaviska avdelningen vid universitetsbiblioteket besågs under ledning
av avdelningens chef som, naturligtvis, behärskade ryska språket.
Givetvis gjorde man också ett besök

i

Vid middagen ficl<
tillfäIle att bekanta sig med

Uppsaladomen.

gästerna

SKV-avdelningens medlemmar.

- Den resan vill vi inte ha ogjord,
sade fru Lauristin när de på kväIlen återvände tiil Stockholm.

I Stockholm hade våra gäster också tillfälle att bese den nya yrkesskolan för sömnad och hushåll vid
Kungsholmsgatan och sista dagcn
togs de på det älskvärdaste emot av
överdirektören för Kg1. överstyrelsen

för yrkesutbildning, Birger

Öhman,

som bjöd på lunch och informerade
om svenskt skolväsende

*

ger humanistiska och teoretiska kunskaper utan egentlig förbindelse med

det praktiska livet. Hos oss får elei fjärde och femte klasserna börja med praktiska uppgifter: de får snickra, svarva, syssia
med jordbruk och trädgårdsodling helt enkelt börja få tite kontakt med
det praktiska arbetet. Vi har kommit fram tiil att detta är nödvändigt.
Och observera att det gäller för
flickorna i lika hög grad som f;-ir
verna redan

Och därmed är vi inne på frågan
om flickornas plats i yrkesundervisningen. Våra gäster har besökt verhstadsskolor utan att träffa på en
enda flicka - bara pojkar. Flickorna
har de träffat på de vanliga ställena: som elever i sömnads-, hushålls-,
frisörs- och andra "kvinnoyrken,'.
På området flickornas yrkesutbihlning har de funnit oss hopplöst ef-

båda gästernas omdöme.

På en punkt ansåg fru Konycheva
att den svenska skolan ligger föir:

organisationer utan från skolfolk
och myndighetspersoner på alla de
orter de besökt, och som gjort allt

för att verkligen ge dem en biid

av hur våra skolor och andra institutioner fungerar.
Våra skolor ja. De flesta som de
besökt är nya och ytterst moderna,
mycket vackra och pampiga. Och
metoderna då? Såvitt vi kunnat förstå, säger

fru

Konycheva, finns det

en avgörande skillnad mellan svensk
och sovjetisk skolinriktning: er skolit
B

er strävar att ge ungdomen en god
utbildning och därmed goda fram-

tidsmöjligheter. Vi har funnit at.t
hos er lil<som hos oss är grundvale:r
för ail strävan det frediiga arbetet.
Också ni ser i fred och. avrustning
den enda säkra garantin för att de
ungas liv skall bli gott och rikt.

Enkelt och

flott

ibomull

terblivna och deras mening delas
av ledande skoifolk, något som de
f. ö. var glada över, ty det visar ju
att man har uppmärksamheten riktad på frågan och vill sätta in krafterna på att få en ändring till stånd.
Vidare fick vi veta att brist på
kvalificerad arbetskraft inte är något typiskt svenskt probiem. I Sovjetunionen har man f. n. 7 miljonel

ungdomar i yrkesskolorna men lide-.
ändå brist på yrkesutbildad arbetskraft speciellt för jordbruket. I fjcl
utbildade man en halv miljon traktorförare och mekaniker för jordbruket men under de närmaste fyra
åren måste man utbilda två miljonr:r

Det har varit mycket intressant
försäkrade båda med en mun. De var
glada över det varma, hjärtliga mottagande de rönt överallt i vårt land,
inte bara från SKV:s medlemmar
och representanter för andra kvinno-

har vi
vi mött här i Sverig,:,
sade hon till slut: det är när d:t
gäller freden. Vi hos oss och ni hos
gemensamt språk

pcjkarna.

Om sitt arbete berättade fru Konycheva första dagen vid en liten
mottagning hos dr Andrea Andreen
över såväl iäroplaner som uppbyggandet och inredandet av yrkesskc1or. Den mångfald svenska yrkesskolor hon hade tillfälte att besöka bör'
alltså ha gett henne en ganska klar

bild över vår yrkesundervisning.
Och därmed är vi framme vid de

- Ett

med er alla

till för att fylla

behovet.

den sovjetiska: undervisningen i
främmande språk. - Där har våra
metoder lämnat en del övrigt att
varit alltför mekaniskt inlärande. Nu har vr
önska, sade hon, det har

startat försöksundervisning på engelska i matematik, fysik och kemi viC
en del skolor, timantalet för språkundervisning har utökats och tekniska hjälpmedel tas i bruk, som t. ex.
utländska filmer på originalspråkct
och grammofonskivor. Också inom

institutioner och företag anordnas
språkundervisning för vuxna. Våra
internationella kontakter har ökat
enormt och det är nödvändigt aii

i främmande språk
blir mera effektiv, sade fru Konyundervisningen
cheva.

Lejongult, röl<,grå.tt cch riikrosa iir
Viola Grdstens raffinerade fiirger i
den mEcket storrutiga uinterbomullskjolen tned uoluminösa fickor inskurna i sidorna. Den dubbelkniippta
skjortan iir au enf drgad bomullspoplin i kjolens Lejongula ngans, m.ed"
manschettknappar i de riikrosa och
grd nyanserna. Helhetsintrycket iir i
aIL sin klassiska enkelhet mycket
raffinerat. Modellen kommer f rå,n
Tonnie.

En stor grupp danskar, mest ungd,omar, d,eltog i td.get. Hiir nd,gra au dem Iöre aumarschen ftå'n Mariatorget.

På det att människorna må leva !
bti

stor! stod det På Plakatet som en liten parvel bar i tåget
den vackra sePtembermorgon då
marschen mot atomvapnen startade
från Mariatorget På Söder. Vi vill
leva! stod det På andra Plakat och
Proven dödar också!
Det var den första marschen av
detta siag som genomförts hos oss
och den blev en imPonerande mani-

Jag uill

festation. Lördagens marsch fick

ske

längs trottoarerna eftersom den
tillät att
gatan togs i anspråk. Men vad gjorde

starka lördagstrafiken icke

det. Ett tusental människor med pla-

kat och vimplar var tillräckligt för
att få människorna att stanna uPP
och betrakta

-

kaffe. Och sedan i Vältingby, där ett
kort möte hölls innan den sista fär'l-

etappen med Ursvik som slutmål
starlade.
På söndagsmorgonen

kI.

10 börja-

de återfärden till Stockholm

och

Gärdet där slutmöte hölls och dit tåget, som vid det laget räknade 1.500
personer, nådde fram strax före l<1.
16. Där talade bL a. en representant
för norsk ungdom. En 15-årig skolflicka berättade varför hon och öv-

och betänka. Det såg

man på ansiktena och hörde av

dr:

många gillande tillroPen.
Tänk så mYcket det tjatas om ungdomens oarter - och tänk så nYttigt

det är att bekanta sig med denna
ungdom. Där gick de, flera hundra
ungdomar, många av dem med en
tröttsam resa från hemorten bakom
sig, och bar fram budskaPet: Vi vill
leva

långa vägen ut till Ursvik: först i
Alvik, där smörgåsarna som duktiga
kvinnor använt natten tiII att göra
i ordning, fick en strykande åtgånq
samman med, i lYckliga fall, en mugg

!

Visst var det en hel del gamla

och medelålders med också

-

en 84-

åring från Timrå delade outtröttligt
ut flygblad och såIde märken bland
åskådarna, för att bara nämna Jn
som bar
- men det var ungdomen
fram tåget. Pojkar och flickor, blancl
dem också danskar, norrmän oclt

västtyskar, gick där och jävade på..
ståendet att dagens ungdom saknRr

allvar och ansvarskänsla. Ett ljust
inslag i tåget var också de unga
mammor som sköt barnvagnen med
den förstfödda framför sig i tåget.
Några rastpunkter var det På den

il|
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riga skolungdomar gick med i tåget
och tal hölls av bl. a. kaPten Göfe
Jacobsson, Gävle, och red. Bertil
Suahnström, ordförande

i

organisa-

tionen Kampanjen mot atomvapetl'
som organiserat marschen. Red.
Svahnström uttrYckte sin glädj':
över den goda tilislutningen och b:tonade att deltagarna kom från olika organisationer, politiska, r'eligiösa
och fackJ.iga, och att många andra
av dem som gick med icke tilihörde
någon organisation. Ursviksmar-

schen kommer att stå som ett minnesmärke över vår vilja att kämPa
mot atomvapnen! fastslog han.

En jiimn ström plakatbiirare pd' uöo
ner mot planen i Aluik, diir första
rasten höILs.

1ng berättar denna historia för er,
ni är förI min herre, därför attjag
och därför att
tror att
vI fattare
den tid kommit då den bör höras

i

en större l<rets än den som utgöres

av min eviga ensamhet. På er faller
det att fästa ner på papperet mina
ovana ord så som författare brukar
göra det. Och jag ber er: 1ägg ner
i denna skildring all den kraft och
vrede och all den solg och varning
som bara en skriven berättelse kan
väcka. Det är viktigt, ty då skall
kanske n-ränniskorna tro på det jag

vill

berätta.

Jag lever som en alldeles okänd
kvinna i ett hyreshus i Prag och

det är inget särskilt med mig. Nästan
ingen känner mig, två fönster i mitt
rum vetter åt en gata utan sol och

bakom gardinerna står jag

€n

och

!,nor bnröllor
Av JlRl MAREK

Marek,

J'r,rr,

författaren

till denna gripande nouell, ,ir
tjecl<,oslouak, Iödd 1914. Ti!"1
Erket högskoleld.rare debuternde han, uid krigsslutet med en
uppmiirksamntad rornd,n: M

d,

n

gdr genon'L natten", iuilken hatt skildrar en audelning
sou jetiska
f allskiirmsjtigar:s
uppleuelser, nd,r de sanTinan
med, en tjeckoslouakisk rnotstå.ndsgrupp kiimpade mot fascisterna i det ockuperade
T jeckoslouakien. Hans niista
bok, BAn under jorden,
skildrade också, motstdndskumpen mot fascisterna und'zr
kriget: inxå.narna i en bE har

flatt ner i

en gl'1rLrd,

f

ör 'ttt

riidda sig undan de fascistisku
uåldsddden. I en nouellsam-

ling, öDer oss grAr nxorone n, har han skildrzt

E

hjärta är sjukt och jag har svårt
att andas. (Har det aldrig fallit er
in hur många övergivna kvinnor det
är som gåt ut så här och som ingen
tar någon notis om? Livet runt omkring är inte för dem, skyltfönstren
lyser inte för dem, ingen väntar på
dem och ändå lever de, som på
händelsernas rand, som deras
skugga. Och ändå angår dem allt
som sker i lika hög grad som de
andra, som njuter livet i fulla drag.
Men det Iigger något tungt bakom
dem, en smärta som ingen annan
känner till. Ett tiilintetgjort liv, som
man inte längre taiar om.)
- Den gamla kvinnan på nedre

botten, säger man om mig, går och
gör' sina inköp. Men en gång blev
portvaktsfrun uppmärksamgjord på
mitt födelseår och slog ihop händerna över huvudet:
- i\i är ju egentligen ung ännu!

Det är väl ert gråa hår som bär

md.rkelser.

t),cker jag att jag är tusen år gam-

Jiri Marek riiknas till

d,e

stora inon't den moderna tjeckoslouakiska litteraturen och
uidst&ende nouell jtiuar inte
pdstå,endet.
t:t til t tttt

1^
tv

förfIutna.
En el1er två gånger om dagen möter jag människor här i huset, när
jag går ut med min svarta inköpsväska i handen och snart återvänder hem igen. Jag går långsamt, mitt

gruuarbetarncLs liu i Ostrauu.
Au boken, bleu en uppmtirksammad lilm - för denna sitt

bok och för sitt arbete mecl
filmen fick han tud, statliga ut-

iitttt

betraktar husväggarna mitt emot.
Jag behöver ingen bättre utsikt, ty
hur som helst ser jag bara in i det

l
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skulden.

många saker som bär
- Det är
kära ri, och Lrng är jag
skulden,

heller inte längre. Många gånger

m:rl.

Hon skrattade men samtidigt såg
hon så osäkert och sorgset på mig
som om hon beklagade mig. Men
varför beklaga mig? Mitt liv var inte
alttid sådant som det är i dag. En
gång var det till och med skönt. Vi
hade det gott tillsammans, min man

och jag,

ett

vi levde lyckiiga och vi fick

barn.

Egentligen

är det inget

särskilt

med min historia, inte sant? Sådant
upplever dock tusentals människor.
Och jag fruktar nästan att ni för-

smår min berättelse, att ni helt
enkelt inte vill skriva ner så alldagliga händelser. Men jag ber er:
ha en smula tålamod.
I(riget kom. Det är visserligen
heller inte något särskilt, alla har
r,'i upplevt det och alla vet vi alltför väl hurdant det var. Men har
ni inte intrycket att det inte räcker
med att bara säga "krig"? Det är
bara ett ord, några ljud som på intet
sätt uttrycker hur mycket fasa det
bär i sig. Det är inget bra ord
t)'cker jag. det är för svagt; det
sliulle gastkrama. krasa. det skulle
smärta. det skulle lui<ta krut av det
och runnet blod och ändå vore
det ett ingenting mot verkligheten.
I kriget kämpade också min man.
Inte med vapen i hand, det var inte
möjliet hos oss. Han blev gripen

till döden för deltagande
motståndsrörelsen. Och jag blev
ensam med barnet.
Nå ja. två ting måste ni begripa:
fasan och tvngden i ordet krig. när
och dömd

i

allt mänskligt görande oeh låtande
förlorar sin mening, när döden sitter
till bords med de levande och
liuvheten och den späda älskligheten hos ett barn som i sömnen
knvter de små händerna som ville
det fånea in en flyktig dröm.

Det är viktigt att ni beskriver
sätt: solen skiner på en sluttande
parkväg oeh barnet trippar mitt på
våipen. tutar och väser och svänger

unqefär följande scen på ett riktigt

med de små armarna som vore de
Iokomotivkolvar. Vem vågar hävda
att det ä.r en oarkväg, i en anläggninq där luftskvddsbrrnkrar vräkts
upp och där trötta människor vancl-

r:-r omkring oeh -ctirrar i marken.
Det är ju ett iärnvägståg, det kör
på skenor. det är ett underbart
ä.ventyr och världen är vacker därför att man med en enda blick kan
förvandla den.
Och tänk när han håller den lilla

trähästen med det avslagna huvudet
i handen! Det är bara ett stycke trä

men i det öeonblicket vaknar det
till liv, den lille rider på dess rygg.
skakar sina ljusa Iockar. han vi]l
rakt inte vara ömsint, nej, han är
en kämpe, en riddare som flyger
över stock och sten och tar alla
hinder lekande lätt. Aldrig kommer
den här ritten att ta ett slut. Och
då plötsligt lockar en sparv utanför

fönstret på hans nyfikenhet och trähästen faller omkull på golvet; nu

är den bara ett onyttigt, dött ting.
Framför fönstret kvittrar sparven!
Och den lille pressar näsan mot
fönsterrutan och är häpen: varför
väntade den inte på mig? Varför

vippade den med stjärten? Och vad
har en sådan där sparv att berätta,

han kan iu inte tala?
En stund senare faller en grann
boli bättre i hans smak än sparven,

I
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-l-jtt barn stod framför en iord-

glob och snuruade världsklotet. Den
lille önskade rakt inte att hela värl-

den skulle tillhöra honom. Hans
värld. det var bara gatan, skolan

och vardagsrummet.
Ett barn stod framför en jordgiob
och delade världen med sitt finger
och visste alls inte att den för länge

sedan

var uppdelad. I längd-

ocir

breddgrader och med hiälp av statsgränser.

Ett barn stod framför jordgloben
och förväxlade Afrika med Asien
och Amerika med EuroPa. Allt bara
därför att hans äIdre bror sprungit
ut för att hämta något.
Ett barn stod framför jordgloben
och visste inte var Hiroshima 1åg,
eller Korea eller Kuba eller ön Bi-

kini. Hans mor hade stortvätt

ute regnade det.
Ett barn stod framför jordgloben
och visste inte att i Pentagon aYgränsade generaler halva världen
med små strategiska flaggor. På hans
gata bodde inga generaler.

Ett barn stod framför jordgloben
att på gatorna i ia-

och visste inte

ingenting kan jämföras med bollens
skönhet när den flyger högt i luften,

tilt himlen och
trillar ner på marken framför en.
(Och under tiden går de vuxna
förbi plakat som förkunnar krig, linästan ända upp
sedan så komiskt

dande och död.)

Och det iilla tjocka fingret far
över en bok, kryper över de trYckta
sidorna, snavar över bilder som är
så vackra: människor i bilar, en
kusk med sin piska, en ångare På
floden

...

-"'"o'ti"'"

och

Och redan är det inte något

finger mera, det är en liten sotare
som klättrar uppför en stege ett,
två, ett, två. . . "Mamma, vart går
sotaren och sover om natten? Och
vem släcker stjärnorna? Är solen
större än min lilla tallrik?-

*#' r',# \"'
panska städer går mödrar med radioaktiva barn som i sina små hän-

der hålter radioaktiva dockor' Han
hade nämligen aldrig hört ordet
strontium.

Ett barn stod framför

jordgloberl

Alla barn är vackra och vackrast

är de just när de ska somna. De
sjunker ner i drömmen som i en
dunbädd och medan deras trötta
ögon sluter sig smyger redan ett
drömmande leende över deras IäPpar: trähästen utan huvud, bollen
och sparven sätter sig på sängkanten

och lever vidare, efter som denna

världs skönhet aldrig har något slut.

Varför berättar jag allt detta så
utförligt för er? Därför att jag såg
mitt barn gå i döden.

Det gick med en förundrat barns-

lig blick, det gick förvånat över allt
som skedde runt omkring, med
andra barn, de ledde varandra vid
handen, och alla gick, ett långt, långt

tåg, gick i döden och var så små,
så bräckliga, så hjälplösa.

och snurrade världsklotet. Den liile
smekte hela världen och viile ingen
levande varelse ilia. Det enda han
var ängslig för var att jordgloben
kunde gå sönder, för då skulle mam-

ma gräla på honom.

Min lilla pojke. .. Nej, jag gråter
inte, ni behöver inte bli ängslig,
det är bara min röst som darrar,
gråten har jag för länge sedan övervunnit. Endast fasan har jag kvar,
men fasan har inga tårar.
Ja, detta måste ni också beskriva
väl och utförligt. Det var ett tröstlöst, kalt landskap och den öde
vägen, betäckt med torkad gyttja,
löpte längs skenorna. Barnens små

fötter stapplar genom smutsen, över
dem hänger en grå himmel, ingenting rör sig runt omkring, inget
blad rör sig, alltför fruktansvärt är
detta skådespel,

till

och med vinden

blygs och träden står där orörliga,
och vore inte deras rötter fastvuxna
i jorden skulle de gripa till flykten

inför något så ohyggligt. Hela land-

ll

skapet är höljt i stelnad tystnad,

ohyggligt, spökligt, det andas knappast. Bara barnens led skrider genom
den grå dagen. Små barn som redan

sett alltför mycket fasor. De går
utan att skrika, därför att de inte
förstår vad här sker, de går i ett
helt tåg scm ginge de hem från
skolan och håller varandra snäIlt i
handen. Och de som övervakar dem

klapprar med sina spikbeslagna
stövlar. Så måste ni på något sätt
skriva det och säga: de gick i döden,
barnen.

Jag fick syn på dem när jag

samman med andra kvinnor i gallerförsedda järnvägsvagnar for den
ändlösa vägen till avrättningsplatsen
som de kallade "bestämmelseort".
Det var en ohygglig resa, vi led av

hunger och törst. En del av oss dog,
men vår största smärta var att de

tagit våra barn ifrån oss. Och ovissheten var det värsta: vad kommer
att ske med dem? Kommer de att

föra barnen hem till sig? Säkert
kommer de att spärra in de små i
hem för föräldralösa och straffa dem
hårt. Det var förfärligt men i allt
detta Iåg en viss tröst: det går att
uthärda ty Cet viktigaste är - våra
barn kommer att leva. Oss själva
finns det inget hopp för.
Så gick barnens tåe förbi bansträckan, gick stilla förbi vår transport som redan stått här så länge,
gick tyst på vägen vid vars ända
skorstenar rök.
Där vi trängdes vid det iilla gallerförsedda fönstret fick jag syn på

barnen och vad mer var: jag såg
också min son. Mitt barn ! ropade
jag och innan jag förlorade medvetandet såg jag hur han vände sig
om som hade han hört min röst,
men då rev de andra kvinnorna mig

bort från fönstret, de ville också se
och alla var vi redan nästan vansinniga. Jag låg på golvet i vagnen
och de trampade på mig, jag visste
inte längre vad som skedde omkring
mig. Men senare erfor jag att en så
fruktansvärd jämmer ekade från
järnvägsvagnen att nazisterna genast
gav order om att tåget skulle gå
vidare; mödrarnas gråt vällde fram
som en ström och vaktmanskapet
kunde varken med skymford eller
slag eller skottlossning få dem att
tystna.

Sedan började kvinnorna åter att
trösta varandra - ty det finns något
som aldrig slocknar: hoppet - det
hade alls inte varit våra barn. Inte
heller jag, sade de, hade kunnat se
mitt barn, helt enkelt därför att det
aIIs inte varit där, sådana tillfäIligheter kunde inte finnas. Det var inte
våra barn, det kunde det inte vara,

ty våra barn skulle de behandla
bättre. De kommer att stoppa in dem
i hem för föräldralösa, men de
kommer att låta dem leva.
Nej, det var inte våra små, sade
de om och om igen, det var heit
främmande barn.

Men hur så, främmande? Våra
hjärtan ville ju brista när vi såg
dem.
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Så alltså, i ett sådant tåg, gick
mitt barn, den lilla rosiga pojken,

min leende son som bekymrade sig
om vart stjärnorna gick och sov; och
var det inte han så var det en annan.
Men döden var lika för alla, döden
för barnen som fördes i tåget, barnen
vars stortår tittade fram ur strumpcrna, barnen som torkade sina
smutsiga små näsor med händerna
och vars mjuka, fina hår iåg hoptorvat som Snuskpelles. Finns dct
örrerhuvudtaget ord som kan besl<riva detta ohyggliga? Kan man verk)igen skriva ner vad mödrarna kände

i

detta ögonblick?

Det värsta var att jag levde, att
jag inte dog fast mitt hjärta för
länge sedan upphört att slå. Döden
blygdes väI att se mig i ansiktet och
jag blev alltså vid liv och kom tillbaka från detta helvete. Men min
IiIIe son kom inte hem igcn.
Ser ni, det är min historia. Jag
såg mitt eget barn gå i döden.
I kriget är det människornas öde,
i kriget kämpar också barnen, sade
någon på ett möte. Men det är inte
sant, barnen kdmpar inte. Barnen
lider bara. Ty kämpar blir det
ständigt färre i kriget, men offren
är många och lidandena utan tal
och utan slut.
Varför berättar jag detta för er?
Varför vili jag att ni skall skriva
ned denna förfärliga historia fast
människorna säkert kommer att
sucka och säga att de just i våra
dagar hellre läser roliga berättelser
om kärlek och andra sköna ting?
Därför att man talar om ett nytt
krig.
För mig i min ensamhet kan kriget
inte mer förstöra något. Mig i min

tomhet kan det inget mer beröva.
Men det finns dock många kvinnor
på jorden vars barn lever och vaknar

med samma leende som min lille
son och somnar in lika trötta, barn
som har liknande leksaker som han
hade och kring vars pannor barnsliga drömmar fläktar.
För alla dem skriver jag det: att
jag vakar, att också de måste vara
på sin vakt. Att när det talas om
krig och vapnen slipas tättker jag
bara på de mördade barnens skrik.
Att också de måste tänka på det.
Och när jag går genom parken ser
jag inte de små som leker där nu;
jag ser de små som inte överlevde
kriget. Processionen av förvånade
dödsdömda som på tröskeln till döden frågar om solen är iika stor
som deras små tallrikar.
Jag lyssnar noga på vad de mäktiga på denna jorden säger om krig.
Jag, en mor, tusentals år gammal,
vars hjärta är genomborrat av tusenfallt lidande. AIla mina barns gravar, vem förmår räkna dem! - ty
alla de döda var mina barn. Och
ingen ger mig tiilbaka det ena av
dem, det som klamrade sig fast vid
mig med sina små knubbiga händer.
Krig? Nej, det får inte ske! Barnens steg, barnen som gick i döden,
trummar alarm: Det får inte bli krig!
Mitt namn är Maria. mitt namn

DAG HAM MARSKJOLD
*tA iag uet att d,en högsta au jordens böner ropar ej på. seger inen
ber om

fred,,,.

Dessa Karifeldts

ord citerade Dag

när han tillträdde
posten som FN:s generalsekreterare.
Hans tragiska död har ytterligare
strukit under att vakthållningen
kring freden är FN:s främsta uppHammarskjöld

gift.

Kortet här ovan utgavs på sin tid

av den svenska FN-föreningen och
det tycks oss med sitt citat ur Karlfeldts dikt illustrera just det som
kvinnan säger i novellen här intill:

'"Krig? Nei, det får inte ske! Barnens
steg, barnen som gick i döden, trummar alarm: Det får inte bli krig!...
Jag breder ut armarna, så se då på
mig, jag breder ut armarna för att

förhindra allt detta ohyggliga.*
Dag Hammarsl(iötd var svensk
och det är naturJigt att hans och
hans kamraters död särskilt djupt
skakat oss svenskar. Det borde också

vara naturligt att dessa svenskars
död i Kongo skulle stärka vårt foiks
fredsvilja och öka de krafter som
medvetet strävar till samförstånd
mellan folken, som är den enda vägen för att skapa garantier för en
värld i fred - det som jordens böner

i

dag mer än någonsin gäller.

är Katja, mitt namn är Rakel, mitt
namn är Penelope. Jag har tusen
namn och jag är hela världens eviga

mor.

, De talar om krig men jag hör inte
på deras tal. Jag hör barnstoj och

de mördades skrik.
Jag breder ut armarna, så se då
på mig, jag breder ut armarna för'
att förhindra allt detta ohyggliga.

Jag skall förhindra det. Och om
det blir nödvändigt skall jag pressa
mina gamla händer, som aldrig mer
skall smeka ett barn, kring strupen
på dem som talar om ett nytt krig.

enskildes utvecklingsnivå

mot viI-

kendera skadelusten riktas: mot den
älskade eller rivalen. Under de pri-

mitiva förhållandena och hos mer';l
primitiva personer skall enligt den
meningen skadelusten riktas mot nvalen, det vill säga mannen dödar
sin hustrus äIskare men aktar sig för

att skada hustrun. I

kultursamhäl-

let däremot, hävdas det, vänder sig
skadelusten huvudsakligen mot den
som varit otrogen - eller misstänks
för att ha varit det - medan uPPträ-

dandet gentemot den otrognas "medbrottsling- förblir korrekt.
Tänker man noga efter så ligg.rr

det nog en hel del i

ovannämndlr

fall av svartsjukedramer med dödlig eiler livshotande utgång som inte sällan förekommer i vårt eget land. Det är alitid mot den för otrohet misstänkta
slaget riktas. Och det är alltid en
kuinna som är offret, inte en matl
- viiket visar en sak till: att det inte
ligger i kvinnas natur att ta tilt
våld även om svartsjukans demoner
rider henne.
Men även då svartsjukans Passionsspel utspelas i tYsthet utan
våIdsamma yttre stormar är Plågan
intensiv. Har siukdomen en gång
vaknat börjar den svartsjuka människan ivrigt leta efter skäl för sin
svartsjuka, precis som om den mitt
i alt ångesten samtidigt gåve henne
något slags njutning. Hos tyskarna
finns en ordiek som är omöjlig att

påstående. Det visar de

Srortsjukan- ett n[t.tktbart lidand"
- Är du svartsjuk?
- Nej!
Alla besvarar vi väl den frågirn
nekande - i varje fall önskar vi att

sanningsenligt kunna göra det.

Man talar skrattande och skämtande om svartsjukan som om någrt

löj1igt så länge man inte själv hatt
eller har känning av den, men den
Iockar sannerligen inte tiil skratt
om man är dess offer.

Mycket elände har svartsjukan

åstadkommit genom tiderna. Inie
heller i våra dagar är det sällsytr'l
med direkta blodsdåd - svartsjukedåd som

vi kallar

dem.

Vari bottnar egentligen svartsju kan? Ett sanningsenligt svar på den
frågan måste nog bli: i driftsiivet.
Det är främst inom den erotiska

kärlekens områden den frodas. Visst

kan barn vara svartsjuka På sina
föräldrar, på syskon. om de tror siia
åsidosatta till fördel för någon an-

i tonårsvänskapen, även i de till samma kön
förknippade vänskapsförhållandena
kan svartsjuka smyga sig in. Men det
utesluter inte att sjukdomen bottner

nan inom familjen. Också

i

driftslivet.
Det är nu en gång så att den ero-

tiska kärleken har sina sPeciella
drag. Vi talar om människokärlek,
om broderskärlek och därmed menar
vi en kär1ek som riktar sig till andra

i allmänhet. En mors eIIer fars kärlek till barnen blir ju
inte mindre därför att barnen :ir
många, käriek till sig själv utesluter

människor

inte att man älskar även andra. Men

den erotiska kärleken identifierar
två varelser, dig och mig, och stäng-

er andra utanför den kretsen. Till
detta kommer så sexualdriften, vars
tilifredsstälIande man uttryckligen
förbinder med denna andra person.
När sedan hos den ena Parten,
med eller utan anledning, en misstanke föds att den andra, som man
identifierat med sig sjäIv, inte känner på samma sätt utan kanske idert-

tifierar sig med någon annan och
inriktar sitt erotiska intresse pa
denna andra - ja, då uppstår 1ätt
ett starkt ångesttillstånd som vi betecknar med namnet svartsjuka. I
extrema fall kan denna sjukdom anta våldsamma proportioner (som i
Shakespeares "Othe1|e'>) och föra till
en obetvinglig drift att tillintetgöra
antingen den älskade eller "rivalen-.
Det påstås bero på folkets eller den

översätta men vars innehåll är unge-

fär följande: Svartsjukan är en lidelse som ivrigt åtrår det som skapar ångest.
För det mesta böriar det med häitiga frågor: "Var har du varit? Vem
träffade du? Du lär vara förtjust i
fröken X? Nej, försök inte neka, jag
har lagt märke till det länge." Det

börjar med frågor, övergår

seda:r

till undersökning av fickor och lådor
för att hitta bevismaterial, tjuvläsning av brev och ibland tiil besinningslöst och förödmjukande spione-

rande på en annan människa. Den
svartsjuke inbillar sig att genom art
skaffa sig visshet om den älskades
otrohet bli kvitt sin ångest' Det är
en illusion. För så Iänge hon älskar
är det nästan omöjligt för en människa att tro att den andra inte äi-

skar tillbaka. Och så inbillar hcu
sig att förhållandena har bara varit
ogynnsamma, anledningen

tiII

trass-

let ligger hos andra, förförare eller
förförerskor, som nästiat sig in,

r3

trängt sig mellan barken och trädei.

Det finns också ett alldeles speciellt helvete en svartsjuk man elk:r
kvinna kan ordna till åt sig själv.
Han eller hon tänker så här: Jag
har det ont. Nu ska han - eller hon
- få känna på samma pina. Och så
kastar sig den svartsjuka huvudstupa ut i något kärleksäventyr - med
det enda syftet att skaffa sig något
slags självförtroende och försöka
framkalla svartsjuka hos den andra.

I

samband med skilsmässor observe-

rar man inte sällan att den som känner sig försmådd störtar sig in i dei
ena förhåilandet efter det andra för
att -visa den andra" att man är åtråvärd.

nom . . . Svartsjukan är en förskräcl<-

lig plåga och har den fått insteg hos
en är den svår att driva ut. Den ly.
der inte ens vilja. Lika litet som vj
kan befalla oss själva: älska! tika
litet kan vi ge ordern: sluta upp att
vara svartsjuk! om vi hamnat i

liii:t

H
l l:l

svartsjukans våld.
Men vi kan hålla den i styr, inte
låta oss förblindas av den så att vi
förstör sådant som är omöjligt att
reparera.

Äktenskapet är ett förbund mel,
lan två människor. Men det inne,

håller så mycket utöver hängivenhe.

ten: barnen, hemmet, de förflutna

Jag rret en ung hustru som springer

hos sina bekanta och

för sin man när han kommer hem
att hon svartsjukt väntat på ho-

till

deras stola

förargelse förlänger visiterna till
både elva och tolv om nätterna.

- Varför går du inte hem? frågade
jag henne.
- Jag vill inte vara hemma när'
min man äntligen kommer hem. Han
skulle kunna tro att jag inte har någonstans att gå för att roa mig.
Jag känner en annan hustru sorn
tar

sömnmedel när hennes man iiL
ute och roar sig någon kväll. Hon
förklarar att hon inte vill avslöia

gemensamma åren och en gemensam

vänkrets. Allt detta tillhopa bildar
en summa mot vilken en tiltfällig
kärleksförbindelse oftast väger lätt.
Skenbart kan ibland ett äktenskan,
eller ett planerat sådant, fördärvus
genom att den ena parten "förälska.r
sig i en utomstående'", men i ett så"
dant fall har i regel det inre främ,
lingsskapet existerat länge den
nya förälskelsen är bara den sist:t
stöten.

Med att svartsjukt plåga sig själv

och den andra parten vinner man
ingenting. Även om man inte hett
kan mota bort svartsjukan ur sinn,:t
bör den kunna hållas i tukt. Och dei
sker bäst genom att man låter den
få yttre uttrycksformer. Man kan be,
härska den som man behärskar sin
förtrytelse. Ofta kan vi vara mycket
missbelåtna med våra medmänniskor, men det vedertagna kravet på
anständigt uppträdande tvingar oss

Trtlckt ssm met

kom/nen i modet

I ltalien kommer sld.t och refflad
bomullssammet tillbaka med storq
steg i tritidsmodet, och bI. a. tror

rnan att de nga mönstertrEckta kua-

litöterna blir en schlager. Denna

klassiskt enkla men rnodernt kragiir sgdd au en sd.dan fin-

Iösa jacka

refflad bomullssarnrnet, trgckt

med

breda röda, grå och bruna riinder.

%'

till

behärskning. Och när

vi

behär-

skar vår ilska dör den av sig själv.
Men släpper vi efter och säger ett
häftigt ord så är vi snart framme
vid överorden, sådana som vi ursprungligen inte ens hade menat att
säga. Så är det också med svartsj ukan: avslöjar vi den så börjar våra
handlingar färgas av den,

vi

mister'

herraväldet över den och kommer
;,"'**-å3L

in i förödmjukande situationer sorn
vi efteråt inte utan skam kan tänka
på. Så länge vi inte ger den form
håller den sig i styr och kan till och
med av "brist på luft* självdö. Och

kvävningsdöden vore verkligen det
rätta slutet för denna människosinnets ofruktbara känsla
Rer
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Erbjud,er d'e en barnutinlig mi-Ijö, uå'ra nga
bosiad,sområd'en' med, sina skgskrapor och e't
och annan taII mellan husidttarna? Knappasi'

d'et d'ubbelt uiktigt att ui uerkligen
Diirför
"titt iir
stå.nd' en ord,entlig utbUggnad au lekf a,
skoleuerksamheten.

det på konferensen ett

belYsande

exempel på: en av landets

få

man-

Iiga förskollärare har just tagit plats

som chaufför! Landstingsordföranden i Uppsala Iän sade att det verkligen måste

bli en ordning

som gör

att vårdyrkena lockar mer än ben-

sinmackarna och det kan

^.T'.""S'

man

håIla med om.

Inga lär bättre känna till svårigheterna på förskolans område och

behovet av snabb utbYggnad än r1e
föräldrar som står i kö för att få tn
barnen där och den Personal sorn

arbetar vid dessa småbarnsinstitutioner. I Dagens NYheter för den 5
september tog en av vårt lands mest
erfarna förskollärare, fru Connie af
Malmborg bladet från munnen - det
har hon gjort många gånger förr i
pressen - och gav en bild av dagens
verklighet för de små och varför
Iekskolan är så viktig just i vår tid'
Inledningsvis eri de hon om hur
sedan länge PsYkologer, Pedagoger
och läkare talat om för oss att dr:
första sex levnadsåren hör till de
viktigaste i människans liv och att
det som då grundiäggs eller försum-

Qn lArsututuode sltråbornel,
l-,, et finns i allt 38.000 lekskoleptutt"t i vårt land för barnen i ålCrarna 3 tiII ? år, upplyste byråchefen
Göta Ros6n vid den konferens om
osamhället och de Yngsta- som

På

socialdepartementets inbjudan öppnades den 6 sePtember i Stockholm
och där omkring 130 barnavårdsexperter från olika delar av landet
deitog.
38.000 lekskoleplatser

i hela lantill aila
ens
inte
det! Det räcker
stockholmsbarn i de berörda åldrarna (antalet 3-?-åringar var i fjol i

hela staden enligt Statistisk Ärsbok
för Stockholms stad 39.?06)' Nå, ingen har väI räknat med att samtliga
landets barn i de åldrarna ska besöka lekskolan, men betänker mair
att för de nära 40.000 småttingarna i
Stockholm

i fjol fanns

?.?42

lekskole-

plats-r får man ändå ett begrepp om

I praktiken innebär det nämligen att inte ens alla
6-åringar (deras antal i Stockholrn
var i fjol 10.141) fick göra bekantskap med lekskoian innan den or-

problemets storlek.

dinarie skolan började.

Och Stockhoim hör inte tiil

de

mest försummade städerna och tä1-

Att en viss utbYggnad lv
lekskoleverksamheten under de seorterna!

naste åren ägt rum där illustreras
av att 1952 var det B,B 07'16 av 3-7åringarna som fick plats vid lekskrllorna medan motsvarande siffra
1960

var drYgt

19 %.

Ett av de besvärligaste hindren
för en ordentlig utbyggnad av lek-

skoleverksamheten anges vara bristen pd, förskolt'iirare. Att lönesättningen gör yrket föga attraktivt gavs

mas kan inte göras ogjort. Hon hänvisar till att tre olika undersöknin-

gar sysslat med barnens tillstånd

när de börjar skolan och att den ena
kommit fram till att 20 0lo av nybörjarna är Psykiskt störda, en annan
ger siffran 25 0f0 och en tredje undersökning beräknar att 45 0/s av nybörjarna har neurotiska symtom' En
annan undersökning har visat att

majoriteten av våra 4-?-åringerr
springer ute På egen hand 6-7 timmar om dagen. Skaror av föräldrer
saknar möjlighet att ordna för dem
och många av barnen formas efter
något som man nog närmast får beteckna som djungelns lag, där översittarämnet av äldre kamrater 1är
sig dorninera medan den vekare 1är
sig nödvändigheten av att falla undan och aldrig får hjäIp att stå på sig'
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Vad har skett efter det verkligt
sakkunniga betänkandet om Daghem

och Förskolor (1951) med riktlinjer
utbyggnaden? frågar artikelförfattarinnan och svarar:
Man har satt till 9 utredningar, medan småbarnen fortfarande i stora

för den fortsatta

skaror springer ute i tätorternas
för ligabildning! Hon

grundskola
fortsätter:

"bet är inte bara kommunala och
statliga myndigheter som har svårt
att se allvaret i den situation så
många av våra småbarn lever i. Man
träffar kultiverade och ansvarsmed-

vetna medborgare som då man kommer in på ämnet småbarn blir lyriska i blicken och säger "ja, de är
förtjusande'". Ja, visst är stora kategorier av småbarn mer förtjusande
än någonsin, därför att de är fria
och får vara sig själva på ett annat
sätt än i gångna tider. . . Det är väl
kanske just därför det är så tragiskt
att se så många barn bli störda och
skadade

i tidiga år. Är det inte för

mycket att ll5 av våra barn kommer
till skolan i skadat skick vid 7 års
ålder? Kan vi fortsätta att skylla på

hemmen?

Vad är ett hem

barnets sida

i

dagens läge fr;in
sett? I alltför många

fall ett rum och kök där inget

ar-

bete pågår, fastslår hon:

det ibland kom en levande positivhalare med en liten apa. Det är något annat än bilden i TV, som man
inte kan gå fram och ta på eller

lukta på eller känna att den är
varm och mjuk. En liten fyra års
tös frågade häromdagen förvånat på
tal om att Martin Ljung bodde där
och där: "Är han en människa?'"
I vår barndoms vär1d eldades brasor och bakades bröd, det tvättades

och ströks, syltades och syddes kläder. Småbarnet levde i en miljö full
av verksamhet som gav både handlings- och tankeimpulser.
Ute på gårdarna fanns det bolmande tvättstugor och vedbodar där någon stod och sågade och högg. Ungarna fick kasta in ved i en glugg (om
det var en snäll vedgubbe). I den
moderna tvättstugan får barnen inte
vara med. Det kan hända olyckor
med maskinerna. Inne i kvarteren i
stenstaden fanns det gott om småhantverkare, ute på gatan lunkade
hästar som drog spännande saker på
vagnar. Den som var djärv kunde ge
hästen en brödbit eller ännu djärvare en sockerbit från den utsträckta
handflatan.

Barn i dag saknar så mycket av
primära intensiva vardagsupplevel-

nande och innehållsrikt. Samhället
får inte bara blunda för att småbarnen är ett dyrbart material, att småbarnen inte själva säger ifrån och
att vi tar på oss ett stort ansvar om

vi låter

dagens gåsystem fortsätta.

på konferensen cm
-Samhäilet och de yngsta" sattes av
fungerande ordföranden, statsrådet
Ulla Lindström, som lovade att ti1l
vårriksdagen framlägga ett reformförslag beträffande förskoleutbildningen med sikte på att få fram tillräckligt med förskolelärare. Måtte
Slutpunkten

man samtidigt allvarligt ställa problemet om ordentlig betalning fil'
deras arbete så man får behåila denr
man utbildar!
För det är så riktigt vad som fastslås i SKV:s förslag till handlingsprogram: -Småskollärare, förskolepedagoger, sjuksköterskor och många

andra yrkesutövare som sysslar med

människovård. social service
samhäIlelig nedvärdering

av

Brita

--

Maten köps mer elier mindre fär-

diglagad, brödet köps, kläderna köps
färdiga, tvätten skickas bort. Många
unga enbarnsmammor t. ex. har för

litet att göra. Man läser en veckotidning, röker en cigarrett, sitter i
teiefon, tar god tid på sig för make
up, går och handlar. När barnet frågar: "Mamma, vad skall jag Böra?"
blir svaret oftast att det har mamma
ingen aning om. Barnet kan inte
låta nöja sig med detta utan frågar
sak samma tio gånger om dagen.
.Tjatiga unge, gå ut och lek!- blir
svaret. För ett barn som hört det
dagiigen i två- och treårsåldern
känns det som en befrielse att från
4-årsåldern kunna börja springa ute
på egen hand hela dagen. Och det
gör det också för mamman. Men bor
man mitt inne i stenstaden så har
man - på gott och ont - inte den

avlastningen heller.

Nej, det har man inte.

Stadens

lungor, våra välansade parker, gcil
föga eller inget utrymme för barnens lekar sedan de vuxit från sandlådan. Det är en fattig, hände1selös
vardag

vi bjuder våra små, annor'-

lunda än den värld vi själva växte
upp i och som var befolkad av bekanta ansikten och där all möjliij
verksamhet pågick.
Där fanns medlemmar av den äIdre generationen, där fanns fler syskon än i dag. Där fanns ogifta moster

och jungfrur eller inneboende. Där
fanns tvättgumman och vedkarlen
och sy-Mia, för att inte tala om att
16

deras

arbete."

ser som gör vardagslivet lagom spänI
I
I

och

barnafostran har löner som uttrycker

KAIfSKE EN JULKLAPP?
Nu finns det hiirligt mjuk frottö i handeln i de löckraste fiirger, bd.d,e uad kualitet och kulör betriiffar, just som skapt för
de minsta. Vilken nldrnn'La skulle inte bli glad å,t en sd,dan htir
julklapp till den minste. - Ja, det uar td,nkt som ett tips till,
er son'L giirna sgr och som redan börjat fundera pd, liimpliga

julklappar å.t egna, sltiktingar eller ud,nners små,ttingar.

BARNEN5 EqNA 5IDOR

/Ya, Skanlols fitl, pålraltnius
ou iägoren oth loort slora l,tornd
T'r

H

I 5rst på kvällen vände lärkan
tillbaka till Skönfots. Vaktlarna i

rågen ropade redan: -Sovdagsl Sovdags!" och Rödhals fick sina barn i
säng.

"Nu är ni redan stora". sa hon till
ungarna, "och ska inte längre sova
under mina vingar. Från och med

i

dag måste ni lära er
vuxna rapphöns."

att sova som
Rödhals lade sig ner på marken
och befallde ungarna att lägga sig i
en krets runt omkring henne.
Ungarna lade sig ner med alla
tjugufyra näbbarna vända inåt mot
Rödhals och med stjärtarna utåt.
"fnte Så, inte Så!" sa Skönfot. "Vem

i alla världen ger sig till att sova
med stjär'ten vänd åt fienden? Man
vänder alltid näbben tilt åt fienden.
Fiender finns det runt omkring en.
Ni ska alltså lägga er med stjärtarna
inåt och näbbarna utåt. Just så ja.
Nu kommer i varje fall alltid någon
av er att lägga märke till fienden
från vilken sida han än dyker upp."
Lärkan önskade dem alla god natt
och svingade sig upp i luften. Väl
däruppe kastade hon ännu en blick
ner mot familjen Skönfot - och hon
tyckte det såg ut som om på jorden
därnere, mitt i den gröna linåkern,
1åg en stor, brokig stjärna med
många, många uddar.

Il.
vtt

lii
rrl

När de tog farväI av varandra
hade Rödhals sagt till lärkan:
"När människorna mejat all rågen
och ryckt upp allt linet, då hittar ni
oss i kornhavren. När vetet mejats
har vi fiyttat till havreåkern och
-från
havren flyttar vi sedan till
boveteåkern. HåIler ni det i minnet
vet ni alltid var ni kan träffa oss.>>
Men det var mycket råg på fäIten
och den kunde minsann inte mejas
på en dag. Kvinnorna band ihop den
till nekar och ställde upp nekarna
som riktiga dockor. Snart såg rågåkrarna ut som schackbräden där figurerna var uppstäIlda i raka led.
Medan några bönder mejade rågen

gick andra bakom skördemaskinen
och band linet till nekar.
Nu började rovfåglarna besöka
fäIten: gladorna, ormvråkarna och
de små falkarna. De satte sig att vila
på nekarna och spejade efter ungfåglar, efter möss, ödlor och gräshoppor.

Nu var det säIlan lärkan höjde

sig i luften och hennes sång hördes
inte ofta. Hos alla lärkorna - hennes
släktingar - växte det upp en kull

ungar. Hon måste hjäIpa sina släktingar att lära ungarna fånga flugor
och leta mask och hur man skyddar

sig mot rovfåglarna. På det
blev det ingen tid att sjunga.

sättet

Slutligen hade bönderna mejat all
rågen och aIIt linet och stäIlt upp
det i nekar. Alla råg- och linåkrar

ut som schackbräden.
Nu hörde iärkan ofta starka skott
eka, ibland bakom floden, ibland
bortom sjön: där strövade jägaren
omkring med sin stora rödbruna
hund och sköt orrar och annat vilt.
Hans bössa dånade så förfärligt att
Iärkan skyndade sig att söka skydd.
En gång såg lärkan också att jägaren ställde kosan mot fälten. Han
gick över den avmejade rågåkern
och den rödbruna hunden sprang
framför honom, än åt vänster, än åt
höger tills de kom fram till kornåkern. Här blev hunden plötsligt
såg

stående som fastvuxen

i

marken

med ena framfoten uppdragen. Jä-

hjärtat flög upp i halsgropen

Den rödbruna hunden sköt som en
och med upprörda

blixt framåt

vingslag och skrik flaxade hela den
talrika familjen Skönfot upp ur kornåkern.
Jägaren satte bössan mot skuldran

och... Lärkan blundade i
Men inget skott föIl.

skräck.

Lärkan öppnade ögonen igen. Jägaren hängde åter bössan över axein.

"Rapphöns!" sa han högt. "Tur
att jag behärskade mig. Än har jag
inte glömt hur jag där på andra
sidan sköt en rapphöna - kommer
du ihåg, Signal? Säkert omkom alla
ungarna av hunger - hanen ensam
kan ju inte klara alla ungarna tiils
de blir vuxna. Tillbaka, Signal!"
Förvånad tittade Signal

på

sin

herre. Hunden hade spårat upp vilt,

hade rapporterat, men hans herre
hade inte skjutit och nu ropade han
honom tilibaka!

Men jägaren hade redan satt sig
röreise bort från åkern. Då följde
Signal efter.
Lärkan såg hur rapphönsen slog
sig ner i andra ändan av åkern och
snart hade hon hittat dem där.
*Vilken tur !" ropade hon till Rödhals. oJag såg alltihopa och så rädd,
så rädd.*För all del", sa Rödhals en smula

garen skyndade efter honom.

i

herre.

förvånad. "JäE

Du milde tid! suckade lärkan.
Där i kornåkern bor ju mina vänner, familjen Skönfot! Rågen är ju
redan mejad och allt linet är uppryckt. Under dessa tankar jagade
hon iväg till kornåkern.
Jägaren hade redan hunnit fram
till sin hund. Hunden stod fortfarande blickstilla och såg på sin

på

henne.

var knappast

alls

-Fin hund.- sa jägaren berömmande, tog sin dubbelbössa från skuld-

ran och spände båda

hanarna.

"Framåt, Signal!-

Den rödbruna hunden satte sig i
r'örelse, sakta, tyst, han smög sig

fram.

Lärkan befanns sig i luften, rakt
över jägaren, men hon var så
skräckslagen att hon inte kunde få
fram ett ljud.
Signal smög försiktigt vidare
jägaren följde honom.

och

Lärkan tänkte: Nu, nu kommer
Skönfots att flyga upp och då...
Men Signai smög som förut, vände
sig än åt höger, än åt vänster, men
rapphönsen flaxade inte upp.

-Säkerligen är orrtuppen inne i
kornåkern", sade jägaren. "En gä[Imai en. Ofta flyr de till fots för
en hund. Framåt, Signal!o
Signal gick ännu några steg och
stannade åter med ena framfoten
uppdragen.

Jägaren höjde bössan och befallde:

',Nu, framåt!"

Strax, strax! tänkte lärkan

och
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rädd. För enligt jaktstadgan är det
förbjudet att skjuta oss rapphöns
så länge det ännu står säd på åkrarna. Först när åkrarna står tomma
och potatisplockningen börjat är det

tillåtet. Den här jägaren går bara
på jakt efter orre och änder nu,
men oss rör han inte än."
,"Men han sa själv, svarade lärkan

"att han för några dagar
sedan sköt en rapphöna. De stackars
hetsigt,

ungarna, nu svälter de ihjäl allihopa
när de inte längre har en mor, bara
en farlrt
"Oi, oi, så farligt är det väl inte!avbröt Skönfot henne. "Som om de
genast skulle svälta ihjäI. Titta här,

får jag presentera dej: här har du
tuppen Bakom-Sjön.-

För nu märkte lärkan att det satt
en vuxen tupp bredvid Rödhals och
Skönfot. Tuppen nickade och sa:
"Det är sant att sedan min fru
omkom var det inte lätt för mig att
ensam sköta de små. Nu har jag

fört dem hit och bett mina goda

grannar, herrskapet Skönfots, att
hjäIpa mej. De har tagit sig an mej
och hela min familj. Nu är vi tre
vuxna som ska sörja för barnen.
Ser ni så många små vi har?"
Han pekade med näbben på en

hel liten hjord av rapphönsungar
som höII till i åkern. Lärkan kunde

genast urskilja Rödhals nya fosterbarn bland de andra: Bakom-Sjöns
ungar var mindre, mycket mindre
titl växten än Skönfots och Skön-

bryns.

"Varför är era barn så. . . så små?"
frågade iärkan förvånad.
har
"4," svarade Bakom-Sjön,
haft sådan otur detta år! I "vi
början
på sommaren hade min fru flätar
ett bo, lagt ägg och redan ruvat

några dagar. Då kom några pojkar
och förstörde vårt bo och aila äggen

blev krossade. . ."
-Vilket elände!" suckade lärkan.
"Ja. Sedan måste min kära fru
bygga ett nytt bo, lägga nya ägg
och återigen lägga sig ner och ruva.
På det sättet kom våra barn fram
ur äggen senare än alla andra och
därför är de ännu så små."
-Det gör ingenting, de kommer att
växa sig stora", sa Rödhals glatt.
ska alla hjälpas åt att få dem
"Vi
riktigt duktiga."
Och åter kände lärkan en underlig
klump i halsen, precis som den
gången då Rödhals tog Skönbryns
små föräldralösa under sina vingars
skugga.

När bönderna hade mejat kornet

flyttade Skönfots till veteåkern. När
vetet mejats flyttade Skönfots tiil
havreåkern. När havren mejats flög
Skönfots

till

bovetefältet.

made samman i svärmar på

de

tomma fäiten, sökte gemensamt sin

föda, flög från plats till plats och
vande sina ungar vid långa fiygningar på stor höjd.
Också

vår lärka levde nu i

en

sådan svärm.
Vinden blev kyligare och det blåste
kraftigt och allt oftare regnade det.

Bönderna skördade sitt bovete.
Skönfots flyttade nu neråt fioden
till en potatisåker. Lärkan såg hur

de sprang omkring mellan de höga
potatisfårorna som i trånga gator.
Hon såg hur ungarna lärde sig flyga.
På Skönfots kommando steg hela
ungflocken i luften och flög. När det
kom en ny order tvärvände svärmen

i luften och flög tillbaka, slutade
flaxa med vingarna och gled ner
bland potatisblasten.

Att göra en tvärvändning i full
flykt - det gällde bland rapphönsen
som den svåraste uppgiften.
En morgon flög lärkan samman
med den stora lärksvärmen över
byn. Hon såg hur jägaren kom ut
ur sitt hus som Iåg i utkanten av
byn. Lärkan blev orolig, skilde sig
från sin svärm och sänkte sig ner
i luften. Hon hörde hur jägaren sade
för sig själv ganska högt:
-Så där ja, i dag är det den 1b
september, så nu kan rapphönsjakten börja. Bäst at ge sig ut på

åkrarna."

Hunden Signal var överlycklig

över att få Cå på jakt. Han riktigt
dansade

på bakbenen framför

husse, viftade med svansen

sin

och

skä1lde.

Vår lärka vågade inte förlora sin

svärm ur sikte, så hon flög bedrövad
därifrån för att finna sina kamrater.
Och hon tänkte: Om jag har turen
att träffa på Skönfots igen, så har
nog familjen blivit betydligt mindre.

Säkert kommer jägaren att döda
hälften av dem. Tankarna på vännerna lämnade henne ingen ro.

Lärksvärmen svingade

sig

högt

upp i luften och gled åter nedåt.
Bortom skogen gjorde den en stor
sväng och fram emot kvällen återvände den

till

fälten.

På potatisåkrarna lyste lägerelden
och bönderna arbetade fast det var
sent - de ville utnyttja det vackra
vädret.
Men Skönfots fanns inte på
potatisåkern.

Från motsatta flodstranden kom
i en roddbåt. Bredvid sig
hade han hunden Signai. Båten lade
till, jägaren gick i land och satte
sig vid stranden att vila. Vår påpassliga lärka flög dit och hörde hur
jägaren sa till sig själv: *Vilket slitgöra! Jag har sannerligen inte åtagit mej att ro hundratals gånger
från den ena stranden tilt den
jägaren

Jägaren visade sig inte mera på
fäIten och lärkan slutade upp att
tänka på honom.
Lärkan hade ännu mera att göra
nu. Hösten närmade sig, många
flyttfåglar vidtog redan förberedelser för sin resa tilt den varma

andra. Det fattades bara! Jaga dem
kan den göra som har lust, men vi
letar rätt på en bekvämare svärm.

för avfärden. De ström-

enda jaktbyte med sig och begrep

Södern. Också Iärkans alla släktingar

samlade sig

IB

Har jag inte rätt,

Signal?"

Hunden viftade med svansen.
Solen sjönk redan och med trötta
steg ställde jägaren kosan mot byn.
Lärkan såg att han inte hade ett

att Skönfots på ett eller annat sätt
förstått att överlista jägaren. Kan
undra var de håller hus? tänke

Iärkan.

Som till svar hördes från andra
stranden Skönfots röst:

"En mask! En mask! En mask!"

Och runtom kring ropade unga röster tillbaka: .Tsjitsjire! Tsjitsjire!

Tsjitsjire!" Det var rapphönsungarna som svarade från alla hå11.
En minut senare var lärkan mitt
ibland dem och Skönfot berättade
hur Rödhals fört jägaren bakom ljuset.

"Ifar jag inte sagt att det inte
finns en rapphöna till så klok som
min Rödhals? Hör bara vad hon
hittade på! När jägaren kommer ut
ur sitt hus så vet min fru

det

redan."

"Hur kan hon veta det?-

frågade

Iärkan. "lfon kan väl inte se genom
all potatisblasten heller."

"Det är mycket enkelt: när jägainte sant?"
"Signal? Ja, det stämmer."
"Och så högt som han skäller
sedan! Det hörde Rödhals genast
och utan att säga ett ord flög hon
rakt över floden. AlIa vi andra satte
naturligtvis efter henne."
"Över floden? Jä, det var verkligen slugt uträknat!','
"Den stora hunden letar och letar
efter oss på stranden: han vädrar
våra spår men vi är inte där! Jägaren är slugare. Han anar genast var
vi gömt oss, hämtar en båt och sätter över floden. Men när han går i
land är vi redan på andra sidan."
"Jag förstår, jag förstår!- ropade
Iärkan förtjust. "I{an är därborta
och ni är här; han är häröver och
ni däröver! Och där har han hållit
på och rott fram och tillbaka och
slutligen sagt till sig själv: Vilket
slitgöra! Jag vill hellre jaga andra
rapphöns, som inte är så kloka som
de här!klart". sa Skönfot. "För
"Det är
jägaren
tar det lång tid att komma
över floden, för oss går det på ett
ren går på jakt så skäIler hans hund,

öBonblick."

Solen hade redan gått ner men
att skiljas: de

vännerna hade svårt

var så innerligt förtjusta över hur
skickligt Rödhals dragit jägaren vid
näsan och de ville aldrig sluta att
prata om det.
(I nästa nummer

får ni läsa det
sista avsnittet om vår lärka. Det
handlar om hur hon tog avsked
från sina vänner Skönfots och vad
hon sjöng när hon lämnade hembygden för att fara till varmare länder.)
tIKA SKA DET VARA
Kalle och Ville har börjat skolan.
Fröken frågar vad den sistnämnde
heter:

blev svaret.
- Ville,
I skolan använder vi inte smeknamn, säger fröken. Du heter förstås
William och det kallar vi dig för i
skolan. Och - vänder hon sig till
Kalle - vad heter du då?
- Kalliam!

Konsord

nr 6

Gör vi vår enkla plikt?
(Forts

fr. sid. 5)

I en liten trycksak som ger besk,:d
om tillståndet i Sydafrika, t. ex. att
de vita som utgör 20 olo av befolkningen tar 75 % a,o den samlade inkomsten i landet. *SAdafrikas uita
d,nses har ',*iirldens högsta leunadsstandard - ett uiilstå,nd för fåtalet
bAggt på. flertalets armod och slauerirr, heter det.
Ät dessa 20 0lo hjälper alltså sven-

skar till att säkerställa välståndt-:t
genom att köpa sydafrikanska Produkter! Bör vi inte i stället följa uppmaningen i nämnda skrift där det
under rubriken "Vad du kan göra"
som första punkt anges: *Unduik att
tcöpa sydaf rikanska uaror (f rukt,
konseruer, uiner). Minskat handelsutbyte med utlandet betAder att regimens stiillning f örsuagar.,,
Läs nedanstående förteckning över
sydafrikanska varor som saluförs i

Var också uPPmärksam P;i
varifrån druvorna kommer som ni

Sverige.
köper!

I
a.

6.
9.
10.

Vill

Lösningarna skaii vara oss tillhan-

VÄGRÄTA ORD
vi ha möra.

Dansant fågel.
Stormakt.
Benämning på avdelning

da senast den 1 dec. De tre först
öppnade rätta lösningarna belönas

i

kom-

munala eller juridiska samman-

Möjligt att

ord nr

7".

21.
23.

25.
28.

29.
30.
:12.

33.

t
-1.

5.
6.
7.
B.

13.
16.

17.
18.

20.
22.

,t

26.
27.
?1

Cap Constantia

l./

Bör ens horisont

ha.

Lämnad ensam.
Där är man van vid gäster.

Fick inget efterlämnat.
Ort i Skåne.
Rep ombord.
Var väderleken

i

somras, milt

talat.
Nyss anlända.

Hon är en r'år'ens budbärare.

Tolv rätt.
Vill man inte bli.

Uttryck för genomresa.
LODRÄTA ORD

1.
2.

Outspan apelsiner

Vin:

se.

L2. Häst.
14.
15.
17.
19.

Koo marmeiad

med bokpriser. Märk kuvertet "Kors-

hang.
11.

Se upp för desso voror:

Finner nog köpare.

Rest på matbordet.
Lapplandsvagn.
Obehagligt.

Längtar r'äl skolbarnet efter.
Möjlig.

Trodde.

Hedrades. r-årdades.
Skenor.

Allt

annat än ordning.
Gammaldags attribut till datnernas huvudbeklädnad.

Arbetar för säkerheten.
En Magnus i svensk historia.
Är man på hemorten.
F{ar namnsdag

i

december.

Kan omkastningar vara.
Blommor på bar kvist.
Tidmätare.

Nvinnorna säger sin

mening om bostäderna

Witzenberg
Konj ak:

Cap Brandy

Hyresgästföreningens kvinnoråd i

Stor-Stockholm har beslutat att i
en rad uppvaktningar hos mYndigheter och bostadsproducenter föra
fram bostadskonsumenternas krav
på hur de nya bostäder som ska
byggas bör vara beskaffade ifråga
om kvalitet och storlek. De som skall
uppvaktas är bl. a. byggnads-, fas-

OBS.

är

i

! Varor märkta

"Empire''

regel sydafrikanska!

LÖSNING

TILL

KORSORD

NR

5

tighets- och hälsovårdsnämnderna
(hos den sistnämnda ska man kräva

att utdömningen av dåliga och mindervärdiga bostäder ska intensifie-

ras), vidare direktörerna och styrelserna för de kommunala och allmännyttiga bostadsföretagen och en del

privata bostadsbyggnadsföretag.
Hur våra bostäder skall vara beskaffade och hur våra bostadsområden skall planeras är inte en fråga
som enbart angår arkitekter och bostadsbyggare, fastslår kvinnorådet i
ett uttalande. Till sist är det dock

hyresgästerna bostadskonsumenterna - som skall bo i bostäderna,
använda sig av bostadsområdena och
betala vad både bostäder, Iokaler,
varor, proiektering och Planering,

planteringar och bilparkeringar kostar.

Pristagare:

Kurt

Torkelsson, SiI-

verkällegatan 4, Göteborg. Len;r
Rytterlund. Solgårdens barnkoloni,
Västerljung.
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Srenska Kvinnors
Vansterförb,,trd (S KV)
år 1931 och har utvecklars
rr föreningen Frisinnade kvinnor,

uppstod

som bildades 1914. Det bygger

på

samarbete mellan oiika åsiktsriktningar och har därvid alltid hävdat
sin tro på kvinnornas särskilda upp-

gift för fredens sak och övertygelsen
att samhället måste omdanas till att
motsvara även de kvinnliea medborgarnas behov.

Lek rned farger
Inte måste duken uara uit tör att det dukade bordet ska se testIigt ut. De moderna suenska hemtertilierna i trgckt bomull - t. er.

gardin- och draperitgger i stadig koalitet

ger oss storo möjligheter

att uariera. Hiir leker tertilkonstniirinnan- Inez Suensson djörot oclt
elegant med fiirger. TilI duken i brunt och tegel har hon ualt uita
glas och suarta tallrikar. Dekorationen iir en kruka i, dukens tegelnAans med blommor

i milt

lila.

Yital 100-åring
IA\ tt kunna se tillbaka på ett 100årigt liv är inte många förunnat.
Och ännu färre är väl de som sanningsenligt kan säga att de använt
den övervägande delen av detta så
långa liv till medveten kamp för
freden, för kvinnornas rätt och för
social rättvisa.
En sådan kvinna fyller den 9 oktober 100 år. Hon heter Henriettit
Greuille och är australienska, välkänd och hedrad av sitt lands framstegsvänliga kvinnor. Vid sitt besök
i Australien på hösten 1956 träffade
vårt förbunds ordförande, dr Andrea
Andreen, henne på en kvinnokonfe-

rens i Sydney anordnad av de australienska kvinnornas förbund
Union of Australian Women. I en
artikel i Vi Kvinnors första nr fö:.'
1957 skrev Andrea Andreen bI. a.

från sitt besök i Australien:
"f Australien finns några gamla
kvinnor som gjort en märklig pionjärgärning och som fortfarande är

aktiva och orädda. Den främsta bland

dem. Henrietta Greville, är nu 95
år. UAW är stolt över att hon var
med bland dess grundare. I 65 år har
hon kämpat för arbetarna, för kvinnorna. Är 1894 vägrades hon medIemskap i arbetarpartiet eftersom
l<vinnor inte hade rösträtt. Då kän'r-

pade hon för den och kvinnorna
fick rösträtt redan 1901. Just nu intresserar hon sig särskilt för pensionärernas problem. Och så för freden: på sin 90-årsdag sade hon:
'Det är freden jag lever för.' Fortfarande är hon en sällsynt god taIare, klar och varm; hon öppnade
konferensen, hon talade

i

diskussio-

nen och till den utländska

gästen,

hon hyllades med stor värme."

tiskt förverkliga kvinnornas rättigheter: rätt att rösta och att väljas,
rätt till arbete, till lika iön för lika
arbete och till befordran; rätt till undervisning och yrkesutbildning och
till social trygghet för moder oeh
barn.

KDV och dess nationella organisa-

tioner kämpar för' att tiilförsäkra
alla barn ett lycktrigt liv i trygghet;
undervisning och goda bostäder, hälr'ård, sund litteratur, goda fritidssys-

selsättningar. KDV vill samla all
världens kvinnor oberoende av hem-

o
UR /NNEHÄLLET

NAa fackskolor ger tlickorna
biittre chan s
Smddaghemrnet

i

oLt, ras och livsåskådning

sydafrikanska

VI

K V IN
Ärgång

Fördldraskola i TV
Vi har ett gemensamt språ,k uår uilja att siikra freden

PA det att miinniskorna må
Barnet och jordgloben
otruktbart

De försummade småbarnen
No'-ueller, barnsidor, korsord,
sömnadstips och modebilder m. m.

OMSLAGSBILDEN: Alltför
nära det I'arliea . .
.
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Redaktör och ansvarig utgiv.:
VALBORG SVENSSON

I redaktionskommitt6n:
SIGNE FREDHOLM

BIRGIT

JANSSON

*

leua

lidande

försvar

Tidningen

uaror?

Suartsjukan ett

till

av freden.

Linköping

stimulerar till etterföIjd
Gör ui uå,r enkla plikt? Boj-

kottar ui

SKV är sedan maj 1946 svensk
sektion av Kvinnornas Demokratiska
Världsförbund (KDV), som omfattar
över 200 miljoner kvinnor i B0 länder.
KDV och dess nationella organisationer kämpar för att vinna och prak-

Utkommer med nio nr per år
Prenumerationspris per år 6 kr
Lösnummer 75 öre
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