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Inför 1956

T'lHr'örrt vill j.rg s:igrr att jag gläds över r95y. Dor

iivertygelse om nröjlighcten och nödvändigheten av

rtt r.rnclvika krig sorn nti bärs upp av världsopinio-
nen har inte funnits på tio år. I novcnrber 1945 då

Kvirrnolnes Denrokratiska Världsförbtrnd grund:r*

cles i P:rris och då vi lovac{e att "kiimpt Lrtan åter-

viinclo tör cn v:iurktig frccl" clå kände världen på

S;lnmr.l sätt sottr tiu. Uncicr clct ktrll:r krigets år har

frcrls;rrbctrrnr ånyo byggt trptp cler-rn:r världsornfat-
trnclc folkvilja För fred. I år ser vi dcn kler:t.

Dct har r',rrit ctt unclerbart år. Tänk på rlrötct

rncllrrn dc fyr.r storr - ctt steg ltlot törverkliganclc

:1v FN-staclgans orcl otll att "öv:t f ördragsamhet

och levl i fred tnecl vlrandra som goda grenner".

Och tiink på atortrkonferensen i Gendve - 
franr-

tidcns port iippnades på gliint för oss. Och tänk

Ur att nyutkom,ilen diktsamling a'u

iiven på utrikesministernrötet - ingenting biev av-
gjort, nej, men ingen drömmer f'ör den skuli on-r

ktig. Inte eru USA:s press tror iängre på möjlighe-
ten av militära lösningar av problemen, styrkans
politik lider nederieg.

Utgångsiiigct för r9t6 iir gott. Men det finrr.s

nrång;r faror, krigets krafter iir hclt visst dcsperrtx.
Dcn ytterste vlksrrn-rhet iir: ev nöden från deras sidtr

som kiimpar för den cnda utvccklingslinje sonr

finns den varaktiga fredens linje. I)ct behövs

ett cnigt samarbete mcllen fredens krafter i all;r
länder så att cn klarsytrt och lyhörd världsopinion
skapas. En opinic)n sor1l krävcr rteclrustning och f-ör'-

bud nrot massför'störclscvapcn, iik.rcl,c fijrbinclclser
rnell:rn ell,r l;inclcr', ircdlig,r liisning:1r 11v;rll:r svår:r

striclsf rågor.

Alltså rnåstc vi fiirh,rndll och förh.urcll:r, rlct iir'

löseriorclct för 19t6.Att vi nu får r6 nyt statcr till
IrN blir cn fin rryårsp'rrescnt. Karr-skc sk:rll tgt6
se Folkrepublikcn Kin:r i FN. Dctt:r nya år börjar
nrcci stor;r rnöjlighctcr'. Vi elle måstc hjälpas åt att
för'crklig'r tlct'u' 

Atttrrea Atttrreett-

l\'/u trhtgs ai pi tle ,tita trotto(trertt,t.
Septembers sltröda dagar ar t'arbi.
Staden bar en t),ngre melodi
ocb rytnten bugger
b,?rt ocb stötigt sont e/t p,tlkratt.

[.juset t'l],tr, t'cberrött i dintmatt
t'rån shvlten över en ntetallt'abrih.
.A/yss mötte jag en ntash azt kosnrctile .

Hon höll munnen sluten,
sntinkad i ert frusen, aiolett fi)t4715.

Al I öert ta a',- ut st.r,ic ht I yk1 5lpg7 1

skälzter öaer ntörbntt uatten.
(rt ?å bron i storstadsn.dttett

rrr södertntmeltts råa stntpc
rrssslar ctt t'örsenat tåg.

TTJRE ERIKSSON

Sliperskan Höstnatt
LIr en dag sctnt libut ett skru'ustiid

ared tartlearna sig loss

ocb t'arm att Varleens kastanjer

brärtt upp sirta vita bloss.

Hon synade bastigt naglarna,

c t t skvallrande oljer and,
ocb nätbinn(tlt såg aäl ännu

ett gnistregn ur smärgelsand..

När de sudrt(1 saalorna
klöa t'örsilarad lut't

t'ick klokbeten en sku.gga

aa irrandc ot'örnut't.

.9,i kont. d.i iintligett 'u.t:(tett

l,,i sin"t glattsli.trta slrår

tttt'tr l,incc iröjde känslatt

.tu en t'örskingrad vår.



SKV-at'deluingett i Brotttrti,r btt
t ctlig/tct med dt't rrltlttop.rrti)/ lrl-

.riinde.r Ir;in fuIödrrtrtt.r l''iitId.rk,.,tt'
gre.r.r iLrUr.rattte i.totttrt.t t4gi/ /tpl)

till di.rAu.r.rion frigtn ont brtrnen.r

och uilgdoilleilJ upplo.rtran, ltur
bentntel, löräldrarna, .rAolart, öt'er

/tut,ud tage/ .rantbiillet pi)t'erhar den
under uppt'lixlåren,

Son inledning till debatten höll
dr Mar{t Kranl; ett &.r.,rt lörelii.t-
ning ol)/ barnet i lör.rkole,)ldern
och gtt'u,igr,r t'xeupel p'i lr,ige-
.rtällningar .tot/t trunde /iiittr tot)/

underlag lör netirgrr/bylc.
Redar lörsta At'iillen blet' r'år

dishtt.rsiott .rå onlal/tnd.e ocb be-

bandlade så många in/re.r.ratta och

t,)ktiga lrcigor att jag enda.rt kan

åter.q,e elt del dt'den hiir,.räger
/tott.

MARGIT KRANTZI

;ffi

t|PPFOSTRAII

I FRI}|IT ILLTR $LAPPI|ET?

l)et undras ofta hur det kommer
sig att många av vår tids ungdo-
mar tycks sakna politisk och social
medvetenhet. Det påstås att de fles-
ta ungdomar inget vet och inget vill
veta om den svenska arbetarklassens
hårda kamp för fred, frihet och en

rättvisare ordning. De f örstår inte
att den karnpen inte är slut utan
måste fortsättas. De står likgiltiga
och i en del fall närmast fientliga
till sin egen klass historia och måI.

Detta gäller inte så sällan även
ungdomar vars föräldrar aktivt del-
tar i den progressiva rörelsen. Arbe-
tarbarn, som genom ekonomiska upp-
offringar från föräldrarna eller på
egen hand kämpat sig fram till en
akaclemisk skolning återfinns alltfrir

sällan bland dem som arbetar f cir

en demokratisering av utbildningen.
Mycket ofta är det just dessa sont
säger att för den som verkligen vill
finns det alltid möjlighet att stu-
dera.

Det är ett känt faktum att det är
svårt att samla ungdom till ett möte
med rent politiskt eller kulturellt in-
nehåll. Arrangörerna måste alltid
räkna med att kombinera ihop det
med s. k. lättare underhållning och
dans för att få tag i den unga publik
som man vill nå.

Kan vi slå oss till ro med att vända
all vår kritik över dessa fenomen
mot skolan, samhället, olämplig film
och litteratur? Har inte vi vuxna
också ett indivirluellt och personligt

Ittgt'tt,tt o.r.i öi/.rtrtt d"it t)d tillbtka d,i
de't ttn.re)g.r tt(t/ilr/iKl,t/l ".tlot(t.t.1t/er" .rtiitt-

d)gt.tkulle b,it,t,ut.rt,tr [ör de ntindre och

t,i bclt .rirt röte'.re.i ri/:e't /:ii tittttitd. Met
.rtr tt nttut/t,i/ltti ttgt'tt ttt e/lttt .r 1.r kottett c,ch de

r/örrer i)nhe/ lör'de tit)ttdre iir bt'tiktnde

lör htrtten.r kiintloli t'.

ansvaf f rir vad som händer? Jo visst,
vi far aldrig stanna i passivitet. Vi
progressiva rnaste enigt sla tillbaka
det som har dåligt inflytande på våra
Larn och hjälpa dem pä spår till det
som är värdefullt och som kan entu-
siasmera dem.

Det klagas ofta över att våra ungar
är tlestruktiva, att cle saknar respekt
och känsla för det sorn de vuxna
med stor möda byggt upp. Är det me-
ningen att barn ska fä göra precis
som de vill, och kan det ge dern
"hämningar" om man ingriper hind-
rande? Kan man inte krär,a något av
barnen, och när ska nran böria med
det?

Den yrkesarbetande morlern blir
all1. vanligare. I-Ion ska intt: lrara sl<ir-
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ta sitt jobb och bidra till familjens
uppehälle. Hon ska också sköta hem-
met - alltför ofta helt utan insats
från någo4 av de övriga familjemed-
lemmarna. Hon ska städa och vara
passopp för hela familjen. Håller det
inte på att bli de yrkesarbctande
kvinnorna som får sitta hårdast
ernellan? Enligt min mening vinner
man inget på att låta barnen helt
slippa utföra småsysslor i hemmet.
Man ska inte tro att de sedan plöts-
ligt i tonåren spontant börjar hjälpa
till. Barnen måste redan från första
stund uppleva hemmet som ett kollek-
tiv, där var och en har sina uppgifter
och där alla sysslor är viktiga. Mån-
ga mammor tycker att det är enbart
besvärligt när barnen vill hjälpa till.
Det går mycket fortare att göra det
själv och det blir bättre gjort. Men
så får man inte tänka. Barnen måste
från början få vara med, diska och
slaska, baka och mjöla ner.

Vi måste pruta av en del på att
våra hem ska vara finputsade och
perfekt prydliga. Det håller på att
ta loven av både mammorna, barnen
och trivseln. Låt bii att ständigt
springa och plocka upp! Låt det vara
lite dammigt och stökigt ibland och
låt ungarna få ha kul med sina lek-
saker och sina kamrater! Låt hem-
met även få vara deras hem, inte
bara ett uppvisningshem för våra
l-.ekanta. De vackra bilderna av smak-
fullt inredda hem i våra veckotid-
ningar är på ett sätt bra, men ack
så sterila! Allting står på parad och
det finns sällan en sak som visar
att det pågår någon sorts aktivitet
i hemmen. De är sterila som möbel-
utställningar. Så ska inte ett riktigt
hem se ut. Risken är stor att vanligt
folk, som ser dessa bilder, tror att
cletta också är vardagens ideal !

Fri uppfostran är något som allt-
för många missförstått. Frihet i upp-
fostran är inte detsamma som slapp-
het. Visst har vi rätt att kräva nå-
got a*,r barnen. Visst har vi skyldig-
het att hindra dem från att förstöra
och lära dem akta och ta vara på
det som finns i hemmet. Självklart
måste man veta att skilja på det
som är viktiga och oviktiga saker.
Det kan inte hjälpas att vår 3-åring
råkar slå sönder några delar av vårt
köksporslin. f varje fall är det inget
att röra upp himmel och jord för.
Men vi har böcker, kanske en dyrbar
radio eller annat som vi är rädda
om. Då måste vi också lära barnen
att det finns saker som man måste

4

l) en I december fyllde Dolores
Ibarruri 60 år. I år blir det 20. år
sedan hennes namn började bli känt
över hela världen; Dolores lbarruri _-
La Pasionaria. För allade som
med varje fiSer i sin varelse följde
den spanska republikens kamp i de

bittra åren 1936-38, då Spaniens
folk fick utstå fascisternas general-
prov inför det andra världskriget __

för alla dem blev "La Pasionaria"
symbolen för sitt folk, dess okuvliga
frihetsbegär och dess hjältemod i
kampen för rätt och sanning.

I sitt eget land var hon redan
dessförinnan känd och älskad av alla
dem som satsade på en ljusare fram-
tid. Hon, gruvarl-etarhustrun och
parlamentsledamoten, som inte bara
kunde tala men också handla.
Hennes kamp för det arbetande fol-

kets intressen hade fört henne själv
innanför fängelsemurarna - när hon
som nybliven parlamentsledamot gick
direkt till fängelset och krävde att
de 940 fångar, som dömts och inspär-
rats för sin kamp för den spanska
republiken skulle friges och förklara-
de att hon själv som medlem av
parlamentet tog ansvaret för -det 

-
då kände begeistringen inga gränser.
Befriandet av fångarna i Oviedo -
aktionen ledde till seger - var en av
de stora aktioner, som grundmurade
hennes anseende bland allt vad Spa-
nien ägde av progressiva människor.

I september 1947 besökte hon Sve-
rige. Det var när KDV:s exekutiv
sammanträdde i riksdagshuset. Då
ordnade SKV ett stort möte i Eriks-
dalshallen och ingen av oss som var
närvarande den gången i den full-
packade salen lär någonsin glömma
mötet med Dolores Ibarruri. Hennes
skildring av det spanska folkets li-
danden grep oss alla, hennes flam-
mande hat mot kriget tände också
de tvehågsnas hjärtan. Och det var
inte bara hennes glänsande talekonst
det berodde på. Djupt kände och
visste vi alla att framför oss stod en
kvinna som lidit, kämpat och sörjt.
Hon, gruvarbetarhustrun från Astu-
rien, visste vad moderssorg är: fyra
av hennes barn dog i späd ålder
därför att fattigdomen hindrade för-

Dolores Ibarruri

6o är

låta bli eller vara försiktig med. Ju
färre förbuden är, ju bättre.

Barn ska också lära sig att städa
efter sig, hänga upp sina kläder, hjäl-
pa till i köket, gå ärenden - och det
även utan mutor. Med fri uppfost-
ran - åtminstone så som jag upp-
fattar den - avses snarare demo-
kratisk uppfostran. Barn ska ha
rättighet att yttra sig och att kriti-
sera oss vuxna. Vi ska redan tidigt
öppet tala med dem om vad som
händer och sker, låta dem höra på de
vuxnas samtal och gärna göra sina
små inpass. Man ska besvara deras
frågor sanningsenligt och ta sig tid
att så enkelt som möjligt förklara
för dem t. ex. de aktuella händelser
vi föräldrar diskuterar i deras när-
varo. Man ska inte underskatta barns
förmåga att förstå och inte avfärda
dem med att "det där begriper du
inte än". Detta är demokratisk upp-
fostran: att låta barnen få ta del av
våra åsikter, vårt arbete och låta
dem känna att deras insats betyder
mycket i hemmet och i framtiden.

Margit Krantz.



De första i Europ)a,

som tillkä*Pade tig rösträtt
l-
F inlands Demokratiska Kvinnoför-
L,und, som motsvarar SKV i vårt
land, hade kallat alla finska kvinnor
till förbundsdagar i Helsingfors den
4-6 november 1955. Mötet, som ägde
rum på Helsingfors Universitet, hade
samlat omkring 700 deltagare från
alla delar av landet, representerande
olika yrken och sammanslutningar.
Fabriksarbeterskor och intellektuella,
småbrukarhustrur och husmödrar
från städerna, kontorister, hembiträ-
den och affärsbiträden samt många
andra yrkeskategorier återfanns bland
de församlade. Fackföreningar hade
sänt representanter, och som obser-
vatörer deltog medlemmar av Martha-
förbundet, motsvarande våra husmo-
dersföreningar, sam Småbrukarför-
bundets kvinnoorganisation och Arbe-
tarnas Kooperativa kvinnoorganisa-

äldrarna att ge dem den läkarvård
och medicin som behövdes. En son
hade hon kvar, han stupade i slaget
vid Stalingrad.

Fjärran från sitt älskade Spanien
har Dolores Ibarruri firat sin 60-
årsdag och fått mottaga hyllningar
från hela världen, icke minst från
KDV, vars avhållna vicepresident
hon är, och alla dess sektioner i olika
länder. Nu är hennes en gång så
skimrande svarta hår silvergrått men
i de mörka lysande ögonen brinner
ännu samma eld som en gång fick
henne att slunga ut de tappra orden:
"Hellre dö upprätt än ieva på knä!"

tion. Utländska delegater hade kom-
mit från Frankrike, Sovjet, Lettland,
Sverige och Tyska Demokratiska Re-
publiken.

Finlands Demokratiska Kvinnoför-
bund (F. D. K.) har arbetat i tio år
och är en av landets största kvinno-
organisationer med c:a 30.000 med-
lemmar. Förbundets tidning - NY
KVINNA - utkommer i 78.000 ex.
varje månad.

Förbundsdagarnas arbete, som till
stor del var uppdelat på olika delega-
tioner, gällde den slutgiltiga utform-

Brit Hednan (andra fr. a.) i

Flnlands kvinnor har nyss flrat
50-årsminnet av den kvinnllga
rösträttens införande i Finland.

Vid det storstilade förbundsmöte

som den finska KDV-sektionen
genomförde i Helsingfors i novem-

ber deltog som gäst från SKV
fru Brit Hedman, som här berät-
tar om mötet. På bilden t.v. några

ombud från Kainuu-distriktet.

ningen av en "Deklaration om Fin-
lands kvinnors rättigheter". Utkastet
till denna hade förbehandlats vid
otaliga diskussioner ute i landet
bland kvinnor på arbetsplatser, före-
ningsmöten o.s.v. Deklarationen ut-
trycker kravet på fred samt de socia-
la, ekonomiska och kulturella krav,
som under de senaste åren växt fram
ur de finska kvinnornas behov.

En av huvudtalarna under den för-
sta mötesdagen - fru Hellä Meltti -utgick från att det i år är femtio år,
sedan Finlands kvinnor som de första
i Europa tillkämpade sig rösträtt.
Ännu återstår dock mycket, innan
den finska kvinnan nått full likstäl-
lighet med mannen i fråga om möj-
lighet att fritt välja yrke och avan-
cera inom detta o.s.v. Ur de många
föredragen och diskussionerna växte
fram en rik bild av det finska folkets,
och i synnerhet den finska kvinnans,
situation i dag.

Minnet av kriget är levande och
önskan om fred fanns som en grund-

santal rned några linsAa kt,'innor.

BSIIT HETIMAN:



Barrr böcker

ton i ailt sonr yttlacles på kongressen.
Ivlanga sociala l:ehov är i trinland
siirnre tillgodoseclcla än t. ex. i Sve-
rige. I,Ian saknar allmiin sjukförsäk-
ling. Folkpensionen är frir liten för
att ge nagon som helst möjlighet till
existens. Bristen pa sjukhusplatser
är skriancle och förlossningsvärden
är ytterst eftersatt. Särskilt stora
svarigheter har cle små lanthushal-
len. 14 av 15 kök på landet saknar
vatten. Bristen pa vägar och elek-
trisk kraft försvärar situationen i de
noldliga distrikten. Liksom i så mån-
ga andra länder är bostadsbristen
ett av de största sociala problemen.

I Finland finns 800.000 kvinnor i
förvärvsarl-ete och endast 400.000
som enbart arbetar i hemmet. Ändå
skulle flera kvinnor behöva yrkesar-
bete inom industri eller andra nä-
ringsgrenar. Uthyggnad av den fin-
ska industrin är en av de viktigaste
förutsättningarna för förbzittring av
landets ekonomi. Inom industrin lik-
som andra yrkesgrenar har den fin-
ska kvinnan visat sig fullt jäml;ördig

6

I)Ltt ,qc,d,r b,.,trett - r )lLen k'illt till
l.1t'kt iir d"n icte jör det.r,.,n li.irt rig

tJen. 'l'ill de'r.rt l'1c&/ig,r böt

Sllttöt,, lottt /ii.rer lltik r,i de t:l:tt.t
r)//t'r brt g/,tgttt. flott /tör til/ der he-

/t.qtuiL btt ttgrultp .rcnt SKV-,tt delrtitt-
ge;t [:.1 r'rt/öt et tt i Stock/tctln] .)tKLttli.tetLtl

,,t'/s .ro/)/ tutder lrt Et t Dtttiel.rrottr
ledn)tg .rittt.get', datt.t,rt,.,t'/t .rpeltt
t!'r/er ILi del iir ert lröid t// se r.tch hört,

med mannen i fräga om prestation,
men hennes lön ligger betydligt under
mannens inom de flesta yrken.

Det var mycket stimulerande att
uppleva de finska kvinnornas mecl-
vetenhet och deras energi i arbetet.
Man mötte dessa egenskaper både
hos de många kvinnorna utifrån av-
lägsna delar av landsbygden, vilka
yttrade sig i diskussionerna med en
imponerande saklighet och formell
klarhet, och hos de kvinnor, - en
Sylvi-Kyllikki Kilpi eller en Hertta
Kuusinen för att blott nämna två ---
som man så ofta läst om och som
det var en upplevelse att få träffa.

För en svensk delegat framstår
F. D. K:s verksamhet som ett mycket
uppmuntrande föredöme, och den
bredd och intensitet i arbetet, som
förbundsdagarna i Helsingfors vittna-
de om, borgar för att de finska kvin-
norna kommer att genomdriva de
krav och uppgifter, som då formu-
ierades.

Bollnas

Iämnades. En av ortens f örfattare,
Karl Rune Nordkvist, har
pratat om barnlitteratur och vi har
diskuterat barn och leksaker.

Denna serie avslutades den 27 nov.
clå vår avdelning ordnade en leksaks-
och Larnboksutställning samt visade
L arnf ilm. Utställningen var arrange-
rad i Folkets Hus. För att finansiera
d:t hela tog vi inträde: en krona för
vuxna och femtio öre för barn, men
på detta fick alla kaffe resp. saft och
hembakat bröd! Inbjudningskort sän-
des till kvinnoorganisationer, fack-
föreningar, skolmyndigheter och lära-
re, barnavårdsnämnder m. fl. Till ut-
ställningen kom ungefär 170 besöka-
re, därav drygt hälften barn.

Utställningen ville visa vettiga, ro-
liga, utvecklande leksaker, som vi
föräldrar bör bygga upp vårt leksaks-
val omkring. Leken är barnets arl-.ete

var en slogan. Leksakerna är inte lyx
i vårt industrialiserade samhälle.
Barn i staden är i större behov av
lekmaterial än landsbarnet. 1953 om-
sattes i Sverige enligt Kommerskolle-
gium f ör c:a 40 miljoner leksaker
(import 28 milj.) När det nu har bli-
vit en så stor handelsvara är det
synnerligen viktigt, att vi följer med
vad som är riktiga leksaker, frågar
efter sådana i butikerna och ställer
krav på produktion och import att
dessa lämpliga leksaker skall fås till
hyggiiga priser.

En undersökning bland förskole-
b.arn har visat att de material som
framför allt roar och intresserar bar-
nen i dessa åldrar är modellera,
klossar, färger, kritor, sax och pap-
per. Därefter kommer dockan och
s. k. rörelseleksaker: bilar, tåg, o.s.v.
Som trea kommer mönsterleksakerna:
puzzlen, pärlor att träda på tråd m.m.
Sist på listan står de mekaniska lek-
sakerna som ändå säljes mest,
även till 4---5-åringar!

Vår utställning framhöll också att
ju längre en leksak behåller intresset
ju billigare är den (exempelvis mec-
cano), ju mera den utlöser barnets
aktivitet och fantasi ju bättre.

Barnboksutställningen omfattade
böckerna från den första bilderl-oken

leksakef En bra

p ollnäs-avdelningen har i över ett
ar vicl sammanträden och inbjud-
ningsmöten sysslat med bl. a. "Barn-
och ungclomsårens problem". Dr.
Flelena Svantesson har in-
lctt tle tliskussioner. Som underlag
för tlessa har vi haft Margareta Em-
lring; Vardagsfamilj samt
RertilGillqvist: Känn ditt barn.
-fva sammanträden har särskilt äg-
nats föräldlarnas sexualupplysning
till Larnen med inledare av en kvinn-
lig gynekolog. Litteraturanvisningar

utstcillning i



SAIVIHATTET
oeh barnfumiljerrua
T
I september 1954 uppdrog statsrådet
Ulla Lindström åt fil. lic. Brita Äker-
man Johansson att inventera de fa-
rniljepolitiska åtgärderna i Sverige.
Som experter skulle fil. dr. Erland
v. Hofsten samt fil. lic. Krister Wick-
man biträda.

Redan efter ett år förelåg det
första resultatet: "Samhället och
barnfamiljerna"* och inom kort lär
en utredning om deltidsarbete fram-
läggas.

Det är raskt marscherat och man
kan verkligen vara utredarna djupt
tacksam att de på så kort tid fått
fram ett så rikhaltigt material. Ut-

* Statens offentliga utredningar
1955: 29 Socialdepartementet.

fram till tonårslitteraturen. Vi hade
försökt göra ett urval bland klassiker
och nyutkomna böcker. Dessutom var
fru Elisabeth Öije -- som varit med
och sammanställt ABF:s barnboksut-
ställning i Stockholm _- hos oss och
hon hade med sig en del av denna
internationella utställning. För oss

här i Bollnäs var det en upplevelse
att få se dessa fina böcker. Även om
vi inte förstod språket så gladdes vi
dock åt den enastående typografin
och de goda illustrationerna.

Barnf ilmerna vi visade var fina,
men om någon annan SKV-avdelning
följer vårt exempel råder vi att inte
göra programmet så vidlyftigt som
vårt blev. Det var inte mindre än tre
filmer som visades: en fransk teck-
nad färgfilm om två småfåglar, en

tjeckisk dockfilm i färg "Draken"
samt den franska filmen "Bim, den
lilla åsnan". Alla tre var oerhört
charmerande, den senare, som tog c:a
50 minuter i speltid, var en utsökt
berättelse om en tunisisk pojke och
hans äventyr samman med sin lilla
åsna. Publiken var begeistrad och
vi själva glada över vår lyckade ut-
ställning. Vi tror att den gav anled-
ning till många kloka leksaksinköp
i Bollnäs inför julen. . .

Ilrit.

oo

En liten unge iir det liut'li-
p.rte i t irlden tlcker t,trie
tttor oclt f,rr. Och iitdci siun-

Aer nativileten... Vilket
t t'it'elsutan beror Pit att de

.ront tnakten hat,er är liha
rönniga som det här knytet

u|ir det gäller att sJtt,t sig, itt
i barnlanriljernas Problen.

redningen är inte bara innehållsrik,
den är dessutom lättläst och kau
verkligen rekommenderas en och var
som vill veta hur barnfamiljerna har
det i dagens Sverige.

I denna korta artikel är det givet-
vis omöjligt att lämna en utförlig
redogörelse över det intressanta in-
nehållet jag får nöja mig med
några axplock.

Utgifterna för ett barn beräknas
till 165 kr. per månad; om moderns
arbete beräknas till kr. 125 per barn
och månad (vilket åtminstone ingen
kan säga är för mycket) alltså sum-
ma kr. 290:- per månad. Det är pre-
cis vad barnbidraget är per å r. Om-
kostnaderna för tre barn belöper sig
sålunda till kr'. 870:- pef månad.
Det är alltså inte så konstigt att fler-
l-arnsföräldrarna är kroniskt penning-
svaga. Konstigare är faktiskt att matr
inte hör deras knorrande mer än man
gör. Men det torde bero på att de
är så få. Familjer med tre eller flera
l-.arn utgör endast 8 procent av den
vuxna befolkningen. Till barn räknas
rnan oln man är under 16 år.

Sverige och österrike har läg-
sta nativiteten i världen.

På sätt och vis har svenska folket
dock gett sitt svar till de orimliga
kraven på de stora familjerna. De
nekar att bli sådana familjer helt
enkelt. På 10 år har nativiteten
sjunkit med 22 procent. Sverige och
Österrike har den lägsta nativiteten
i världen.

I de flesta länder utsträcks åldern
ftjr erhållande av barnbidrag några

är t-rm Lalncn studerar, men inte hos

oss sorn bekant. Sverige är det enda
Iand tlär barnantalet inte har något
som helst inf lytande pa skattens
höjd.

Alltfler gifta kvinnor- söker sig ut
pa arbetsmarknaden. Ären 1945-50
ökade de med 55 procent. Ca 40 pro-
cent av de heltidsanställda kvinnorna
är gifta. En fjärdedel av de yngre
gifta kvinnorna har yrkesarbete. Un-
gefär 213 procent av trcbarnsmödrar-
na har någon sorts förvärvsarbete,
heltid eller fritid. - Av 600.000 gifta
kvinnor under 65 år utan minderåriga
barn saknar 400.000 helt förvärvs-
arbete. Tänk vilken reserv av kunr-rig
arbetskraft! Vad skulle inte här kun-
na göras om lämpliga arbetsmöjlig-
heter funnes.

Alltför få daghems-
platser.

På dagshemmen finns i hela Sve-
rige plats för ca 10.000 barn. Familje-
claghemmen tar hand om 1.770 styc-
ken. Endast 7 procent av våra
ungar i åldern 4-7 är går i försko-
lor.

Till tröst för de mammor sonr mas-
te lämna bort sina barn och får hrira
att det är så farligt för de stackars
ungarna att vistas på daghem kan
meddelas att en dansk forskare, Si-
monsen, undersökt barn mellan 1-4
ar och konstaterat att daghernsbar'-
nen hade en fullt normal utveckling,
trots att hemmen varit "mycket otill-
fredsställande". Till samma resultat
har några amerikanska forskarc
kommit. Däremot låg anstaltsbaln,

7

w"



Ittt mötas
på höEsta niuå
D", blir mer och mer omöjligt att
isolera sig, att skärma av och bara
hålla på sitt. Det blir mer och mer
svårt att stå i en gruPP med skarPa
gränser, politiska eller andra, med
sin ideologi och sitt fasta program'
antingen gruppen nu gör ansPråk På
staten, på rasen, kulturen eller det
speciella intresset som det samlande.
Varför är det så svårt? Man skall
väl veta vad man vill. Man skall väl
ha klara linjer. Kunna skilja på rätt
och orätt. Vi kan väl inte vara så
rädda och försiktiga så att vi slätar
ut allting. - Nej, säkert inte. Jag
säger i alla fall: Det är svårt att vi
är osäkra och rädda, därför att vi
nu står vid ett vägskäl där männi-
skan aldrig tidigare har stått och
där hon aldrig tidigare skulle ha
kunnat tänka sig att stå.

Det är säkert tjugufem år sedan
Elin Wägner stod uppe i vår vindsal
och påminde om den gamla folksagan
om grytan som kunde koka gröt bara
man sade: Koka gryta! Och det gjor-
de den tills alla höll på att drunkna
i gröt, för man kom inte ihåg eller
hade inte lärt sig den senare troll-
formeln: Stopp gryta! Nu beror det
på om vi hinner lära oss den innan
det är för sent.

I varje fall har vi alltjämt avgö-
randet i vår hand: att spränga alla
broar eller: att spänna ett nät

alltså sådana som helt vistas på an-
stalter, efter i utvecklingen.

65 procent av alla skolbarn får mat
i skolan. 220.000 barn får alltjämt
ingen skolmåltid. Värst är det i Små-
land, Blekinge och Skåne. f Kristian-
stads län exempelvis får endast 17
procent skolmåltider.

Ja, man kunde fortsätta länge än,
men detta får räcka tills vidare. Ut-
redningen rekommenderas som mate-
rial för diskussioner och varför inte
studiecirklar.

Eva Palmrer.

I

Vid ett miite som Fngelstadför-
bundet höll i Lillehammer i Norge
för några månader sedan inledde
lärarinnan Ebb a Ho I gers s on
debatten med ett anförande, vari
hon betonade samarbetets nödvän-
dighet i en tid då mänskligheten
måste välja mellan att "spränga
och sprängas eller att binda ihop

i och leva vidare". Vi återger här

| ". del av hennes anförande.

starkt nog att omfatta allt och alla.
Med mindre går det inte. Det är va-
let: att spränga och sprängas eller
att binda ihop och leva vidare.
Nog får vi väl ännu säga att männi-
skans märke inte bara är att för-
skingra och ödelägga utan också att
tro och arbeta, att längta och skapa;
inte bara såra och splittra utan ock-
så läka och försona. Det ryms inom
samma bröst. Det är denna tragiska
men likväl hoppfulla blandning som
ändå - genom allt - gett och be-
varat liv och som gett livet värde.
Därför kan man gott säga att det
rentav är verklighetsfrämmande och
så gott som hopplöst att ge sig ut
och söka upp "de goda", de med fulla
rätten på sin sida. Det enda och det
livsviktiga är att det positiva på alla
håll och hos alla parter får sin chans,
att den goda viljan skall hinna
sträcka sig ett litet stycke framom
sin motsats innan den fryser till eller
vissnar i misstänksamhet och mot-
stånd.

Det är en skärpt iakttagelse och
lyhördhet vi behöver. Tillfällena får
gripas där de möter oss. De är sä-
kert många fler än vi i allmänhet
tror. Vägen kan gå fram där vi
minst anade.

Om vi för ett ögonblick skulle låta
själva storpdlitiken illustrera något
här. Det kan vi ha rättighet till, så
tätt som den drar oss förbi, förresten
går rätt igenom oss. Vi förbluffas
över de tvära omkastningarna. Både
i öst och Väst. - Vad nu då? -

Jasså, låter det så nu? - Kan man
tro på det där?

Visst kan man tänka så. Men inte
bara så. Vi har helt enkelt inte tid
att bara konstatera missgrepp och
misslyckanden och det motsägande
och de tvära vändningarna, eftersom
det är frågan om något mycket större
än allt detta. Det är de nya möjlig-
heternas politik det är frågan om.
Nog har vi väl ändå denna långa och
kalla vår gång på gång känt liksom
en varm pust - en hoppfullare ton
än vi är vana vid. Och det var verk-
ligen något högst ovanligt som in-
träffade efter det engelska valet.
Samma händelse och situation togs
som täckning och bevis för båda de
motsatta sidornas innersta och bästa
önskningar. I Amerika: Det här be-
tyder ett ännu starkare samarbete.
I Ryssland: Det engelska folket vill
gå tillsammans med det fredsälskan-
de (ryska) folket. Visst är detta en
förenkling och ett behov att inför de
egna visa hur rätt man haft. Men att
man lägger ut texten så är likafullt
det nya och glädjande. Man vill tyda
till det bästa.

Så karska är nog inte de stora
heller att de inte önskar - vi skulle
inte tala om behöver hopp-
fullare vindar. Att de själva har sått
den stora stormen förändrar ingen-
ting i detta. De går faktiskt betyd-
ligt längre än Björnson när han låter
Arnljot Gelline säga: Freden er god
at vinde, jeg skal gjöre et eneste
kast ud efter den endnu. Där
görs många kast, hur underligt vi än
tycker att det både låter och går.
De gamla vägarna och gränserna sit-
ter inte så hårt låsta. Det knakar
till i system och ideologier. Men allt
står på spel, inte mindre än allt.

Själva meningsutbytet har fått en
annan, en mänskligare ton. Männi-
skorna tillåts att vara litet mer än
bara språkrör för benhårda teser och
riktningar. Hur har vi inte dragits
med de färdiga inställningarna och
svaren på allting. Inte bara hos de
"stora". Och länge, alltför länge kan
vi tycka, har ideologier - läran -program och organisationer anam-
mats som de enda osvikliga rnedlen
för att vinna något. I dem har
"tryggheten" haft sitt fäste. Fast i
dag står vi vid otrygghetens yttersta
gräns.

Att livet, inte det inriktade och
likriktade skall få sitt, att männi-
skorna, en och en, skall få finnas till

t-



ill ödrar,
Ni ar den kraft som eaigt

ocbbetuingar,,.

r
J ag vänder mig till kvinnorna, till

mödrarna. Inte bara till de tvåhund-
rasjuttiofem tusen kvinnorna i Ame-
rika, och de miljontals europeiska
mödrar som miste sina söner i det
senaste hemska kriget, utan också
till de mödrar vars barn hotas till
livet i morgon eller om något år.
Varför tiger ni, ni som födde dem
med smärta? Varför höjer ni inte er
mäktiga stämma mot vanvettet, som
hotar att svepa världen i förgift-
ningens moln? Ni mödrar är den en-
da och eviga kraft, som oupphörligt
sår igen den av döden härjade jor-
den. I varje stund faller någonstans
en människa för dödens lie och i var-
je stund i något av jordens hörn
triumferar en kvinna över förödel-
sens krafter och ger världen en ny
människa.

Vid era bröst närer ni barnet, vid
handen leder ni det ut i livet och
till historien, som en arLetare

i sig själva, inte bara företräda nå-
got, om det har kampen stått åter
och åter på den långa vägen. Det är
inte något nytt, det är bara det att
ga,stkramningen är över oss alla nu.

Vågar jag så gå rakt på det jag
menede skulle vara den andra delen
i den här samtalsinledningen. Också
det temat har följt oss genom åren.
Om kvinnornas möjligheter att våga
något av det oväntade, att märl<a
det, där det eventuellt kommer fram,
att känna igen det som har livet i
sig.

Det har många gånger föresvävat
mig att om en sammanställning kun-
de göras om kvinnorna som livrädda-
re inte minst bokstavligt - så
skulle vi stå inför något oanat mäk-
tigt, gripande och rörande. Men den
historien lär aldrig bli skriven. Tjll
det räcker inte ett Elin Wägnersti_
pendium.
Vi är förvisso alltjämt relativt obund_

na av program och system och stånd_
punkter som det heter. Det har inte
alltid varit råd eller tid för kvinnor_

MAXIM GORKIJ:

|(uiltltor!

kampar

vars verk befruktar världen, som en

hjälte, en mänsklighetens medkämpe,

en filosof och stor tänkare. Varför
förhåller ni er då så likgiltiga inför
den fara som hotar honom?

. . . Med glans och ära har tusen-
tals av era söner höljt sig genom

årtusendena. De har berikat vårt liv
med stora upptäckter, med sin flam-
mande skaparkraft har de belyst vår

na att hålla sig med det. När svårig-
heterna trängde på handlade de

snabbt utan varsel. Bara därför att
de måste. Inte så ofta i grupp men
en och en. Sådan var arten. Och hur
har inte kvinnor trott medan det
såg omöjligt ut. * Skall vi nu förmå
detsamma i vår hissnande och liksom
insugande situation? Att ange en ny
ton. Eller att märka den där den

(Forts. å sid. zo).

tillvaro; deras arbete, det som era
söner uträttat, har av djuret gjort
en människa det bästa av allt
som jorden skådat. Hur kan ni då
tillåta, att människan som ni fött
åter sänks till djurets, rövarens och
mördarens nivå?

Ni mödrar är miljoner och hund-
ratals miljoner! - varför tillropar ni
inte era vansinniga barn:

"Nu kan det vara nog med slak-
tandet! Understå er inte att mörda
varandra. Vi har fött er för livet, för
arbetet, 'för skapandet, för att ni
skall finna lyckan i livet, för att ni
skall göra det klokt, rättvist och
skönt. Ned med luftkriget, stridsga-
serna och andra djävulska påfund för
ömsesidigt utrotande!"

Mödrar! Kvinnor! Ni har er röst,
ni har rätten att skapa lagar. Livet
utgår från er, och alla som en måste
ni resa er för att försvara livet mot
döden. Ni är dödens eviga fiender.
Ni är den kraft som evigt kämpar
och betvingar.

Varför avhåller ni inte era söner
från detta fördömda slaktande, i des-
sa dagar då katastrofen på nytt när-
mar sig? Varför höjer ni inte er röst
till försvar av livet, mot dem sonl
törstar efter förstörelse och död?
. Varför?
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Denna inträngando och lidelsefulla
appell till mödrarna om vakthåll'
ning kring freden och slna barns
liv skrev Maxim Gorkij år 1925.

Ni, som närer barnet vld ert bröet
och leder det vid handen ut i llvet

- hur kan ni förhålla er så lik-
giltiga inför den fara som hotar

det? säger han.
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Il,,, kirn lrarlc just slagi[ tolv. Dör-

r'r'n t.ill skolhuset flög upp och poj-
k:trrtu störtade ut på gatan. f)e knuf-
larles: var och en ville så fort som

rnöjligt genom dörren. Men i stället
lrir att liksom annars varje dag

skingras snabbt som vinden för att
kila hem till maten, stannade de

utanför. De trängde sig samman i
små grupper och viskade.

Simon, Blanchottes Pojke, ha.de i
dag för första gången varit i skolan.

Om Blanchotte hade alla barnen
lcdan hört pratas, och om man också

offentligt visade sig vänlig mot hen-
rle så talade dock mödrarna sins-

cmellan om henne med ett slags för-
aktfullt medlidande. Det hade i sin
tur smittat av sig på barnen, utan
att dessa riktigt visste varför det
pratades.

Simon kände de inte, ty han kom
aldrig ut från hemmet och drev al-
rlrig omkring med de andra på gatan
och nere vid vattnet. Därför brydde
cle sig inte heller om honom. Men
nrccl en viss skadeglädje och rtttdran
hade de hört och i sin tur talat om
för varandra vad en äldre, ungefär
f emtonårig slyngel, nosat reda på

och berättat med blinkningar och i
cn ton som ville antyda att han skulle
kunna berätta ännu mera: "Ni vet
iu... Simon... han har ingen pap-

I)a".
Och nu stod Blanchottes son på

dörrtröskeln.
Han kunde vara sju, åtta år. Han

sag blek ut. Visst var han rent och

snyggt klädd, men han gjorde ett
skyggt, nästan grinigt intrYck.

IIan ville hem. Då omringade de

andra honom. De slöt sig kring ho-

nom i en tät ring, medan de fortsatte
att viska hemlighetsfullt sinsemellan
och betraktade honom med elaka
iigon, som barn som inte för något
gott i skölclen. Och han stod ensam
i mitten, f örvånad och förvirrad,
cliirför att han inte kunde förstå vad
som var meningen. Den slyngel som
spritt nyheten om honom och var
stolt över det intryck hans avslöjan-
cle gjort på de andra, frågade honom:
"Vad heter du egentligen, he?"

Tveksamt kom svaret' __ "Simon".
"Simon. och vad mer?" fortsatte

den andre.
"Simon", svarade den lille häpen.
"Men man heter ju Simon och så

något mera !" skrek den långa bän-
geln, "det är väl inget namn ... Si-
mon!"

l0

Den lillc, sollt llu var niira gråtcn,
sa för tredje gången: "Jag ltelcr
Simon".

Nu började slynglarna skratta. Le-
daren triumferade och skrek så högt
han kunde: "Där hör ni, han har
ingen pappa!"

En djup stillhet inträdde, så för-
bluffade var alla över detta obegrip-
Iiga, oerhörda som man knaPPast
kunde fatta - en pojke, som inte
har någon far! De stirrade på ho-
nom som på ett underligt djur. Var
något sånt överhuvud möjligt? Nu
l-örjade det gå upp för dem varför
mödrarna talade så föraktfullt om
Blanchotte, och de smittades redan
av det.

Simon hade lutat sig mot ett träd;
annars skulle han ha fallit ornkull.
Han var fullkomligt tillintetgjord,
som av en olycka som aldrig kan
repareras. Länge sökte han efter ett
ord för att rättfärdiga sig, men han
fann inget att värja sig med mot
den oerhörda anklagelsen att inte
ha någon far. Han stod där döds-
blek. Slutligen skrek han mitt i an-
siktet på en av dem: "Jodå, jag har
en far!"

"VåIr är hau då?" fr'ågadc pojhett.

Simon teg; han visste det inte.
Nu råkade pojkarna i fullkonrligt

uppror. Sådana bybarn är i mYcket

hämningslösa som djur. Nu var de

lika besatta som hönorna på en bond-
gård när de faller över en sårad
höna för att slutgiltigt göra ända på

henne. Då upptäckte Simon en liten
grannpojke, son till en änka. Honom
hade Simon alltid sett samman med

modern, och han ropade: "Och tlu da,

du har heller ingen pappa!"
"Jodå", svarade pojken, "det har

jag !"
"Var är han då?" frågade Simon.
"Död" svarade den andre stolt, "pa

kyrkogården!"
Ett bifallsmummel hördes från ska-
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ran. Att denna pojke också hade en

far, och därtill på kyrkogården, ställ-
de den andres brist ännu öppnare i
dagen och gav änkans son ett ännu
högre anseende. Och nu slöt sig de

små slynglarna, vars fäder till största
delen var eländiga gesäller, drinkare
och spetsbovar som hemma pryglade
sina hustrur, ännu tätare omkring
Simon, som om de såsom företräda-
re för ordningen måste trampa ner
den som stod utanför deras ordning.
En som stod mitt framför Simon
sträckte plötsligt ut tungan och ro-
pade: "Har ingen pappa, har ingen
pappa!"

Då for Simon honom i håret med
båda händerna, sparkade honom på
smalbenet och bet honom rasande i
kinden. Nu blev det en vild röra.
Först rev man de båda ifrån varand-
ra och sedan började alla banka på
Simon, slet sönder hans kläder, slog
honom gul och blå och rullade ho-
nom i dammet, mitt i hopen av slyng-
lar som vrålade av begeistring. När
Simon kom på benen och helt om-
tumlad fiirsökte borsta av sin ner-
smutsade jacka ropade en: "Spring
nu hem och skvallra för din pappa!"

Då bröt världen samman för ho-
nom. Dessa slynglar var starkare än

han, de hade övermannat honom och'

//



Irutt kurrde irrLc giira trågol. l)et sturl
irrl.c:rtt iiutlra., hirrr lratlc ingerr la.r'.
'ft'oLsigt f örsijktc harr iinnu eLI pa l
sel<under hålla tårarna tillbaka; stlu-
pen käncles sonl santntansnörd. Serr
började djupa snyftningar skaka den
lille mannen och han b,örjade ljtrd-
löst gråta.

I)å rasacle hans plågoandar i ohärrr-
nracl skadeglädje. l)e tog varanrlrir
i händerna, clansade omkring honorrr
sonr vildar och vrålade i ett: "IIerr
ingen pappa, har ingen pappa!"

Plötsligt slutade Simon gråta. F)n

rasande vredc grep honom. Han såg
stenar ligga framför sig, grep clenr
tuclt kastade dem rncci all sin kraf t.

mot sina grymma plågoandar. Tva
eller tre av dem träffade han. Under'
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re utan betraktade uppmärksamt
deras lek.
'Det var en vacker dag, men mycket

het. Gräset var alldeles varmt av
solens ohämmade strålar. Vattnet
glänste som en spegel. Simon kände
ctt lugn, en trötthet, sådan som den
brukar inställa sig hos den som länge
gråtit och han kände lust att lägga
sig och sova här i gräset, i den vär-
mande solen.

Då hoppade en liten grön groda
upp framför fötterna på honom. IIan
försökte fånga den. Men det lilla
djuret slank ur handen på honom.
Han förföljde det. Och slutligen lyc-
kacles han fånga det i yttersta ändan
av ena bakbenet.

När han såg djurets förtvivlade an-
str'ängningar att komma loss igen
rnåste hau skratta. Grodan krökte
rle långa bakbenen och sträckte dem
sedan raka och styva med ett ryck.
Ögonen var vitt uppspärrade och
frambenen viftade i luften som
mänskliga händer. Det påminde ho-
nom om en leksak av små bräder
som var saxformigt fästade vid var-
andra och vid vilka små träsoldater
var fastlimmade. Så som grodans
bakben viftade, så kunde man låta
de små bräderna rycka fram och till-
baka, och då såg det ut som de små
soldat;erna exercerade. Leksaken på-
nrinde honom på nytt om hemmet och
om hans mor. Då blev han ledsen
och åter började bittra tårar rinna.
Han skakades av en rysning. Han
lade sig på knä och bad, precis som
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på kvällen innan han somnade. Men
han måste snyfta så ofta och så
häftigt att han aldrig blev färdig
med bönen. Han kunde inte längre
tänka, han såg ingenting och grät
så det kunnat beveka en sten.

Plötsligt lades en tung hand på
hans axel och han hörde en djup
röst fråga: "Vad är det för stora
bekSrmmer du har, lille man?"

Simon vände sig om. En stor skäg-
gig man i arbetskläder och med svart
krusigt hår blickade vänligt ner på
honom. Pojkens ögon skymdes av tå-
rar och hans röst kvävdes nästan
av snyftningar när han svarade: "De
har slagit mig. . . för . . att jag. . .

ingen . . . för att jag ingen pappa
har".

"Va.d?" sa mannen leende, "en far
det har iu alla!" Den lille skakade av
krampaktiga snyftningar och stam-
rnade förtvivlat: "Men jag. . . har
ingen !"

Då blev rnannen allvarlig. Han kän-
cie igen Blanchottes son. Visserligen
hade han nyligen flyttat hit men han
hade redan hört glunkas om pratet
kring henne.

"Kom nu, min pojke", sa han, "och
lugna dig. Kom med hem till din
mor! Du kommer också att få en
pappa!"

Den store tog den lille vid handen
och så begav de sig på väg. Ett
leende drog över mannens ansikte.
Han hade inget emot att lära känna
Blanchotte. Det påstods att hon var
en av de vackraste flickorna i hela
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höga skrik drog de sig tillbaka. Hans
anblick hade blivit så fruktansvärd
att de andra greps av skräck. Fega,
som mängden alltid är inför en till
förtvivlan driven människa, skitrgra-
des de och tog till flykten.

Den lille faderlöse poiken blev en-
sam kvar. l)å sprang han bort över
fältet. Han hade erinrat sig en hiin-
delse som kom honom att fatta det
oryggliga beslutet att dråinka sig.

Ätta dagar tidigare hade en fattig
tiggare dränkt sig därför att han
inte hade ett öre kvar att leva på.
När man fiskade upp honom var Si-
mon närvarande. Den olycklige man-
nen hade alltid tyckts hononr öm-
kansvärd, smutsig och ful, men hur
fridfull såg han intc ut nu mecl de
bleka kinderna, det långa våta skäg-
get och de vidöppna lugna ögonen.
"Han är död", hade rnänniskorna
sagt, och en sa: "Nu är han lycklig!"
Och därför att Simon inte hade nå-
gon far ville han nu gå och dränka
sig, som den fattige sorn inte hade
några pengar mer.

I{an steg tätt intill vattnet och såg
nel i den lugna stri)mmen. Två kvic-
ka f iskar lekte i det klara f lödet.
Ibland hoppade en och snappade
efter en fluga som dansade över den
speglande ytan. Simon grät inte läng-
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l;ygden. Kanske tänkte han att ett
ungt människobarn som en gång haft
en svag stund svårligen skulle kunna
motstå en lockelse en annan gång.

De nådde fram till ett vitt, vackert
litet hus. "Här är det", sa den lille
och ropade: "Mamma!"

En ung kvinna visade sig. När man-
nen fick se henne försvann det för-
väntansfulla leendet ur hans ansikte,
ty han begrep genast att med denna
kvinna lekte man inte. Med tillknäppt
ansikte stod hon i dörren, som om
hon ville förvägra honom tillträde
till det hus där en annan så skändligt
bedragit henne. Generad vände man-
nen sin mössa i händerna och stam.
made fram: "Madame, här kommer
jag med er lille pojke. Han hade för-
irrat sig ner till floden".

Då föll Simon modern om halsen.
På nytt började han gråta och sa:
"Nej mamma, jag ville dränka mig.
De andra pojkarna har slagit mig. . .

slagit mig.. . för att jag inte har
någon pappa!"

Blodet sköt upp i ansiktet på kvin-
nan. Träffad i sitt innersta kysste
hon lidelsefullt barnet och tårarna
strömmade ur hennes ögon. Mannen
stod där skakad. Han kom inte åt att
säga adjö.

Då sprang Simon plötsligt fram till
honom och frågade: "Vill n i vara
min pappa?"

En djup tystnad följde. Stum av
skam lutade Blanchotte sig mot väg-
gen och tryckte båda händerna mot
hjärtat. När han inte fick något svar
sa den lille: "Om ni inte vill det, så
springer jag tillbaka och hoppar i
vattnet !"

Mannen tog det först som ett
skämt och svarade leende: "Natur-
ligtvis vill jag!"

"Och vad heter du?" frågade bar-
net, "så att jag kan tala om det för
de andra om de frågar mig?"

"Philippe", svarade mannen.
Simon stod tyst ett ögonblick för

att inpränta namnet i minnet, sen
sträckte han belåtet armarna mot
mannen och sa: "Det är fint, nu är
du min pappa, Philippe!"

Mannen lyfte upp honom, kysste
honom häftigt på båda kinderna och
gick sen därifrån med långa steg.

*
När pojken nästa morgon kom till

skolan igen blev han mottagen med
ondskefulla leenden och när skolan
var slut ville den långa slyngeln på
nytt börja med sina plågerier. Men
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som om han kastat en sten mot ho-
nom slängde Simon honom i ansiktet:
"Min far heter Philippe!"

Då bröt hela sällskapet på nYtt ut
i ett vilt vrål: "Vem är det, Philippe?
Var har du hittat din Philippe?"

Simon sa inte ett ord. Inget kunde
uppröra honom nu. Trotsigt betrakta-
de han dem. Hellre skulle han ta
stryk igen än rymma fältet för dem.
Slutligen ingrep läraren och Simon
kunde gå hem.

*
I tre månader gick den långe Phi-

lippe ofta förbi Blanchottes hus. Ett
par gånger tog han mod till sig och
talade till henne när hon satt vid
fönstret och sydde. Hon svarade ho-
nom hövligt. Men hon förblev jämt
allvarlig, inte ett skämtsamt ord fcill
och hon bjöd heller inte in honom i
huset. Inbilsk, som alla män är,
trodde han sig dock märka att hon
alltid fick en rodnad i kinderna när
han talade med henne.

När en flickas goda rykte en gång
fått en fläck. så är det svårt att
återuppräLta det. Och så började
man, trots Blanchottes tillbakadra-
genhet, prata om henne igen.

Men Simon älskade sin nya pappa
av allt sitt hjärta. Nästan varje kväll
gick han på promenad med honom. f
skolan var han flitig. Gentemot de
andra barnen var han självmedveten.
Men på nyfikna frågor gav han inget
SVAT.

Men en dag sa samma pojke som
först gått till attack mot honom: "Du
har ljugit för oss, du har ju ingen
pappa som heter Philippe".

"Varför inte det?" svarade Simon.
Pojken gnuggade händerna och

fortsatte: "Om du hade en far, så
skulle han vara din mors man".

Denna invändning var så träffande
att Simon ett ögonblick var alldeles
bestört. Men trots det svarade han:
"Det är i alla fall min pappa!"

"Det är möjligt"! flinade pojken,
"men en alldeles riktig far är han
i alla fall inte!"

Den lill.e Blanchotte stirrade ner
framför sig och begav sig tankfull
på väg till gamle Loizons smedja.
Där stod Philippe mitt uppe i sitt
arbete.

Smedjan låg gömd bakom några
träd. Det var tämligen mörkt därinne.
Bara en väldig eld lyste och kastade
sitt sken över fem bararmade gesäl-
ler som hamrade på sina städ. I ske-
net av de dansande lågorna stod de

där som urtidsjättar och lärnttade in-
te ett ögonblick ur sikte de glödande
föremål som de bearbetade. Lång-
samt och tungt, i takt med de tunga
hammarslagen, rörde sig deras tan-
kar.

Obemärkt trädde Simon närmare
och rörde sakta vid sin vän Philippes
arm. Smeden vände sig om. Då av-
bröt också de andra sitt arbete och
alla såg på de båda. I den ovanliga
stillheten hördes svagt Simons röst:
"Du, Philippe, Michaudes pojke har
sagt att du inte är min riktiga pap-
pa!"

"Varför inte det?" frågade smeden.
Med barnslig naturlighet svarade den
lille: "Därför att du inte är min
mammas man !"

Ingen log. Philippe hade ställt ham-
rnaren på städet och stödde de starka
händerna på skaftet. Han lutade pan-
nan mot handlovarna och försjönk
i begrundande. De fyra kamraterna
såg på honom, och Simon, så ynkligt
liten bredvid jättarna, väntade ång-
estfullt på svaret. Då sa en av sme-
clerna till Philippe och gav uttryck
för det som alla tänkte: "Blanchotte
är en bra och duktig flicka, det är
inget tvivel om det, och tapper är
hon och ordentlig, om hon också rå-
kade i olycka. Hon vore en bra hust-
ru för en anständig man".

"Det är sant!" instämde de andra.
Smeden fortsatte: "Är det då hen-

nes skuld? Han hade lovat att gifta
sig med henne! Jag känner mer än
cn som åtnjuter högt anseende och
har gjor-t detsamma".

"Det är också sant!" sa de tre
andra i kör.

Smeden sa vidare: "Vad den kvin-
niLn har slitit för att ensam försörja
och fostra sin pojke, hur många tå-
rar hon fällt under de år hon aldrig
kommit ur huset mer än när hon gått
till kyrkan, det veL bara den gode
guden!"

"Det är också sant", sa de andra.
Plötsligt lutade sig Philippe ner

mot Simon: "Gå nu, säg din mamma
att jag har något jag vill tala med
henne om i kvä11".

Så tog han honom i armen och
sliöt honom miit ut genom dörren.

Philippe gick tillbaka till sitt ar-
bete. Som på ett enda slag susade
de fem tramrarna ner rnot städen.
Så srnidde de sitt järn till in på nat-
ten. Kraftfuilt högt och glatt klinga-
de hamrarna. Men liksom oå festda-



Efter

Mödrarnas V ärlds kongres s

LausanneI

Birgit Scbiötz, ordlörttde idett ttr.tr.rhtt

KDI/ -.retr/io tt t'tt.

11i återgar t'öljaude rr ett breu

den 14 not'enber lriin BIRGIT
SCHIÖTZ, soltt nu är ordlö-
rande i I'J orges KDV, till
Andtea Åndreen.

"Jag blev ombedd att tala om Möd-
rakongressen på IKFF:s (Internatio-
nella kvinnoförbundet för fred och
frihet) Oslogrupps höstmöte och det
gjorde jag. Samtidigt upplästes en
rapport från Världsfredsmötet i Hel-
sinki av en medlem i IKFF som varit
där på eget initiativ men nu var
sjuk. Denna medlem hade tidigare
varit anti-kommunist och alltid av-
visat samarbete mellan KDV och
IKFF men nu hade hon helt ändrat
sig: "Jag förstod inte" och "då jag
kom dit och såg och hörde" var om-
kvädet i hennes rapport. På IKFF:s
"landsmöte" talade Eva Rönnow, ung,
söt och mycket duktig, om Lausanne-
kongressen. I{on gjorde ett mycket
gott intryck och diskussionen efteråt
var mycket positiv. Man förebrådde
IKFF att de ej sänt delegater till
dessa två stora kongresser.

En av de unga mödrarna i den
norska delegationen till Lausanne
har efteråt tagit ett utmärkt initia-
tiv. Hon bor i ett av de stora nya
bostadsområdena, där det finns ett
stort antal unga familjer med barn.

Ur brr:v och artiklar återger vi här
stämmor från Norge och Danmark
om Mödrakongressen och hur rappor-
terna om den mottagits i hemländerna.

De unga mödrarna har bildat en hus-
modersförening för sig själva utan
anslutning till någon organisation.
Här träffas de på möten (ung. 100
mödrar) med handarbete och något
program för varje gång. Vår unga
väninna gicl< dit och frågade ordfö-
randen om de ville höra om Mödra-
kongressen och det ville de gärna.
Jag var där i onsdags och talade till
50 unga, ivriga och varmhjärtade
mödrar och de blev så uppeldade av
iver för fredsarbete att det var en
fröjd åt det. - Nu får vi se om de
som planerat ansluter sig till det
stora Norges Husmodersförbund eller
till KDv!"

Ocb så citerar ui taå Auinnliga
dansAa ioarnalister som ei är
nedlemmar aa KDV men adr

ned i den dansha delegationen
till Lausanne.

LISE HARBOE JEPSEN shriaer
i"Frit Danmark":

"Det gjorde ett utomordentligt
stalkt intryck på mig att höra en
italiensk, medvetet kristen, katolsk
kvinna ta till orda och säga: 'Jag
känner att man handlar oförsvarligt
genom att hålla sig borta från en
kongress som denna. Det är vår plikt
att arbeta för att våld besegras och
hat utrotas. När det sägs låt oss för-
handla och icke döda så hör vi med
där. Jag blygs över att så många av
mina systrar inte vågat komma.' --
Två små upplevelser gjorde starkt
intlyck på mig. En ung negerkvinna,

- 19 år gammal - som hade kommit
från franska Kongo med sitt barn
pä ryggen, hade talat. Under tiden
satt en allnan ung negerkvinna, så-
vitt jag minns från Kenya, duktig
och elegant, europeiskt klädd fast hon
aldrig tidigare varit utanför sitt
lands gr'änser, som ordförande. När
talet var slut föll de varandra om
halsen och inför allas våra ögon -det kunde man inte misstaga sig på

upplevde de kanske för första

gången vad det vill säga att vara
erkänd, accepterad. Med blygsel in-
såg vi andra de rika möjligheter det-
ta innebär. Den andra upplevelsen
var det ögonblick då en delegation
från byggnadsarbetare i Lausanne
hälsade kongressen. "Det är era
barn", sa de, "men också våra. Det
är vårt arbete att bygga hus, inte
att förstöra dem".

- Jag är viss om att.de mödrar
som kom till kongressen besjälades
av en ärlig önskan att möta så mån-
ga andra mödrar från hela världen
att de tillsammans kunde bilda en så

Journalisten Bodil Graae Bergbolt i Laa-
.rdnne i santal med taå indisha delegater.

fulltonig oeh mångstämmig kör att
det måste höras tvärs över gränserna
rnellan länder och raser när den kö-
ren höjer sin röst och säger: Vi vill
inte längre att det liv vi bär fram
skall gå förlorat i krigets elände".

BODIL GRAAE BERGHOLT
skrirer i "Vestsiaellands Folhe-
bladj':

"När jag kom hem från Mödrarnas
Världskongress sa naturligtvis åt-
skilliga människor genast: "Så du har
varit på kommunistkongress'. Visst
var det kommunister med - där var
106? kvinnor från 66 länder och 1g
av dessa länder tillhörde den kommu-
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73 r.Aa nledlentnter
röstades in i SKV-avdelningen i
Mariestad vid dess senaste möte.
Precis lika många nya medlem-
mar anmäler Brommaavdclningen
i Stockholm. Det är god fart på
medlemsvärvningen inför för-
bundsmötet.



nistiska väriden. Men frän Danmark
var det 68 deltagare och av dem var
lika många icke-konmunister. -- Möcl-

farrlas Världskongress var helt opo-

litisk och fastän jag under hela kon-
gressel) spände ögon och öron för att
I'inna den dolda propaganda som det
lalas så mycket om att kommunis-
I t:rrta bedriver mot oliktänkancle så

kunde jag inte upptiicka clen hur
rnycket jag än försökte, Ingen för-
sökte omvända mig. - Jag lYckacles

fä en intervju med Gertrud Baer som

i fyrtio år arbetat för Internationella
l<vinnoförbundet för fred och frihet.
Hon deltog sonl gäst i kongressen.

Jag frågade henne: Anser ni att
kvinnor om de har möjlighet därtill
b<jr deltaga i ett möte som detta
fastän de kanske efteråt kommer att
utpekas som kommunister? Hon sva-

rade: "Jag anser att det är deras
plikt att göra det". Hon sade även:

".Iag kan t. ex. nämna att IKFF ta-
lade samma språk 1915 På sin första
kongress i Haag som Asiens och

Afrikas politiker nu använde på kon-
gressen i Bandung. I{vinnor bör i
dag tala så som världens politiker
kanske kommer att göra år 1995".

Vi citerar också ur ett bret lrår
Indiens KDV. En at' de.r.r sekre-

/erdt'e skr)t er:

"lJnder mitt besök nyligen i 'Ira-
vancore-Cochiu blev jag vittne till
hur modigt kokosfiberarbeterskorna
kämpade för minimilön. Kokosfibrer
används till mattor, rep och stoPP-
ning i möbler. Fabrikerna ägdes av
engelska kapitalister. För närvarande
befinner sig denna industri i ett kris-
Iäge. -_ Man anställer flickor på 10-_
12 är (som man underbetalar). Med
stöd av sin kvinnoorganisation käm-
par tonåringarna tappert och ihärdigt
lör minimilön trots polisattacker,
prygel ocli Iängelsestraff. De gamla
kvinnorna gråter över sina små bartr-
l;arn vilkas mödrar sitter i fängelsc
eller ligger på sjukhus för att man
slagit dem illa. De unga är optirnis-
tiska och modiga. Till och med tio-
tolvåringar tågar ut i grupper och
går på vakt hos de företagare som
vägrar att ge rninimilön. Kokosfiber-
arbeterskorna har vunnit hela det

' arbetancle folkets sympati, man sam-
lar sig för att hjälpa dem. Våra med-
lemmar i dessa trakter var mycket

'gla.da att få höra om Möcirarnas
tVärldskbngress och om andra kvin-
i''n,nls l<amp f i)r ett lyckligarc och
"biittr-b liv".
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Srochboltns stds SKV-distriAts depu/atiott t.'iittttl på'företriicle hos littttit.ttttitti-rtettt'

Fr. y. fra Elst IIoln med dotler, lruarna Elsa Bergströru, H)ldegard Liedholn, Seifa

lan.r.ron, Vera Bostr'önt, Brilta Loreulzort, Et a Erihssort och Rodny Öhntan.
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Höi barnbidragen
ucidjar husmödrarna

f-löstens prishöjningar på livsmedel
väckte en storm av förbittring bland
husmödrarna. För flerbarnsfamiljer-
na innebär ju enbart det kraf tigt
höjda mjölkpriset en betydande stan-
dardförsämring. Protesterna har hel-
ler inte uteblivit. Från SKV-konferen-
ser och möten har uppvaktningar hos
regeringen organiserats, från mera
avlägsna orter har man sänt skrivel-
ser. Typiskt är att i allmänhet har
dessa skrivelser utmynnat i krav på

höjning av de allmänna barnbidrageu,
vilket vittnar om att breda lager av
vårt lands kvinnor ställer sig bakom
de synpunkter som förts fram i be-

tänkandet "Sanrhället och bamfamil-
jefn a".

När detta skrives har ännu inte
SKV-avdelningarna kommit med sina
lapporter för 4:e kvartalet 1955. Men
ui I rev utläser vi att regeringen hat'
fatt mottaga skrivelser med protester
mot prisstegringarna från alla delar
av iandet. Stockholmsdistriktet, Stock-
holms läns distrikt octr Västeråsav-
d-'lningen har uppvaktat i kansli-
hus:t och f ört fram husmödrarnas
synpunkter på livsmedelspriserna och
L'arnfamiljernas beträngda läge. Från
Luleå meddelas att avdelningarna i
Luleå, Kiruna, Malmberget och Bo-
den från sina möten sänt skrivelser
till regeringen. Liknande initiativ har

tagits av avdelningarna i Norrköping
och Äby, Huskvarna, Matfors, Flälle-
f ors, lokalavdelningar i Stockholtn
och Göteb'org och på andra orter. Ur
Hudiksvallspressen återger vi ett ut-
talande som stadens SKVavdelning
tillställt regeringen.

"Vi kan icke stillatigande finna
oss i den rådande ekonomiska ut-
vecklingen. Vi vill uttala vår allvarli-
ga oro över de ständigt stigande pri-
serna på livsmedel, hyror och övriga
konsumtionsvaror, som tillsammanta-
get leder till en kraftig sänkning av
standarden i synnerhet för familjer
rned barn.

Beträffande de senaste prisstegrin-
garna, anse vi det varit riktigare att
med statsntedel subventionera små-
jordbrukarna för missväxten i stället
för att höja priserna, vilket gynnar
de stora jordbruken på de mindres
bekostnad. Det måste ha funnits och
finnes fortfarande möjligheter att ta
några av de tusentals miljoner kronor
som kastas bort på rustningarna att
i stället användas till subventioner.

Vi uttalar fö:rhoppningen att rege-
riqgen infriar löftet om en ordentlig
skattesänkning men också samtidigt
beslutar att vidtaga åtgärder för att
kompensera familier med barn till
exempel genom en höjning av de all-
männa barnbiclragen."

I



avdelningar

I \ ar detta skrives pågår sorn bäst
kampanjen inf ör förbundsrnötet och
f örst i februarinumret blir det oss

möjligt att ge en rrcra utförlig rap-
port orn resultatcn. För att emeller-
tid gc en bild a.v hur det arbetas
skall vi citera ur ett par rapporter
soln kom oss tillhancla i början av
rl:cem'rer och som ger oss glimtar
f ran värt nordligaste distrikt och
fran vårt sydligaste: Norrbotten och
Skane.

Våra vänner i Norrbotten
skriver:

Vid vårt utvidgade distriktstyrelse-
möte den 16 oktober antog vi en
arbetsplan som bland annat innebar
att distriktet under tiden f ram till
förbundsmötet skall tillföras 110 nya
medlemrnar samt att 3 nya avdel-
ningar skall bildas. Ännu har vi inte
fått rapporter utifrån avdelningarna,
mern vi vet att det jobbas med upp-
giften och att exempelvis Luleå vär-
vat 8 nya medlemmar hittills. Vi är
övertygade om att vi ska lyckas vär-
va 110 nya medlemmar -- i våras
klarade vi ju fint uppgiften att skaffa
100 nya.

Beträff ande nya avdelningar har
vår Kiruna-avdelning bearbetat Vit-
tangi och nu har vi fått en avdelning
där. Det är vi mycket glada för. I
Gunnarsbyn invid Råneå har likaså
bildats en ny avdelning det är
Gunborg Bröms som särskilt arbetat
med det. Dessutom har Göta Lund-

Et del tt'.r/,.re/.iett idt't r1b)lil,dc Sol-
ber,qutdelnittsett i Str,,c&/tr.,ltr. St,ierde

f r tt dr tt,r S i t ll"' tr.t'.r' r,, c lt S a i f t J d u.\'.\' () n ( o t d [ . )

ri//tnde lrt,rrttd AIe j Ber,qgt et, Ilni Dr.,t ct.r-

torp, Britt Gt.s/,rr.r-r,.,tt ,tc/t Gte/t Brolund.

ström i Arjeplog besökt Arvidsjaur
och R-önnberg och fått till stånd
grupper där. I mellandagarna reser
Karin Lindqvist i Kiruna dit och då
hoppas vi att dessa grupper ska sta-
biliseras till riktiga avdelningar.

På distriktstyrelsemötet beslutades
att anlita några av våra yngre dukti-
ga avdelningsledare som organisatö-
rer ute i distriktet. I första hand har
vi nu anlitat Gunborg Bröms och
Göta Lundström och vi tycker att
resultatet redan ser lovande ut.

Nlöten med rapporter och referat
från Mödrakongressen i Lausanne
har hållits på följande platser: Kiru-
r&, Vittangi, Koskullskulle, Kalix,
Båtskärsnäs, Boden, Luleå, Munk-
sund, Tvärån, Malml--erget och Por-
jus. I mellandagarna ska inte mindre
?in fvra av våra delegater vid Mödra-
kongressen ut och tala i distriklet:
Karin Lindqvist, Ragnhild Jansson,
Thea Lindahl och Betty Stålnacke.

För övrigt kan meddelas att distrik-
tet anslutit sig till ABF och vi har
cn del ABF-cirklar i gång i mötes-
teknik och andra ämnen".

*
Så långt Norrbotten. Och nu till

sydligare nejder. Våra vänner i S k å-
n e rapporterar:

"Firr Malmös vidkommande går'
planen bl. a. ut på att värva 25 nya
medlemmar fram till förbundsmötet
och höja prenumerantupplagan på
"Vi Kvinnor" med 20, utan att därför
sänka lösnummerupplagan.

Vår nya avdelning i Trelleborg pla-
nerar en fest till början av decem-
ber. De säljer 30 ex. av "Vi Kvinnor"
och har beslutat att därutöver skaffa
10 prenumeranter.

Så har vi hittills bildat en ny av-
clelning: i Landskrona. De ska sälja
20 ex. av julnumret och har beslutat
att värva 10 prenumeranter. Också
de planerar en fest i december.

Från distriktsledningen har vi be-
sökt avdelningen i Hälsingborg och
planerar att senare få tid med Lund
och Lönsl:oda".

I Asarum i Blekinge har vi också
fått en ny avdelning under kampan-
jen. Det är våra duktiga SKV-kvin-
nor i Svängsta som arbetat med det.
Stockholmsdistriktet redovisar likaså
en ny avdelning: Solberga, där vi har
en grupp unga och energiska kvinnor
i ledningen.

I ett kommande nummer skall vi
ge en utförlig bild över kampanjre-
sultaten.

"Ja,gS skulle kun,nu
beriitttt i dagal. .."
östgötadistriktets delegat vid möd-

rakongressen i Lausanne, Märta
A d o I f s s o n, I-inköping, gästade
Ät.yavdelnin gens novembermöte.

Efter att ha tackat avdelningen
för deras medverkan till att hon fått

göra denna oförglömliga resa berätttr-
de hon vilken upplevelse clet valit att
få komma tillsamman mccl clessa tu-
sentals kvinnor och få känna gemelt-
skapen i kampen för fred och männi-
skovärde.

"Jag kände mig verkligen liten or:h
enkel", sade Märta A., "när jag sag
dessa kvinnor som upplevt Nagasal<i,
som mist hem och anhöriga, Inen
ainda när kriget var slut, trots f ör-
störelse och kaos ändå har kraft och
energi att förLereda en fredlig fran-
tid för kommande generationer. Mau
fick oLlandad beundran och vördnad
för dem, och deras arbete gav mig ny
syn pä vårt arbete".

I\{:i.rta A. talade också om den ungii
mamman som med sitt lilla barn på
höften väckte uppmärksamhet clär
hon drog fram, men själv verkade
ol-erörd trots kameror och alla nyfik-
na ute på gatorna. "Jag skulle kunna
berätta i dagar om alla intryck iag
fick på kongressen och på resan",
slutade Märta sitt gripande anföran-
de.

Efter kaffepausen diskuteracle mö-
tet den senaste prishöjningen pä vara
vanligaste livsförnödenheter, en för-
dyring som känns som en utmaning
mot husmödrarna i deras arbete att
hålla en någorlunda god stanclard i
sin familj.

Mötet beslöt att till regeringen ut-
tala sin protest och kräva snar änd-
ring.

fr'Iiekorr.(s
'!t r ke s ut b il d,ttir t 91

diskuterades på Gävleborgs SKV-
distrikts årskonferens. En depulatiott
valdes att uppvakta landstingets ord-
förande för att framföra kvinnornas
synpunkter på frågan. Det är bara
formellt, framhöll de, som flickorna
har samma rätt som pojkarna till
yrkesutbildning inom landstingsområ-
det. Vid den centrala verkstadsskolan
i Ljusdal har kvinnlig ungdom ingen
chans, eftersom internatet inte byggts
så att det kan ta. emot både pojkar
och flickor. I den kurs för klännings-
sömmerskor som planeras vid den
utbyggda skolan får flickorna ingen
Lostad vid skolan utan måste förhyra
sådan ute i köpingen. Redan nu upp-
tar skolan nio avdelningar för manlig
ungdom och efter utbyggnaden far
pojkarna ytterligar-e tre avcielningar
- men det finns bara en enda av-
delning f ör f lickorna, och den ger
utbildning i matlagning, vävning;
växtfärgning, sängklädesvård etc.
Kan en sådan utbildning ge närings-
livet den arbetskraft som yrkesut-
bildningen väl närmast avser att fä
fram? undrade de uppvaktande kvin-
nol'lla, som krä.vde ätgärder för att
ge flickorna möjligheter till verklig
yrkesutbildning bland annat genom
tillskapandet av ännu en central
verkstadsskola.
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Den lille prinsen
II.

L) et tog lång tid innan jag f-öt-

stod varifiån li.tt kom. Han frå-
gade mig mycket^men tYcktes ald-
iis ttörJ mina frågor. Småningonr
kl-arnade allt för mig genom ett
eller annat ord som han råkrde
säsa. T. ex. när han första gången

så[ min f lygmaskin (i1g ritar.dcn
inte, det är för svärt tör mtg)-sä
frågade han: "Vad är det där för
en 

"sak?" "Det dr ingen sak.

Det flyeer. Det är en flygmaskin.
Det äi min flygmaskin". Och jag
var stolt över att kunna tala om
för honom att jag flög. Då utro-
pade han: "Vad [ar du fallit från
himlen?" - 

" Je", svarade iag an-
språkslöst. "Så lustigt!" -Och
den lille prinsen brast ut i skratt
till stor förtret fc;r mig som,tycker
om att man tar mlna olycKor pa
allvar. Och så tillade han: "Så då
kommer du också frän himlen.
Från vilken planet kommer du?"

Nrlr' ltttut gjorl .riu tnorgontoalett n;1.r/e

ntt) ttoga stiida planeten.

- "(ery1mer du då från en annan
planet?" Men han svarade inte.
Han bara böjde på huvudet och
såg på min flygmaskin: "Det dr
klart att mcd den kan du inte
komma mycket långt ifrån -"

Ni kan förstå att jag var nyfi-
ken på det lilla han sagt om "and-
ra planeter". Jag försökte få veta
rner om det. "Varifrån kommer

t6

BAIII{ENS EGEI{ SIDAr

Htt hade trå rerksaltnta t tJ-

kaner - 
de r',tr t,äldigt be-

kt,änta all !ärmd lrth.osten pti.

du, lille man? Var är hemma hos

mig? Vart tänker du resa lned mitt
fär1" - Han funderade litet in-
nan han svarade: "D'et är bra med
lådan som du har gett mig för den
duger till hus åt fåret på natten"

-- 
" Ja visst. Och om du är snäll

så ska jag också ge dig ett snöre
så att du kan bind a firet på da-
sen. Och en påle." 

- Den lilla
firinsen forefoll stött över det för-
slaget. - 

"Binda det? En sån löj-
lig idd!" - "\{sn om du inte bin-
dör fåret så går det vart som helst
och kommer bort." Då brast
min vän ut i skratt igen: "Yafi.
skulle det gå?" - "\/2rs som helst.
Rakt fram -" \r[sn då förklarade
den lille priruen allvarligt: I'Det
gör ingenting. Det är så till den
grad smått hos -ig." Och han
tillade kanske litet sorgset: "Rakt
fram kan man inte gå något vidare
långt -"På det viset fick jag veta en vik-
tig sak till, nämligen att den planet
han kom från inte var större än
ctt hus!

Det kunde inte förvåna rnig så

mycket. Jag visste ju att utom de
stora planeterna sorn jorden, Ju-
piter, Mars, Venus som man gett
namn finns det hundratals andra
rnycket små. När en astronom
upptäcker en sådan ger han den
bara ett nummer som namn. Till
exempel "asteroiden .,2j". J^g
har starka skäl att tro att den lille
prinsen kom från asteroiden 6rz
B. Att jag berättar orn asteroidens
nummer d,r bara med tanke på de
stora människorna. De älskar siff-
ror. Om man säger till dem
att den iille prinsen fanns i verk-

ligheten eftersom han var söt och
skrattade och bad om ett får då
rycker de på axlarna och tycker
att man är barnslig. Men om man
säger "han kon från_en planet
som var asterord 6tzB" så tror
de och lämnalen i fred. De dr
sådana. Man får förlåta dem det.
Barn måste ha mycket tålamod
rncd stora människor.

Men så klart, vi som förstår
livet, vi struntar i siffror. J^g
skulle ha velat börja den här be-
rättelsen som en saga: "Det var en
gång en liten prins scom bodde på

" D,i lich ntan lou at/ slälla
påt'arandrd..."

.,.. .,.,;
elelanl erna

en planet
han själv
vän". För
skulle det
gare.

inte mycket större än
och sorn behövde en
dem som förstår livet
ha låtit mycket rikti-

*
Varje d"g fick jag veta något

om planetcn, om avfärden, om re-
san. Det kom helt stillsamt apropå
något han tänkte på. På tredje da-
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gen fick j^g höra om bekymret
med kalebassträden. Också denna
gång var det tack vare fåret, för
plötsligt frågade den lille prinsen,
gripen av oro liksom: "Det är väl
sant att fär ater små busk ayl" -"Ja, det är sant". - "Äh så bra!"
Jag förstod inte varför det var så

viktigt att får skull e äta buskar.
Men den lille prinsen tillade:
"Följaktligen äter de också kale-
bassträd?" Jag påpekade för den
lille prinsen att kalebassträd inte

ströelse än de h;rliga solnedgång-
arna. Detta upptäckte jag pä fjdr-
de dagens morgon när du sa till
rnig: " J^g tycker mycket om sol-
ncdgångar. Vi kan väl gå och se

på ell solnedgång." "Men vi
måste vänta ." - "Vänta på
vad?" "Vänta tills solen g?t
ned." Först såg du mycket förvå-
nad ut men så skrattade du åt dig
själv. " J^g tror allti d att jag
är hemma hos *ig". Det förhåller
sig ju som aiia vet så att när det

Sitnons far...
(Forts. lrån sid. lz),

garna katedralens stora klocka över-
röstar de andra klockornas tunnare
ljud, så behärskade Philippes regel-
mässiga slag de andras hamrande.
Den unge smeden stod vid städet,
hans ögon lyste, begeistrat slog han
på det heta järnet så att gnistorna
sprutade.

*
På himlen glänste stjärnorna när

han knackade på Blanchottes dörr.
Han hade tagit på sig en ren skjorta
och sin söndagsjacka, hans skägg var
nyklippt. Den unga kvinnan visade
sig på tröskeln och sade, pinsamt be-
rörd: "Det är inte rätt av er, mon-
sieur Philippe, att ni kommer till rnig
så sent på kvällen".

Han ville svara. Förlägen stod han
framför henne.

Hon fortsatte: "Ni måste förstå
att jag inte vill att folk pratar om
mig!"

Men då avbröt han henne: "Vad
har det att säga - om ni bara ville
bli min hustru!"

Han fick inget svar. Men ur rum-
mets mörker tyckte han sig förnimma
ljudet av en liten kropp som sjönk
tillbaka bland kuddar. Snabbt steg
han in, och Simon i sin bädd förnam
ljudet av en kyss och några få ord
som hans mor sakta viskade. Och
sen kände han hur han lyftes av sin
väns händer. På starka armar hivade
Philippe honom upp mot taket och
sa: "Nu kan du säga dina kamrater
att din far är Philippe Remy, sme-
den, och den som gör dig något illa
den kommer han att dra öronen av!"

När barnen nästa morgon hade
samlats i skolan och undervisningen
skulle ta sin början reste sig plötsligt
den lille Simon upp. Han var alldeles
blek. Hans läppar darrade och med
hög röst ropade han: "Min pappa är
Philippe Remy, smeden. Han har lo-
vat att han ska dra öronen av den
som gör mig något illa".

Då vågade ingen skratta. Smeden
Philippe kände man, och det var en
far som vem som helst kunde vara
ntolt över.

$

J
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*

är buskar utan träd stora som kvr-
kor och att till och med om han
tog hem en hel flock elefanter
så skulle de inte kunna göra slut
pi ett kalebassträd. Tanken på en
flock elefanter kom den lille-prin-
sen att skratta: "Då fick man lorT
att ställa dem på varandra". Men
han anmärkte helt vist: "fnnan
kalebassträd blir stora är de små?"

- Och så förklarade han arr mar-
ken på hans planet -var full av
frön till kalebassträd. Och om
rnan ryckte upi) plantorna för sent
kunde rnan aldrig bli kvitt dem.
Då skulle hela planeten bli genom-
borrad av deris rötter. "Det eäl-
ler att vara ordentlig", sa den l"ille
prinsen. "När man har gjort sin
morgontoalett så måste -"i., ,rog,
städa planeten. Man fär inte ia
miste på kalebassträd och rosen-
buskar fast de är ganska lika var-
andra som små. Det är ett tråkigr
men lätt arbete".

*
Ack lille prins, så förstod

småningom Srr.' vemodiga
Länge hade du rngen annan

medlem och en medlem i socialdemo-
kratiska kvinnoklubben - alldeles på
egen hand satte i gång med att få
underskrifter på, blev att fartbe-
gränsning nu införts på riksvägen.

På sin lilla planet beböade prinsen bara
på solnedgången

flytta stolen några.rteg så Arnde ban se

så of ta ltan tille.

är rnitt på dagen i Amerika så är
det solnedgång i Svcrige. Man
skulle behöva förflvtta sie på en
nrinr,rt frän Amerika till "sverige

för att vara med om solnedgången.
Olyckligtvis dr det alldeies iör
långt till Sverige. Men på din lilla
planet behövde du barJ flytta sto-
len några steg. Och du kunde se
på solnedgånfen så ofta du ville.
_ '.'El dag såg jag solen gå ned
tyrtrotyra gänger!" Och litet sena-
re tillade du: "När man är så led-
sen, ye! du, då tycker man om
solnedgån gar ... ," : "Den dagen
med de fvrtiofvra sångerna irt
du så ledsen då?" Men" den lille
prinsen svarade inte.

It'urtb e gränsnörog
genom samhället har SKV-kvinnorna
i Hällefors ställt krav på med anled-
ning av att två dödsolyckor inträffat
på riksvägen. De uppväktade Trafik-
säkerhetskommitt6ns ordförande och
krävde att skyltar om fartbegräns-
ning åter bör uppställas och alt le-
lysningen vid olycksplatsen måste
förbättras. Resultatet av uppvakt-
ningen och av de petitionslistor som
ett par driftiga kvinnor - en SKV-

j^s
liv.
för-
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Yänskap tloh srltidaritet
mellan all uciildens kuinnor

I) U Kvinnornas Demokratisl<a Världsförbund nu

firar sin tioårsdag, vill vi till all världens mödrar

och kvinnor ril<ta ett budskap onr vänskap och soli-

daritet.
Under andra världskriget lärde ntilioner kvinnor ge-

nortr sina bittra liclanden känna fredens oskattbara
värde. Itfter det att nrånga av dern deltagit i den

segerriha kanlpen mot f ascistnen, lovade de sig

slatva att göra allt, som stod i deras makt, fiir att
fiirhintlra, att nya krig skalt bryta ut' De förstod,

att om tle skulle kunna skydda dem de skänker livet,
onr de skulle kunna bygga ut sina egna rättigheter
sonr mödrar, arbe'tare och medborgare och trygga
frarnens frarrttid, så sliulle deras styrka bero av mil-

ioner kvinnors enhet övcr hela världen. Därför kom

KDV till i I'aris i deccmbcr 1945.

I sitt outtröttliga arbete för kvinnornas och barnens

intressen har KDV vuxit enormt under de tio år den

funnits. När den grundades, samlade den 80 miljo'
ner kvinnor från 40 länder, i dag har den vuxit ut att
olnfatta över 200 miljoner kvinnor och dess in{ly-
tande har spridits till 80 länder. Den förenar kvin-
nor i väst och iist, kvinnor från koloniala och halv-

koloniala länder, industriarbeterskor, bondkviunor,
husmiidrar och yrkeskvinnor, hvinnor från alla sam'

hällsskikt.
I ochmctl att KDV förenade alla dessa kvinnor,

skapade den en ny kraft, som spelade en viktig roll
i den alhnänna opinionen och som kan medverka till
att få parlament och regeringar att lyssna till och

ofta också genomföra folkviljan, som kan medverka

till att hålla krigets krafter stängen" '

De stora kvinnoträffar, som organiserats på

initiativ, har spelat eIr betydelsefull roll för
veckla vänskapen mellan kvinnorna i alla
och inspirera deras aktioner.

KDV:s
att ut-
länder

I Köpenhalnn 19ir3 sarnlacle Kvirtnornas världskon-
gress både KDV-rnedlenrltrar och andt'a kvinnor'
vilka utarbetade en tleklaration oIn kvinnornas rät-
tigheter, sorn nu är en vägledning fiir nlilioner kvin-

Ilor. som arbetar och känrpar för sina krav'
Kvinnorna kan nred rätta göra anspräk pä elt stor

andel i de segrar, sonl vunnits, i den världsonlfattan-
de karnpen för freden: slutet på krigen i Korea och

Indokina, den internationella avspänniltg, solrt kont

tilt uttryck vid de fyra stontrakternas regeringsche-

fers konferens i Gen6ve, dfi folkets vilia slog igettoltt

starkare än någonsitt.
Ändock skulle det vara fetaktigt att tro, att fredelt

är vunnen och att det inte längre hotar någon farar

för våra familjer. Krigskrafterna arbetar fortfaran-
de. Yi kan aldrig känna oss lrygga, så länge världelt

är uppdelad i två motsatta läger, så länge folkens

självbestämmanderätt inte respekteras. vi kan inte
känna oss trygga, innan atom- och vätebomberna

förbjudits. vi kan aldrig vara säkra på att kunna
g" nå.u barn den mat och de kläder, sorn de behtiver'
öch de 5ostäder, skolor och sjukhus' sont är niid-

vändiga, så länge de väldiga krigsbudgcterna tynger'
Fiir alt slå vakt om fredelr, fiir att eriivra lyckan

åt våra barn och försvara kvinnornas rättigheter'
ilråste vi stärka vår enhet och öka vårar ansträng-
ningar.
Krig, fattigdonr och sociala orättvisor är inte något

ounävikligi och varaktigt o't. Vi lever i en tirl, tIå

vetenskapen nröjliggör ett så rikt liv fiir hela världen,

att alla kan få goda arbetsbetingelser, att varie
fanriljkanvaravälnärdochhaengodbostadoclr
att barnen överallt kan bli lyckliga och trygga'
KDvvändersigti|lkvinnornaiallaländerochnra-
nar dem att förena sig för att vinna ett sådant liv.

Den välkomnar alla kvinnor, sonl vill ansluta sig till
dess arbete, och den samarbetar gärna med alla

organisationer, som vill verka tillsatnrnatrs med den.

Låt oss skjuta allt sådant ät sidan' som skiljer oss

åt, och stärka vänskapen mellan kvinnorna i hela

världen. Låt oss sammansluta oss i våra egna län-

der för att trYgga:

- nedrusttting

- förbud nlot atomvapnen

- att alla frågol, som hotar freden, löses fiirhand-
lingsvägen.

Låt oss ena oss fiir att trygga vårer familiers väl-
gång, våra barns lycka och tilltiirsåikra oss s.iälva

rätten till ett värdigt liv.

bvrånrrit.e, november 19115 ) .

I Budapest 1948 utsände KDV:s kongress ett
fest, som manade kvinnorna att sätta in sitl

kraft i gcurensanr aktion mot kriget'
I april 1949 var KDV en av initiativtagarna till den

kongress, som blev upphovet tilt världsfredsrörelsen.
I december 1949 blev den asiatiska kvinnokonferen-
sen, solll hölls i Peking, en milstolpe i kampen för
tle mest undertryckta kvinnornas frigörelse'
I Wien i april 1952 proklamerade en internationell
konferens för barnens försvar, alla bams rätt att
leva, deras rätt till hälsa, utbildning och fritid'
Under de tio efterkrigsåren har kvinnorna i flera
länder vunnit politiska, ekonomiska och sociala rät-
tigheter. I denna karnp har KDV skrivit ett nytt
hlad i kvinnoriirelsens historia.

manl-
hela
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I eöcren= | Kanske ett tips.

En del aa

Indien
r\
U r'r, ulrrrrliL l<r islrrai nrissionen har'
i vii,r'ir tia"gal orn ickc elsatts så dock
lirirnillet.tt:ratLs; u.v en lI)' trtissiortsverk-
sanrlit:t a',' sakiig och hunranitär art.
Viir'l<lsh?ilsoolganisationen (WIIO)
lrir l t . cx. sina läkarexpelter ute i
itilir viilldstlelal Iiil att iiirar s. k.
rrrr<it:r'trl.vcrcrkiirtle I oll< hygien och sjuk-
rlonrsitekiiirrltarrrlt: rrret.rldcr. Val förrc
rtredi<:iualt'hel. Axcl Itöjt'r och hans
I ru, Sjignc lli)jr:r', ortlf . i lrred oc:h
I,'r:iht'l, lral nlr i tr'ä. al verkat i Syd-
irrrlierr i lantlet Tlaivancorer. Axel Itöj-
t'r' irrL:rturll sortt rektor och organisa-
tiir ir"v err rly ntedicinsk lrrigskola oclr
Sigrtc IIöjel albetade i barnavärden,
siirsl<ilt nrcrl lekskolor f ör.' de slna
uär:r huvudstaden'Irivandrum. För'
rLt.t Ia pcngar till denna sin verksam-
lret bör'jade hon skriva artiklar hem
t.ill Sverige rned skildringar från lan-
tlet och verksamhetcn. I)et kom svar

isynnerhet från Sveriges social-
rlenrokratiska kvinnoförbund, sonr
IreliL tiden understött rörelscn.

,\v dcssa a,rtiklar har nu blivit en
lrel bok - och en alldeles förtjusande
s1;ontzrn, levande ocir sakkunnig skild-
ling av kLnclet 'Iravancclle, "det viil-
signride landet". Mycket liknar clet
i.rvliga Indien, men åtskiiligt är ock-
sn speciellt ftrr detta urgamla land
och l cllk.

Lartclet Iiggel vid ekvator-rt. "I)äL
luLal sig kokospzrlmen i monsunvitr-
rlcn och bananträden står bjärtgröna
ruroL clen röda jorden, där slingrar
peppafns blanka grönska upplör rnan-
gotr'ädens stammar och hibiskusen
lysel eldr'öd mot lergavlarna.

Ornrgudar dyrkas i hyddor och
Lcmpel, sjakalerna tjutel om natten
ända. in i stilderna, vilda elefanter
nrötel i djungeln, sagans fågel blå
häckal i stranclsnåren, där de tre
t-lceallel t'ltit ln<jtas.

IIär iil nrödralinjerr radande sedan
Ilera tusen är', håil vijrdas stolmo-
dern, håir dyrkas guclinnor' rner än
gurlar'.

Landef är olikt alla andra läncler i
irrdien. I)ct tii.viar med Bengalen i
1råga orn överbefolkning, med Orissa
i det sloraL anterlet spetdlska. Om nå-
gor] frågar val läskunnigheten är'
strjr'sl och var valdeltagandet är liv-
ligast, blil svaret Travancore.

Till snrittkol.rpol och koleraL <-rch

arrdra Llopiska sjukclr.rmar har nu tu-
lrrrrkulosen sällat sig. IIär räder fat-
t.igdom och arbet,slöshet och särskilt
ija,rne.r) rir rnåirkta av undelnäring.
Il;il iir ocksa honrnrunisterna f lerer äu
arrnolsLrides i Indiert.

l)en nya tiderr har kornrnit till Tra-
vancofc sonr en oväntad vind, som

T\T
I \ ;i,' nrall t olkar' 1.vått uLe leLar'

nrun sig clfta iivel att blåsten krängcr
rlen. I)els blir påflestningen på plag-
gen stor-, rlels går torkningen sakta.
Irörsök nrista gång nrecl s. k. patent-
Jrlänrmol av clen typ som brukar an-
viindas till att hålla bordduken på
plats när' nlarl somnrelrtirl dukar i
rlet f lia). Fäst ciem i plaggen nederst
-- tva plagg tillsammans, det ger en
viss t5'ngd och staclga.

Blasten blukar ocksä r'Lrrllstcltr i
belrnvagnen, så rrlantnlatl har f ullt
sjå at.t hålla "skryttäcket" på plats
i)ver babyn. Sa här' lral cn ullg nranr-
nlål löst pr-oblenrct: P:r båcia långsi-
rlorna har hon rrndel t'ysr:het sytt
l ast 15 ('nr bleda t ygrenrsor, soln
stoppas c)nl nraclrassetr och håller
tticket kvar på plats bade för vind-
stötar och babyns sparkar.

,,\tt. skydda långärmade barnplagg
för niitning vid arnrbågen nied hjälp
:rv snrirliga tygbitar fastnästade på
i:irurens insida är en bra icle, men när
tiert gåillt:r hanclstickade plagg är det
itlh'a nrest praktiskt att börja sticka
iilnren från axeln i stället för från
hancllecien. Då kan rnan lätt repa upp
rlet trasiga och sticka i. Det är ju
inte bara vid arnibågen påflestning-
r:n åir stor -- hela underärmen och
i'esårkanten vid handleden behöver
i regel ganska snalt repareras. Dess-
utom viixer ju barn, plagget från i
fjol har frjr korta ärmar och då är
det skönt att kunna förlänga dem
rutan att rlet bchöver "annonsel'as".
Men lnan maste förstås ha sparat
lite galn för rindarnalet.

En ivrig stickerska ger oss följande
lips: När jag sticka.r ärmar och
franistycken till koftor har jag alltid
papper och penna till reds och ritar
ett streck för varje dubbelvarv (ett
vafv fran, ett vafv tillbaka;. Frir
varje hoptagning gör jag ett kryss
(fiir 1 maska ett kryss, för il maskor

tle kr-yss). När jag så stickal rlen
andra ärmen eller framstycket stry-
ker jag ett streck för varie dubbel-
varv och minskar vid kryssen. För
ökning använder jag ett särskilt
tecken. På det sättet slippcr jag att
ideligen prova c;ch mäta arbetet clch
båda ärmarna ellel frarnstyckena blir
absolut lika i storlek och form.

IJn del nrattol av enklare typ har
clen olägenheten att de giilna viker
sig uppät i hörn och kanter. Att spika
fast ctem är ingen lycklig lösning för
golvet. Gör så här: Värm lite snickar-
linr, stryk det tunt med pensel pa
mattans avigsida i kanter och hörr
som vill rulla sig, Iägg ett pappcr
under- och lat rlet tor-ka. Det gör'
hör'n clch kantt:r' st.yva och mattan
liggel på plats.

viicker oro. Det förtrollade landet
Itar väckts till dagens hårda verk-
lighet".

Så låter den lockande inledningen
nred förf :s egna ord. Lockar det inte
t.ill studium? Bokens pris 9:50 i Ti-
rlerrs Bokklubb är så billigt f.öt 224
sidor och många bilder att många
btir kunna köpa den och vidga sina
kunskaper i det intressantaste säll-
skap. Kapitel ur boken borde läsas
på våra strjlle och nrindre möten.
översikterna över Indiens politiska
liige och tle ledande personligheterna
iil synnelligen njutbala och ulrply-
sandc.

I,ln vclkligt viildefull bok!
(iurthilrl 'fegt'rr.

SI(;NFI IIÖJIIR: Travancole -r'älsignat land. Pris 9:50. Ti-
rlens förla.g.

Srå sunt...
"Lik:r möjlighetel f rir mrin oclr

l<vinnclr - iil<a liin inom många ar-
beLsomr'åclen återstar iinnu att vinna.
I)e sonr ansel kaurpen i det niirnrastc
slutförd är irnsketänkar-e sorn söker
en forevändning f<ir att tlra sig ifrån
stliden. Framfiir oss liggcr en ny fas
irv kanrpen striclcn nrot garttla

lrsyl<ologisha I <ireståillningar sour f ort.-
falanrle skapar likgiltighot hos ll,in-
n(fr oclt tilll'rrrlsht't hos luälr. Ätt
t'r'iivrir lil<;r rrrr)jlighebcr iir <1r'[ [iirsl rL

slit'<k'1, i rlerr nyil stritlerr".

1 I)r'n engelska Iör'f aLtalinrrilrr
VERA BRITTAIN)
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SKVrs FöRBUI{DSMöTE
äger rum i Medborgarhuset I Stoc kholm den 28-29 Januari. Främst
på dagordningen står frågan o m samhället och barnfarnllJerna.
\ri hälsar onrbud och åhörare hjärtligt välkomna.

Cirkel
T
l-h t gs,trrt t lö st's I, utrl t' t t.

Stilla vit trar steilcit.

.Saktt visvtar bandett

rtcb tlen gröru {rcilett.

Liv'ct s kott st ri kt knut tt,t

s am m at tb t, cgtl a c e I I er

losstur i tlen brutn,t

gren som bladen t'äller.

Tysta tårar ctropptrr

p") tlen gamla hinden

rnen tLen t'riska aindett

rör vitl nya lenoppar.

Gul,{HILD TL.GE!'I

l,rcAat h;ir breduid iir bandstickttd oclt t'i

ldilil den i cn lr.msh tidsArilt. Någon

sriu'igbet dl/ hopiert nönstret bör den

s/)cht,au;t. in/e bt. Genon (tlt ilttttt anaän-

der tt.i ganter får' pltgget den stadgtt' oclt

stil sotn gör att ilttn k,tn biirt det ulotit/tus

sotrtttt,tr'tid till hlännittg eller blu ocb hiol.
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,ltt rn'ötas,..
(Fortt, t'rån sid, 9)

eventuellt finns. Fönestett inte bara
en och annan isolerad ton som skulle
kunna gillas. Är det inte som om hela
melodier - nya och okända - börja-
de tränga igenom. Ja, om inte de en-
skilda, folken, raserna, kulturerna får
spela sina melodier, hur går det då?

Situationen i dag är förändrad i
allt ! Karnpmedel, rrretoder och skydd,
rlet räcker inte längre, det passar
inte. Det gamla är förgånget. Men
hur blir det nya? Vad skall vi möta
väldigheterna med? - Ett annat sin-
ne, en ny syn, en ny tro, en ny ömhet
cn aktsamhet om liv och vördnad för
liv.

Itrgentligen är det väl inget nYtt
för någon, män eller kvinnor. Vi har
bara inte tillämpat det. Det går så
lätt att få Björnsons ord i munnen
här i Norge: "Alt som lever er under-
lagt lijaerlighetens gjenskapermakt,
bliver den bare prövet". Vad vi skall
göra och hul vi skall göra det - en
och en i sin värld eller flera tillsam-
nrans, det kommer att visa sig. Ett
eir säkert. Alla kan vara med. De
"stora" och de "små". Vad som b I i r
stort och vad sonr blir smått det vet
vi inte.

Men att det måste spela på det
höga plan - den högsta nivå - där
människa möter människa, det kan
vi både få börja och sluta med.

7' r t c keri AB Mc' rc /./ t', 5 t oc k lt ol n 1 9 5 6


