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internationell
Mödra- och barnAskyddet
tema på konferens
q. om ett led i arbetet för kvinnornas
'J och barnens rättigheter organise-
rar KDV denna höst en studiekonfe-
rens om mödra- och barnaskydd.
Konferensen, som skall äga rum i
Potsdam den 27 sept.-1 okt. kom-
mer att behandla följande frågor: 1)
Lagstiftning'en till skydd för mödrar
och lagarnas tillämpning i olika Iän-
der; 2) sociala inrättningar och häI-
soskydd för mödrar och barn; 3) sär-
skild diskriminering som förvärvsar-
betande mödrar i industrin, jord,bru-
ket, undervisningsväsendet eller de
fria yrkena kan vara utsatta för. Det
sistnämnda temat behöver kanske en
förklaring. Saken är den att i många
länder är det bara vissa grupper av
förvärvsarbetande kvinnor som om-
fattas av lagstiftningen beträffande
skydd vid ha.i'andeskap och ned-
komst. I våra grannländer Norge och
Finland exempelvis är det bara kvin-
nor anställda i handel och industri
som omfattas av lagen om havande-
skapssky'dd, i Schweiz endast fab-
riksarbeterskor. AlIt enligt FN-upp-
gifter.

Studiedagarna i Potsdam, där ex-
perter och andra för mödra- och bar-
nar'ård intresserade från olika länder
kommer att deltaga. syftar titl ett
intirnare samarbete mellan kvinnorna
för att öt'erallt få satt ut i livet

kvinnornas rätt och samhällets an-
svar på detta viktiga områd,e. De dis-
kussioner som där kommer att föras
och de rekommendationer som kon-
ferensen säkert kommer att utmyn-
na i bör bli av mycket stort värde i
arbetet för kvinnors och barns rät-
tigheter och vid KDV:s kongress
nästa vår kommer utan tvivel dessa
frågor att inta en stor plats. Och vi
här i Sverige bör kunna ha en hel
del att g'e av erfarenheter på områ-
det.
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Norsk Kvinnef orbund

har hållit kongress
Den 25 och 26 maj höll vårt nor-

ska systerförbund kongress med god
anslutning från de lokala organisa-
tionerna.

Vid denna tidpunkt pågick arbetet
med att samla namn under Schweit-
zer-appellen som mest intensivt och
det var därför naturligt att medlem-
marna i Norsk Kvinneforbund ställ-
de denna uppgift i centrum för hela
sin verksamhet. Många verkligt
strålande resultat kunde också re-
dovisas vid kongressen.

För att ge ökad upplysning om fa-
rorna av den radioaktiva strålning-
en hade man inbjudit amanuens
öistein Strömnäs att tala i
,denna fråga. Han höll ett mycket
intressant föredrag om de genetiska
perspektiven i atomåldern.

Ett annat mycket intressant före-
drag hölls av overrettssakförer
Rönnaug Eliassen om kvin-
nornas rättsliga och ekonomiska
ställning.

Självklart fick även de inre orga-
nisatoriska frågorna en god och all-
sidig belysning såväl i referat som i
diskussionsinlägg.

Som representant för KDV:s sek-
retariat i Berlin deltog Josephine
Gehl från Kanada. De svenska gäs-
terna var Birgit Jansson, örebro, Ifl-
la Pettersson, Göteborg, och Ellen
Eriksson, Ambjörby. Ulla Pettersson
och Ellen Eriksson framförde häls-
ningar från SKV och önskade Norsk
I{vinneforbund fortsatt framgång.

På lördagskvällen hölls kongress-
fest, där man bjöd på ett omväx-
lande program. Här talade Birgit
Jansson om de ungerska mödrarna
och deras vädjan om att få sina
landsflyktiga barn tillbaka. Och vid
sidan av norska skådespeiarpresta-
tioner överraskade vår egen Ulla
Pettersson med ett knippe svenska
folkvisor.

Kongressen gav många bevis på
att Norsk I{vinneforbund stärker
sitt inflytande bland Norges kvinnor.
Vår tidning önskar lycka till i f<,,rt-
sättningen.

B. .I,

MOGNAD
A, AstrirJ Peflerssorr
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I \ u önskar jag Cej nära, här vid kvällningsfönstret
när slättens vindar leker i det skördegula.
Ett hav i vågor. Guld i mjuka fjärdar.
Till mognad vaja vetefält
som bröd i kvinnohänder'.

Sta stilla här vid kr.ällningsrutan
och iängta barndornsbtillens storugnslukt
och skördegrötens vita köpta ris
när sista kär'ven bärgats.
Dröj kvar därnere som du kände da

i tomma världskrigstunga år
när ljuvlighetens gåvor gick förbi en höst
när lukten bara längtades
och smälte i en sällsam smak på tungan.
Ett kardemummabak!
En skördegröt med brun kanelstång!
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En minnesanad sötma.

Minns frana kornmjölsår som lärde dej värdera.

Nu ser mitt öga krustringen i blandkornsåkrar
där sommarn spränger in sin sista kil i grönt

och rretefälten vajar, längre än mitt liv
och snuddar, snuddar över tusen brödbak

i tunga arbetsår.

En traktor gör sitt åttatimmarsskift
i blåsvart lerig träda. Nära.

I hagen leker märren oskodd, fet och svårkörd.

En ö i gula havet väntar jorden omigen

på frö att bära fram till liv och mognad.

Jag känner inte natten ännu, här vid kvällningsrutan.

Min sådd och skörd har ännu nuets timmar.

Jag 'i-ill ha del i gula fält och blåsvart lerig träda.



Soeial rättvisil) t*ygghet ät änkor
oeh faderlösa

så självklart att vi ger vår röst åt
det förslag som bäst tillvaratar
kvinnornas och barnens intressen.
Det är då främst änkorna och de-
ras barn vi i detta sammanhang tän-
ker på.

Nu ör det oftq
reno misären

Icke en rnen hundrade och en gån-
ger har änkornas och deras barns
situation diskuterats. Och varje un-
dersökning som gjorts av dessa fa-
miljers läge har på nytt bekräftat
att en stor del av dem lever i direkt
misär. Från olika kvinnoorganisatio-
ners sida har krav framförts om
ökat samhälleligt stöd åt clem. Den
pension en änka med minderåriga
barn kan få är så strängt behovs-
prövad och förutsätter en så 1åg in-
komst att den nakna svälten måste
grina mot familjen om åinkan skall
ha möjlighet att få den lilla pensio-
nen.

Denna fräga har ägnats stort be-
aktande vid utformningen av förslag

1. Där föreslås en familjepension så
utformad att alla änkor, oavsett hur
gamla de ät, vid makens död får
hälften av den tjänstepension som
han skulle fått om han upplevt pen-
sionsåldern. Har hon barn under 19

år får hon för det första barnet 20

/o till och för varje ytterligare barn
10 % till. Det innebär att om hon
har fyra barn under 19 år får famil-
jen hela den tjänstepension mannen
skulle fått om han levat tills han
blev pensionsberättigad.

I förslag 2 och förslag 3 säges
ingenting om att änkor och deras
barn skall få något. tr"örslag 2, bak-
om vilket bondeförbundet står, av-
böjer helt varje form av agstadgad
rätt till tjänstepension och går i stäI-
let in för att var och en som anser
att han eller hon behöver mera att
leva av på ålderdomen än folkpensio-
nen ger skall själv få försäkra sig
för tilläggspension på högst 3.000

kronor. Och naturligtvis själv betala
avgifterna till försäkringen.

I förslag 3, som också bestämt
går emot varje form av lagstadgad

I flera månader har diskussionens
I vågor gått höga kring tjänste-
pensionsfrägan och debatten kom-

mer med. säkerhet att bli allt het-

sigare ju närmare vi kommer den 13

oktober, den dag då svenska folket i
allmän omröstning får ta ställning
till ft'ågan.

Vid omröstningen kommer vi att
få vätja På tre förslag: Förslag 1,

förslag 2 odn förslag 3. Varje för-
slag kommer att ha sin egen röst-

sedel och för den som till äventYrs

inte vill rösta på något av förslagen
kommer det att finnas blanka sed-

1ar.

För oss vanliga arbetande männi-
skor kan det väI inte finnas någon

tvekan om vilket förslag vi skall
rösta på. Det måste vara Förslag 1'

som innebär att man genom lag tilt-
försäkrar all:r, löntagare tjänstepen-
sion. Bakom det förslaget står den

samlade arbetarrörelsen med dess

fackliga och politiska organisatio-
ner.

Som vi alla vet finns det en del

löntagargrupper som åtnjuter tjäns-
tepension när de uppnått pensions-

åldern, en pension som utgår utöver
den vanliga folkPension som alla
medborgare får när de fYller 67 är.
Dit hör de kommunal- och statsan-
ställda liksom personalen i vissa pri-
vata företag. Men för den stora mas-
san av löntagare i vårt land existe-
rar icke denna förmån. Efter ett
långt livs arbete, många gånger i
ett och sarnma företag, har de På
ålderns dagar endast folkpensionen
att leva på.

Det är därför icke minst en fråga
om rättfärdighet när kravet om all-
män lagstadgad tjänstepensionering
rests från arbetarrörelsens sida. Och
det måste te sig naturligt för varje
socialt rättänkande människa att
stödja detta krav och rösta På för-
slag 1 som innebär alla löntagares
lagliga rätt till tjänstepension efter
slutad arbetsdag.

F'ör oss som kvinnor är det ock-



rätt till tjänstepension, anges heller
inte vad änkor och deras minder-
åriga barn skall få. Och det är ju
helt naturligt eftersom förespråkar-
na för linje 3 ställer hela frågan om
huruvida vi skall ha tjänstepension
eiler inte öppen. Det är parterna på
arbetsmarknaden som ska avgöra
den saken och det måste ske vid de
fackliga avtalsförhandlingarna, sä-
ger de. Vad man kan komma fram
till vid avtalsförhandlingarna vet
ingen. Kanske blir det inte alls nå-
gon tjänstepension då ? Atla de löne-
arbetare och anställda som inte om-
fattas av kollektivavtal lämnas helt
utanför och deras antal beräknas till
omkring 600.000 personer.

Endast förslag 1 säger klart och
tydligt ifrån att i tjänstepensionen
skall ingå en familjepension som till-
försäkrar änkor och deras barn en

hygglig försörjning.

Vqd fomiliepensionen
ger de efterlevonde

Hur mycket skall då en änka och
hennes minderåriga barn få att leva
på enligt förslag 1?

Som förmodligen alla vet var
samtliga ledamöter i pensionsbered-

Åt alla löntagare, oa'usett kön, yrke och
arbetsplats, ger t'örslag nr r lagstadgad
rätt till en tjänstepension som påbygg-
nad på den vanliga t'olkpensionen

ningen överens om att den vanliga
folkpensionen skall höjas och i det
förslaget ingick också ändrade grun-
der för änkepensioneringen. Enligt
det förslaget kommer den som blir
änka vid fyllda 40 år att få en årlig
pension, även om hon inte har min-
deråriga barn. Ju äldre hon är vid
makens död, desto högre blir änke-
pensionen och har hon fyllt 55 år får
hon full änkepension - 2.700 kro-
nor om året. Är hon endasL 40 år
när maken dör får hon bara 675 kr
om året. Men har åinkan ett eller
flera minderåriga barn spelar hennes
egen ålder ingen roll - då får hon
full änkepension oavsett hur ung
hon är.

Låt oss ta ett exempel:
En hustru med 3 minderåriga barn

blir änka vid 35 års ålder. Hon får
då själv 2.700 kr om året i änkepen-
sion. rDessutom får hon till vart och
ett av barnen 750 kr om året, alltså
sammanlagt 2.250 kr. Det btir 4.950

kr till familjen. Till detta kommer
så vad tjänstepensionen ger, om för-
slag 1 går igenom. Tjänstepensio-
nens storlek beror på hur stor man-
nens genomsnittliga inkomst varit
under de 15 bästa inkomståren. Vi
utgår ifrån att den varit 10.000 kr.
Då blir tjänstepensionen 3.800 kr om
året. Den efterlevande hustrun får
då hälften av denna summa, eller
L.900 kr om året. Men dessutom får
hon, som tidigare sagts, 20 % till för
det första barnet och 10 /6 till tör
vardera av de två andra barnen,
dvs. 40 % till av tjänstepensionen
eller 1.520 kr till de tre barnen. Som
påbyggnad på grundpensionen
som den vanliga folkpensionen före-
slås bli kallad får hon alltså
3.420 kr. Det blir tillsammans 8.370

kr om året. En seg'er för förslag 1

innebär ,alltså att vi äntligen i vårt
land skulle få en verklig familjepen-
sion, som ger änkan och barnen ef-
ter en industriarbetare eller annan
vanlig löntagare en tryggad försörj-
ning.

Det måste väl te sig självklart för
var och en av oss atL vi måste stöd-
ja ett sådant förslag.

Arbetsgivqrno skoll betqlq
tiönstepensioneringen

Men det kostar ju så mycket, sä-
ger någon, vi får betala så höga av-
gifter till pensionsförsäkringen.

Om ni tänker på den vanliga folk-
pensionen, grundpensionen, så stäm-

mer det. Den höjning av folkpensio-
nen som hela pensionsberedningen 

-alltså också de som i tjänstepen-
sionsfrågan förfäktar linje 2 eller
linje 3 

- 
var ense om skall finansie-

ras genom starkt höjda pensionsav-
gifter. DeL är, enligt vårt sätt att se,

en allvarlig sak, främst för barnfa-
miljerna i små omständigheter, att
utgifterna för den höjda grundpen-
sionen skall bestridas genom en så
kraftig ökning av den enskildes pen-
sionsavgifter. Det blir tillfälle att
återkomma till den frågan senare,
ty det är icke den frågan som står
till omröstning den 13 oktober. Folk-
omröstningen gäller tjänstepensio-
nen och hur den skall lösas, icke
grundpensionen. Och i fräga om fi-
nansieringen av den lagstadgade
tjänstepensionen säger förslag L

klart och otvetydigt ifrån att kost-
naderna helt och hållet skall bestri-
das a,v artretsgivarna.

f diskussionerna kring tjänstepen-
sioneringen har det också talats
mycket om att friheten är i fara om
man lagstadgar i frågan. Då måste
ju arbetsgivarna betala avgifterna
till tjänstepensioneringen och lönta-
garna måste ta emot tjänstepension
när de uppnår pensionsåldern. Ald-
rig har man väl hört att exempelvis
kommunal- och statsanställda ansett
sig berövade friheten och utsatta för
tvång för att de på äldre dar fått
pension från sin arbetsplats. Någon
anledning att tro att industriarbeta-
re och andra löntagare skulle känna
sig obehagliga till mods över ett lik-
nande >>tvång>> föreligger näppeligen.
Att det däremot måste kännas som
ett tvång för arbetsgivarna att be-
höva betala, tjänstepensioneringen,
det förefaller inte osannolikt.

Vi andra som går till urnorna den
13 oktober bör ha i minnet att det
är en fuäga om social rättfärdighet
vi tar ställning tiII och att vi ge-
nom att ge vårt stöd åt förslag 1

hjälper till att säkra en tryggad för-
sörjning åt änkor och deras barn.
Och vi bör ytterligare hålla i min-
net att alla viktiga sociala reformer
i vårt land genomförts lagstiftnings-
vägen. Treveckorssemestern har vi
fått genom lagstiftning, 8-timmars-
dagen och den nya arbetstidsförkort-
ningen ikaså. Förslag 1 

- 
om lag-

stadgad tjänstepensionering är
ett nytt viktigt steg på vägen tilt
större social rättvisa.

v. s.

*,,
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1slrid p"llursson:

Landsbygdens

nya skola
Under rubrikevt, >>Vå,r nya skola>> talade för-

fattarr,nnan Astri,d Pettersson r, radton den
15 aug. om landsbygdens problem r, samband
med utbyggnaden au enhetsskolan. Med hen-
nes benrigna ti,llstå,nd å,terger ut hiir det
r,ntr essant a f öredraget.

på a0-talets mitt kom det nva betän-
l- kandet om framtidens jordbruks-
poiitik. Bland annat framhölls att den
pågående befolkningsomflyttningen
från landsbygd till städer måste ske
i takt med rationaliseringen och me-
kaniseringen av jordbruket. Yngre och
framsynta iandsbygdsföreträdare tala-
de redan då om den situation som
skulle bli följden av folkuttunningen.
Förgäves talade de förutseende om
kommunernas skyldighet att under-
tätta nyetablering av industriföretag.
De gamla och konservativa behöll
tömmarna och körde i de gamla hjul-
spåren.

- Får vi industrier till landsbygden
stjäI de arbetskraften från jordbru-
ket, sa de. I dag konstaterar vi: Lands-
bygden är utan industrierna och utan
reservarbetskraften till jordbruket. Vi
är också utan skatteunderlaget och be-
folkningsunderlaget. Det sista - och

kanske det värsta - vi har för stora
avstånd när vi skall anordna skol-
skjutsar. Vi har samma problem i
Sydsverige som i Arvidsjaur. För att
kunna få en kommunenhet som täc-
ker minimikravet på 20.000 för ut-
byggd enhetsskola får vi skolskjutsar
på över tio mil.

Folk som i brist på arbetstillfäilen
tvingades ftytta står utan något högst
väsentligt. Det är miinga som saknar
de naturliga lekplatserna för barnen.
Gungorna och karusellerna biev för
dyra i förhållande till det de ger. Vi
som bor kvar har hagarna, men inte
lekkamraterna till våra barn. För sent
är vi mogna för omvärdering.

Kan vi inte skapa en ny skola som
ger oss denna omvärdering av famil-
jens boplats får vi fortsätta att slåss

Den nya skolan kortrner att ge också jordbruleets ungdom
yrkesvägledning och möjlighet att t'å utbildning äaen i
andra yrken än deras t'öräldrar och fart'öräldrar ägnat sig åt.

med å ena sidan trångboddheten i
städerna och å den andra ensamhets-
känslan på landsbygden. Men än le-
ver de konservativa kommunalgub-
barna och nu sjunges samma visa:
Bygger vi ut med åttonde och nionde
året yrkesbetonad skola kommer också
detta att stjäla arbetskraft från jord-
bruket. I{ommer skolan med sitt yr-
lcesval och ungdomarna får lukta på

andra yrken kommer ingen igen till
jordbruket.

Fiickan på landsbygden är inte an-
norlunda funtad än flickan i stan.
90 % galluptillfrågade vill ha yrket
före giftermåIet. Har flickan provsut-
tit kontorsstolen tror hon kanske att
hon skall trivas. I bondhemmet har
aldrig hennes arbete haft namn av
yrke. Glorian kring hemmadottern
som >spann och tåren rann och aldrig
kom den friarn fram, ger nutidens
vakna tös inte mycket för. Hon vill
ha ett yrke och vi får se till att hon

får det utan att flytta till stan. Det
har aldrig varit någon konst att hålla
sig kvar i gamla hjulspår, men in-
telligens fordras för att plöja nya
fåror. Mera mod och mera uthåliighet
för att håila jämna steg med tiden
och bjuda positiva alternativ.

Inom jordbrukets fackliga organisa-
tion RLF har man gjort en utredning
om landsbygdens yrkesutbildning och
konstaterat, att av 10.000 yrkesverk-
samma jordbrukare kom endast 40 i
åtnjutande av yrkesundervisning iäs-
året 1951-52 och att endast hus-
ligt arbete uppvisar en
Iägre sif f ra. Vidare fastslogs att
yrkesutbildningen ställer så stora
krav på stora enheter att man
måste räkna med andra utvägar än
skolskjutsar. Och - hör och häpna -de flickor som valt huslig linje u t a n
tanke på att ha detta för
sin yrkesutövning måste väg-
ledas vid ett definitivt yrkesval.



Med husligt arbete har man således

inte menat bondhustrurollen utan blott
skolköks1ärarinneyrket och därmed
jämställda. Så ser man på landsbygds-
kvinnan av i dag, och då kommer frir-
gan: Vad skall min flicka definitivt
vägledas tilt? Om detta ger inte ut-
redningen besked, helt enkelt därför
att bondhustrun inte får kallas yrkes-
arbetande - inte ens deltids - även
om hon gör tusen timmar i direkt jord-
bruksproduktion. Äterigen det gamla

hjuispåret som våra män aldrig orkar
upp ur. De vill stå som primus motor
för familjeförsörjningen. Men kvin-
nan av i dag vill känna att hon hjäl-
per till. Här räcker det inte med att
föra statistik över ungkarlarnas sti-
gande antal. Man måste göra klart för
sig att med jordbrukare menas män
och kvinnor. Mödrar och fäder och
blivande mödrar och fäder.

Det är den snäva och till kön in-
riktade synen på folket som är så

svårt att få bort. Det räcker inte att
tala om bevarade morgonböner. Våra
kvinnoföreningar får 1ov att komma
med mera yrkesorienterade motioner.
Förstår inte den svenska iandsbygds-
kvinnan att hon har ett yrke att för-
svara och förstår inte kvinnoorganisa-
tionerna detta, då är det på tiden att
männen i RLF tar kvinnorna till sig
och undervisar dem. Framtidens jord-
bruk kan inte bestå utan att vi har
kvinnorna som deltidsarbetare. Vi kan
inte rationalisera så att mannen kan
vara allena.

Vi måste lära oss se positivt på det
sätt vi fått förmånen leva. Vi lever
en livsform så fint sammansatt för
familjebildningen att den inte kan
värderas nog högt. Arbete, fritid, hem
och yrkesfrågor griper in i varandra.
En odelbar, sammansatt livsform, en

motsats tilt städernas specialiserade
där arbetstid, fritid och sömntid ru-
tats in i bestämda rum med skarpt
markerade gränser. Fritid kan vara
en tillgång, men också ett probiem
för en del människor. Likaså sovti-
den. Vi som har den sammansatta
Iivsformen vi äter inte i skift och vi
sover inte i skift. För storstadens sätt
att leva propagerar snart sagt alla
kulturmedel: radio, film och tidnin-
gar. Låt då åtminstone vår egen fack-
förening propagera för vår. Såsom den
var sammansatt förr, med 16 timmars
arbete och åtta timmars sömn, känner
alltför många tili den. Men tiden har
inte stått stilla på landsbygden. Vi
skall göra klart för oss att det finns
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Gerdcr Linderot
hcrr lömnqt oss

pudskapet on1 Gerda Linderots bort-
D gårg har aäckt den djupaste sorg oclt
t'örstämning i vida kretsar. Vårt SKV
bar lidit en oersättlig t'arlust och t'a,
alla som kom i närmare beröring med
benne känns hennes bortgång sont en
stor personlig t'örlust.

Allt sedan ungdontsåren sdtte Gerda
in sina krat'ter i kampen t'ör t'redens ocb
t'rarnstegets sak. Genom t'lera årtionden
arbetade bon outtröttligt t'ö, kainnor-
nas ocb barnens intressen. Hennes insat-
ser i solidaritetsarbetet far de antifa-
scistiska t'lyktingarna i 'aårt land, 

't'ör

Spailens kr:innor ocb barn, i den stora
insamlingen t'ar Leningrads barn är aäl
handa inte bara i vårt land men öper-
allt där männishor t'ick hjälp tacle vare
hennes energi och aldrig sztiktande soli-
daritetskänsla.

AIlt sedan r 946 tillhörde Gerda Lin-
derot rsårt t'örb,unds styrelse ocb aar vid
sin bortgång aice ord't'örande i t'örbun-
det. I närmare ett årtionde ledde bon
arbetet på t'örbundsexpeditionen, ända
titts sjuEdom taingade'henne aft lämnd
det. Hon adr en utomordentlig organi-
satör ocb besatt en beundransaärd ar-
betst'örmåga. Hennes blara t'örstånd,
bennes viljekrat't och aarma hjärta drert
henne att td ut dct yttersta aa sina krat'-
ter i arbetet.

För oss alla leänns t'örlusten tung. För
dcm som hade lyckdn att dagligcn t'å
arbeta sdmman med benne och räkna
sig till bennes rsänner känns den oer-
sättlig. Gerda Linderot aar en så säll-
synt god människa. I benne t'anns icke
något svek.

Frid över bennes Ijusa minnc!
V. S.

Tr | .. I Itrn god mdilnxskd, ilted,

stord humana ideal
Jag börde talas om. Gerda Linderot

långt innan jag såg ocb trät't'ade benne.
Med respelet nämndes hon långt utanför
sitt pdrtis gränser sorn en duglig oclt
aerksam krat't i hjälpen åt de krigsska-
dade, i paketinsamlingar f ö, hrigsbär-
jade lander oclt so?n en klok planerare
och orgLn|sator.

När jag sedan trät't'ade henne person-
Iigen i SKV blev hon en överraskning:
denna lilla t'ina, älshliga, milda aarelse
s.tämde inte med den bild av krat't-
kztinna jag gjort mig. Men de båda bil-
derna gick ibop till den oumbärliga
Gerda, som höll reda på allt som sleedde
i r.tåra lokalt'öreningar oclt gjorde de
nrcst personliga uppställningarnd an

aerksamheterna i Norrbotten, Småland
eller Göteborg. Vad jag beundrade ben-
nes enhelt hlara redogörelser aid aåra
styrelsemöten! Vem skall göra dem
?'u,t, . . .

Men när hon nu är borta t'ör alltid
är det rnan minns med innerligaste sak-
nad doch ltennes milda goda vänliga
päsen. Ett anspråkslöst och s jälvt'ör-
glömmande sätt bakom dugligbeten och
et't'ektiviteten, cn t'örmåga att ge sig tid
ocb lyssna till andras små bekymmer,
äaen när hon själa bade stora sorger.
Jag minns en gång när vi 'uandrade
t'lera adra runt rådhuskvarteret och
pratade oftL rent personliga saker 

- 
ocb

åtminstone io7 gich hem lättad och
trostad.

Gerda Linderot atr en. god människa
med stora bumana ideal, och r:i skall
med sahnad och tacksambet tänka på
benne under den tid som återstår oss

att t'å arbeta t'ör lredens sak.

GUNHILD TEGEN

män, såväl i staden som på landet,
som trivs med att ha sitt arbete ihop
med hustrun, att ha en arbetshobby
på fritiden, folk som trivs med djur
och trivs med trädgård. Det är med
andra ord fråga om en människotyp.

Detta måste vi ha klart för oss när
vi går att propagera för utbyggd yr-
kesbetonad skola. Skolan måste utbilda
ungdomen för den sammansatta livs-
formen. Maken-arbetsledaren skall inte
bara kunna anpassa sitt arbete efter
årstider, väder och vind. Han skall
också veta så pass om hemmets rytm
att han kan anpassa hustruns frilagda
tid. Han får aldrig räkna med hela
ostörda skift. Hustrun måste också

kunna tillämpa rationalisering i hus-
hållet. Hon får inte komma sist när
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De som önskar hedra Gerda Lin-
derots minne kan göra detta genom
att stödja SKV:s studiefond, som
grundats i enlighet med hennes
vilja. Adressen är Svenska Kvin-
nors Vänsterförbund, Box 18073,

Sthlm 18. Postgiro 513 23. Skriv
SKV:s studiefond på talongen.



Ha fbtdtagsamhet -"d
tonåringarnas b"te"ttdemönster

I ett gathiirn stiir ett gäng ,tuf f a

killaro, så där en fem å sex stYcken.

De skränar och gapar. Är uppkåiftiga

och nonchalanta mot förbipasserande.

Någon av dem har lagt slg till med

en uppseendeväckande frisyr, och ide-
ligen, ideligen måste han med handen

känna efter att den ligger som den

ska. En annan har fått På sig en av

faderns snygga slipsar, som skrytbyte
att hävda sig med. De uPPträder som

sagt utmanande och f räckt mot allil
vuxna och föraktfullt nedlåtande mot

de mindre. Äldre damcr grir ofta om-

våigar f<jr att slippa komma i viigen

för deras armbågar och gaPande om-

dcimen. Småungarna skyndar sig för-
skrämda ett stycke if rirn det farliga
grannskapet.

I nästa gathörn

Ja, där står det ett Par tre flickor'
kanske ett eller två år yngrc än poj-
karna. De sticker huvudena tätt ihop
och tisslar och tasslar, ofta kritiskt,
om de förbipasserande. Så siitter fnitt-
ret i gång och alla som går förbi
känner sig utpekade, utskrattade och

olyckliga.

I hemmet

Inom hemmets fyra väggar kan de

här ungdomarna ofta vara helt enkelt
outhärdliga. Man tycker att ingenting
duger åt dem. Allt och alla är det fel
på. Att skoja och skämta med dem

som förr går heller inte. De tar åt

sig av allt, blir snarstuckna och för-
aktfulla så man över huvud taget tap-
par lusten att tilltala dem ails. Inte
heller det är bra. Då blir de tjuriga,
går och blänger under lugg och miss-

tänker att det ligger argan list under
alit.

Påverkar tonen i hemmet

Nonchalanta, vräkiga, vårdslösa, lyn-
niga och trotsiga som de är vet man

många gånger inte hur man ska bete

sig för att inte hela tonen i hemmet

skall spolieras. I synnerhet där det

finns mindre syskon, som vill kopiera
storebrors eller stora systers beteen-

d.en, kan det uppstå många vanskliga
situationer. Man tycker att de viII
ha alla de vuxnas privilegier trots att
de uppträder som barnungar och inte
kan eller vill ta på sig några skyldig-
heter.

IIur ser de sig siälva?

Ja, inte uppfattar de sig själva så-

som vi gör det, om de över huvud
taget frjrmår se sig själva. I regel

känner de väl bara. Känner sig

osäkra, oförstådda och olyckliga. Han

med den uppseendeväckande frisyren
vill så gärna bli upptäckt' Upptäckt
som charmör bland flickorna. Pojken
med slipsen är väi ännu kvar i gäng-

mentaliteten och vill hävda sig mot

sina kamrater ännu så länge. ViIl lik-
som understryka för dem att också

han är stor och manlig.

O, ungdom, bur t'ager du är! Ocb
och din omgivning. . .

så svår din ztäxtaärk, både lör dig själa

Stora i gathörnet

Ännu så länge är det bara utanför
hemmets dörrar som de helt kan in-
billa sig själva och varandra att de

är fullvuxna. Innanför hemmet tyc-
ker de att de får en vuxens skYldig-

heter, men bara ett barns rättigheter'
Och, handen på hjärtat alla föräIdrar,
har vi egentligen inte litet svårt för
att upptäcka när vår son eller dotter

börjar bli vuxen? Ordspråket att >för

en mor är sonen ett barn även om han

är femtio år> har inte kommit till av

ingenting. Vi vill så gärna lägga oss

i ungdomens göranden och låtanden,

hjälpa dem till en klädsam frisyr eller
ett praktiskt plagg' Och i regel gör vi
det obedda. Obedda och med en kri-
tisk attityd. Tar det som en naturlig
rättighet helt enkelt att kritisera och

klanka på dem då de köPt fel. Jag

tror det vore bäst om de finge litet
större personlig frihet att göra sina
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(å1 förbundsordt'örande, dr Andrea Andreen, i hretsen aa rumänsha ocb t'inshadelegater.

sektionerna både i Asien, Afrika och
Sydamerika sänt delegater till det
viktiga rådslaget. Och där möttes kvin-
nor från arabländerna med kvinnor
från Israel.

Det blev sex arbetsamma dagar med
plenarmöten och arbete i kommissio-
ner. Mötet inleddes av KDV:s ordfö-
rande, madame Eug6nie Cotton,
som gav en rapport över KDV:s aktio-
ner till försvar för freden, för barnen
och de unga och för kvinnornas rät-
tigheter. Hon fäste uppmärksamheten
på den ökade aktiviteten bland veten-
skapsmännen i kampen mot atom- och
vätevapnen och fastslog att frågan om
förbud mot dessa vapen och inställan-
det av experimenten med dem är den
allt överskuggande frågan för mänsk-
iigheten just nu. Hon yttrade bland
annat:

>>Till uå,rt KDV:s ui,ktigaste
uppgi,fter hör att uaka öuer att
mdnni,skan ocIL liuet respekteras.
Dcirf ör iir det uå,r angelcignaste
uppgilt att mobilisera alla kuin-
nor ntot kapprustningen och, i, för-
sta li,njen mot de fortsatta enpe-
rimenten nted atorn- och kiirnuap-
en. Talrika uetenskapsmcin i, oli,ka
liinder har uarna,t regeri,ngarna
för följderncl aD dessa försök, som
redan t, dag utgör en fara inte
ba,ru, f ör uå,r generati,on utan
också, för uåra efterkommande.>>

Och på sitt varma inträngande sätt
gav hon ord åt vad alla kvinnor kän-
ner så djupt:

>>Hiir handlar det inte bara om
att rddda mtinntskors li,u utan
också, om att uiirna den miinsk-
liga uiirdigheten; det handlar oln
att förhi,ndra att m,cinniskorna ,i

förakt f ör m,iinniskan gå,r så,\ångt
att de i, ett slag uill utsliicka m,i,l-
joner mcinniskoli,u med allt uad,
de i,nnebrir au drömmar, au ktir-
lek, au skönhet oclL skapande
tankar. I denna oupphörli,ga
kamp, i denna heliga strid o?n
mrinskli,ghetens ucil ser ui, m"ed
stolthet att kuinnorna befinner
si,g i, lörsta ledet. öuerallt ntång-
dubblar de sina aktioner.>>

Rapporterna från olika länder vitt-
nade om en ståndigt ökad aktivitet
biand kvinnorna i kampen mot krigs-
rustningarna och mot experimenten
med atom- och kärnvapen. Kampen
f ör kvinnornas rättigheter intar i
många länder en framträdande plats
i KDV-sektionernas arbete, så exem-
pelvis i det stora italienska kvinno-
förbundet. Gangsterserierna, den då-
liga ungdomsfilmen och den tilltagan-
de ungdomskriminaliteten tog madame
Cotton upp i sitt inledningstal och be-
tonade att frågan om barnens upp-
fostran måste vara en tika viktig frå-
ga fcir mödrarna som att deras barn
får god och tillräcktig näring. Hon
erinrade om de studiedagar som KDV
genomförde i januari detta år i Berlin,
där ungdomsfilmen stod till debatt och
där man beslutade rekommendera
KDV-sektionerna att förstärka sin
kamp för förbud mot dålig film, att
vidtaga positiva åtgärder för att un-

fel och misstag, ty det är ju av dem
de 1är och utvecklas. inte sant?

Hänsynslösheten

Man hör ofta att ungdomen är så

hänsynslös. Men hur behandlar vi dem
själva? Om de har eget rum och stängt
in sig där, knackar vi då på deras
dörr om vi vill dem något? Natur-
ligsvis inte! hör jag en kör av röster
svara. - Det är ju vårt hem. Vi
betalar hyran, har köpt möblerna o.
s. v. Men jag vill påstå att vi faktiskt
har den skyldigheten ändå. Just un-
der den svåra brytnlngsperiod som
puberteten innebär har poiken och
flickan behov av strirre hänsyn full-
het friin vår s'da än eljest. Dessutom
får man som föräldrar inte glömma
bort det goda föredömet. puberteten
väcker så många motsatta och stri-
diga känslor, som pockar på och krä-
ver utlösning. Ett barn, som fått smält
för småbarnsonani t. €X., kommer i
konflikt med sig själv under puber-
teten då det känner lust till onani,
men samtidigt återupplever det samma
fruktan det kände när det fick smäll
för det i barnaåren. Hur stark denna
fruktan varit kan man uiläsa av styr-

I

I<an i den ångest de känner inför
handlingen. Straffet uteblir dock nu,
men kiinslan av att de gör något fult,
snuskigt och otillåtet finns kvar och
vem vill visa sådant?

Ängesten en faktor att räkna med

Fruktan skapar ångest vet vi. puber-
t:t fruktan är inget undantag. I ångest
för att någon skall kunna se hur
osäkra de egentligen känner sig och
generade slår de över i en nonchalant.
kritisk attityd.

När de så småningom accepterar sin
kropps naturliga krav och iärt känna
deis behov reglerar de själva sin in-
;t'rlln ng därefter och biir så små-
: ngom lugnare och mer san:ade.

De behöver kamraten

Just under pubertetskrisen behöver
pojken och flickan en kamrat i far
och mor mer än någonsin. Kamraten,
som stöder och uppmuntrar deras för-
sök tili personlighetsutveckling. Kam-
raten, som genom sin förståelse blir
en annan auktoritet än den straffande
och dominerande föräldraattityden gi-
v.t dem intryck av.

Olga Boström

Starkt dsidtiskt oc/) afrikanskt
inslag aid KDV:s rådsmöte

f ett midsommarfagert om än någotr kyligt Helsingfors höll KDV råds-
möte den 22-27 juni. Bland de repre-
sentanter frä.n 47 länder som deltog

i det viktiga mötet var inslaget från
de asiatiska och afrikanska kontinen-
terna påfallande stort. Trots de långa
och kostsamma resorna hade KDV-



KDV kallar till kongress
t-lå. uå.ren 1958 kontnter Kuinnor-
t' no" Demokratiska Vtirlclsför-
bund att h&lla stn fjtirde kon-
gress.

Denna konglress kontnter att
å,terspegla kur,nnornas stacltgt
'otirande i,nsats 7tå' det ekono-
mlska, kulturella och Poli'ttska
områ,det t alla utirldsdelar,'insats-
er sonl cir en s,u de ur,kttgaste fak-
torerna för riirldens utueckli'ng i
nuttden.

Den kom,nler också' att ge u't-
tryck för kutnnornas kamP nt'ot
den diskri,m,tnering sonl allticimt
trEcker dem i, ett stort antal liin-
der.

Den kom,nter att ge uttrYck å't
kutnnornas ansprå'k på' ett biittre
lru lör sina lolk och' f ör cleras
ur,lja att uinna och förs'--ara sina
liinders oberoende och berara fre'
den i, hela uiirlden.

I dag tir freden alharh,gt hotad'
Atontenergi,en som, ku,nde blt' en
kd,lla txll uiilstå,nd och fratnsteg
anuiinds huuudsakligen f ör a'tt
ttltrerka och lulltinda uapen utlka
iir t stå,nd att utrota nziljoner
miinniskor. De ProD soln utförts
med, kiirnbornber har redan ska-
dat ett antal nu l,euancle nftinni'
skor och' utgör en fara för lrcnt'-
nt"an,cle g enerattoners hiilsa. Ing en
kur,nna kan förblr, ltkgt'lti'51 inför
rlenna f ara, tngen kuinna kan uiig-
ra, att handla i' detta ögonbli'ck
som tir augörande lör mtinskli'g-
Itetens framti,cl.

KDV uf)pnra,nar alla stna nati'o-
nella organtsationer och, alla kuin-
nor oberoende au ras, nationali'tet'
reh,gr,on eller polttisk ttskå'dning
att deltaga t' denna kongress och
clcirigenom ena sin strduan:
Att försuara freden;
att ui,nna och, försuara si'na riit-
tt gheter sonl, m,edborgare, mödrar
och arbctare och att f örbiittro
sina leunadsuillkor;
att skapa trygghet för si'na hem'
och fam,iljer ach en lycklig fram'-
ttd lör sina barn.

KDV riktar också' en triingande
m,an'ing tr,ll alla nattonella och in-
ternattonella kuinnoorgani'sati'o-
ner, otlko alla uar på' sitt sd'tt bt'-
clrar ti,ll en förbiittring au kui'n-
nornas stiillnr,ng och' ti'll barnens
uiiUtird. KDV ber dent' att göra
d,enna kongress kiind ocla att stöd-
ja den. Kongressen kom,mer att
bli en m,iiktt'g dentonstration au
kutnnornas enlt'et tr,ll udrn för fre'
den, ttll försuar au sina rtittr,ghe-
ter och au barnens riitt.

Bland deltagarna aar ochså ordt'örand-en i de.argenti.nsbd kvinnorn-as t'ör.bund,. t'ru.

Morsorita Fonrr, t-i*- i; bä, tbr mellan rylpa-i Sola lo.anova och ordt'öranden i
;t;'";;i;;"tp)- iå;"i,o-t'a,rbuidet, Maria Middalena Rossi. Fru Ponce .t'ängslades i

"ir;i-'fi ,ii ht*tohdt reakt'ionära polis, ollk9t t'rambesvor en internationell

\i'otrtitiorä-or'-;ii;;-"*t'ittniing .att hon och hennes rnedarbetare måste t'riges.
'N"r'j"i'i' 'r,i 

tiitio i iaiio"oldfakt bland delegater från Asien ocb At'riha. Den

mörka damen i mitten är t'rån Gbana.

derlätta utbyte av goda filmer mellan
olika länder och sätta in krafterna
på att finna lämpliga lokaler för fram-
förande av värdefull ungdomsfilm' I
kampen mot den dåliga filmen måste
man sträva att få till stånd samarbete
med andra kvinnoorganisationer.

I det uttalande rådsmötet enhälligt
antog uppmanades de nationella sek-
tionerna och deras medlemmar att
med all kraft understödja aila aktio-
ner som tjänar fredens sak. Appellen
från Världsfredsrådets möte i Colombo
i juni måste få vårt varmaste stöd,
betonas det i resolutionen, som också
vänder sig tilt vetenskapskvinnorna
och vädjar tiit dem att säga sitt ord
om den verkliga fara för mänsklighe-

ten som ligger i kärnvapenproven. Det
betonas vidare att kvinnorna måste
föreslå sina regeringar och parlament
att dessa i FN med all kraft går in
för att få tilt stånd en överenskom-
melse mellan de stater som har atom-
vapen om inställandet av proven med
dessa vapen. KDV-sektionerna uppma-
nas ge materiellt och moraliskt stöd
åt kvinnorna och barnen i Algeriet
som lider under krigets fasor.

Med stor begeistring anslöt sig råds-
mötet till madame Cottons förslag om
att inkalla KDV:s nästa kongress till
våren f958. Kongressen kommer att
antaga nya stadgar för vårt världs-
förbund och en Punkt På rådsmötets
dagordning var diskussion kring det

stadgeförslag som förelåg och som
utarbetats av ett antal KDV-sektioner,
däribland SKV. Härovan återger vi
rådsmötet aPpell om kongressen.

v. s.
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Fc;r att furdjupa
vänrkupen m"llan
världens ungdom

Den s jcitte internationella ungdomsf estiualen cir nu ett
mtnne blott, m,en för de omkri,ng tusen suenska ungd,ornar
som deltog ett ljust och tarm,t mi,nne. En au dnm har scint
oss desso rader, drirför att, sont han siiger, en kui,nnoti,ctning
som uå,r scikert iir intresserad au att höra ui,lket intruck d,e
suenska ungdom,arna fick cn: de rgska kuinnorna.
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I Sokolnikiparken gav ungdomar t'rån Vietnam proa på
sitt bemlands dansör int'ir en t'lertusenhöaddd'oublik.

l\ T 
är en rysk flicka eller pojke på

I \ wtost<vas gator tryckte ens händer
och med värme uttryckte orden >mir
i drusjba> - fred och vänskap - då
upphörde nationsgränser och språk-
svårigheter att existera och kvar blev
den outplånliga känslan: vi står i
själva verket varandra så nära, vi vill
leva i fred med varandra, på oss och
på våra gemensamma insatser beror
det om en värld i fred och lycka skall
bii vår.

Detta är festivalens stora behållning
och själva inseglet på att dessa inter-
nationella ungdomsfestivaler fyller sin
förpliktande roll: att fördjupa vänska-
pen och förståelsen mellan unAdomar

av alla nationer och raser, det som
är själva förutsättningen för fred.

Men naturligtvis är en världsung-
domsfestival oerhört mycket dåir:ut-
över. Tänk bara på de underbara
kulturprogrammen, där ungdom från
alla världens hörn ger prov på sin
nationella dans-, sång- och teater-
konst! Och vilket tillfälle ger inte en
sådan här festival åt vaken, vetgirig
och upptäcktslysten ungdom att stifta
bekantskap med människorna och li-
vet i det land där festivalen äger
rum!

Vi har i många sammanhang, inte
sällan i förklenande ordalag, fått höra
om att de ryska kvinnorna arbetar

som gatsopare, i hantlangarjobb på
byggena o. s. v. Javisst, men om bil-
den skall bli sann måste man tillägga
att den ryska kvinnan tråiffar man i
praktiskt taget vilka arbetets sam-
manhang som helst och hon har sam-
ma lrin som mannen för samma arbete.
Vid ratten på den stora lastbil som
forslade vårt bagage från stationen
satt en kvinna. På spårvagnarna hade
man kvinnliga förare och i de tråd-
bussar som skjutsade oss runt inne
på lantbruksutställningen likaså. Vi
såg kvinnor i ledningen för stora före-
tag som vi besökte och var det inte
en kvinnlig direktör för den TV där
svenskarna spelade in sitt program.
Och vi fick veta mycket vid samtal
med ryska fiickor på någon vänskaps-
träff eller helt apropå i något gathörn.
Ofta visade de sig vara studerande
och med siktet mycket klart instälit
på framtiden. Ungdomar som träffas
brukar fråga varandra: Var bor du?

Hur gammal är du? Var arbetar du?
Det frågade vi också och förvånans-
värt ofta blev den ryska flickans svar:

- Jag studerar. Och när man frågade
vad de studerade blev svaret mycket
ofta: Jag ska bli teknisk ingen-
jör. . . jag ska bli arkitekt. . . jag ska
bli ekonom...

Vi svenskar hade vid ett tillfälle en
flera timmar lång frågestund med
ryska värdar. Vi frågade rätt mycket
om sovjetungdomens utbildningsmöj-
Iigheter. Ett av svaren kommer vi
alla att minnas: 52 procent av alla
studerande vid högskolor och univer-
sitet i Sovjetunionen är kvinnor.

Då började vi fatta sammanhangen.
Inte underligt att sovjetflickan bär

\
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En at'ton var det bal i
ungdomar t'rån Norge,
unisont. Och visst t'ann

t0

Kreml och med de granna
Sudan, Japan, Indien och
de melodin. . .

tornen i bakgrunden
Soajetunionen på att

passade
slungd,
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huvudet högt. A. S.



>Oj, aad det b,lir långtråkigt att intc ba dnndt dtt
titta på än tio lingrar."

"gtrll;gt
sq, p@pp@

1 4 itt namn är Marcela. Jag har fyllt 6

iVl *atr.der. Fast jag hade bara fyllt 5

månader när pappa tog dom här bilderna.
Händelsen måste förevigas, sa han, vad
han nu menade med det. Men det är bäst
jag berättar hur det var.

Mamma bredde ut en filt på golvet och

la mej på rygg på filten och sa att var
nu en riktigt snäII flicka medan mamma
skalar potatisen. Där låg jag och var snäII
tills jag inte orkade längre. Jag hörde hur
pappa pysslade med nåt, men jag kunde
inte se honom. Jag såg bara mina fingrar
och dom kan jag utan och innan nu, var-
enda liten grop i dom. Jag var så nyfiken
på vad pappa höll på med att iag ntå'ste

få veta det. Och så tog jag 52fs 
- 

egtl
vände mej runt. Jobbigt var det förstås,
men man har väl energi! >>Titta>>, skrek
pappa, >>ungen vänder sej själv 

- 
det var

duktigt gjort!>> (IJngen, det är iag det.)
Mamma kom farande och skrek: >>Men

Iilla hjärtegull, så du ser ut! Du har ju
kräkts!>> Som om det var nåt att tala
om, lite vällingstänk. Men som ni ser på

bilden lyckades hon inte förstöra mitt
goda humör med sin kritik. För nu kan
jag något som jag inte kunde förut. Oi,
vad livet är härligt !

,Om jag anstränger mej ribtigt kan jag nog ,tända mej ocb
se aad det är dom andra gör,,

siorl!"

"Vad rsar det jag sa? Nu
omztäxling i liaet. Det bade

kan jdg ligga på magen ochså och t'å lite
ni inte trott, aa'?>

ll



WILLIAM BLAKE
1757 - te57

r-\ et är alltså 200 år sedan Wiliiam
LJ 

"t"ou 
föddes. Men vem var han?

- Ja, kanske är detta det väsentliga
i att åminnas människor 100 eller 200

eller 2000 år tillbaka, att man kom-
mer att fråga: Vem var han? - vem
var hon?

William Blake var diktare, tecknare,
målare, etsare. Han föddes och dog i
London, förblev okänd, kan man gott
säga, under det första århundradet
efter sin död. Det är först i vårt eget
århundrade som Blake alltmer träder
fram. Kanske beror det på att genom
honom når oss ett vindstråk från en
värld dit vi borde vara på vä9.

England är i detta år fyllt av Blake.
British Museum utställer hans dikter,
som han själv aldrig kunde skilja från
teckning och färg och som därför
egentligen aldrig kan återges i tryck.
Gestalter från alla världar, från him-
mel och helvete, från naturens alla ri-
ken och människornas innerligaste och
förfärligaste upplevelser, allt blir
oskiljbart skildrat av Blake i ord, lin-
jer och färger. Nyss kom från Kina i
>Det Nya Kinas pressmeddelanden, en
notis att en litterär afton ägnats två
diktare av världsformat: amerikanen
Longfellow och engelsmannen Blake.

Den främste kännaren i Norden av
Wiiliam Blake iir utan gensägelse Kö-
penhamnsprofessorn Vilhelm Grön-
bech. Ur hans stora verk från 1933

(William Blake) lånar vi några satser:

Blake står ensam i sin tid och i sin
diktning med sin naiva omedelbarhet
och sin vördnad för livets outtömliga
härlighet. Jublande besjunger han ti-
gern, som en guldflamma i mörkret,
med muskler som järn och klor till
att sönderslita levande kött. Han
sjunger om barnet, om lamrnet, om
sommaraftonen, om aIIt som möter
hans öga, stort och smått, skönt och
förfärligt, med samma jubel över att
något så litet och så fruktansvärt är
till. Fasta lagar går genom hela
universum, alltifrån plantan till män-
niskan, sade hans samtid. - Nej, sä-
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Honorlne Hermelin-Grönb ech :

ger Blake, varje väsen har sin egen
Iag. En och samma lag för lejonet som
för oxen vore tyranni. Äppelträdet
frågar aldrig boken hur det skall växa,
inte heller frågar hästen lejonet hur
det skall taga sitt byte. Havets fågel
klär sig i vinterstormen och ormen
bär sitt dödande gift som ett smycke
av guld och juveler 

- träd, fåglar och
markens djur, liksom människan, båirs

av sin eviga fröjd. Stå upp, drick dig

Lillg lcrrnm. ..
Lilla lamm, vem gjorde dig?
Gav dig livet, bjöd dig gräset
nära vid bäcken eller på andra sidan;
gav dig en dräkt av ljuvlighet,
mjukaste tyg, ulligt, fint,
gav dig klar liten röst 

-hela nejden hör och gläds.
Lilla iamm, vem gjorde dig ?

Vet du väl 
- 

vem gjorde dig?

drucken av fröjd, ty allt som lever
är heligt.

Mitt i detta levande myller står
människan, en egen värld mitt i värl-
den, med sin lag i sin egen sjäI, med
en blick som kan nå tiII oändlighetens
gräns och ett liv som kan rymma allt
vad oändligheters oändlighet kan sän-
da dit in. Människan vet dock inte
alltid hur rik hon är, vet inte att det
verkliga livet är evighetens - ett ord
som för Blake är det samma som fan-
tasien. Hos evighetsmänniskan står alla
sinnen öppna på vid gavel och ger åt
själen en omedelbar upplevelse av
solens och djurets och plantans oänd-
liga liv, skönhet, innehåII och djup.
Men människan kan förneka livet och
vilja döden, uppgiva sin skapande
kraft och sjunka ned till ett förgäng-
Iigt väsen, avhåingigt av främmande
makters vilja. I Blakes språk har fa-
brikernas snurrande maskineri blivit
symbolen för livet i förgänglighetens
'u'ärld. Dödens gud har funnit ett sinn-
rikt urverk, säger han, med hjul i hjul,
och därmed förvirrar han ungdomen
i begynnelsen av dess väg, han binder
evighetens människomJ'riader att slita
dag och natt utan att förnimma arbe-
tets måI, han lär dem att förspilla
visdomens timmar för en beta bröd.
blinda för iivets enkla bud.

Blakes upplevelse av livets helhet
livet som motsättning till döden,

men där inget får skiljas ut som >ont>

eller >gott,, har också fått uttryck i



I tt ILanosDygoens nya...
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det gäller nyanskaffning och moderni-
sering. Hon har ,marketenterieto mitt
i yrkesutövningen. Hon kan inte som
andra yrkesarbetande komma undan
med ett lättmål på kväIlen. Det är

den mäktiga målning som han kallar
Förmälningen mellan Himmel och Hel-
vete - The marriage of Heaven and
Heil1. Himlen skulle stelna i glasklar,
död fullkomlighet, om den inte tog
helvetets sjudande liv in i sig. Där
har Blake också formulerat sina >Ord-
språk från Helvetet>, av vilka tiII sist
några få här må citeras:

Evigheten är förälskad i det som
skapas i tiden.

Den vars ansikte icke lyser skall
aldrig bli en stjärna.

Dårskaps timmar mätas av kloc-
kan, men visdoms tider kan inget ur
mäta.

Ingen fågel flyger för högt om den
bärs av sina egna vingar.

Fängelser är byggda av Lagens ste-
nar och skökohusets tegel är slagna
av religionen.

Att få en liten blomma att växa tar
års arbete.

Ät fågeln ett bo, åt spindeln ett nät,
åt mänskan vänskap.

Är du alltid redo att tala ut från
ditt sinne så går lågsinnade ur vägen
för dig.

Tänk på morgonen.
gen. Ät på aftonen.

sådana saker som gör att vi aldrig
kan räkna med jordbruksdrift utan
att ta in hustrun i bilden.

Men - vår nya skola skall ta fasta
på det nya i jordbrukskonstruktionen.
Det gäIler inte en daglig insats
av kvinnorna. Det gäller effektiv hjälp
i högtoppar, i sådd och skörd. Hur vi
mellan slagen skall kunna hålla kon-
ditionen är också en viktig sak att
iära. Kvinnans fysiska anpassning till
hårt muskelarbete. Här kanske väntar
en vävstolens renässans. Vad vi be-
höver är en skola som tar tiilvara
trivselfaktorerna. Våra föräldrar teg
nogsamt med glädjen under arbetet.
Men motigheterna ropades ut för vem
som ville höra på. Därför behövs pro-
paganda i det oändliga för en omvär-
dering.

Kan då framtidens skola ligga var
som helst? Nej, här kommer vi att
få känna följderna av utflyttningen.
Skolan kan inte i dag och inte om
fem år läggas annat än som internat.
Avstånden förbjuder varje annan
form. Men detta kan vi vända till en
fördel bara vi är förståndiga. Det är
nämligen inte alls säkert att föräld-
rarnas gny är det bästa för tonårin-
gen. Har skolan en god rektor med
riktig syn på framtidens jordbruk, kan
id6erna genomsyra ungdomarna. Då
får inte undervisningen inriktas en-
bart på mekaniska och arbetsrutin-
mässiga faktorer utan då måste fa-
miljebildningen få sin givna plats på

schemat.

Flickorna har väI aldrig blivit till-
frågade om vad de tycker. Det vore
kanske på tiden att de bleve det. Men
redan vid 14 år kan de undervisas
om moderskapets ansvar och just där-
för kan vi peka på vilka värden lands-
bygdshemmen har. Värdet av att få
arbeta tillsammans raljeras så ofta
bort. Nog måste vi ta både radio och

television till hjälp för detta, annars
skulle lärarna inte räcka till. Och

korrespondenskurser och allt vad folk-
högskola och lantmanna- och lanthus-
hållsskola kommit fram till. Dessutom
måste skolan ge undervisning i sjuk-
vård. Redan nu är det så att bond-
hustrun bara har halv sjukkassa när
mannen är hemma. Han skall inte
bara kunna sköta sitt och hustruns
arbete, han skall också hinna vara
sjukvårdare. Så har männen lagstiftat
för oss. Är vi väl insatta i varandras
arbete spetsar inte svårigheterna till
sig.

- Internatskola? säger föräldrarna.
Skall vi straffas så hårt för folkut-
tunningen?

Det är en andra förlossning för oss,

när barnen går in i tonåren. Men vi
måste göra klart för oss att det är
fullt normalt. De unga måste lära sig

stå på egna ben för att bli riktiga
människor. Det är bara så mycket vär-
re att, som nu sker, skicka dem direkt
in i storstadens yrkesliv. De är för
godtrogna för att leva storstadslivet.
Tiden har blivit sådan att föräidra-
auktoriteten bara räcker - som bäst

- tiII 14 år. Kan vi sedan Propagera
för en ny skola och ge denna auktori-
tet två år till är mycket vunnet' Och
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Handla på da- 
- Redan vid 14 års ålder? säger ni

Sov på natten. kanske. Ja, vi har exempel som visar
på att nutidsungdom planerar sitt yr-

ur denna bok. kesval med tanke på familjebildning.1 Vår bild är tagen

aJ olq,,'poiLert
När min moder dog var jag mycket liten
och m,in fader sålde mig när min mun
knappt kunde skrika >aj! aj! aj! aj!>
Därför sotar jag era skorstenar, och sover i sot.

Det var lilla Tom Dacre, han grät när man rakade
hans hår, lockigt som lammets rygg. Men jag sade:
Tyst Tom! Gråt inte! För när ditt huvud blir kalt
så kan sotet inte smutsa ditt vita hår.

Då blev han lug:r. Och samma natt
när Tom Iåg och sov såg han en syn! -Att tusen små sotare, Dick, Joe, Ned och Jack,
alla 1åg slutrr,a i kistor - svalla med lock.

Men det kom en ängel med guldnyckel i hand,

och han öppnade kistorna och släppte dem lös.
Och utför gröna ängen sprang de, s)rratta'de och

hoppade,
de badade i bäcken och lyste i solen.

Och nakna och rena lämnade de verktygssäckarn,a kvar,
steg på molnen och flög med vinden.
Och ängeln sade till Torn: om han var en snäll gosse

skulle han få Gud till far och alltid, vara glad.

Så vaknade Tom och vi reste oss i rnörkret
Log våra viskor och verktygssäckar.
Det var kall morgon men Tom var lycklig och varm.
Så om alla gör sin plikt händ,er dem inget ont.

(De båda di,kterna a'D Bld'ke som ut hiir publi-
cerdr och sonx tolkats ttll' suenska au arti'kel-
författartnnd,n, uppliistes på' engelska och
ki,nesiska utd Blake-aftonen i Pekr,ng.)
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I ug har aldrig kunnat förstå hur
u Louise stod ut med mig. Hon tyckte
iila om mig, och jag visste att hon
inte försatt något tillf älle att pir sitt
stillsamma sätt tala illa om mig på
ryggen. Hon var nog finkänslig att
aldrig påstå något direkt, men med
en anspelning, en suck eller en liten
gest med sina vackra hålnder kunde
hon få fram vad hon ville ha sagt.
Hon var en mästare i nedgörandc be-
röm. Vi hade visserligen varit rätt
nära vänner i 25 års tid, men .jag in-
billade mig inte att hon skulle genera
sig för gammal vänskaps skull. Hon
tyckte att jag var rå, blutal, cynisk
och vulgär. Det frjrvånade mig att
hon inte tog rakt av och sade upp
bekantskapen med mig. Men det gjorde
hon inte alls; tvärtom lämnade hon
mig aldrig i fred. Hon bjöd mig ofta
hem på lunch eller middag. och en
eller ett par gånger om året blev jag
nedbjuden över en weekend till hen-
nes landställe.

Till sist trodde jag mig ha kommit
på vad som 1åg bakom. Hon hade en
obehaglig kåinsla av att jag inte trodde
henne mer åin jämnt; och även om
det var därför som hon tyckte illa
om mig, så var det samtidigt också
därför som hon ville umgås med mig.
Det retade henne att jag ensam inte
skulle ta henne på allvar, och hon gav
sig ingen ro förrän hon hade fått mig
att erkänna mig besegrad och slagen.
Kanske kände hon på sig att jag såg
ansiktet bakom masken, och kanske
var hon - eftersom jag var den ende
som motstod henne fast besluten
att förr eller senare få också m i g
att acceptera masken som ansikte.
Men ändå var jag inte riktigt siiker
på att hon var en humbug alltigenom.
Jag kunde aldrig få klart fiir mig om
hon förde sig själv bakom ljuset lika
grundligt som hon duperade viirlden
i övrigt, eller om det kanske fanns
en gnista självironi längst inne i hen-
ne. Om det var så, fanns det ju en
möjlighet att hon kände sig dragen
till mig, ungefär sii som den ene sko-
jaren sympatiserade med den andre,
därför att vi hade en gemensam hem-
lighet som ingen annan kände till.

Jag umgicks med Louise redan in-
nan hon gifte sig. På den tiden var
hon en späd, ömtåiig flicka med me-
lankoliska ögon. Föräldrarna avguda-
de henne med ett slags ängslig till-
bedjan, ty någon sjukdom - scharla-
kansfeber tror jag det var hade
gjort att hon fått dåligt hjärta och
måste vara ytterst försiktig. Niir Tom
lVlaitland friade till henne blev de
förfärade, övertygade som de var att
hon var alldeles för klen för ett rik-
tenskaps påfrestningar. Men de hade
inte särdeles gott om pengar, och Tom
Maitland var förmögen. Han lovade
att göra allt som stod i hans makt
för Louise, och titi slut anförtrodde
de henne åt honom som om det hade
varit fråga om en helig mission.

Tom Maitland var en kraftig, kär'n-
frisk karl, såg bra ut och var en späns-
tig idrottsman. Han avgudade Louise.
För hennes svaga hjärtas skull kunde
han inte hoppas att få behålla henne
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V/. Somerset Maugham

I:inge och besl<jt därför att göra hen-
nes fii återstiiende levnadsdagar lyck-
liga. llan lade upp och slutade med
sinar bästa idrottsgrenar; inte därför
att Louise begiirde det av honom pir
niigot sätt - hon unnade honom tvärt-
om gärna att spela golf och jaga 

-utan drirfijr att hon lustigt nog rir-
l<ade få en h järtattack varje g;ing
han skuile resa bort över en dag.
Om de någon giing hade olika mening
om saker och ting, gav hon genast
efter för honom, ty hon var den mest
undergivna hustru som en man kan
begiira, men hjärtat började krångla
så att hon måste ligga till sängs en
hel vecka, söt och tålmodig. Han
l< u n d e helt enkelt inte vara en
sådan usling att han gjorde henne
emot. Dåirför brukade de ha en ädel
tåivlan om vem som skulle ge vika,
och det var med största svårighet
som han till slut lyckades övertala
henne att göra som hon själv ville.
En gung när jag såg att hon kunde
gri tiII fots över en mil pii en ut-
flykt som hon såirskilt gärna ville
vara med om, sade jag tiII Tom Mait-
land något om att hon var starkare
än man skulle kunna tro. Han ska-
kade på huvudet och suckade:

- Nej, nej, visst inte. Hon är fruk-
tansvärt klen. Hon har varit hos värI-
dens skickligaste hjärtspecialister, och
de säger allesammans att hennes liv
hänger på en tråd. Men hon har en
okuvlig ande...

Man berättade för henne att iag
hade fäst mig vid hennes uthållighet.

- Det får jag nog betala för i mor-
goo, sade hon på sitt melankoliska
sätt.

- Ibland undrar jag om du inte är
precis så stark att du orkar göra
det som du har lttst med, mumlade
jag.

Jag hade lagt märke till att hon
kunde dansa ända till fem på morgo-
nen om tillstäIlningen var trevlig,
men var det trist så blev hon mycket
dålig och lät Tom följa sig hem ti-
digt. Jag är rädd för att hon inte
riktigt tyckte om mitt svar, ty fastzin
hon gav mig ett rörande litet leende,
kunde jag inte upptäcka någon road
glimt i de stora blå ögonen.

- Du kan väl ändå inte begära
att jag ska falla död till marken bara
för att vara dig till lags, svarade hon.

*

Louise överlevde sin man. Han dog
i lunginflammation c-fter cn segling
diir Louise hade behövt alla filtarna
för att hålla sig varm. Han efter-
1ämnade en ansenlig förmrigenhet åt
henne och en dotter.

Louise var otriistlig. Det var ett
rent under att hon överlevde choc-
ken. Flennes vänner var beredda pir
att hon skulle följa dcn stackars Tom
Maitland i graven vilken dag som
helst. De började redan tycka för-
färligt synd om Iris, dottern, som
skulle bli både fader- och moderlös.
De mångdubblade sina omsorger om
Louise, hon fick inte så mycket som
röra ett finger; de fordrade att få
göra allt som tänkas kunde för att
bespara henne besvär. De var helt
enkelt tvungna, för var det nirgot
tröttsamt eller besvärligt som hon
måste göra, så fick hon genast en
hjärtattack och 1åg på gravens rand.

Hon var fullständigt hjälpliis utan
en man som tog hand om henne, sade
hon, och hon kunde inte förstå hur
hon med sin bräckliga hälsa skulle
kunna uppfostra sin kära Iris. Vän-
nerna frågade henne varfi-rr hon inte
gifte om sig. Ä, med hennes dåliga
hjärta var det otänkbart; fastän hon
visste ju att den käre Tom ingenting
högre skulle ha önskat, och kanske
vore det också det bästa med tanke
på Iris. Men vem kunde vilja ha be-
svär med en sådan stackars sjukling
som hon?

Besynnerligt nog visade sig åtsl<il-
Iiga unga män mer än villiga att
fitaga sig uppdraget, och ett år efter
Toms död lät hon George Hobhouse
föra sig till altaret. Han var en präk-
tig och hederlig pojke och hade en
hel del pengar. Jag har aldrig sett
någon vara så tacksam som han över
privilegiet att få ta hand om denna
bräckliga lilla varelse.

- Du ska inte få besvär med mig
någon längre tid, sade hon.

Han var officer och gick helt upp
i tjänsten; men han tog avsked. Loui-
ses hälsa tvingade henne att tillbringa
vintrarna i Monte Carlo och somrarna
i Deauville. Han tvekade ett ögon-
blick innan han avstod från sin kar-
riär, och till att börja med ville Loui-
se inte höra talas om saken; men till
sist gav hon efter som hon alltid
hade gett efter, och han beredde sig
att göra sin hustrus få återstående
levnadsår så lyckliga som möjiigt.



- Det kan inte dröja så länge, sade - Naturligtvis blir det min död, sade

hon. Jag ska försöka vara till så lite hon. Det vet jag. Men det betyder
besvär som möjiigt. så litet' Jag måste göra min plikt'

under de närmaste två, tre åren Hon dog inte alls. Hon mådde så

lyckades Louise trots sitt dåliga bra som aldrig förr' Det fanns inte
hjärta - att uppenbara sig i de char- ett populärare konvalescenthem i hela

mantaste toaletter på alla tillstäIl- Frankrike. Jag träffade henne av en

ningar där det gick livat tili, spela slump i Paris. Hon lunchade på Ritz
hasärcl ganska vilt, dansa och titl och med en lång och mycket stilig ung

med flirta med iå.tg", stiliga unga fransman. Hon förklarade att hon var
män. Men George Hobhouse hade inte där i affärer för sjukhemmets räk-
samma uthållighet som Louises första ning. Hon berättade att officerarna
man och måste då och dii ta en or- var alldeles bedårande mot henne' De

clentlig drink för att stå rycken som visste hur klen hon var och de tillät
Louises andre man. Det är inte otro- henne inte att röra ett finger' De

ligt att det hade blivit en vana med pysslade om henne aildeles som'

tiden - vilket Louise inte alls skulle tja' ' ' som om de varit hennes äkta

ha gillat men som tur var (för män allesammans' Hon suckade'

henne) briit kriget ut. Han gick in Stackars George, vem kunde tro att

vicl sitt gamla regemente, och tre må- jag med mitt hjärta skulle civerleva

nader senare stuPade han. honom'
Det var en förfärlig chock för Loui- Och stackars Tom, sade jag'

se. Men under dåvarande kritiska läge Jag frirstår inte varför hon inte upp-

klinde hon att hon inte fick ge efter skattade repliken' Hon gav mig ett

fiir sin privata sorg; och fick hon 1v sina melankoliska leenden och fick
verkligen en hjärtattack sri var det tr'irar i sina vackra ögon.

i alla hiindelser ingen som hörde ta- - Du talar alltid som om du miss-

las om den. För att skingra sina sorgs- unnade mig de fir irr som jag kan ha

na tankar gjorde hon om sin villa i kvar att leva'
Monte Carlo till konvalescenthem för - Apropå det ja' Ditt hjärta måste

officerare. Vännerna var öveltygade vara mycket bättre'
att hon aldrig skulle överleva an- - Det blir aldrig bättre' Jag var
strängningen. hos en specialist i molse, och han

sade att jag måste vara beredd På
det värsta.

- Nåja. Det har du ju varit beredd
på i snart tjugu år nu.

Nåir kriget var över slog sig Louisc
ner i London. Hon var l)Ll en kvinna
<jver de fyrtio, atltjämt sPiid och
bräcklig, med stora ögon och bleka
kinder; men hon såg inte en dag äldre
ut än tjugufem. Iris, som hade gått
i internatskola och nu var vuxen, flyt-
tade hem till henne'

- Hon ville ta hand om mig, sade
Louise. Naturiigtvis är det synd om
henne att vara bunden vid en sådan
ynklig stackare som jag, men det är
ju så kort tid som det kan röra sig
om. Jag är säker På att hon gör det
giirna.

Iris var en trevlig flicka' Ända se-
dan sin tidigaste barndom hade hon
vetat att moderns häIsa var vacklan-
de. Som barn hade hon aldrig fått
göra minsta bulier. Hon hade alltid
varit medveten om att modern under
inga omständigheter fick bli upprörd'
Och fastän Louise numera sade att
det inte fick bli taL om att Iris skulle
uppoffra sig för en tröttsam gammal
kvinna, så ville fiickan helt enkelt
inte Iyssna På henne. Det var inte
alls tal om uppoffring, det var henne
en ren glädje att få göra vad hon
kunde för sin kära mamma. Med en
suck lät mamma henne göra en hel
del.

- Det gör barnet en
tro att hon är till gagn'

- Tycker du inte att
komma ut och se sig om
jag.

glädje att få
sade hon.

hon borde få
lite? frågade

- Men det är ju Precis
ailtid säger. Jag kan inte
att gå ut och roa sig. Gud
att jag aldrig har begärt

människa ska avstå från någonting
för min skull.

Och när jag talade allvar med Iris
så sade hon:

-- Stackars lilla mamma. Hon vill
att jag ska fara och hälsa På vänner
och ga pu bjudningar, men varje gång
jag ska ge mig iväg så får hon en
av sina hjärtattacker, och därför stan-
nar jag mycket helire hemma'

Men sii gick hon och förälskade sig.
En god vän till mig, en trevlig ung
pojke, friade till henne och fick ja.
Jag tyckte om flickan och var glad
åt att hon äntligen fick en chans att
ieva sitt eget liv. Det f öref ölI som
hon aldrig hade trott att någonting
sådant vore möjligt.

Så en dag kom den unge mannen
och bertittade djupt nedslagen att bröl-
lopet hade blivit uppskjutet på obe-
stiimd tid. Iris ansåg att hon inte
kunde ltimna sin mor. Naturligtvis
var detta inte nl:lgonting som angick
rnig, men jag skaffade mig ändå en
filrevåindning att hälsa på Louise. Hon
var alltid glad att se sina vänner
hos sig vid tedags, och nu nair hon
var ä1d.re odlade hon speciellt målare
och författare.

- Jag hörde just att Iris inte ska
gifta sig, sade jag efter en stund.

- Det vet jag ingenting om. Hon
tänker bara inte gifta sig riktigt lika
snalt som jag helst skulle ha sett'
Jag har bett henne På mina bara
knän att inte ta hänsyn till mig' men
hon vägrar absolut att lämna mig.

-- Tycker du inte ändtl att det är
rritt synd om flickan?

-_ Förfär1igt synd. Naturligtvis är
d.et bara fråga om ett Par månader,
men jag avskyr blotta tanken att nå-
gon ska uppoffra sig för min skull.

- Men snälla Louise, du har be-
gravt två äkta män. Jag kan inte se

något som helst hinder för att du
inte skulle hinna begrava åtminstone
två till.

- Tycker du att det där var kvickt?
frågade hon med det mest sårade
tonfall hon kunde åstadkomma'

- Du har väl händelsevis aldrig
tänkt på en ganska besYnnerlig sak:
att du alltid har krafter när det gäl-
Ier något som du har iust med, och
att ditt hjärta bara hindrar dig från
det som inte faller dig i smaken?

- Ja. . . jag vet. . . Jag vet nog vad
du alttid har trott om mig. Du har
aldrig trott att det var något fel med
mig, inte sant?

Jag sirg henne rätt in i ögonen.

- Inte ett ögonblick. Jag tror att
du i 25 års tid har gått omkring som
den mest ogenerade bluff. Jag tycker
att du är den mest sjåilviska och ona-
turliga kvinna som jag någonsin träf-
fat. Du har förstört livet för två stac-
kars karlar som du har gift dig med,
och nu tänker du förstöra iivet för
din dotter.

Det skulle inte ha f örvånat mig
om Louise ftitt en hjärtattack den
gången. Jag var beredd På att hon
skulle bli rasande. Men hon bara log
överseende emot mig.

Forts. å, si'd. 20

vad jag
få henne
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Bar:nens egen sida
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Er n myra klättrade på en björk. Honr-tr . klättrade ända upp titt toppen och
såg neråt marken. Där på marken Iåg
hennes hembygds myrstack, så långt
nere att den knappast syntes här-
uppifrån.

Den pigga myran satte sig på ett löv
och tänkte: Här ska jag vila mej ett
slag och sedan bär det neråt och hem-
åt igen.

Myrorna har nämligen en sträng
levnadsregel: så snart solen sjunker
skyndar de sej alla hemåt. När solen
gått ner spärrar myrorna till alia in-
och utgångar i stacken och går sedan
till vila. Den som kommer för sent
får övernatta på gatan.

Det var redan långt fram på efter-
middagen.

IVIyran satt på sitt Iöv och tänkte:
Det gör ingenting, jag klarar det i
alla fall; neråt går det ju mycket
fortare.

Men lövet hon satt på var inte nå-
got bra löv; det var gult och torrt.
Vinden blåste och plötsligt lossnade
lövet från kvisten.

Det virvlade genom skogen och fort-
satte över en flod och rakt över en
by. Den lilla myran på lövet virvlade
med, hon vaggade och svängde och
höIl på att dö av skräck.

Vinden förde lövet till ängen bakom
byn och lät det falla ner där. Det
landade på en sten och den lilla my-
ran slog sina fötter så det gjorde
väidigt ont.

Där 1åg hon nu och tänkte: Nu är
det ute med mej. Hur ska jag nu
kunna ta mej hem? Omgivningen är
platt som en pannkaka så om jag
vore frisk skulle jag snart ta mej hem
igen, men mina fötter gör så ont att
det är rent förfärligt, så förfärligt att
jag helst skulle vilja dö.

Då upptäckte myran en mask bred-
vid sej, en sån som bland djuren
kallas >lantmätare>. Han är som alla
maskar, det är bara det att han fram-
till har små fötter och baktill - små
fötter.

Myran sade till lantmätaren:
>Lantmätare, lantmätare, bär mej

hem! Jag har så ont i fötterna.>
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>Lovar du att inte bita mej då?>
,Nej, jag ska inte bita dej.>
Myran kröp upp på lantmätarens

rygg. Han krökte sej som en båge,
satte bakbenen ända inpå frambenen.
Sedan reste han sej plötsligt rätt upp
och lade sej sedan raklång på marken
som en käpp, mätte marken med sin
Iängd och krökte sej åter till en båge.
På det sättet mätte han marken. Men
myran, den stackarn, hon var ena
ögonblicket djupt nere på marken för
att i nästa ögonblick befinna sej högt
uppe i luften, ibland med huvudet
neråt, ibland uppåt.

,Jag kan inte mer!> skrek hon så
mycket hon orkade. >Stanna! Annars
biter jag dej.>

Lantmätaren höll inne och sträckte
ut sig på marken i hela sin längd.
Den lilla myran klättrade ner och
pustade ut ett slag.

Hon såg sej omkring och upptäckte
att framför henne låg en äng, där ny-
slaget hö 1åg utbrett. över ängen
stoltserade en stor spindel med ben
långa som styltor. Mellan benen på
honom vaggade huvudet.

,Spindel, spindel, bär mej hem! Jag
har så ont i fötterna.>

>För all del, sätt dej upp så ska jag
köra dej hem.>

Den lilla myran måste klättra längs
ett av spindelbenen upp tiil knäet
och därifrån siäppa sej ner på spin-
delns rygg. Spindelns knän ligger
nämligen högre upp än hans rygg.

Nu började spindeln röra på sina
styltor, det ena benet hitåt och det
andra ditåt; framför den liila myrans
ögon flimrade alla hans ben som jät-
telika strumpstickor. Men spindeln
går makligt och stryker därvid med

kroppen över marken. Den lilla myran
blev irriterad över en så långsam fart.
Hon blev så arg att hon höll på att
bita till spindeln. Men då kom de
lyckligtvis ut på en väg som såg jämn
och fin ut.

Spindeln stannade.
,Stig av>, sade han. >Ser du figu_

ren där, det är en jordlöpare, han
är snabbare än jag.>

>Jordlöpare, jordlöpare, bär mej
hem. Jag har så ont i fötterna,> sade
myran.

>För all del, sätt dej upp så ska jag
frakta dej en bit på vägen.o

Knappt hade myran hunnit upp på
ryggen förrän jordlöparen satte i väg.
Han har vackra, raka ben som en
häst.

Så sprang den sexbenta hästen och
hans ryttarinna kände inte den minsta
lilla skakning. Hon trodde hon ftös
så fint gick det.

Innan hon visste ordet av var de
framme vid potatisåkern.

>Nu måste du stiga av>, sade jord.-
löparen. >Med mina ben kan jag inte
hoppa över potatisfårorna. Så nu måste
du få tag i en annan häst.>

Då måste den iilla myran klättra
ner.

För en myra är potatisblasten som
en väldig skog. Också om hennes föt-
ter varit friska hade vår lilla myra
behövt en hel dag för att ta sej ige-
nom potatisåkern. Men solen höll re-
dan på att sjunka.

Plötsligt hörde hon ett svagt pip i
närheten:

uHej, myra, klättra upp på min rygg
så ska vi galoppera!>

När myran vände sej om stod en
jordloppa bredvid henne, så liten att
man knappt kunde skilja henne från
marken.

>Ack, du är ju för liten! Du orkar
inte bära mej.u

>Som om du vore så stor! Klättra
upp, säger jag dej!>

Det var med nöd och näppe som
myran fick plats på jordloppans rygg.
>Är du uppe nu?>

>Ja.>

,Håll dej väl fast, då.,



Jordloppan drog in sina kraftiga
bakben - de är inrättade som riktiga
ståtfjädrar - och bums sträckte hon

ut dem igen. Och då satt hon redan

uppe i potatisblasten. Bumsl var hon

i den nästa Potatisfåran och bums!

var hon i den tredje.
Så hoppade hon genom hela Potatis-

åkern ända tills hon kom till giirds-

gården.
Myran frågade:
>Kan du hoppa över gärdsgården

också?>
,Nej, gärdsgården klarar jag inte,

den är för hög. SkYnda dej och be

gräshoppan att hon tar dej med, hon

kan det.>
>Gräshoppa, gräshoPPa, hjälP mej

hem! Jag har så ont i fötterna.>
>Sätt dej På min nacke.>

Den lilla myran satte sej På gräs-

hoppans nacke. Gräshoppan vek ihop

sina långa bakben Pa mitten. sedan

sträckte hon ut dem På en gång och

hoppade högt i luften, Precis som

jordloppan. Men på ryggen vecklade

nu ett par vingar ut sej, som bar

gräshoppan över gärdsgården och

mjukt satte ner henne På marken'
>Stopp!> sade gräshoPPan. 'Vi är

framme.>
Den iilla myran tittade sej omkring'

Där 1åg floden. Där skulle hon kunna

simma omkring ett helt år utan att

kunna nå över till andra stranden'

Och nu hade solen sjunkit ännu

djupare ner.
GräshopPan förklarade:
,Jag kan inte heller hoPPa över flo-

den. Den är för bred. Vänta, jag ska

ropa på vattenloppan, hon färjar dej

över.>
Hon ropade På sitt säregna vis, det

lät som gnissel. Genast kom en liten
båt på fötter löpande över vattnet'

Men när den kom till stranden visade

det sig att det inte var någon båt

utan en vattenloPPa'
>Vattenloppa, vattenloppa, hjälp mej

hem! Jag har så ont i fötterna.>
>För all del, sitt uPP så ska jag

köra dej hem.n

Den lilla myran tog Plats. Vatten-
Ioppan hoppade och sprang på vattnet
precis som på land. Men solen höll nu
på att sjunka alldeles.

,Käraste vattenloppa, spring forta-
re!> bad den lilla myran. >Annars

blir jag inte insläPPt därhemmal>
>Kommer du för sent, så inte ska

det bero på mejr, svarade vattenloP-
pan och ökade farten. Hon tog sats

med fötterna och gled över vattnet
som över en skridskobana. I ett huj

var de över På andra stranden.

>Kan du inte sPringa På land ock-

så?o frågade myran.
,På land är det besvärligt, fötterna

glider inte som de ska' Och nu har vi
ju skogen framför oss. Se till att få

tag i en annan häst.>

Den lilla myran såg sej omkring
och såg en skog så hög, så hög, som

om den växte uPP i himlen. Och

solen hade redan gömt sig bakom den.

Nej, den liila myran skulle inte hinna

hem innan portarna stängdes.

>Titta därr, sade vattenloPPan, 'där
har du en Passande häst., MYran tit-
tade: där gick en ollonborre förbi -
en tung, klumpig gesäIl.

Kunde man verkligen komma nå-

gonstans med en sådan häst?

Men hon lYdde i alla fall vatten-

Ioppan.
>Ollonborre, ollonborre, hjäIP mej

hem! Jag har så ont i fötterna'>

,Var bor du då?,
>I myrstacken På andra sidan sko-

gen.>

,Det är en bra bit dit. . . Men vad

ska man göra? Sätt dej uPP bara, jag

ska hjälpa dej hem.>

Den lilla myran klättrade upp längs

ollonborrens sida, som var hård som

ett pansar.
>Nå, har du kommit uPP?>

>Ja, jag sitter.>
>Var har du satt dej då?>

oPå din rygg lörstås.o
,,Ä, du lil1a dummerjöns! Du ska

klättra upp På mitt huvud begriPer

du väI.>
Då kröp myran uPP På ollonborrens

huvud. Och det var tur att hon inte

stannade kvar på ryggen' för ryggen

delade sig i två delar, två hårda vin-
gar höjde sej. Ollonborrens vingar såg

ut som två uPP- och nervända tråg'

men under dem stack ännu ett Par

vingar fram och utvecklade sej: de

var väldigt fina och alldeies genom-

skinliga och de var bredare och iängre

än det översta vingParet.

Ollonborren började pusta och blåsa

upp sej: >Uff, uff, uff!> Det verkade

som om han skulle sätta en motor i

gäng.
>Lille farbror, fortare!> sade den lilla

myran. >Kära farbror, fortare!>

Ollonborren svarade inte, han Pus-

tade bara: >Uff , uff, uff I>

Plötsligt darrade hans tunna vingar

och började arbeta. - Sssss... Tuff-
tuff-tuff. Så höjde sej ollonborren i
luften. Som om han skjutits uPP med

ett gevär drev vinden honom uPPåt

och ut över skogen'

Från sin Plats uPPe På hans huvud

såg den Iilla myran att solen redan

berörde jorden med sin nedre kant'

Då jagade ollonborren i väg och ge-

nomborrade luften som en gevärskula'

Skogen under dem dök uPP som en

skugga och var lika snabbt försvun-
nen.

Och där såg den lilla mYran den väI-

kända björken vid vars fot myrstacken

låg. Precis över björktoppen stannade

ollonborren sin motor och slog sej ner

på en kvist.

>Farbror, käre farbror!u bönföll den

lilla myran. >Hur ska jag nu kunna

komma ner? Jag har så ont i fötterna'
jag kan inte gå så långt - 

jag kom-

mer att bryta huvudet av mej'>

Ollonborren vecklade ihop sina tun-
na vingar och täckte över dem med

de hårda vingarna som såg ut som
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små tråg. Efter att han tänkt över
situationen en stund sade han:

>Hur du ska ta dej ner vet inte jag
heller. Men jag flyger inte ner på
myrstacken med dej, för ni myror
sticker en så förfärligt och det gör
ont. Nu får du själv se till att ta dej
ner.))

Den lilla myran tittade neråt mellan
Iöven: där tåg hennes hem, myrstac-
ken, precis under björken. Hon tittade
mot solen: halva solskivan hade redan
krupit bakom horisonten. Hon såg
sej om åt sidorna: där fanns bara
grenar och löv, grenar och löv i all
oändlighet.

Den iilla myran kunde inte komma
hem - hur skulle hon våga stå på
huvudet ner i avgrunden!

Då fick hon plötsligt se en lövmask
som satt bredvid henne och spann på
en fin tråd som han vecklade om en
kvist.

>Lövmask, lövmask! hjälp
till mitt hem. Jag har bara
minut på mej, sedan släpper
in mej.>

>Låt mej vara i fred. Ser
att jag arbetar?>

meJ ner
en fattig

de inte

du inte

>Alla har haft mediidande med mej,
ingen har jagat bort mej, du är den
första som inte vill hjälpa mej.,

Den lilla myran kunde inte behärska
sej längre, hon störtade sej på löv-
masken och bet till.

I förskräckelsen drog masken in
sina små fötter och i samma ögon-
blick föll han på huvudet ner från
lövet och störtade ner i djupet.

Myran flög med, hon hade klamrat
sej hårt fast vid masken. Men de
föll inte så djupt - det var någon-
ting som höll fast däruppe. Nu häng-
de bägge två och skakade i en fin tråd

- tråden var bunden om bladet där
masken suttit.

Myran vaggade på lövmasken pre-
cis som om hon legat i en riktig
vagga. Men tråden blev längre och
Hngre: den vecklades fram ur mas-
kens mage, sträcktes ut alltmer och
gick inte sönder. På det sättet kom
myran som satt på masken alit längre
och längre ner mot jorden.

Men nere vid myrstacken sprang
myrorna beskäftigt fram och tillbeka;
de stängde för alla utgångar och in-
gångar. De hade stängt allesammans
utom en, den sista ingången. Den Iilla
myran sprang kvickt ner från masken
och slank in i stacken sekunden innan
den sista ingången stängdes.

Men då hade också hela solskivan
sjunkit ner under horisonten.
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qoW fill [otlel,at'/.nt
(-\ * en karlstadbo stiger er att
\,/ solen alltid skiner i, hans
stad så, tro honom tnte. Hos den
iilskade ser 1n0,n som bekant inga
fel, (å,tmi,nstone p&stå,s det så,!)

och karlstadborna tir inte så, h,tet
lokalpatri,oti,ska. Men om han el-
Ier hon sciger er att hos uiinnen
Ingrid Olsson t, nrimnda stad ser-
Dera,s man det und,erbaraste kaf fe-
bröc|, så, iir det dagsens sa,nni,ng.
S jd,lu bleu jag så, förtjust i, tiicker-
heterna ncir jag fick stifta bekant-
skap nted dem att jag bad Ingrid
ge uåra liisarinnor några au sina
recept. Och hiir kont"nter hon, nu
nted nå,gra beskri,uningar, sonr
hon försett med anmtirkningen att
>>sd, dyrt som smöret tir anuiinder
nl,a,n naturli,gtuis margari,n oclr
det rir bara onl kakorna ska
beuaras en liingre tid som jag
löredrar smöret.>>

Skorpmo zoriner
7 hg smör eller margarin
7 hg strösocker
7 tisg
7 hg tiirskt skorpmjöl
2 btttermandlar.

Beredning: Smör eller margarin och
socker röres samman. Det väl upp-
vispade ägget tillsättes samt sist skorp-
mjötet och mandeln. Omröres väl och
iägges med sked i små, veckade pap-
persformar och beströs ovanpå med
litet skivade nötter. Har man inte
nötter hemma kan man i strlllet gla-
sera dem ovanpå. Gräddas i varm ugn
och håller sig lika goda ett par tre
dagar.

Tårtq
(Att bakas till litet festligare tillfällen.)

4 iigg
2 kkp. socker
7 ltkp. uetemjöl
7 kkp. potatismjöl
2 tsk. bakpuluer.

Beredning: Socker och ägg röres pö-
sigt. Sedan nedröres mjölet blandat
med bakpulvret. Kakan gräddas i ej
för varm ugn.

Kakan skäres i två bottnar och fyl-

Ies med frukt, gärna krossad ananas.
Dränk också in bottnen med saft, så
blir den godare. Garnera med visp-
grädde. Den här tiirtan blir hög och
stor.

Kokoskokor
(Mycket goda, receptet från år 1g3G)

7t/z hg kokosfltngor
7 hg kokosllott (ej smiilt)
2 hg socker
7 ltg smör eller m,argari,n
!) h,gy uetenzjöl
2 tsk. It,jorth,ornsalt.

Beredning: Ingredienserna arbetas
samman på bakbordet tilt en deg. De-
gen rullas sedan tiil runda kakor som
lägges på smord plåt och plattas tiil
niigot. Gräddas i medeivarm ugn.

>>Smö!tonde ögonblick>>
200 gr smör eller margari,n
200 gr uetemjöl
70 gr majsenamjö|,
70 gr strösocker
7 tsk. uaniljsocker.

Beredning: Hacka samman fett och
mjöl till en finkornig massa.

Tillsätt de övriga ingredienserna
och arbeta raskt samman degen.

Låt den helst vila på svalt ställe en
stund.

Baka ut degen till små kulor.
Grädda dem ljusgula i ganska svag

ugnsvärme, garnera med en hasselnöt.
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brod,ertet kan kopr,eras direkt frå'n

tiiln'tngen och sömnadsstittet tir d'et

enklast ttinkbara : ked'iesöm, platt-

söm och trtidstYgn. Alla konturer

sys med, ked"iestYgn, >>m'ouscher-

n&>> meil plattsöm. Broderiet kan

också med, f ördel anuiindas till
pryd,nad"skuddar. Garnet bör na-

turlzgtuis u&r(t rtitt grout och' ma'

tertalet helst linn'e. Den hdr duken

tir t grå,tt lr,nne och broderiet i

tomatrött. Mönstret sYs lörsf cts

baru.' en ftirg, det btir uackrast så"

EET'

;:
tl

:i
ri
h-F
i,qEP&r* nåil

Brun pepporkoko
1 stort iiltg cllct 2 srrir?

2 rll str'ösocker
1 klick stntilt ntargat'itt (sntii'lt

oclt austaht'at)
11,t cll griictcle ( gå'r också' att

anuiin'da miölk )
7 tsk. kanel
I tsk. neilikot'

1 ts(;. ingelcirtt
7 tsk. bikarbonat
3 dl uetem,jöI.

Beredning: Rör ägg och socker en

stund,blanda därefter i de andra in-
gredienserna. gärna mjölet blandat

med bikarbonaten sist' Smörj och briia

en form och häll i smeten. Gräddas i

c:a 175'r'iirme.

I-

t9



Landsbygdens nya . .

Forts. fr. sid. 13

om de unga finge känna ett behov
av att veta något om familjesamlev-
nad och samhäIlsansvar.

Detta är ett begrepp som inte kvin-
noföreningarna kan lösa utan männen
och inte männen utan kvinnorna. Vi
på landsbygden måste veta mer om
små barn, därför att vi inte har någon
lekskola, vi måste ständigt ha barnen
bredvid oss och göra arbetet till en
lek för dem. Vi håller på så sätt en
egen yrkesskola för våra barn på varje
gård utan ett öres kostnad för staten.

Varför skulle vi då inte ha rätt att
kräva specialutbildning åt landsbyg-
dens föräldrar. När RLF slog igenom
som opinionsbildande faktor hade vi
en svår ekonomisk kris. Nu har vi en
befolkningskris, som följd av den eko-
nomiska. Många påstår att ingen fara
är skedd. Det finns arbetskraft kvar
så mycket vi har r'åd att betala. Men
det finns inga fruar på gårdarna. det
leker inga barn i hagarna. Vi har
skrämt bort kvinnorna, dårför att in-
gen värdesatt dem efter nutidsmått.
Att jämföras med farmor och mormor
och alltid komma till kor-ta är inte
uppmuntrande. Kvinnan av i dag vill
känna att hon kan försörja sig själv
och - om det gäller - också de barn
hon fött.

Ger nu bara staden möjlighet till
det? Hittar vi yrket bara där och

fritidssysselsättningen också är där -ja, då förundrar det väI ingen att
också pojkarna kommer efter. Det är
alltid svårt att få bort hävdvunna
värderingar, men låt oss försöka vär-
dera i annat än pengar. Det finns
dolda tillgångar. Hagarna där barnen
aldrig löper risk att bli överkörda.
Vi har ett matförråd som vi inte be-
höver köa för. Låt oss värdesätta med
nya mått frysboxen, med mat för må-
nader framåt, våra utrymmen, våra
fem, sex rum med kök. Det är inget
ovanligt i dag att både man och hust-
ru får yrkesarbeta för att hålla den
levnadsstandarden. Vi skall bara se

till att våra köksutrustningar blir lika
effektiva som stadshushåIlens och att
vår mat blir lika lättlagad. Det är
inte lyx med tidsinställd el-platta.
Varför skulle jag inte kunna ha en

automatsvarare på telefonen: Träffas
efter mjölkdags. Varför inte en liten
radioapparat på ryggen i betlandet och
ha musik under arbetet? Jag skulle

kunna ha allt detta utan att fri hiira
vad kvinnorna orkade och hann förr.

Om våra fackliga organisationer
satte in alla klutar på att propagera
fcir trivselmomenten skulle kanske
yrket kunna nyrekryteras. Alla andra
fackföreningar är måna om detta, men
tror RLF att de skall kunna klara den
saken utan kvinnornas medverkan tror
den fel. Yrkesskolan måste ha en hus-
morsskola som utbildar för både ute-
och innearbete, och den skall ocksti
utbilda för samarbete makar emellan.
Vi skall komma ihåg att snart står vi
vid den punkt där frågan inte längre
gäller hur vi skall få maskiner som
håller för människan, utan var den
lugna plats är att söka där den män-
niska skall växa upp som skall hålla
för maskinen.

Så långt skall landsbygdens nya
skoia sikta.

[2 ouise Forts. fr. sid. 15

- Kära vän. Det ska inte dröja
Iänge förrän du kommer att vara myc-
ket ledsen över vad du har sagt.

- Har du absolut bestämt dig för
att Iris inte ska gifta sig med den
här pojken?

- Jag har bett henne att gifta sig
med honom. Jag vet att det blir min
död, men vad gör det. Det finns ingen
som bryr sig om mig. Jag är bara en
börda för alla människor.

- Har du sagt henne att det skulle
bli din död?

- Hon tvingade mig till det.

- Som om du någonsin skulle ha
gjort något som du inte själv har
satt dig i sinnet.

- Hon kan gifta sig med sin unge
man i morgon dag om hon vill. Om
jag dör på kuppen så är det ingenting
mer med den saken.

-- Ska vi inte ta risken i alla fall?

- Har du inte det ringaste medli-
dande med mig?

- Man kan inte ha medlidande med
någon, som roar en tili den grad som
du. svarade jag.

Louises bleka kinder färgades av
en svag rodnad, och fastän hon log
mot mig var ögonen hela tiden lika
härda och vredgade.

- Iris ska gifta sig inom en månad,
sade hon. Och händer det mig någon-
ting så hoppas jag att du och hon
ska kunna förlåta er själva.

Louise höll ord. Dagen blev bestämd,
en storartad utstyrsel beställdes och
bjudningskorten skickades ut. Iris och
hennes hyggliga pojke stråIade av
lycka. På själva bröllopsdagen, kloc-
kan 10 på morgonen, fick Louise -den djävulska kvinnan - en av sina
hjärtattacker. . . och dog. På döds-
bädden var hon generös nog att för-
Iåta Iris att hon hade tagit livet av
henne.

S.renrku Kvinnors
Vänsterlorbund (S KV)
uppstod år 1931 och har utvecklats
ur föreningen Frisinnade kvinnor,
som bildades 1914. Det bygger på
samarbete mellan olika åsiktsrikt-
ningar och har därvid alltid hävdat
sin tro på kvinnornas sär:skilda upp-
gift för fredens sak och sin överty-
gelse att samhället måste omdanas
till att motsvara även de kvinnliga
medborgarnas behov.

SKV är sedan rnaj 1946 svensk
sektion av Kvinnornas Demokratiska
Världsförbund (KDV), som omfattar
över 200 miiljoner kvinnor i 80 län-
der. KDV och dess nationella orga-
nisationer kämpar för att vinna och
praktiskt förverkliga kvinnornas
rättigheter: rätt att rösta och att
väljas, rätt till arbete, tiil lika lön
för lika anbete och till befordran;
rätt till undervisning och yrkesut-
bildning oCh till social trygghet för
moder och barn.

KDV och dess nationella organisa-
tioner kämpar för att tillförsäkra
alla barn ett lyckligt liv i trygghet;
undervisning och goda 'bostäder, häi-
sovård, sund litteratur, goda fritids-
sysselsättningar. KDV vill samla all
väridens ,kvinnor oberoende av hem-
ort, ras och livsåskådning till försvar
av freden.
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