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avskafh krig nch h.rtger
T
I

I f iot val det 50 år sedan Interna-
tionella Kvinnodagen instiftades. Det
stora jubileet firades i Köpenhamn i
april 1960. där kvinnol från 73 län-
der och territorier då samlades, r'e-
presenterande skiida nationella och
internationella organisationcl'. Under:
fyra minnesrika dagar gjorde de en
värdering av de 50 år'ens strider ocir
f ramgångal och diskuterade kvin-
nans roll och ansvar i nuvarande tid.
allt i en anda av tillit och ömsesidig
f iirståe1se.

En ny kvinna är född, konstatera-
dc de triumferande. och hänvisadc
till hur kvinnorna i alla länder i allt
stör'r'e omfattning nu deltar i fram-
sl<apandet av de materiella och and-
liga värdena, hur deras arbetc hal
blivit till en nödvändig beståndsdc.l
i världsekonomin och hur de påtag-
ligt bidrar till utvecklingen inol-n r,r,'-

tenskap. teknik och kultui'.
I den deklaration som jubileunrs-

mötet antog fastslås att kvinnorn:r i

dag i många iänder har erövrat po-
litiska rättigheter, att de i en del län-
del uppnått det fullständiga likabc-
r'åittigande med männen pii all:r li-
vets områdcn som {örutsåittes i Fi-rr'-

cnta nationel'nas charta.
iVlen dessa frarngångar'. betonadcs

clct. far inte döIja skuggsidolnar: Ett
stort antal kvinnor är' ännu berör,adt'
sin:r r'ättigheter'. Inte alla rättighetel
dc tillerkänts praktiseras och i de
flesta länder är' kvinnorna fortfalan-
de utsatta för diskriminering. Det är'
rinnu bar':r i ett fåtal länder som
livinnorna får' samma lön som män-
nen för' samma albete. har lika be-
fordringsrnöjlighetel och kommer i
htnjutande av samrna möjlighetel
till yrkesutbildning och vidareutbild-
ning som männen. Trots den stora
roII de spelar i sina länders ekono-
miska och kulturelia iiv.

Därför uppm:rnade mötet i sin dc-
klaration alla kvinnol och kvinno-
sammanslutningar att överal1t sökzr

driva igenom att FN:s konvention
om kvinnans politiska r'ättigheter blir'
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Infar lnternati<tnella

Su-arbete

Kainnodognnt

måste

latilicelad och omsatt i velliliga li-
vet. att ]rvinnorna ges fullständigt
ckonomiskt likaberättigande. det vill
siiga rätt till arbete. tillgång till aller

1-r'k'en och poster'. rätt till yrhesut-
bildning och till lika lön för lika ar-
bete. De måste också kräva att det
skapas tillräckligt med daghem. leli-
sl<olor och serviceinrättningal som
nröjIiggör' {ör dem att förena frir-
vlilvsalbete med plikterna mot henr
och barn.
N{cn samtidigt som i<vinnorna kr'ävcr'
seunma r'ättigheter som männen krii'
'u'cl de också samma ansvar för värl-
dens framtid.

Det problem soln är mest oroandc
{rjr hela mänskligheten i dag är hul
Ir'eden skall kunna säkras och det
blir rner och mer uppenbart att enda

r,rtvåigcn uf denner situatior-r åiL' ail-
män avrustning. understr'öks det i

r-rttal:rndet'. Det sl<ulle för all framtid
avlägsna l<r'igsfalan. beflia männi-
sl<orna från ångesten för morgonda-
gen. övcrvinna misstron som under'-
gräver förhållandet mellan männi-
sliorna och åstadkomma ett 

"'et'klietsamarbete mellan nationerna.
Total avrustning siiulle ocliså in-

nebära att det bleve slut med att slrj-
sa bort resultaten av människorna.s
albete på krigsrustningar och de våil-
diga resurserna sl<ulle i stäIlet kun-
na användas {ör' att höja folkens vzil-
stånd och till broderlig hjälp åt de

länder som n)'ss blivit fria och till
de otillräckligt utvecklade länderna
f)et skulle innebära att man kundc
:rr.skaffa de mänsl<lighetens gissel

som ännu härsl<al på en del av veit'

:iord: krig. hungel och okunnighet.
För att uppnå detta behövs det

samarbete. Och här kan kvin-
rlorna och deras olganisationet' gåt

före med gott exempel. Genom att
låta det som skiljer skjutas åt sidan
för det som enar: det gemensamma
ansvaret för hemmen och barnen. {iir'
livet självt och för människosläktcls
rnorgondag.

till fo' att

,i

:i

Den arnclil<ansl<a veckotidningen
"Nzrtional Guat'dian" berättade i sitt
nummer för' 5 12 1960 om unga paci-
fistels demonstration när' undervat-
tensbåten -Ethan Allen-. som för
sexton Polarisraketer med vätebom-
ber'. sjösattes. De här sexton bom-
bclna kan sändas 300 mil och deras
sammanlagda explosionsverkan är'
flela gånger större än effekten av
samtliga bomber avskjutna under
andra världskriget. De båda ungdo-
marna blev förstås omedelbart arre-
sterade och sedan anklagade för olor'-
ligt beträdande av marinens områdc.
Tidigare hade samma öde drabbat
sju pacifister som försökt blockera
omr'ådet med två roddbåtar och en
kanot. Hela aktionen - åtta försöli
har gjorts - ieds av CNVA (kornmit-
ten för icke-våldsaktion) som arbetar
för ensidig avrustning. Gruppen hal
startat ett nytt företag den 1 decem-
ber 1960. nän-rligen en fredsvandling
iiver kontinenten från San Franciscrr
med mål att vara i Neu- York den l
juni.

Den 1 juni ska någla av t andt'atL-
na avlesa till London och 'n,andr':t
därifrån till Moskva. De tänker gå

iiven om de inte får visa. De hopp:is
Iä stöd av fledsarbetarc i Eut'opa. De
säger- i sin appell: -Vi har nått en
punkt i histolien när' krig och r'åid
leder- tiil självmord för' oss alla. Att
använda nutidens förintelsevapcn
skulle vara mänsklighetens mesi
omoraliska men ocksät mest opt'ali-
tisl<a för'etag.-

Kinesisko bqrn
(Peking juni 1959t

Pi9191a sntapojltar
su arl.häric1 a. nt örkög du,
stannar framför kamerarr
pekar och.. skrattar.
Andra drar sig undan
skriimd& at tantens stora lrctt
och suarta solglasög1on.
De drar sig undan,
l:r11per intill ntorl ar
som sitter med lillnirtstcrt
pa trottoarkantett.
medan stora syster
lliiktar eld i plålkamirtut
rned en palmbladssolf jtider.

Fredshut-rdli t"' gar
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Hemmiljön har stor betgdelse tör en harmonisk utueckling.

TI
I höstas publicerade Erland von
Hofsten en artikel i tidskriften Vi
om barnfamiljernas status och påvi-
sade hur dyrt det är att ha barn och
hur standarden nödvändigtvis måste
sjunka med stigande barnantal. Den
dyraste posten i dessa familjers bud-
get är maten och den stiger med bar-
nens ålder. Alla vet ju vilka kvanti-
teter sorn åtgår för att mätta ton-
åringar.

Hur långt förslår barnbidraget På
450 per år? Inte särskilt långt, det
vet varje barnfamilj. Femtiolappen
som lades på i fjol som "kompensa-
tion" för omsen (ett slags försök att
bryta udden av argumentet att barn-
familjerna med små och medelstora
inkomster drabbades värst av den)
kompenserar enligt v. Hofsten inte
ens häIften av de ökade utgifter den
medfört för familjer med barn i de
matfriska åldrarna.

* 
Barn

iiii.Hm,.,.,.,i.i.i....,..'.'.,. lil

iiffiii :lll

Att problemet kan vara mycket
bekymmersamt för de större barnfa-
miljerna framkom också i den un-
dersökning angående socialhjä1ps-
hostnaderna i Stockholm som of-
fentliggjordes i november 1960. Där
konstateras att behovet av social-
hjäIp stiger kraftigt med ökat barn-
antal. Medan för hela staden pro-
centen av dem som fick socialhjälp
i någon form under 1957 var 6,4 upp-
visar ytterområdena, där befolknin-
gen i övervägande grad består av
barnfamiljer, över 10 % - i en ytter-
församling t. o. m. över 13 %.

Undersökningen visar ännu en sak
som ger anledning till eftertanke.
Drygt 25 olo av alla ensamstående
mödrar med minderåriga barn i
Stockholm hade hjälp från socialvår-
den 1957. Alltså drygt var fjärde
ensamstående mamma och hennes
barn.

I{jäIpformcrna kan naturligtvis
vara skiftande, både när det gälle1
de stora barnfamiljerna och de en-
samstående mödrarna och deras
baln. Det kan gälla kläder tili bar-
ncn, ibland också till de vuxna, det
kan gälla hjälp titt hyran, tilt el-
r'äkningen och det ]<an i en del fall
r öra sig om månatliga understöd.

Det väsentliga i det här samrnan-
iranget är inte vilken form av hjälp
från socialvården det är fr'ågan om;
clet väsentliga är att så många i de

arbetsföra åldrarna (där befinner
sig nämligen i regel de som har min-
deråriga barn!) inte klarar sig utan
tillskott från socialvården. På gruncl
arr att försörjningsbördan är för stor

- barnen kostar f ör mycket.
Men är det limligt att socialvår'-

den, som i första hand är till för att
hjälpa i nödsituationer: när man blir
Iångvarigt sjuk el1er annat inträffat'
som gör att inkomsterna sinar, skalJ

vara en mer el1er mindre permanent
existensgrundval så snart familjen
har fler än två tre barn? Eller när
efter en skilsmässa en mor står en-
sam med ett eller flera barn? Att in-
komsterna inte räcker till utan det-
ta stöd beror ju på att det är så dyrt
att ha barn. Därför vore det väl na-
turligt att barnbidragen i stället höj-
des till att mera motsvara de kost-
nader det verkligen drar med sig att
ha barn. Barnbidraget i dag har inte
så mycket kvar av det värde det re-
presenterade när det 1948 infördes,
det vet alla. För att värdet någor-
lunda skall kunna återställas krär's
det en kraftig höjning av bidraget.
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ANDR.EA ANDREEN:

Inför faran rnåste
sluta rrss saEmrnarr

en första afro-asiatiska kuinnokonferensen har hd,llits i Kairo
d,en tredje ueckan i januari med deltagande frdn 36 liinder. Som
obseruatör för KDV dettog dr Andrea Andreen.

Mot slutet au konferensen ordnade den indiska delegationen en
Lunch tiLL uilken inbjudits en eller tuå. deltagare frå.n uarje land.
Mrs Rdrneshu:ari N ehru presiderad,e och en del anförandert
höIls, dtiribland ett au Andrea Andreen. Vi å.terger hiir t öuersiitt-
ning hennes tal

oVI

Atmosfären vid denna stråIande
konferens påminner mig om Paris-
konferensen för 15 år sedan när
Kvinnornas demokratiska världsför-
bund bildades den 1 december 1945.

De 800 unga kvinnor som möttes
den gången i ett mörl<t och l<rigs-
märkt Paris hade aktivt deltagit i
motståndsrörelser eller befrielsekrig
och genomgått svåra lidanden. De
var - just som ni är - brinnande av
iver att bygga med sina egna händel
en ny och bättre värld. Även de hadc
l<ämpat för oberoende, för att befria
sina länder från en tyrann, i Sovjet-
unionen för att värna den frihet dc
nyss vunnit, i en del länder för att
besegra vad man kunde kalla den
inre kolonialismen.

Därför är det självklart att KDV

Man kan emellertid också ifråga-
sätta om det inte vore på tiden med
en viss differentiering av bidragen,
dvs. att barnbidragsbeloppet blevc
högrc för varje barn i familjen. I en
familj med flera barn är det svårt
för att inte säga omöjligt för modern
att ha ett förvärvsarbete, så helt tar
barnen hennes tid och krafter i an-
språk. Genom att bidragen bleve
högre för 'r'arje barn skulle det åt-
minstone ge familjen en viss kom-
pensation för det inkomstbortfall det
innebär att husmodern inte kan ta
ett arbete utom hemmet.

I varje fall vore väl tanken värd
att diskutera? Och frågan bli före-
mdri för en utredning?

Brita

4

alltid varit en varm förl<ämpe för
nationellt oberoende.

När jag ser tillbaka på dessa 15

år: förefaller det rnig sorn om vi levat
under ständig protest. De av er som
air medlemrnar vet att det är så. AII-
tid och överall"" när icvinnor blivit
förtrycl<ta, satts i fängelse eller lidit
misshandel har KDV sökt ge dem
stiid.

KDV har tre strä,vanden på sitt
prograrn och dessa tre är så nära
{örbundna att man kan kalla dem
ett enda:

Kvinnors rättigheter och värdig-
het

Barnens hälsa och välfärd
trred på jorden.
Endast om kvinnor har full lik-

ställighet med män som medborgare
och arbetare kan vi bygga en bättre
våirld. trndast om vi utrotar kriget
kan vi skydda våra barn. Som det
nu är löper vi varje dag risken att
se dem dödade eller drabbade av
ärftliga sjukdomar som liommer att
följa dem under minst 50 generatio-
ner'. Så länge vi inte avrustar finns
d-et inte heller pengar nog till föda.
till bostäder, tiil uppfostran.

Är 1945 tedde sig l<ravet på fred
Iika dramatiskt som kravet på obe-
roende. Vi som var med i Paris kan
aldrig glömma entusiasmen när vi
lovade höetidligt att kämpa utan
uppehåIl för en varaktig fred.

Ar 1961 är frågan om fred så myc-
I<et mer brännande än den var 1g45
som vätebomben är farligare än Hi-
roshimabomben, dvs. ungefär tiotu-
sen gånger. Tyvärr är det så att vi
måste anstränga oss för att fatta en

En del au presidiet uid afro-asiatiska
lcuinnokonf erensen, den f örsta i sitt
slag, scn'L nyligen höIIs i, Kairo i
Eg.tlpten.

föt'störing av vär'ldsfolmat medan
det är lätt att röras till tårar och
eggas till handling inför de orättvi-
sor och lidand-en som vi lever med i.

Dock måste vi kvinnor använda
viu' fantasi, vi nråste förstå den fara
som hotar. Om vi inte sluter oss sarn-
rran i hela tzär'lden kommer vi att
fir uppleva hur den tili en del läggs
i ruiner och hur hela natulen inklu-
sive människorna blir allvarligt ska-
dade i den del som blir kvar. Nume-
rar finns det ingen framtid efter ett
stort krig och vår nlrvunna frihet
åir dlå värdelös. Vi rnåste också min-
nas att varje mindre krig hotar att
öl'ergå - Iianske genom en olycks-
hrindelse - till ett r'ärldskrig.

Låt mig till sist citera slutorden i
clen deklaration som antogs vid
I(DV:s råclsmöte i Warszawa i de-
ccmber 1960:

,rVi lo'.-ar att uerka för utinskap
och förtroende mellan folken. ömse-
sidig misstro iir ett stort hinder i
rt\r uiig. Vi louar att liira uåra barn
ott respektera miinniskoliu och miin-
rr,islcouiirde och att leua tillsammans
i jiirnlikhet och tred,.*

_-=...-I-



I(A1T MAIT I,EYA PA
enbsrt folkpensionen?

i är inte iitet stolta här i landet
över vår höga levnadsstandard. Så
och så stor procent håIler sig med
bil, så och så många har TV, en del
bådadera, och det finns de som på
toppen av det heia också har som-
marstuga. Bedövad av dessa statis-
tiska upplysningar giömmer väl en
och annan att många inte har någon-
dera av dessa härligheter och föga
utsikter att någonsin få det. Det finns
de som av ekonomiska skäl (ailtså
inte i första hand av bostadsbrist-
skäl!) inte har en hygglig bostad ens.

*
Låt mig ta ett exempel ur vår

svenska vardag.
Det gäller en kvinna, änka sedan

flera år och med en femtonårig dot-
ter som går i skola. Kvinnan är helt
invalidiserad och uppbär invalidpen-
sion med 228 kr i månaden. TiIl detta
kommer ett bostadstittägg på 25 kr
per månad och under senare tid ock-
så bränsle till den omoderna och
högst miserabla bostad hon och dot-

tern bebor och betalar 40 kr i måna-
den för. Tiil flickan får hon dels det
allmänna barnbidraget, som utslaget
per månad ger 37:50 samt barnpen-
sionen - flickans far är ju död -
som ger 83 kr. Sammanlagt blir det
373:50 i månaden. När hyran betalts
har de c:a 79 kronor i veckan till
mat, kld.der, lyse, tvättmedel och
ailt annat som vi brukar räkna till
livets nödtorft.

Det är inte mycket, särskilt när
man betänker att en av dem som
skall leva under dessa villkor är en
femtonårig flicka. I tidningen Vi
publicerade Erland von Hofsten i
höstas en del beräkningar angående
barnkostnaderna, varvid han kom
fram till att enbart kostnaderna för
mat till en 12-15-åring belöper sig tiil
c:a 140 kr i månaden! Varje mor med
barn i den åldern torde kunna ve-
rifiera påståendet.

*
Tili saken hör att den här änkan

medan hon ännu arbetade hade teck-

F r å.n AI r o- a siati ska kuinnokonf er en sen :
Indien, samrnan med, en grupp andra
Suez-kanalen.

Andrea Andreen och Romeshwarl Nehru,
konterensdeltagare under en utllgkt pd

nat sig för en modern lägenhet i
HSB. Alla planer på ett sådant bo-
stadsbyte fick hon släppa när läka-
ren förbjöd henne att vidare arbeta.

Men bostadstillägget då? frågar
kanske ni som bor i en stad där bo-
stadstillägget utgår med det belopp
som hyran faktiskt kostar. Men det
är ju tyvärr så att bostadstilläggens
storlek bestämmes av de enskilda
kommunerna och det finns kommu-
ner där pensionärerna inte får ett
öre i bostadstillägg utan är helt hän-
visade att klara sig på grundpensio-
nen. I den kommun där den här än-
kan och hennes dotter bor är bo-
stadstillägget maximerat till 600 kro-
nor om året. Det är alltså så lågt att
det inte ens täcker hyran och bräns-
let för den dåliga bostad de har, så
mycket mindre då för en modern
bostad som, med den utveckling hy-
rorna fått betingar ungefär samma
pris som en liknande i Stockholm
eller Göteborg.

Med ett sådant bostadstillägg kan
ingen pensionär som saknar kapital
eller egna arbetsinkomster bebo en
hyeglig bostad. Är det inte ganska
otäckt att tänka sig?

*
Ingen skall bestrida att pensionä-

rernas ekonomiska status har för-
bättrats här i landet. Men lika ove-
dersägligt är det att många av dem
fortfarande tvingas leva under för-
hållanden som knappast är männi-
skovärdiga. För en pensionär i Stock-
holm som saknar andra inkomster
än pensionen elier vars övriga in-
komster är blygsamma, utgör bo-
stadstillägget en icre föraktlig del
av pensionen, särskilt om han eller
hon bebor en hygglig bostad, efter-
som bostadstillägget dels betalar hela
hyran om denna är någorlunda rim-
lig, dels ger 525 kr om året som på-
spädning på den statliga pensionen.
Det är långtifrån alla pensionärer
som har hyggliga bostäder, det är
tyvärr sant och det beror ofta på
den svåra bostadsbristen och bristen
på pensionärslägenheter, men ingen
som har en hygglig bostad behöver
i varje fall flytta från denna därför
att bostadstillägget är för lågt till-
taget, så som förhållandet tydligen
är i en del landsortskommuner.

Atminstone teoretiskt finns det en
utväg för de fattigaste pensionärer-
na i sådana här landsortskommuner:
att vända sig till socialvården och få
hjälp där. Men huruvida de får nå-



Brev från Sydafrika:

"Vi slcall finna

Kära vänner!
Under mars månad i år överläm-

nades Ert brev av den 7 mars till
A,trs Lilian Ngoyi och mig vid T. T.
(förräderidomstolen). Vi läste det
med stort intresse och uppskattning,
och det lästes också av alla dem som
anklagats inför förräderidomstolen.
Vi blev alla tända och uppmuntrade
av budsl<apet om deltagande och so-
lidaritet med de afrikanska kvinnor-
na. Det värmer i sanning våra hjär-
tan att få höra att vår kamp här är
känd bland andra länders kvinnor.
Såsom ordförande i både De syd-
afrilianska kvinnornas federation
och Afrikanska nationalkongressens
l<vinnliga sektion bad mig Mrs Ngoyi
att besvara Ert brev, men innan jag
fi.ck tillfälle därtiil arresterades vi
tillsammans med 2.000 andra vid ti-
den för undantagstillståndet och satt
i fängelse från 3 till 5 månader. Mrs
Ngoyi och jag biev utsläppta den 31

augusti tillsammans med andra an-
klagade, såsom de sista som frigavs.
Men det för oss allvarligaste slaget
var inte fängslandet, utan att ANC
(African National Congress) blev
förklarad olaglig och med den ANC:s
l<vinnliga sektion. Som kvinnor kan
ni förstå hur detta påverkade De
sydafrikanska kvinnornas federation,
ty ANC:s kvinnliga sektion är den
organisation som är närmast anslu-
ten till federationen. Men vi ska fin-

gon hjälp beror ju på viika social-
hjälpsnormer som tillämpas i kom-
munen ifråga och, inte minst, vad
det är för folk som sköter social-
vården där.

Det är säkert bra om vi litet tili
manns mitt i aIlt talet om välstån-
det håIler i minnet att det finns
människor i vars ögon ordet välstånd
får en bisats av hån. Bra därför att
deras läge måste förbättras och det
l<an ske bara om alla goda krafter

att fortsätta vart arbete"

na vägar för att fortsätta vårt ar-
bete och föra talan för kvinnor av
alla raser för att stärka och ena
kvinnorna i protest mot denna orätt-
färdiga regering och dess ras- och
diskriminerin gspolitik.

Förräderidomstolen går nu in i sitt
fjärde år, men vi tror att det ska
komma till ett slut i början av nästa
år. Många människors liv har stym-
pats, men de ankiagade är vid gott
mod; vi vet att vi är oskyldiga till
de anklagelser som rests mot oss,

oeh vi tror och hoppas att rättvisan
måste segra till sist.

Från De sydafrikanska kvinnornas
federation sänder vi till er, Brom-
ma-avd. av KDV:s svenska sektion,
våra varma hälsningar. Vi skulle
vara djupt intresserade att få höra
från er om kvinnornas probiem i ert
land och om ert arbete bland kvin-
norna.

Er tillgivna
Ilelen Joseph

sekreterare

lnsomlingen lör PS-oktionen

Transport BB9:10

Jönköpings SKV-avd. 15:-
Karlskoga SKV-avd. 37:50

Kiruna SI{V-avd. 38:80

Falu-Korsnäs SKV-avd. .... 122:-
Sandvikens SKV-avd. .. . . .. 15:-
Hägerstens SKV-avd., Sthlm 10:-
Solberga SKV-avd., Sth1m .. 50:-
Seskarö, SKV-avd., Sthlm .. 25:-
Fyrklöverns SKV-avd. Sthlm 100:-
Värnamo SKV-avd. 25:-
Ambjörby 15:-

Kr-t-' i34ll:-0

*
Nglidens SKV-audelntng lät sin

Luciafest den 18 dec. gå i PS-aktio-
nens tecken. AIla i samhället inbjöds

vägar

LILIAN NGOYI,
en au de ledande kuinnorn{L inom ANC.
som sornman med 200 andra satt i
fd.ngelse flera mdnader under fjolåret
för sin kamp mot regeringens apart-
heid-politik. I udrt julnummer å.tergau
ui under rubrilten ,,Hon som tjiinar de
Jlackande ljusen i Orlandou ett ausnitt
ur Per Wtistbergs bok .Pd suarta lis-
|on,,, d.iit' han beriittar just om Liliatt

NgoYi.

*

Här hemma har förhållandena i
Sydafrika ställts i blixtbelysning i
samband med att Sara Lidman ställts
inför domstol i Johannesburg för att
hon har vänner bland de färgade och
umgås med dem. I kampen för att få
slut på den skändliga apartheid-poli-
tiken i Sydafrika kan vi ge ett verk-
samt bidrag genom att bojkotta alla
sydafrikanska varor. När ni gör era
inköp av frukt, marmelader och dy-
likt, tänk då på vad solidariteten med
Sydafrikas folk kräver: inga sydafri-
kanska varor i våra hem.

att vara med och tillsammans med
inbjudan fick varje hushåIl PS-aktio-
nens folder. Medlemmarna bakade
kakor till kaffet och det köptes frukt
och godsaker som tomten delade ut
till barnen. Och det var barnen som
stod för hela underhållningen med
Lucia- och tomtetablå. Pengar ploc-
kades in på alla upptänkliga sätt -fruktkorg och docka lottades bl. a.
ut. Lärarna i Slagnäs skola var för-
hindrade komma, men sände kon-
tanta bidrag i stället och så gjorde
en del andra. Kvällens netto blev 160
l<ronor och det gick oavkortat direkt
titl PS-aktionen.hjälps åt.

6

ELisabet



GUNHILD TEGEN:

dl ot, flrattq,

ono srnå luoon

Ni som bodde på land.et i er barn-
dom - minns ni allt roligt vi hade
före skolan? Där fanns förnuftig sys-
selsättning, tillfäile att prata med de
gamla, att plocka kottar', meta i bäc-
lien, bygga lövh1'ddor och klättra j

träd. Men i storstaden ? Vår samhälls-
utveckling kräver att vi tar hand om
förskolebarnen. om vi inte vill ha
dem förstörda innan de ens kommer
in i första klassen.

Det är- en skam att vi inte har lel<-
skolor till alla de barn som står' i

kö. Mödrarna har ofta inte tid och
inte heller alltid förmåga eller ork
att ta hand om sina småbarn på ett
lämpligt sätt under hela dagarna.
Om det är sant att samhället i vår
tid behöver kvinnornas, också möd-
rarnas arbete, bör de som styr också
skapa de nödvändiga resurserna.

Redan 1951 lade en statlig kommit-
t6 fram ett betänkande i denna frå-
ga. Kommitt6n hade arbetat i fem
år - och antagligen kostat myckel
pengar. Dess förslag var nog bra

- men varför har inte v i kvin n o r
sett till att det blivit mera g j o r t ?

Vi läser om ungdomens förvildning
i tidningarna, och åtskilliga har re-
dan känning av denna förvildning i
sin egen familj. Vi arbetar på en nio-
årig skola, som man hoppas skall ta
hand om ungdomen. Men kanske bör-
jade den för sent? Det nionde årc1,

borde kanske ha satts in då barnet
är 6 år i stället för 15, och alltså in-
lett istället för avslutat skolgången.

q"uä'A( lgQ,t^

(Artikeln dr med författarinnans
tilld.telse htimtad ?Lr,,HL.Lsn1odern,,
nr 2. 7961.)

I I är' är något som angår oss aila

- mormödrar och farmödrar, mam-
mor, mostrar och fastrar! Jä, alla
kvinnor som bryr sig det minsta om
barn och vad det blir av dem.

Det finns ett kusligt ordsprål(, an-
vänt i uppfostringsfrågor, som lyder:
Det skall krökas i tid det som kro-
kigt skall bli.

Vi vill inte ha barnen krokiga i
något avseende. Men ordspråkets vis-
dom verkar vår bön förutan, och de
små, som tillåtits att förvildas redan
före skolåldern, blir ganska lätt små
gangsters.

Med andra ord - vi låter barnen
fara vind för våg utan tillsyn och
förnuftig sysselsättning under de

oerhört viktiga åren mellan fyra och
sju. Det finns länder där barnen bör-
jar skoian mycket tidigare än i Sve-
rige - t. ex. i England. Naturligtvis
är de första skolåren där mer lek-
skola än Iärdomsskola, men barnen

,;l:1.
&*r:

är självklart omhändertagna vissa
timmar om dagen. Mammorna har
någonstans att skicka dem. Barnen
fdrr Iära sig sjunga, rita, leka, hälsa

- och så småningom I ä s a. Barnen
får vänja sig vid förnuftig sysselsätt-
ning.

Javisstja, säger ni, men ocl<så vi
har ju lekskolor!

Men otillräckligt! Bortåt 8.000 lek-
skoleplatser finns det i Stockholm -
men det står ytterligare 9.000 barn i
kö - utanför. Inte ens alla anmälda
sexåringar kommer in.

Har ni sett de små klungor av fem

-sexåringar som drar omkring i vå-
ra förstäder och energiskt söker nå-
got livat att göra, ofta under anfö-
rande av något litet busfrö. Har ni
hör't hur de skriker och gastar? Ja,
varför inte? Deras livslust står på

sin barnsliga höjd. Vad begär vi?
Skall de inte få röra sig? Skall de
inte få klå varandra? Skall de inte
få leva?

7



Em ilv Green Baleh
rB67-tg6l

T-!H
I.l Ulr-Y GREEN BALCH är en
av de två amerikanska kvinnor, som
fått Nobels fredspris. Det titldelades
henne och hennes landsman John
Mott år 1946. Redan då var E. G. B.
en gammal kvinna med ett storartat
arbete bakom sig. Hon föddes på
landet utanför Boston och ficl< sin
uppfostran i denna stad, som fram-
för andra städer i USA är känd för
att sätta intelligens och förfining
högt. Hon blev tidigt utnämnd till
professor i historia - Political and
social sciense, som ämnet formule-
rades - och det föll av sig själv att

hon fick kontakt med
den centrala gestalten
arbete. Hon deltog

Jane Addams,
i tidens sociala
i kvinnornas

fredsmöte i Haag lg1b och utsågs
till medlem i en av de delegationer,
som omedelbart efter mötet upp-
vaktade olika regeringar för att un-
dersöka möjligheterna för ett stille-
stånd och förmå de neutrala att ar-
beta för ett dylikt.

Vi vet att det icke iyckades
Amerika drogs i stället in i kriget.
I likhet med sin vän Jane Addams
arbetade hon in i det sista mot ett
l<rigsdeltagande, stämplades som
Iandslörrädare och avsattes från sin
professur - något som senare hen-
nes högskola gjorde sitt bästa för att
gottgöra.

Hennes livs inriktning var i alla
håindelser för alltid bestämd. När
liriget var över och stormen lagt sig,
återtog hon så småningom sin un-
dervisning och arbetade därjämte in
i sin sena ålderdom för l<vinnornas
mobilisering i ett fast förbund mot
krig som lösning av konflikter, ett
arbete särskilt knutet till den sam-

Ni miin och kuinnor med edra tdliga ansikten,
ni små barn med edra klara ögon
hur skulle jag kunna annat iin dlska er?

Jag iir amerikanska och uad ni, kanske
kallar kapitalist,
behöuer det siitta en griins för kiirlelcen.
Det utgör i,nte något hinder för rnin.

Naturligtuis iir ui pd. många siitt olilm:
seder och bruk i, ud.ra liinder iir olilca.
ocksd, ud,ra anletsdrag iir olika
och uå,ra språk och religioner.
Hur mycket större tir öndå, inte
Iikheten emellan oss!
Vi iir alla i lilca hög grad födda
till lidande.

I

Vi skrattar och ui grd,ter
som endast miinniskor kan göra.

Skall id,eologier fd, siitta griinser
mellan medmiinnislcor ?

Nej! Nej! Det få,r inte uara så,.

Naturligtuis har det sina stora soå,righeter
att le;ua tillsammans.
Auen miinniskor son1, har ett gemensanxt f osterland,
som talar sarrma sprdk, beltiinner sig
till sarnma religion -
iiuen dessa har det inte alltför liitt ctt mötas
i ömsesidig förstd.else, i ömsesidig tillit.
Men inte ens de högsta hinder iir oö,.-erstigtiga
Ld.t oss uppbjuda aILa udra krafter
för att liira oss leua tillsan'LnLdns.

Ni kiinner kanske ddliga amerilcaner.
Det finns sådana!
I\Ien här finns ocksd, uiittliga miinnislcor
som uill det riitta,
som ön,skar hjiilpa till att göra uiirlden
biittre för css alla.
Det. fin;t"s då.liga miinnislcor och goda
mtin'nis'lcor - antar jag - i uarje land.

Ltr.t oss ha tålamod med uarandra
och iiuen ha tå,lamod med oss sjdlua,
ui lmr en ld,ng uiig att gd,.

L(tt oss dtirför skEnda frarnå.t pd, ,.*iigen,

den tniinskligu ömhetens och storsinthetens t-ttig.
Kanske möter udra hiirtder ,-uarandra

niir ui treuar framför oss i mörlcret.

Käro
,uönniskor

i Kitta

(Detta iir ett kiir-
Leksbreu som jag stin-
der er.)

Emilg Green Balch



manslutning som framgick ur mötet
i Haag: Internationella Kvinnoför-
bundet för Fred och Frihet. Hon var
dess ordförande i många år och till
sin död hedersordförande.

Emily G. Balch var ingen dröm-
merska. Hon arbetade skickligt och
måImedvetet på att finna vägar, som
lcr-rnde minska möjligheterna till frik-
tion staterna emellan. Hon gjorde
upp en plan på att internationali-
sera polarregionerna och de interna-
tionella vattenvägarna och fick upp-
leva hur traktaten om Antarktis in-
ternationalisering avslutades - ett
steg i rätt riktning mot den fred hon
ägnat sitt livs arbete. I yngre år del-
'|os hon ivrist i International Fede-
ration of Labour liksom hon var med
om att stifta Kvinnlig handels för-
ening och - senare - the 'Women's

Trade Union League of America.

lMitt under allt pral<tiskt och in-
tellektuellt arbetc bevarade hon nå-
got av spontanitet och omedelbarhet.
Dct slår oss till mötes i en liten dikt.
Till Kinas folk, som i översättning
publicerades i nr 3 av Vi Kvinnor'
1955 och är omtrycl<t i detta num-
mer. Den översattes tili kinesiska.
publicerades i en av Kinas stora dag-
liga tidningar och väckte omedelbart
elco hos en annan l<vinna, mme Li
Ten-chuan, minister för häisovården
och ordf. i Kinas Röda kors. Dennir
tillskrev författarinnan och inbjöd
henne att som hennes gäst besöi<a
Kina. Men E. G. B. måste avböja "då
mina när'a nittio år i alltför hög grad
uttömt det som jag haft av initiativ
och arbetsförmåga".

tr. G. B. hämtade själv sitt Nobel-
pris i Oslo. Ur hennes föredrag på
Nobelsalen vill jag citera följande
ord, mer än någonsin en tankestäl-
lare för världen av i dag:

,,Je,g har talat mot att Jruktan
skall anses uarcl en fredsbefriimjan-
cle faktor. Vad ui borde frukta, siir-
slcilt ui amerikaner, iir i.nte att nå.gon

skall fiilla atombomber på oss utan.

att ui skall låta uiirldssituationen ut-
uecklas på, ett sådant stitt, att'.-anligu
hEggliga miinniskor i egenskap a.n

uåra representanter skall anuiirtdct

så"dana uapen i uå.rt narnn. Vi borde
uara fast beslutna att ingen proDo-
lcation eller frestelse skall förmå oss

att ta till det sista fasansfulla s.Iter-
natiu sorn ett krig innebtir.*

Signe Fredholm

Med virknöl och gc,rn
T1
fln o, t-tdra d,uktigaste prenumerantudruare har frdn 1iisarna pd,

sin ort framfört önskemålet om mönster i tidningen för uirknings-
intresserade. Eftersom det från andra orter hörts liknande önske-
mål iir det tEdligt att uirkningskonsten uppleuer en reniissans. och
naturligtuis stdr ui giirna till tjiinst med mönster, liksom ui med"
tacksamhet tar ernot sådana frd,n liisekretsen till andra liisarinnors
fromma. Sd, kom bara med beskriuningarna och ui skall publicera
dem. Helst naturligtuis å,tföljda au ett foto (eller ett arbete som ui
l<,an fotografera och sedan å.tersiinda till uederbörande) - för man
bör ju helst se hur det hela tar sig u,t niir man publicerar en be-
skriuning.

I det hiir numret ger ui beskriuning pd, en uacker tablett med,
tgg i mitten. Ftirdigt miiter arbetet c:a 22 cm i diameter och tggets
diameter iir c:a 14 cm.

lWaterial: fintrådigt linne, garn nr
70 och nå1 nr' 14

Lrörkortningrr: m. : masl<a, lm. :
lr-rftmaska, {m. : Iast masl<a. v. .:
vArv, st. : stolpe. sm. : smygmaska.

Varr' 1. Virka c:a 352 fm. runt ty-
gets l<ant, som sanr-rtidigt vil<es mot
avigan. Antalet m. skall vara delbart
nred iJ.

Vzrrv 2. 3 lrn. utgör 1:a st., 4 lm ,

1st. fästes i 4:e m..41m., 1st. {ästes
i var.je 4:e m. med 4 lm. mellan
varic st. varvet ut.

Varv 3. 3 hn. utgör 1:a st., 3 st., i'i

lm., 4 st. fästes alla i samma lm.-båge,
2 lm., 1 fm., 2 lm., 4 st., 3 Im., 4 st.,
2 1m., 1 fm., 2 In. o. s. v. varvet ut.
Iim.-virka 4 m.

Varv 4. 3 lm. utgör l:a st., I st.,
2 1m., 2 st., 2 ltt-r., 2 st., 2 Im., 2 st.,
fästes alla i samma lm.-båge, 3 1m.,
1 fm. i föregående varvs fm.. 3 1m.,
4 ggr 2 st. med 2 lm. emellan, 3 lm.
o. s. v. varrret ut. Sm.-virka 6 m.

Varv 5. 15 1m., 1 fm. fästes i mitter-
s;ta öglan av st.-gn:ppen, lika varvet
r-rt. Sm-virka 6 m.

Varv 6. 3 lm. utgör 1:a st., 2 st.,
l3 1m., 3 st. fästes alla i samma lm.-
båge, 4 1m.. 3 st., 3 lm.. 3 st. fästes i
nästa Im.-båge o. s. v. varvet ur.
Sm.-virl<a 3 rn.

Varv 7. : varv 4.

Varv [J. : värv 5.

Varv 9. 3 Im. utgör 1:a st., 2 st.,
3 1m., 3 st., 3 1m., 3 st. fästes aita i
samma lm.-båge, 4 1m., 3 ggr 3 st.
med 3 lm. emellan, 4 lm. o. s. v. var-
vet ut. Sm.-virka 5 m.

Varv 10. 5 lm., 1 fm., lika varvet ut.
Sm.-virka 2 m.

Varv 11. 3 lm. utgör 1:a st., 2 st.,
3 1m., 3 st. fästes alla mitt över föreg.
varvs st.-grupp, 5 1m., 1 fm. i föreg.
varvs fm., 5 Im., 3 st., 3 lm., 3 st.
o. s. v. varvet ut. Sn.-virka 3 m.

Varv 12. 3 lm. utgör l:a st., 1 st.,
13 lm., 2 st., 3 1m., 2 st., 3 lm., 2 st.
fåistes alla i föreg. varvs st.-grupp,
6 1m., 1 fm., 6 lm., 4 ggr 2 st. med
ll lm. emellan fästes alla i nästa st.-
grlrpp o. s. v. varve[ ut.
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Den nL{s tidens kvinns

Morie-Cfoude Uoif lont-Couturier

Vid den stråIande luciafesten sorn Göteborgs SKV-ao-
delningar i december 7959 anordnade till iira f ör deltagar-
na i kuinnornas internationell.a aurustningskonf erens möt-
tes plötsligt i uimlet tuå kuinnor ef ter mer iin 15 dr. Sisto
gå.ngen de så.gs uar i Auschuitz 1945 

- 
diir de delade sou-

brits. Den ena uar polskf ödda Henia Larsson, bosatt i Sue-
rige sedan 1945 (då hon kom hit direkt från koncentra-
tionslögret) och sedan många år gift med en suensk. Den
andra uar fransyskan M arie-CIaude V aillant-
Couturier, från 1945 tiLL 1953 KDV:s generalsekre-
terare, nu en au dess uicepresidenter, i 13 dr deputerad
i franska national,församlingen, dtir hon den sista t.iden,
innehade uice tal.mansposten, för stna förtjiinster för
f osterlandet under den tyska ockupationen tilldelad
hederslegionens kors. Om henne handlar denna artikel.

\
1

/

Marie-Claude Vaillartt-Couturier dr en
slticklig och medryckand,e talare.

]i^ T
I \ ar Marie-Claude Vaillant-
Couturier första gången besökte
Sverige - det var i samband med
KDV:s exekutivmöte hösten 1947 -
uttryckte hon sin glädje över att
komma titl det land som hennes
svenskfcjdda mormor talat så myc-
ket om. Egentligen blev vi inte för-
vånade, de intensivt blå ögonen,
det ljusa håret och den slanka hög-
resta gestalten skvallrade om nor-
diskt påbrå. - Men de livJ.iga ges-

terna, det sprudlande temperamen-
tet vittnade vältaligt om att hennes
vågga stått i sydligare ne.ider.

Så här skildrar Marianne MiI-
haud henne i KVD:s tidskrift
"Kvinnor i hela vär1den":

En rätlinjig rättskaffens karak-
tär, fri från all ytlighet och flack-
het, förmåga att uttrycka sina tan-
kar i ganska originella och slagfär-
diga vändningar, handiingshlaft och
dynamik som inte Iätt låter sig ned-
slås - inte heller av trötthet - lo-
giskt tänkande. äl<ta glättighet, fest-
ligt sinne för humor som tar såväl
henne själv som andra till mål-
tavla men bakom viiken döljes
snabb inlevelseförmåga, ailt detta
och mycket annat är karal<täristiskt
för Marie-Claude Vaillant-Coutu-
rier. Till detta den högresta, slanka

r0

och eleganta uppenbarelsen, de ljus-
blå ögonen med den klara blicken
och det muntra leendet. och bilden
är fullständig.

*
På den viljekraft och beslutsam-

het som kännetecknade Marie-Clau-
de redan i mycket unga år ger
artikelförfattarinnan ett dråpligt ex-
empel. Samman med en väninna
kom hon hösten 1929 efter nyss av-
lagd studentexamen till Tyskland,
till en flickpension i Dresden. För-
äldrarna ville att hon skulle full-
komna sina studier i tyska språket
och för övrigt ville hon sjä1v kom-
rr'a in i en målarsko1a. Marie-Clau-
de, som växt upp i ett hem där
politiker och konstnärer, journalis-
ter och författare, modeskapare och
fotografer dagligen umgicks - hen-
nes far, Lucien Vogel, var en myc-
ket känd och framstegsvänlig jour-
nalist - var färdig att storl<na när
hon hamnade i den dresdenska
flickpensionen. De båda unga fran-
syskorna blev förfärade över den
gammalmodiga och muffiga atmo-
sfären och kom överens om att här
fanns bara ett att göra: försöka få
pensionen stängd. Och det märkli-
gaste var att de verkligen lyckades!
De övertalade en efter en av de
tyska eleverna att skriva till sina
föräldrar och be dem att ta dem
ur denna skola och nästa vår hade
den ärevördiga och unkna flick-
pensionen spelat ut sin roll!

Men den unga Marie-Claude möt-
te andra och allvarligare problem
i Tyskland: arbetslösheten och
massnöden. Det var 1929-30 och
Tyskland hade över 7 miljoner ar-
betslösa. Unga utmärglade männi-
sl<or som försökte livnära sig på
att sälja skosnören och vykurt möt-
te hon överallt i Dresden. Och från
och med nu finner hon inte rzär1den
god Iängre. Det är slut med den inre
friden.

*
En dag har hennes far med sig

hem chefredaktören för tidningen
Humanit6, Paul Vaillant-Couturier,
som också var en känd konstnär.
Han kan ge svar på Marie-Claudes
frågor, i honom finner hon en 1ä-
rare och vän och slutJigen sin make.
Hon börjar med fotoreporterge för
en illustrerad tidning, blir medlem
i en revolutionär kulturgrupp som
spelade en stor roll under åren
före det andra världskriget.

En stor sorg drabbar henne när
maken plötsligt avlider. Ännu mera
intensivt engagerar hon sig i arbe-
tet, nu som fotoreporter i Humanitö.
Och samman med bl. a. Danielle
Casanova ägnar hon sig åt De unga
flickornas förbund, en fransk orga-
nisation av unga kvinnor som kom
att spela en stor roli i kampen mot
den tyska ockupationen.

1939 kom kriget. Humanit6 blir
förbjuden! Det franska nederla-
get. .. Marie-Claude "dyker i ille-

{
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Behovet AY hvfs större här än
i andra ländett säger känd läkare

v
I å anmodan av Sverigcs Radic
tog för en tid sedan professor G u n-
nar Biörck - doktor i medicin
vid Karolinska institutet - upp ett
delil<at problem i radion: Behovet
a v h y f s. Vårt behov av sådan är
stort, sade han, större än i de flesta
andra länder. Livet har blivit mate-
riellt rikare men samtidigt har det
också blivit mera komplicerat. Vi
stöter oupphörligt emot varandra i
dagens samhälle. Det innebär ett
engagemang - ibland positivt, ibland
negativt - och alla engagemang krä-
ver och förbrukal andlig enct'gi. En
vara som de flesta målnnishor inte

h:rr nirgot överflöd av och som man
därför måste hushålla med.

- Ett sätt, sa professor Biörck, är
att göra kontakterna med andra män-
niskor så mjuka, vänliga och behag-
iiga som möjiigt. För somliga rnän-
nisl<or tycks ett gott uppförande -ja, till och med den enl<Iaste form
av hyfs - vara så svårt att åstad-
hornma att var.ie ansträngning i den
riktningen förbrukar deras andliga
energi.

Flyfs måste inpräntas i sådan form
under uppväxtårcn att den blir till
ett med personen: den sl<all vara
självklar vid utträdet i livet och inte

foldra någon extra ansträngning,
utan möjliggöra att all andlig energi
kan inrihtas på sal<liga ting.

Och så tog prc-lessorn upp några
eLementiira ting: renlighet och snygg-
het, att passa tider, att ha vett att
tar händcrna ur byxfickorna och ci-
garretten ur mungipan när man häi-
sar på foll<, att resa sig när äIdi'e
personef och vuxna iivinnor kommer
in i ett rum, att häisa vän1igt på
foili man ]<änncr, att be om ursäkt
nrir det är befogat osv.

Skolan blev också föremål för en
amper kritik när professorn kom in
på temat svenskens språkbehandling.
Genomsnittsmänniskans språkbruk
är torftigt och här har skolan grovt
svikit sin uppgift, sade han: Språket
är intellektets viktigaste redskap
även i vår tid, och ingen möda bor-
de lämnas ospard att skärpa och vår-
da detta redskap. Men . . .

- Många svenska studenter kan i
dag varken tala eller sl<riva sitt mo-
dersmåI. Den som tvingats ta del av
deras valhänta formuleringsförsök
blir ofta bestört, stundom förtvivlad.
Det finns en -ordblindhet- som be-
ror på att vederbörande aldrig har
fått lära sig att kontrollera vad han
själv skrivit. Påpekanden besvaras
ofta med attityden "det är väl inte
så noga". Det är emellertid just det
det är. Både muntliga och skriftliga
meddelanden skall vara i sak korrek-
ta, och de skall vara formulerade på
ett logiskt och föIjdriktigt sätt. Det-
ta hör också till normal hyfs.

TilI hyfsen räknar professorn ock-
så att försöka sätta sig in i andra
människors situation och s e vad
man han göra för att hjälpa dem,
kort sagt: att visa hänsyn och
omtanke.

Vidare hävdar han att vi saknar

"civilcourage" här i landet: när folk
uppträder ohyfsat tar vi emot det
utan att protestera. Vi är rädda om
vår "popularitet", vill inget säga för
att inte bli betecknade som "gam-
malmodiga" och "moraliserande . . ."

*
Det var en ordentlig salva profes-

sorn levererade. Frågan är om den
Julgransdans i det tria iir ett uppskattat nöie iinnu sd' htir d,rs om
bara riiddats frdn soptippen.
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Behovet aY hyfs störue hän än
i andra ländett säger känd läkare

}J
I å anmodan av Sverigcs Radic
tog för en tid sedan professor G u n-
nar Biörck - doktor i medicin
vid Karolinska institutet - upp ett
delikat problem i radion: B e h o v e t
a v h y f s. Vårt behov av sådan är
stort, sade han, större än i de flesta
andra länder. Livet har blivit mate-
riellt rikare men samtidigt har det
också blivit mera komplicerat. Vi
stöter oupphörligt emot varandra i
dagens samhälle. Det innebär ett
engagemang - ibland positivt, ibland
negativt - och alla engagemang krä-
ver och förbrukar andlig energi. En
vara som de flesta målnnishor intc

h:rr niigot övcrflöd av och som man
därför måste hushålla med.

- Ett sätt, sa professor Biörck, är
att göra kontakterna med andra män-
niskor så mjuka, vänliga och behag-
liga som möjligt. tr'ör somliga rnän-
nisl<or tycks ett gott uppförande -ja, till och med den enklaste form
av hyfs - vara så svårt att åstad-
l<omma att varje ansträngning i den
riktningen förbrukar deras andliga
energi.

Flyfs måste inpräntas i sådan form
under uppväxtårcn att den blir till
ett med personen: den sl<all vara
självklar vid utträdet i livet och inte
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fordra någon cxtra anstr'ängning,
utan möjligp1öra att all andiig energi
kan inrihtas på s a l< 1i g a ting.

Och så tog prclessofn upp några
elementär'a ting: r'enJighet cch snygg-
het, att llassa tider, att ha vett aLt
ter händcrna ur byxfickoi'na och ci-
garretten ur mungipan när man häi-
sar på fo11<, att rcsa sig när äldle
personer och vnxna hvinnor kommer
in i ett rum, att häisa vänligt på
folli man l<änner, att be om ursäkt
när det är bcfogat osv.

Sl<olan blev också föremål för en
amper l<ritik när professorn kom in
på temat svenskens språkbehandling.
Genomsnittsmänniskans språkbruk
åir torftigt och här har skolan grovt
svihit sin uppgift, sade han: Språket
är intellektets viktigaste redskap
även i vår tid, och ingen möda bor-
de lämnas ospard att skärpa och vår-
da detta redskap. Men . . .

- Många svenska studenter kan i
dag varken tala eller sl<riva sitt mo-
dersmål. Den som tvingats ta del av
deras valhänta formuleringsförsök
blir ofta bestört, stundom förtvivlad.
Det finns en "ordblindhet- som be-
ror på att vederbörande aidrig har
fått lära sig att kontrollera vad han
själv skrivit. Påpekanden besvaras
ofta med attityden "det är väl inte
så noga". Det är emellertid just det
det är. Både muntliga och skriftliga
meddelanden skall vara i sak korrek-
ta, och de skall vara formulerade på
ett logiskt och följdriktigt sätt. Det-
ta hör också tili normal hyfs.

Till hyfsen räknar professorn ock-
så att försöka sätta sig in i andra
människors situation och s e vad
man kan göra för att hjälpa dem,
Itort sagt: att visa hänsyn och
omtanke.

Vidare hävdar han att vi saknar

"civilcourage" här i landet: när folk
uppträder ohyfsat tar vi emot det
utan att protestera. Vi är rädda om
vår "popularitet", vill inget säga för
att inte bli betecknade som "gam-
malmodiga" och "moraliserande. . ."

*
Det var en ordentlig salva profes-

sorn levererade. Frågan är om den
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träffade i prick. Är det sådana vi är
- så rädda att förlors "popularite-
teno att vi menlöst sväljer ohövlig-
heterna? Eller betraktar vi ailt det
professor Biörck kallar vanlig hyfs:
att uttrycka sig vårdat, att passa ti-
der på sammanträden, bjudningal
osv., att visa hänsyn och omtanke
om andra, som oväsentligheter? El-
ler är det ting som barnen bör bi-
bringas från det de är små? För sin
egen skull, kanske.

Ja, kära läsarinnor, ni är hjärtligt
viilkomna med synpunkter på pro-
blemet hyf s. Eftersom professorn
framför allt tycl<s ha haft dc yngre
årgångarna i åtanke i sin kritik bijr'
det vara en sak som nära berör'
kvinnorna som mödrar och fostrart'.

Radions Pl oeh Pz
Vi bör vara tacksamma mot riks-

dagsledamoten fru Lisa Johans-
s o n från Skövde för att hon tinyo
interpellerat kommunikationsminis-
tern angående de två programmen i
radio. Hon iyckades visserligen ej
få något svar under höstriksdagen
men genom att återkomma har hon
ytterligare fäst uppmärksamheten
vid denna fråga som alltmer tagits
upp i pressen.

Det var egentligen ett häpnads-
väckande företag av radioledningen
att vid uppgörande av de två nya
programmen plocl<a bort också vad
som fanns av kulturella värden i dct
gamla och så beröva stora grupper
av lyssnare den värdefullaste delen
av utsändningarna. Många har var-
l<en möjlighet eller Iust att skaffa
ny apparat och till dessa hör de grLrp-
per för r,'iika radion kanske kommit
att betyda mest: sjuka, pensioneradc
och genom långa avstånd eller andra
orsaker isolerade människor. Sven-

ed oförställd glädje läste jag
i dagspressen den avhyvling hyres*
gäströrelsen bestod programmakare
och medverkande i det program om
-hyresgästens skyldigheter och rät-
tigheter. som framfördes i TV:s kon-
sumentruta måndagskvällen den 30
januari. (Programtiteln var fullkom-
ligt missvisande, det hade räckt med
hyresgästens s k y I d i g h e-
t e r, för något annat fick vi inte tiIl
livs.)

Men var i all världen hittar man
en irusmor så veligt undergiven som
den som framträdde i rutan? Inte ett
ord till protest kom ur hennes mun
ens när den smilande hyresvärds-
representanten förklarade att man
inte får tvätta småbarnstvätt i bad-
rummet, för det kan skada huset ef-
tersom det är dålig ventilation i
badrummen. Hon l<unde inte ens
l<läcka ur sig det som väl i det ögon-
blicl<et 1åg på varenda husmors tun-
ga: skapa bättre ventilationsanord-
ningar i badrummen då! fiör d.et l<an
ju inte vara husmödrarnas fel on)
den detaljen är dåligt ordnad i bo-

ska landsbygdens studieförbund har
också påtalat det försämrade läge i
vilket landsbygden kommit genom
programuppdelningen och de möj-
ligheter att vidga en förut trång
värld som radion här förspiller. Upp-
märksamheten har också fästs vid
att de andra nordiska länderna, t. ex.
svenskarna i Finland, ej alls kan
höra det svenska P 2.

Vi instämmer helt och fullt med

"Vi" som tagit upp denna fråga i
en väl dokumenterad artil<el och l<rä-
ver återgång -till en ordning, där
bägge programmen får väl avvägda
inslag av seriösa och lättare pro-
gram. Det sl<all inte bestrida.s att en
sådan sammansättning av sändnir-r-
gar ställer långt större krav på re-
digering och planering än vad som
nu är fallet. Men det finns också
starka skäl för att stäIla dessa pil
Sveriges Radio-.

s. F.

städerna som vi får betala så kraf-
tiga hyror för.

Från hyresgäströrelsens sida fram-
hålls det att i exempelvis Svenska
Bostäders f astigheter installeras en
ordentlig tvättho i badrummen; det
är nämligen inte förbjr-rdet att tvätter
vecl<otvätt i badrummen och inte
heller att använda sig av tvättma-
skin. Hur i all världen sl<ulle en
mamma med några småttingar klara
att håIla dem någorlunda rena om
hon uteslutande vore hänvisad till
den eventuella tvättstugan i fastig-
heten? Eller i de fastigheter där det
inte finns en tvättstuga, inte ens en
gammalmodig sådan? Finns det inte
tvåittstuga får man skicka bort tvät-
ten, sa den verserade hyresvärden i
TV-programmet * och "husmodern"
teg och svalde!

Nästa gång man i TV tar upp ett
problem som rör en så stor del arv
befolkningen bör man se 'titl att dc
medverkande representerar sunt för-
nuft, alltså vet vad de talar cm. För.
hyresgästerna har inte bara plil<ter

- de har rättigheter också, även om
en del husvärdar helst vill förbigri
den detaljen i förhållandet hyresvärd

-hyresgäst.
Ett försök att skrämma hyresgäs-

terna - så karaktäriserades program-
met av hyresgäströrelsens talesman
i pressen. Och där träffade han sä-
lcert prick.

Greta

röttigheter

pfikter?

Ingo
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L) et litla rummet var vackert och
fint och putsat i dag På söndag.

Den som bodde där kunde inte se

att där var fint, men hon kände det.
Hon kände den knapPt längre märk-
bara lukten av nyskurat golv och den
renare nyans i luften, som kom av
nypiskade mattor och möbler. Hon
ma-rkte hur ovaniigt klara och be-
iåtna solstrålarna gled med sin vän-
liga värme över hennes hand och
hur balsaminer och begonior andades
ännu mer trevnad än annars, i fröid
över de nytvättade fönsterrutorna.

Nätt och rent var här alltid. men
i dag alldeles särskilt. Det var heller
ingen vanlig söndag.

I dag skulie Tyra, brorsdottern,
komma på besök, för första gången
sedan hon lämnat faster Anna, och
det var redan tre månader sedan.
Resan tog ju sina fyra timmar, herr-
sl<apet hon tjänade hos hade väI
inte kunnat ge henne ledigt en he1
dag, och inte hade hon väl själv halt
r'åd heller.

Trots sin blindhet hade faster Annet
tagit sig an sin brorsdotter när den
1illa biev föräldralös vid sju år. I
början hade det varit litet besvärligt,
men hjälpsam och snäll som tösen
var och dessutom redan stora flickan
och en smula br'ådmogen till, blev
Tyra snart till stor hiälP och bara
glädje. Och så hade åren gått, ocl-t

Tyra blex sexton år, skoltiden var
{örbi och hon var tvungen att komma
ut och tjäna. Hur saknad hon var
här i det soliga stilla rummet, det
kunde inte sägas. Faster Anna trodde
sig märka att till och med balsami-
nerna frodades mindre tiversvallandc
sedan Tyra gav sig av.

Och nu kom hon! Ja, visst var det
hennes steg i traPPan och hennes
knackning. Och nu stod hon där, och
det hördes att hon svalde och svalde.
som fastern inte brYdde sig om att
göra, för en gammal människa katr
väl ha rättighet att vara lite hjärt-
nupen. Och snart satt TYra vid det
festliga kaffebordet och hade själv
hämtat in kaffepannan, som stod På
spisen och höIl sig varm. Nog bordc
det nu finnas mycket att tala om.
iVlen det ville liksom inte bli någon
fart i samtalet.

Först var det bara så skönt att
känna igen sig och leka förr i värl-
den, sitta och spinna som en katt i
solsken och trevnad. Fastern kände
i luften och hörde på rösten hur tö-
sen andades ut här' hos henne, och
Tyra såg den blondas omedvetna och
nakna ansikte stå fullt av gIädje.

Vidare kom frågorna och svalen
inte ril<tigt åt vad de skulle komma
år.

- Det är'syster Gerd som tittat' till
dig än? sade Tyra. Går det verl<ligen
bra fast hon inte bor här?

- Det går så bt'a. Du ser väI hur
fint här är?

- Ja visst. Här är så väldigt fint.
Läser hon högt för dig också?

- Nej, men det gör gamla fru
Hammarströrn här bredvid, hon har
så mycket ledig tid, och då tYcker

14

hon att hon lika gärna kan sitta och
läsa här inne som där.

- Det var ju hyggligt, sade TYra.
Men den känsla hon erfor var var-

hen tacksamhet eller beundran Iöt'
ft'u Hammarström, utan snarare av-
und. Hon kastade en blick mot sto-
len vid fönstret, hennes stol, dåit'
hon alltid brukade sitta medan dct
åinnu var hon som fick läsa högt
för' Iaster Anna. Och ett litet tvivel
for igenom henne: kunde faster
Anna verkligen tala med fru Ham-
marström så som hon hade talat mc'd
henne, Tyra? Om allt vad hon hadc
sett på den tiden hon trnnu s:rg -
andra skulie kanske tyckt, att det
inte var så mycket att tala om, men
llaster såg så mycket i en iiten hän-
clelse, och hon hade ju haft tid at1

i<alla fram alltsamman i minnet pa
nytt och på nytt, undersöl<a det ännrt

nad och efterlängtad, det märkte
Tyra nog ändå, inte sl<ulle det stry-
lias under för att Böra avskedet
tyngre. Men visst och sant var gamla
llru Hammarström inte TYra. I sin
unga brorsdotter hade fastern fått
rnöjlighet att på nytt uppleva det liv
och den värld som en gång, när llot'l
siälv var ung och seende, hade fYllt
henne med hela sitt blixtrande över'-
Ilöd för att sedan under blindhetens
tid växa och förtätas i mörkret, tills
den åter i mognad form sökte tränEla
sig fram och pockade På att bli om-
:att i yttervärlden igen, som nYska-
pelse. MåIarens glädje, när han i
Iåirg och Jinjer får dela med sig av
den värld han smält och tillägnat
sig, etler diktarens när han lycliars
gr ut ett stycke av sitt levande jag
i form av dikt - den kände hon till.
Bit 1lör bit av vad hon samlat inonl
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lite grundligare för var gång och
foga ihop det med senare erfarenhc-
ter - om allt vad hon hade hört -
och det fastnade På ett annat sätt
hos faster Anna än hos andra män-
nisl<or, det hade större vikt och be-
tydelse tiksom - om allt vad hon
hade tänkt och lagt samman och fun-
derat över? Kunde gamla fru I{am-
rnarström uppskatta faster riktigt,
hon som redan hade sett allting På
sitt eget vis och kanske var trött på
att höra talas om allt det där som
var så nytt och intressant för TYra
att hon liksom faster själv glömde
bort alla böcker i världen för den
levande berättelsen?

- Hon klipper ut åt mig ur tid-
ningarna också, alldeles som du, sade
iaster Anna och visade åt hörnet ti]l.

Ja - där på hyllan stod de båda
stora kartongerna där faster iade
ner urklippen i de frågor som intres-
sera.de henne mest. Rätt som det var
hade Tyra fått ta fram en sådan ur-
l<lippshög, ordna den och gå igenom
det viktigaste på nytt. Vad man 1är-
de sig mycket på det. Vad man fick
l<lart för sig vad det egentligen gäll-
de och hur det hade gått till. Var frtt
Ijammarström verkligen lika road av
ri,t få veta något om världen?

- Så du märker att jag i alla lail
h:rr det rätt bra! sade faster och log.

I sjäiva verket hade hon så gärna
velat säga: Acl<, kära barn, inte ät'
det alls på långa vägar detsamma!

- men så tyckte hon det var onödigt
att göra flickan ledsen, när det ändå
inte gick att ändra. Att hon var sak-
sig hade hon skänkt bort, talat till

sin brorsdotter som till sin andliga
arvinge. Och det skulle inte vara
tomt när Tyra var borta? Jo, tomt,
men inte outhärdligt, eftersom hon
ändå fanns och levde och förvaltade
arvet.

- Ja nlen Tyla, du får berättar
lite om hur du har det själv. Dina
brev är alltid så korta så jag vet
knappt mer än att du är i livet när
jag har' läst dem.

Tyra suckade rådviil och slöt ögo-
nen. Hur hade hon det? Hon såg
fijr sig den trädlösa, flacka lilla tom-
ten och den gulmåIade, ledsamma
lilla villan, där Lindgrens hYrdc
överväningen. Den tomten och den
vitlan var en bild av livet hos Lind-
grens, men hon kunde inte finna
motsvarigheten i ord.

- Är herrskapet Lindgren verkli-
gen snälla mot dig? Riktigt snälla?

- Ä, visst är de snälla. Inte så där
särskilt vänliga men inte ovänliga
heller. Visst är de snäIla.

Hon försökte framkalla herr och
fru Lindgren i minnet, och det lYc-
l<ades på ett ungefär. Men det var
som om de glidit undan, där fanns
ingenting att ta fast i. Ingen situa-
tion där de kom fram bättre än an-
nars, ingen sysselsättning där man
tydligare än annars såg deras inre
människa. Och ändå hade hon jlt
sett fru Lindgren dag ut och dag in,
alltid gick hon med i hushållet och
alltid pratade hon. Men inte ett ord,
inte ett uttryck fanns det som man
kunde hänga upp sig på och säga:
det där, det är fru Lindgren på l<or-
net.



t|i vörvur prenumeronter

Arbetet med att sanla Prenume-
ranter på Vi Kvinnor pågår för fu1lt
frlin Kiruna i norr tili Trellebot'g i
sr)c]er. Det stora glädieämnet är att
rri i år kunnat notera så rnåingil nya
prenumefanter och riktigt goda öh-
ningar på upplagorna. Många avdei-
ningar har redan gjort ett mYcket
g,ott arbete. Det är förstås hampanj
i {örbundet och vid det här laget lig-
ger Norrbotten bäst till för att erövra
för'bundets vackra Fledersfa-ua. Hät-

slra vi bara berätta om några av cle

b:ista resultaten ltittills:

Arjeplog
I{arlskoga

öl<ning
25 cx.
25
2lRaneå

Lidingö 19

Lidköping 18

Solna 17

Koskullskulle 16

Kålltorp 1ir

Boriänge 13

Sesharö 13
Korpilombolo 72

Boräs 72 "
Arvidsjaur . . i0
Väddö
Ullatti
BoiInäs
Korsträsk
Fellun-Korsn
Hoforstidningarna - det var också samme

sak, också ett sätt att ointresserat
stirra ut i rymden. . .

- Men kära barn, sade faster
Anna, du låter inte glad. Något är
det, som inte är bra.

- Jag längtar väl ändå hem kan-
si<e, svarade TYra.

Den blinda teg och ängslades.
Samma ängslan som då och då hade
plågat henne medan TYra ännu val
kvar hemma - fast hon alltid slagit
bort den och aidrig velat visa den:
var det inte ändå orätt att dra in eu
ung människa i den stYmPade värld
som omger en blind? Siälv glömde
hon tidvis bort att det var något
konstigt i att vara blind, hon var
ju så van vid det - men måste det
inte i alla fali, utan att man själv
märkte det, sätta hårda, svårutplån-
liga spår i en ung flickas sYn och
tankar? Hon hade jagat bort sådana
funderingar med den invändningen
att mycket ont blir uPPvägt bara
genom att någon håller av en till-
räckligt, men nu kom tanken till-
baka: Tyra längtar hem - det lcatt
vara så att hon är illa rustad att
r'öra sig därute bland människor
med alla sinnen i behåll - handika-
pad, därför att hon har vuxit uPP
hos en blind.

Men hon ville inte fråga. Hellre
försöka lyssna sig till vad det innerst
gällde. Och båda satt tysta.

Plötsligt sade TYra, långsamt och
stiila:

- Vet faster vad som faller mig

Nej, skulle man tänka sig Lind-
grens så var det lättare att se dem
sådana de såg ut På förlovnings-
porträttet (och det var ändå fem år
sen): uppstä1lda av fotografen i en
ovant tedig ställning, med ett veder-
börligt leende På 1äPParna och med
ögonen intresselöst stirrande rakt
framför sig. Just det där stirrandet
var l<anske det som mest betecl<nade
dem.

- Och du har inte för mYcket att
göra, skrev du?

- Nej, det är inte farligt, frun iir
mycl<et noga men hon går ju med i
hushållet själv, och barn är där ju
inga.

Ä nej, visst var de snälla. Varför
satt hon egentligen l-rär och tyckte
så illa om dem? Men det var det
där stirrandet. Det fanns där jämt,
som om det var alldeles tomt fram-
för ögonen på dem. Framför eller
bakom. Fru Lindgrens ständiga prat
var av samma sort - ingenting som
intresserade henne själv en gång,
hon pratade bara för att slippa tiga.
Och vad de gjorde av sina lediga
stunder. . . Det fanns ingenting som
kunde fånga deras intresse ordent-
ligt. Färggranna veckotidningar låg
kringströdda på alla bord, men inga
böcker. Själv hade TYra På egen
hand snokat upp lånbibiioteket och
snart blivit god vän med damen som
skötte det, därför att hon visade sig
Iäsa med allvar och metod, men
aldrig hade hon sett fru Lindgren
läsa en bok. De där många vecko-

äs

I
6
6
5
5
5

in. Jo, jag vantrivs där borta, för
jag tycker det är sonr, on'L de Lnte
kund,e se - och det är jag inte van
vid.

Det gick en ilning genom den blin-
da, först av häPnad, innan hon rik-
tigt hade komn-rit underfund med
meningen i den andras ord, sedan

Tyra kunde inte fullt tYda
uttrycket i det känsliga ansiktet, hon
hade aldrig sett det förr.

tr'aster Anna satt stilla med ansik-
tet öppet i solen och brydde sig inte
onr att torka bort tårarna.

t5
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Bsnnens egncl sidor:

V"d larkan såg när hott
vänd" tillbtku h"-bvgd"tt

V argen hade redan tvättat sig,
men de andra djuren sov fortfaran-
de. Morgonen grydde. Mellan de kal-
Ia jordkokorna på gärdet vaknade
lärkan. Hon trippade omkring på si-
na små fötter, skakade på sig och
flög rakt upp i luften.

Hon flög och sjöng. Och ju högre
upp hon flög desto gladare och klang-
fullare blev hennes sång.

AIlt det hon såg där nere under
sig tycktes henne så obeskrivligt
vackert och ljuvligt. Och det var ails
inte underligt: det var ju hennes
hembygd och hon hade inte sett den
på länge, Iänge.

F örra sommaren hade hon hom-
mit till världen här, men redan På
hösten hade hon i säilskap med de

andra flyttfåglarna flugit till fjärran
länder. Där hade hon tillbringat he-
la vintern i sol och värme - gott och
våil i fem månader. Det är en lång
tid. i varje tali när man själv bara
är tio månader gammal.

Och nu hade redan tre dagar gått
sedan hon äntligen kommit hem igen.

De första dagarna hade hon vilat
ut efter den långa resan, men i dag
skulle hon börja ta itu med arbetet.
N{en hennes arbete är - att siunga.
Och hon sjöng:

"IJnder mig ligger snöiga gärden.

På dem ser jag svarta och gröna

fläckar. De svarta fläckarna är plöj-
da åkrar. De gröna är höstrågen och

höstvetet som sticker uPP.

Nu kommer jag ihåg: denna råg
ocir detta vete sådde människorna
i höstas. Det var ännu milt i luften
och snart började den Ijusgröna
brodden skjuta upp. Så föll snön över
den och jag var På väg mot främ-
mande länder. Men det unga gröna

har inte frusit bort under snön. Piggt
och levnadsfriskt reser det sig nu.

16

Rätt under mig ligger det en bY.

Bönderna har inte vaknat än, bYga-
tan ligger alldeles öde. Öde är också
fälten, åkerdjuren och fåglarna so-
ver ännu. Men bakom skogen ser
jag solens fina gyllene skiva sticka
upp. Vakna, vakna, stig upp allihopa!
Morgonen gryr! Våren är På väglo

Lärkan teg med ens - På det vita
fältet hade hon upptäckt en grå fläck;
fläcken rörde sig. Lärkan sänkte sig
vågrätt i flykten för att se vad det
var för något. Precis över fläcken
stannade hon i luften och flaxade
med vingarna.

"Oj då, det är ju den stora svär-
men! Jag ser att mina goda grannar
ordnat ett allmänt möte."

Och verkligen: det var en stor
svärm av gråa raPPhönor som satt
där tätt sammankrupna. De var väl-
digt många: hundratals eller kanslie
tusentals. Lärkan kunde inte räkna.

De hade övernattat här i snön, en del
av dem skakade den av nattfrosten
korniga snön från vingarna.

trn rapphöna - av allt att döma
den främsta av dem - satt På en
jordkoka i mitten och höIl med hög

röst ett tal till de församlade.
Vad är det hon talar om? tänkte

lärl<an och sänkte sig en aning läng-
re ner i luften för att kunna höra.

Den äldsta rapphönan sade:
,'f dag har vår lil1a vän lärkan

väckt oss med sin sång. Alltså har
våren faktiskt börjat. De svåraste
månaderna och hungersnöden är för-
bi. Snart måste vi tänka På att bYg-
ga våra bon. Tiden har kommit då

vi alla måste skiljas åt.*
,'Ja, jä, det är tid för det", kack-

lade alia rapphönorna i korus. "Men
vart ska vi ta vägen, vart ska vi ta

vägenf "
"Vi beger oss till skogen ! Vi flY-

ger till floden ! Vi reser till röda bäc-

fiII

*En rapphöna satt pä en iorilkoka i mitten och höll med hög röst ett
tal tiil de !örsamlad'e.*
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hur de små tjuvaktiga hararna, sonl
stulit sig in i trädgårdarna på nat-
ten och gnagt bari<en av äppelträden,
ficl< brått att försvinna från byn och
rit på fäIten. Hon såg hur en svärm
svarta råkor församlade sig på åkern
för att plocka mask ur den uPPtöade
jorden, hon såg hur människorna
kom ut ur sina hus.

Människorna lyfte sina huvuden,
blinkade i det gräl1a solljuset och

försöhte upptäcka den lilla sånger-
skan i shyn. Men hon hade redan
försvunnit btand molnen. Bara hen-
nes sång hördes över fäItet: en sång

så klingande glad att människorna
iiände sig varma om hjärtat och gla-

da tog itu med sitt arbete.
Och i nästa numlner slia vi berätta

mera om den liila lärkan och de and-

ra fiiglarna.

En stolt tupp till pÖsk
kenl Vi far till knotiga brinken. Dit
bort! Dit bort!',

När l<acliiandct largt sig tog den
äldsta rapphönan åter tilI orda:

"Jag önsrkar er en lycl<lig sommar
och vackra barn ! Shaffa er så många
som möjligt och fostra dem väI.
Tän}< på att en stor ära väntar den
rapphöna som har med sig de flesta
ungarna i höst: det är hon som får
leda vår stora grupp hela vintern
igenom och alla måste lyda henne.
På återseende, på återseende tills vi
träffas i höst!*

Den äldsta rapphönan hoppade
plötsligt högt i lu{ten, flaxade mecl
vingarna och jagade bort. I samma
ögonblick åtskildes alla de andra
rapphönorna. De som var där
hundratals eller tusentals , yrde
parvis bort i alla väderstrech ltnder
Iarm och rop, och snart syntes inte
en enda till.

Lärkan tänkte bedrövad: Dessa mi-
na goda vänliga grannar har gett
sig i väg! Och hon som glatt sig så

över att träffa dem! Atltid hade hon
så trevligt i deras vänliga sällshap!

Men hon besinnade genast sina
plil<ter. Hon måste ju snabbt väcl<a
alla andra djur och fåg1ar på fäIten
och alla människorna! Så snabbt hon
kunde arbetade hon med sina små
vingar och sjöng ännu högre:

"Solen stiger upp! Vakna, vakna
allesamman och gå med glädje till
ert arbete!"

Hon steg alit högre och högre upp
mot skyn och däruppifrån såg hon

Den htir fina tuppen iir d,et nog i.ngen au er poikar och flickor som tiinker bro-

d,era. Men kanske man'Lma gör det om ni uisar den tör henne. Snart iir det iu
på.sk, en stolt tupp skulle passa Jint på en påskduk. Mönstret kan med hiiilp
au kalkerpapf)er föras öuer på, tUget direkt Irdn tidningen. Och hur rnan sAt

broderiet Jramgdr au teckningarna t. h. på, bilden.
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De tio dugarna. . .

Ni vi
Den

sam.

i hal alltså tänkt sluta röka ?

I I det?
bestämda tonen får mej tvek-

- 
Jaa En sak måste jag

emellertid få veta först. Jag får ju
en spruta varje dag i 10 dagar som
ger mej den stimulans cigarretterna
brukar ge, eller hur?

- 
Jodå.

- 
Hur går det efter dessa 10 da-

gar för människor med svag karak-
täi'. (Försiktigtvis placerar jag mej
själv i den gruppen).

- 
Efter 10 dagar är ert rökbegär

borta. Det som är kvar och som nl
måste bekämpa är vanan.,I(änslan
av att det vore så skönt att krypa
ihop i soffan, ta en bok 

- 
och så en

cigarrett, en kopp kaffe efter maten

- 
och en cigarrett. Det går så bra

att tänka med en cigarrett i hancl . . .

- 
Röhbegäret borta efter 10 da-

gar ? Är det möjligt ? Vanan ska man
väl få bukt med. tr'uttiga 10 dagar. . .

F'örsta dagens förmiddag.
Min arbetskamrat rökte, det gjorde
mej ingenting. Någon timme gick
och jag var på väg att börja känna
mej mallig.

Men så kom det: Det skulle vara
bra skönt att tända en cigarrett. Ba-

Före jul genomfördes på tre håIi i
Stockholm mycket lyckade julmark-
nader. Där såldes julpynt, hemstöpta
ljus och juiklappar och alltsamman
gav de tre avdelningarna - Inner-
staden, Fgrklöuern och Blommens-
berg-Gröndal - många sköna slantar
i kassan.

V it s ands au delning en har h j älpt till
att skaffa en TV-apparat till vård-
hemmet.

Avdelningen i Ambjörbg är -still
going strong". En gång i tiden bör-
jade avdelningen skapa opinion för
att man skulle få en bro över Klar-
äIven. Nu är bron färdig och invigd.
Kvinnorna i Ambjörby har lovat att
i samarbete skaffa de medel som be-
hövs för att ge bron belysning. En
fest har redan genomförts som gav
1.800 kr i netto, insamlingar är på
gång och naturligtvis är det som van-
iigt SKV-avdelningen som är primus
motor i det hela.

Bja.

Frdn vöro ovdelningor

T-tH
l- i'ån SKV-avdelningarna landet
runt liommer den ena intressanta
lapporten efter den andra. De hand-
lar om goda aktioner, lYckade möten
och intressanta studiebesök. Vi vill
på denna spalt förmedla erfarenhe-
ter avdelningarna emellan och må-
hända kan här' ges impuiser till fort-
satt ökad al<tivitet. Och alla läsare
av Vi I(vinnor som ännu inte funnit
vägen till någon av våra avdelningar
lian här orientera sig om vad som
händer och sker i förbundet.

Bå.tskiirsniisaudelningen har gjort
sig påmind hos skolstyrelsen och be-
gärt att något måste göras åt skol-
gården. som förvandlas till lervälling
så snart det regnal en skvätt.

I Koskullskulle begärde avdelnin-
gen att kommunalnämnden skulle
ordna bostadsfrågan åt distriktsskö-
terskan, som annars kanske skulle
komma att lämna san'rhället. Avdel-
ningen har också stä1lt Iörslag om att
rnan skulle börja med förskoleverk-
samhet i kommunen och frågan be-
Iinner sig nu på utredningsstadiet.

Malmöaudelningen hade ordnat
sitt novembermöte som en hem-
bygdsafton med allmogesPel ocl"t
bygdemål. För PS-aktionen gjordes
en bössinsan-rling i staden som in-
bringade 351:60.

Vetlandaaudelningen har som så
många andra organiserat sin studie-
verksamhet i samarbete med Kon-
surn.

Hudding e -Stuu staau delning en v ån-
de sig tilt Konsum med önskemåI
om att man i butikerna skulle få lov
att handla efter storköpsprincipen
under veckans två första dagar. I{on-
sumchefen har tackat för det intres-
se avdelningen visat, men omtalade
att det för närvarande inte var möj-
liet att tillmötesgå önskemålet. En
bössinsamiing för Rädda barnens
spetälskeaktion inbringade 150:27 -

Huskuarnaaudelningen, har delta-
eit i ABF:s studiedag kring nya
barnavårdslagen.

I en rapport från Göteborg berät-
tas att Bjursliittsaud,elningen genom
sin aktivitet fått så gott rykte på
Hisingen att folk ringer till ordfö-
randen och undrar om inte SKV-
avdelningen kan ta sig an den ena
eller andra frågan som bör lösas.

V:a Lundbyaudelningen i Göteborg
organiserade ett studiebesök på Gö-
teborgs TV-studio och diskuterade
TV-frågor med produktionschefen
Gerd Hallberg.

Sköu de au delning en avslutade förra
arbetssäsongen med en uppskattad
utflykt till textilkonstnärinnan Agda
Österbergs väveri i Varnhem.

Från Jönköping berättas om ett
mycket lyckat samkväm före juI
med glada visor och dikter och jul-
klappsbyte.

l8

ra tända och ta ett enda bloss, kän-
na hur det känns bara - 

eftcr sPru-

tan. Telefon till mej ? Ja, vänta, iag
ska bara tända en cig. . . Nei visst!
Nu kryper irritationen i mej och jag
svarar med möda. - Vem hittade På
det här idiotiska ? Var det verkligen
jag sjätv ? Som tycht att det skulle
bli skönt att vara av med tvånget
att röka? Vad var det nu mera som
var anledningen tiII mitt beslut ? In-
gen aning, det hela är ju idiotiskt'
Och L25 kronor har iag betalt...
Det var sant, jag fick ju nervlugnan-
de tabletter och tabletter som skulle
vara bra mot obehagliga sugningar i
rnellangärdet och avvänjningspastil-
lcr. Bäst att ta alla tre solterna.

Är klockan verkligen fem ? Äntli-
gen! Vad händer sedan? Vad är det
bra för att klockan är fem?

Min man tittar lite försiktigt med-
lidsamt på mej. Så säger han:

-_ Men det är väl strålande att du
inte rökt på hela dagen!

-- Varför det ?

- J&, men vill du inte sluta röka
och bli av med huvudvärken, heshe-
ten och den evinnerliga tröttheten ?

Du är ju så trött jämt.

- Är jag ? Det känner jag inte till.
Jag har inte huvudvärk mer än nå-
gon annan. Det är löjligt alltihop. -Tystnaden sänker sej. Jag känner
hur han söker efter de rätta orden.
Jag v e t att han inte ska finna dem
och jag är beredd att hugga till. Men
orden kommer inte. I sfället känner
jag en hand mot min kind. trfter 15

års samliv känner man varandra och
skrattet kommer befriande.

Jag har nog tagit lite för mycket
nervtabletter första dagen, men de

hjälper mej att sova när kvällen kom.
Andra dagen. Om möjligt än-

nu värre åin den första. Och jag som
ska ha ett sammanträde på kvällen.
Hur ska det gå ? Vid 19-tiden upp-
täcker jag att jag på en lång stund
inte tänkt på cigarretterna. Det är
första gången på två dagar som de

inte varit i mina tankar varje ögon-
blick.

Tredje dagen. Jag tar min
första awänjningspastill så sent som



VÄGRÄTA ORD:
1. Ombedd.
6. Inget fåta].
9. Julflicka.

10. Frukt som inte växer i Norden.
11. Utan fömråga.
12. Aktade.

klockan 11.30. Jag stoppar pastillen
i munnen, får tag i en tändsticksask
och ska tända. Vanan. Vanan sonl
jag måste bekämpa. . . Hur många
dagar är det kvar? Ä, i dag är det
torsdag, och nästa torsdag tar jag
sista sprutan. Futtiga 7 dagar. Dagar
som består av 24 timmar eller i varje
fall av 16, för några sover man jtr
bort. Det gör 960 minuter per dag.
En evighet alltså. Futtiga sjlt dagar

- 
nej, sju evigheter . . .

I'järde dagen. Den går skaP-
ligt och även den f emte och den
s jätte, Så kommer den s jnnde
dagen. Alltihopa störtar över mej
igen. Irritationen bara ökar och ökar.
Jag frambesvär för mei den svala
syster Rut och hör hennes röst: 

- 
Nu

har ni inget rökbegär längre, lusten
att röka är endast en flykt från nå-
got. -. Hur är det?

Ett år har gått -- i dag är det
bara skönt att ha sluppit undan ci-
garrettens tvång.

Bjo

Sida.
Får skuiden för mycket.
Känns nordan så här års åtmin-
stone.

19. Beror mycket på.
21. Gifta sig med.
23. Ett slags andakt.
25. Kan vittna om en tragedi.
28. Den döljer ibland en dyrbarhet.
29. Spelar med i laget.
30. Fågel.
32. Ser den skranglige och blekiagde

ut.
33. Stat i USA.

Korsord nn 2 Ett verksomt stöd
Atskilliga tidningar har försvun-

nit ul tidningstaxan under de sista
årlen. Bakom försvinnandet ligger en
hård och ojämn kamp mot de stän-
digt stigande kostnaderna för pap-
p€f, tryck, klich6er, postbefordran
och annat. Samt svårigheterna att
liompensera de kraftigt ökade utgif-
terna med ökad upplaga.

Att den frågan aldrig behövt stå
frir vår: tidning beror på det trofasta
stöd som tidningen och förbundet i
dess helhet åtnjuter från avdelnin-
garna. Och kommissionärernas plikt-
trohet. Det är säkerligen svårt att
finna motsvarighet till den punktlig-
het med vilken Vi Kvinnors kom-
missionärer och prenumerantvärva-
re sköter redovisningen. Det är de
värda en särskild honnör för, tY På

den vilar tidningens ekonomi.
Men våra avdelningar stöder tid-

ningen och förbundskassan också
genom direkta anslag. Man ordnar
en fest, gör ett litet lotteri på ett för-
eningsmöte, gör ett anslag ur kassan

- allt i medvetandet om att förbun-
dets verksamhet och dess tidnings
existens vilar på medlemmarnas so-
lidaritet.

Här ska vi ge en liten redovisning
över vad som i form av anslag, net-
ton från fester osv. insänts till för-
bundet under de senaste två åren.
Och samtidigt säger vi till alla bi-
dragsgivarna: Tack ska ni ha!

sr{v-avd. r(r'
Råinefr 5o:-
Sesl<arö 100:-
Boden 50:-
Arjeplog 50:-
Nyliden-Slagnäs I49:-
Tvärån 50:-
I(oskulisl<ulle. 300:-
Kalix 99:-
Båtskärsnäs 200:-
Kiruna 200:-
LuIeå 200:-
Munksund 25:-
Malmberget .. . 200:-
Norrbottensdistriktet 1.000:-
F r'ånö 100:-
Kramfors 100:_
Torsby 30:-
Ambjörby 500:-
Karlstad 50:-
Värmlandsdistriktet 600:03
Sandviken 46:50
Bollnäs 50:-
Ljusdal 50:-
Västmanlands distrikt ..... 500:-

Forts. nästa sida

t4.
15.
t7.

1.
2.

.).
A
ii.

5"

LODRÄTA ORD:
Inte vi.
Är väl både kjollängden och
vårhatten?
Sådan glädje sägs vara dubbel.
Itu.
Har husmor gjolt när städningen
är klar.
Är i varje fall inte surström-
mingen.
Tokiga.
Anledningen.
Vapen.
Är uppe om nätterna.
Att redogöra för sådan hör till
februariplikterna.

18. Passande.
20. Var Anne Frank.
22. Bör man inte någon.
24. Dess doft är ljuvlig.
26. Fågel.
27. Yärlig budbärare.
81. Dryck 

>F

Lösningarna skall vara oss tillhan-
da senast den 20 mars. De tre först
öppnade rätta Iösningarna beiönas
med bokpriser. Märk l<uvertet "Kors-ord nr 2".

6.

7.
oo.

13.
16.
t7.
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VARDAGSMORGON i en au Stocklrolms *soDstiidero. Under de törsta lnorgon'
timmdrna gdr en jiim.n ström oD Jolk mot T-banestationen soffL föt dem in mot
staden och d.agens arbete på kontoren, i uerkstdder och fabriker. och i kttiilt-
nitlgen {lor strömmen lika regelbuttdet åt andra hAlet - hen-t igen.

Hallstahammar .... b0:_
Köping 100:-
Surahammar 50:-
Avesta
Borlänge
Stockholmsdistriktet
Vantör, Stockholm
Sundbyberg
Solna .

Huddinge
Uppsala
örebro
Kålltorp, Göteborg
Bjursiätt. Göteborg
Mai'iestad
Partiile
Skövde
Vär'namo
I{uskvarna
Jönköping
Vetlanda
Västervik
Kahnar
Malmö ....
Ingeborg Micko, Bromma ..
Ilirdal Hohn, Göteborg ....

r'ätt. De två stötestenarna har varit
liorken och marie-kexet.

Den rätta lösningen är blyertspen-
na, gem: spiralbl.ock, hå1slag, virk-
nål. blixtlås, spänne, stoppnåI, strum-
pebandshåilare, marie-kex, kork, po-
lrl isskalare och br'ödsåg.

*
På glund av ett förbiseende kom-

r-ner lösningen av julkrysset först i
nästa nummer.

UR INNEHÄLLET:
BARN ÄR DYRA
BREV FRAN SYDAFRIKA
DEN NYA TIDENS KVINNA
KAN MAN LEVA ENBART

PA FOLKPENSIONEN?
STOR FRÄGA OM SMÄ

BARN
INGA RÄTTIGHETER -

BARA PLIKTER?
DE 10 DAGARNA

Novell. barnsidor, dikt, hand-
arbete m. m.

Omslagsbilden: Kvä11 över Stockholm

200:-
t.100:-

??t '_
50:-

900:-
263:-
99:-

200:-
1.200:-

200:-
200:-
284 11

100:-
100:-
200:-
100:-
100:-
50:-

100:-
200:-
398:-
10:-

Klonor 6.404:14

Julpristävlingen

-14 föremål söker namn"
val tydligen svårare än vi tänkt oss.
lnpen nnde lvekedes lösa den helt

2Q


