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KVINNOR I KAMP FOR
FRED OCH FRIHET
clighet åt Algeriet och som med
teruormedel söker slå ner inte bara
Algeriets utan också Frankrikes

FRED I ALGERIET förkunnar
morgontidningarnas löPsedlar i
dag, den 20 februari. Efter mer än
sju års blodiga strider skall Algeriet äntligen få sin självständighet
och Frankrike sin första verkliga
fred på 23 är.
När detta läses vet vi mera om

f o1k.

Det är glädje och förhoPPningar
som fyIler sinnet en dag som den-

na. Slut på kriget

vad överenskommelsen me11an den
franska regeringen och det algerisl<a nationalrådet innehåller än vad

världen.

Och tankarna går till Algeriets
kvinnor och tiil Frankrikes, som

vi vet i dag då ännu inga detaljer

bådadera har stor del i segern.
De algeriska kvinnorna som out-

i avtalet är kända. Ett står emellertid klart: det återstår ännu att göra upp räkningen med OAS, med
fascismen. som icke vill sjäIvstän-

tröttligt deltagit i sitt folks kamp
för frihet och mänskliga I'evnadsförhållanden åt de ,sina - och
Frankrikes kvinnor som satt in all
sin kraft på att få slut På det
smutsiga kriget i Algeriet och
oryggligt krävt självständighet åt
Algeriets foik.
I den algeriska motståndsrörelsen har kvinnorna utgjort förbindelsetnrpperna. Trots de starka
franska militärförbanden och den
ständiga poliskontrollen har kvinnorna försett partisanavdelningarna med vad de behövt. De har kokat deras mat, tvättat deras tvätt,
förbundit deras sår, stått På Post
när de vilat. Trots att de vetat att
förfärliga repressalier väntat dem
om de blivit tillfångatagna. I de
befriade områdena har kvinnorna

LBDSEN OCH ARG

blev man när man i TV härförleden
såg den unge färgade studenten trava runt i de stockholmska förorter-

na på jakt efter hYresrum. Så snart
rumsuthyrarna såg honom befanns
rummet redan vara uthYrt.

illa är det alltså bestälit hos oss !
Även om man någon gång haft anledning reta sig över att en färgad
avvisats från ett hotell eller - som
vid ett tillfälle gick genom pressen
zigenare nekats servering På ett
-enkelt
kaf6, så har väl folk i allmänhet tröstat sig med att iust den portieren eller vaktmästaren eller servitrisen råkat höra till den primitiva
Så

vi svenskar inga
rasfördomar, det har man varit
övertygad om.
I Karl Axel Sjöbioms TV-intervju
träffade vi både färgade och svenskar som talade om att den förestäIlningen är grundfalsk. Här finns
rasfördomar! En nYkter, skötsam
student med mörk hudfärg (ti11hörande sitt folks elit som Siöblom
uttryckte det) blir under alla möjliga
sorten.

I

gemen har

GLAD OCH STIMULERAD

blev man när man i Pressen läste
om den unga gävleflickan som lär
för att bli bilmekaniker. En ensam
svala? Javäl, men På haven seglar
en annan svenska, för all del också
en ensam svala, den unga jungmannen som fortsätter sin utbildning för
sjömansyrket. Än så länge får sådana
här unga flickor stor publicitet just

undanflykter nekad att hyra ett rum
som annonserats ledigt. Man skäm-

des när man såg hans ensamma vand-

ring, skämdes över den primitivitet
som döIjs under vår uppreklamerade
gästvänlighet.

anledning att förhäva oss men desto mera skäI att se
efter vad skolan och våra olika massmedia gör för att i barnens och de

Vi har ingen

ungas sinnen inplanta resPekt för
människan och känslan av broderskap mellan alla folk och raser. Om
inte annat så därför att rasfördomar

är ett uttryck för bristande kultur
I en värld som blir allt trängre och
trängre måste den unga generationen fostras tiil medmänsklighet
och generositet om den inte skall
bli andligen fattig och av andra be!

traktad som primitiv.
2

i Algeriet och

självständighet åt dess folk är en
stor seger för fredens krafter i

därför att de är så ovanliga -

hemma hos oss. Men det är som den
unga jungmannens skeppare sa: var-

för skulle inte ftickor passa för det
yrket, det finns rYska fartYg där
hela besättningen är kvinniig. Och
vår medelålders hårfrisörska som ofta klagar över värk i armarna och
åderbråck på benen sa På tal om vår
blivande första bilmekaniker: Det
kan inte vara tyngre än det här
yrket men alldeles säkert mYcket
bättre betalt. ! Får vi hoppas att aIIt
fler flickor - och deras om sina
barn ömmande föräldrar
börja inse det?

-

snart ska

Sko hon iintligen
den

fä

komma

lilla algeriska flgktingen?

hem,

ofta ensamma stått för hela för-

valtningen. Och fast dessa kvinnor
oförberedda fått sig anförtrodda
dessa ansvarsfulla uppgifter har
de skött dem med glans.
Men de algeriska kvinnorna har

inte varit ensamma.
Från algerietkrigets första dag
har det mäktiga franska kvinno-

förbundet bekämpat det. Dess ihär-

diga försök att förhindra vapentransporterna till Algeriet har
väckt en världs beundran. Ofta
har det skett genom att kvinnorna

själva pJ.acerat sig på järnvägsrälsarna så tågen inte kunnat starta.

Inga ansträngningar har skYtts
när det gä1lt att för de franska

mödrarna klargöra i vad slags krig
deras söner stupat: ett smutsigt

krig för

ekonomiska intressens
skull, övergrepp mot ett folk som
begär att få bestämma i eget land
och vill en bättre framtid åt sina
barn.

Freden är vår tids största och
viktigaste fråga, den som överskuggar alla andra problem. Fred i
Algeriet grundad på dess folks rätt
att bestämma i eget hus - det
är en seger för fredskrafterna i
hela vär1den. Inför årets Internationella kvinnodog hYllar vi de
tappra algeriska kvinorna och
Frankrikes kvinnor som så oförbehållsamt stött deras kamP för
nationell självständighet och bekämpat det smutsiga krig mot
Algeriets folk som deras egen regering fört.

T\ en blivande fadern hoPPade högt
lf av glädje, när hans hulda maka
blygt meddelade honom att - Älskling,
jag, jag tror att vi ska få l:arn i mars...
Kanske hade de ystra krumsPrången
diimpats en hel del, om han hade tänkt
efter hur oerhört dyrt det i själva verket är att ha barn i våra dagar. Knappast anade den lycklige mannen att
hans plånbok skulle magra successivt,

till dess den småningom
skulle märkas i innerfickan.

knaPPast

Självfallet gladdes lilla Susannes
pappa när han hörde talas om den
lvckliga tilldrergelsen. Men det slumparle sig inte bättre än att han hade flerA "goda vänner" som redan var lyckliga fäder. Dessa tog den stackars mannc--n under chockbehandling och påpeliade liostnaderna. Och när Susannes
far hade hämtat sig någorlunda, beslöt
han att det skulle föras bok över samtliga utgifter under det första levnads:\ret. llan tog fram en anteckningsbok
och en penna cch meddelade sin hustru
att här ska vartenda öre vi gc'r ut
pii barnet föras in!
Detta krassa beslut höIl på att förorsaka skilsmässa - helt naturligt. Den
annars milda och mjuka hustrun blev
rasande vid tanken på en dylil< bokföring, men småningom dämpades vå-

Hiir har ui Susanna siölu. Som synes iir hon aIIs inte nerstiimd
öuer de draga kostnader hon drar med sig Iör sina f örtildrar.

sorna och allt återgick tili sedvanlig
ordning.
lMed ett undantag: den milda hustrun
frirde bok. Alla kostnader för barnet
började föras in från första garnhärvan.

f?3 KRONOR KILOT kostar ett li'tet barn au ,,å.rets modell" u,rtder sitt Iörsta leunadsår, har en pappd riiknat ut' Hur mgckel
skutle det inte bli om man också gjorde kostnadslörslag p& gliidjen och tyckan det kan ge? Och förresten, hur mycket skulle det

Och hu, ett år efter Susannes anlromst

iir sintsumman uppe i

nor f örclclade på

f<i)

1.730 l<ro*

jandc poster:

ISANGUTRUSTNING

cn säng

70:36:50:-

kudde
lakan, örngott
gummiunderlägg
frott6underlägg
ylle- och bomullsfiltar
l ilthållarc
madrass,

6:-

10:50:5:

-

Summa 227:-

30

5:-

barntvål
olja, salvtr

18:-

7:-

barnpuder, sårpuder
hompresser,

bomull

8:*

9:9:-

kam, borste, sax

burk. barnmat

150:-

(j0:l]0:_

110:230:-

50:-

Summa

5B5:--

23:15:-

-termometer

hyra av barnvåg

Summa 94:-

FÖR PROMENADEN
barnvagn mcd insats
utrusln. till insatsen

åkpåse
overall
bottiner
vantar

ETC.

pkt välling

frul<t
tvättmedel
cellstoff
matkontot ökar

FÖR HYGIENEN

badlakan,

40:blöjbyxor
4:navelbindor
60:tröjor, skjortor
55:-l<oftor. mtissor
s;ovpåsar, sparkdräkter 51 :skor, strumpor, sochor ltl:2';t'.undcr- och krypbyxor
l'r5:övr. inomhuskläder
Summa 341 :-

150

bti om tno(Ierns sttindiga omufi.rdnad, ud'rderades i pengar?

tvättfat, tvättlapp

KLÄDER UNDER ETT ÄR

MAT OCH TVÄTTMEDEL

och så kat

Sa dvt

26C:--

50:--

30:3o:72:-

5:-

Summa 387:-

På lilla Susannes första födelsedag
passade hennes ekonomiske och nyfil<ne far på att väga henne och ttpptäckte att hon kostade 173 kronor per kilo,
En snabbkalkyl talade om för honont
att hade han själv fått kosta på sig så
mycket per kilo, hade han för eget brui<

fått göra av med 13.840 kronor. Men
det hade han ju inte!
Hur som helst - även om man drar
ifrån barnbidraget kan man inttt
undgå att upptächa att barn är en dyr*
bar hobby och ett av de dyraste nöjcu
man kan skaffa sig. Och ändå l<an intc

lyckan i att få ett litet barn att ta
hand om och planera för värderas i
pengar. Som ju i alla fall inte är sii
mycket värda. . .

ÖVRIGT
nappflaskor
pottstol

15:--

barnstol

25:-

TeTt: ULF LJUNGGREN

50:96:-

Foto: NILS G. LINDQUIST

leksaker

6:-

Summa
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NAR SVERIGE VAR ETT

ar det någon betydelse för vår
instäIlning till omvärlden i vår
egen tid att studera folklivsskildringar
som rör sig i gångna sekler? Ja, så
visst som historia överhuvudtaget har
det.

Ingen vill väl bestrida att den historia vi äldre lärt oss i skolan (vet inte
om det ändrats under de ,senaste femtio åren) huvudsakligen är kungarnas
och deras krigshistoria. Och att den bidragit att befästa gängse uppfattning
om nationell storhet och ära i krigiska
segrars spår, om vårt land som det cen-

trala i världen, om vår religion, vår
kuitur som förmer än andra folks. Vår
'>urgamla frihet- framstod som ett odis-

kutabelt värde i sig, oavsett vad kvinnor och barn, torpare, bönder och hantverkare hade av frihet under kunga-,
herra- och prästvälde. Att storheten
vams på andra folks bekostnad, att
äran och rikedomen kom av plundring
och rov, att bakom religionskrigen var
makt- och vinningslystnad starkare motiv än trosfrihet - allt detta har Grimberg, Heidenstam, Strindberg m.fl. avslöjat i berömliga verk som finns i
biblioteken, tillgängliga för en var.

Men vi fick inte

.AdIe,

de

n historiska

grundvalen i vår barndoms skola då
sinnet var lättformat och idealbiidningen murade upp en askådning vars
falskhet det skulle ta år av tvivel,

kamp och revolt att bli kvitt - hos
- medan flertalet helt enkelt är
kvar i den en gång inlärda uppfattnin-

några

gen som den bekvämaste och angenämaste. Det farliga med den falska ide-

albildningens kvarstående s€n ungdomsåren är den mur av nationell inbilskhet och fördomar den reser mot
alla de möjligheter till att lära oD,
tänka själv, tänka nytt som står den

LJNDERIJTVECKLAT LAND
En

som den är tänkt, skulle kunna ge störbedöma den nutidshistoria som utspelas

re förutsättningar att fördomsfritt

som vi gärna tror: hästeflåaren fick
bara gifta sig med en stum kvinna och
hans dotter var prisgiven åt var mans

der och som studieplanen hänvisar tiil.

lusta.

Cirkeln beräknas ha tio

samman-

männa företeeiser under mitten av

års lag förbjöd manliga vailare) straf-

att första

fades med att levande begravas.
Prästväldet dominerade landsbygden.

1700-talet. Sålunda föreslås

sammankomsten sker på församlingens

pastorsexpedition, där tjänstgörande

präst kunde hjälpa med anvisningar
och tydning av den gamla textens svårläsliga tyska bokstäver. Församlingens
böcker går 100 år tillbaka - tidigare
kyrkoböcker förvaras i landsarkiven,
och kan lånas därifrån av församlingsprästen. Husförhörslängden berättar

vilka som var med och skälen till
frånvaro - sjukdom, lyte, lamhet o.s.v.
och blir ett vittnesbörd om hälsotillståndet - det fanns år 1?50 bara e t t
sjukhus i landet - Uppsala. Om läs-

och skrivkunnighet antecknades också.
Födelseboken ger intrqssanta upplysningar om de stora barnkullarna och
av tiondelängden kan man räkna ut
hur mycket spannmål som tröskades i
socknen och vad som bort vara över

Underliga ord

Lå,ngt före kristna seder

i barnets blick
mot fyllda bröst

och sötmjöIk.
Så. d,yrkar ui önnu
pd" öuerfLödets ö

uSmederna> som utgångspunkt. Det är

och lUfter barnet
lör att rapa.

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet som ger ut den.
Det är en ganska märklig upplägg-

Sd niira dock den ligger
anrnors torparstuga
med tio barn sorn uiintade

sociologiskt studium som, om den följes

4

Det var straffbart att ha en bok

1734

som

inte anskaffats genom prästen. Det blev
böter om man inte kunde svara rätt på
husförhöret m.m. Men prästen hade ju

sina skyldigheter också: han skulle
gifta sig med sin föregångares änka
när >nådåret> var slut - en kuriös

änkepensionering.
De fyra sista sammankomsterna i cirkeln ägnas studiet av personligheterna
som de ter sig för oss i de tre böckerna - deras mer eller mindre medvetna
inställning till sin tids frågor (som till-

dels är vår tids även) - om krig och
fred, om manssamhälle - likställighet

- kamratskap - om underdånighet

och

slentrian, om trots och tankefrihet, om
leklust och dröm och plikt och straff.
Går det trådar av allmängiltighet

och mänsklig gemenskap från dessa
våra förfäder till vår tids människor?
Kan vi lära av historien att vara mer

nl
IJyrR0n

tann du form

och

Den som beblandat sig med djur (vil-

ket lär ha varit rätt alimänt då

samhällsbevarande beteendemönster
och därför inte kostar nånting - tvärt-

ning av samtidigt litteraturcirkel

hembränningens omfång.
Vidskepelse, grymma lagar och otroligt kastväsende är inte så avlägset

komster varav sex till studiet av all-

hur bleo du till
i fattigfolkets språk?

upp en studieplan med sin trilogi
"Ingri Vallpiga-, "Börta Tvåstyvra",

till var och en. Vad man själv får
räkna ut, är sambandet mellan svältbarnadödlighet och den säd som gick
i brännvinspannorna, samt sambandet
mellan hustrurnas lydnadsplikt och

omkring oss.
Författaren gar ut från samma oförskräckta forskningsintresse hos sina
cirkelmedlemmar, vilket drivit henne
själv in i arkiven och kyrkoböckerna,
husförhörsprotokollen och tiondelängderna. Förutom de hjälpkällor som vår
moderna sociologiska litteratur erbju-

vuxne till buds.
Så mycket mer som stelnandet i den
färdigstöpta formen synes passa ett

om, ofta räknas som en merit.
Författaren-j ordbrukaren-bondmoran
Astrid Pettersson i Harplinge har gjort

studieplon anmciles

nogsarnt

pd lingonhöst.
ASTRID PETTERSSON

lyhörda för varandras, för allas, önskningar?

Kan vi lära av historien att begära
av psykologin, att den avslöjar rädslans, fruktans avskyvärda roll som
hinder för nyskapande tankar, och därmed tvångsmässig flykt in i vanetänkande och aggression - så livsfarligt
för en mänsklighet vars enda räddning
i dag är att våga tänka nya tankar och
därmed skapa nya beteendemönster i

en nyupptäckt universeil

intressege-

menskap?

>När Sverige var ett underutvecklat land., Studieplan av förf.

Astrid Pettersson, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet.

N

tigt känner man att det rör sig om ba-

ovel len

nala ting.

verandan i sol'
f)ä förmiddagen ligger sYns
ingen där'
-f Men vid den tiden
Bara tidigt på morgonen. Då intas frukosten där innan de ger sig iväg till
sitt arbete. När de kommer tillbaka är
solen redan på min sida, men då behöver jag den inte längre, ja, den bara

stör mig i mitt arbete'
På verandan mitt emot står fikus,
kaktus och citronträd. Varje dag torkar
makarna sorgfälligt dammet av bladen.

Kvinnan ser aldrig mera över tiII min
veranda, mannen har slutat UPP att
måla tecken i luften. Böckerna har
trängt ut allt annat. Frukost, middag
och l<vällsmat äter de alltid vid det

vanliga klockslaget. De är

Det är inte mYcket som behövs för
att jag ska glädjas' Min grann€ bredvid har köpt sin lilla son en leksaksbil
* det blir jag glad åt; den kvinnliga

De celebrerar det rent av. På lördagarna tvättar frun småtvätt och sedan
lägrar sig skuggorna från plaggen pä
tvättlinan över min balkong.
Hon har €n morgonrock med gröna

blad på sig. Jag tycker om den morgon-

rocken. Den ändrar aldrig färg, är all-

tid djupgrön och gör kvinnans

mYcket

punktliga.

leende

busskonduktören ler

mig;
- det gläderavböjt

taxichauffören har kategoriskt
drickspengar och därtil sagt tack sä
mycket - det gläder mig kolossalt. Uppenbarligen är det också i dag något
som fått en glad sträng att kiinga inom
mig. Min blick fatler på verandan mitt
emot: ordlös läsestund. Jag skulle vilja
skrika åt dem: boken må vara hur intressant som helst, det finns dock ännu
en värld bortom böckerna, livet går för-

mannen gått? Varför har han inte tagit

henne med sig ut? Varför är de första
åren i ett äktenskap så glödande värma
för att så småningom alltmer kylas ner?
.Iag är överlycklig över att vara ensam.

Sent på kvällen kommer iag hem.
Hos dem brinner ljuset, mannen har
ännu inte kommit hem. Hustrun sover
tydligen. Jag sträcker ut mig på min
säng. Alla möjliga tankar drar genom

mitt huvud. Jag drömmer: på verandan
mitt emot är det höst och vinden dansar med de gröna bladen på grannfruns
morgonrock.

Några månader var jag bortrest' När

jag kommer tillbaka saknar jag kvin-

nan på verandan mitt emot. Hon har

väl lämnat sin man. Fast hon älskar honom. Det smärtar henne. Luften i mitt
rum känns kvav. Varför har mannen

kränkt sin nätta lilla hustru på

det

sättet? Vad är det han söker hos en
annan kvinna? Snart kommer väI den
där andra. Jag går fram och tillbaka i

rummet. Inom mig stiger ilskan mot
mannen.

O eroudon

tuill

e?lrol

ljusare. För övrigt tycks hennes man
vara €n livlig expansiv människa. När
han talar måIar han något slags tecken

i luften. I sådana ögonblick tittar hustrun över till min veranda. Tidigare
tyclite jag att det var mig hon såg på.
De förstår varanclra så bra att de ofta
inte talar orden till slut. De pratar inte

bi er.

verandan mitt emot. Det är sYnd om
dem, de kommer säkert inte att överleva hösten. Himlen är blygrå och regndroppar faller in på verandan. Fönstren

De släcker ljuset och går till

'sängs.

Nästa dag dröjer det länge innan

mannen kommer hem från sitt arbete.
På verandan går hustrun fram och tiIIbaka utan att lägga märke till mig på
verandan mitt emot. Antligen kommer
mannen. Han tar henne i famn, kYsser
henne på halsen. Hon värjer sig. An-

om ovidkomm:rnde ting, det visar arten
av deras samtal. Vad är det de pratar
om så livligt? Om dagens många intrycli?

tagligen har hon känt att han luktar
sprit. Mannen skrattar och söker övertyga henne om något. Hon ställer kaf-

sig i stolarna ocl-t läser. Läser och diskuterar. Hustrun lyssnar gärna på ho-

hämtar honom. Hustrun är ensam kvar.
Också jag är €nsam' men för mig har

På kvällen gör cle det bekvämt för

norn och han, maiien, är intagen av
hennes en smula koketta ömhet. Där

härskar frid och gemytiighet. Men jag
tycker inte om att de aldrig umgås med
grannarna. Varför? Jag ska avslöja en
hemlighet för er: De är tnycliet strart-

sjuka. särskilt murnncn. han han inte
fördr:r mig. Mcn C.et rår inte jag för, på
min ära.
På vintern -stänger de verandafönstren, och isblommorna På rutorna gör
cleras silhuetter f örvridna. Vintertid
ser jag bedrövad bort mot verandan'

Ofta möts vi På gatan och hälsar tigande på varandra' I)e är alltid tillsamman. Det verkar som om kvinnan
alls inte ser åt mig medzrn mannan tittar på mig utan att vilja se tnig.

Om vår]<vällarna sitter jag gärna i
hal.rdunklet och utan att vilja det
vandrar rnin blick över till verandan

mitt emot. Jag förebrår mig sjäIt'.
Överhurrudtaget är det något som fattas mig. Dagarna lörflyter så enformigt. Samma sol, bara en smula blehare, samma veranda, bara att den för

Iänge sedan behövt repareras' samma

äkta par mitt emot, Inen en

smula

mindre livliga. När de samtalar, så rik-

fepannan på bordet.

Vänner tiil mannen kommer

och

ensamheten blivit €n vana. För att
muntra upp henne gnolar jag sakta på
en visa. Hon stänger fönstret. För första gången släcks ljuset hos mig tidigt
på kvällen.
I dag är det sönd:rg. Solen flödar över
verandan mitt emot. Mannen är inte

clär. Hustrun städar, sköter blommorna'
I{ennes grönskimrande morgonrock gör

mig eftertänksam. Vart har

genheten. Den här kväIlen slocknar ljuset samtidigt i hans och min våning.
På morgonen lämnar han huset utan
att ha ätit frukost.

Finge jag som jag ville ginge jag
över och pysslade om blommorna På

€, leisloria t44ed ooänlad upplösning
ännu behagligare, hennes skratt ännu

En dag förflyter och ännu en men
den andra syns inte tiII. Nu går han
fram och tillbaka i den ensamma lä-

månne

står vidöppna. Bladen darrar under
dropparna. Det milda suset från regnet
klingar som musik i mina öron. Regnet
blir starkare. Det haglar. Jag ropar!

>Hallå, granne! Det haglar, stäng

fönstren !,

Han kommer springande och stänger
fönstren. Blommorna har räddats. Jag
stirrar länge på de vita kornen där utanför. Hjärtat krymper sig inom mig. Jag
röker. Hagelkornen smälter undan för
undan ner. Jag försöker återkalla i mitt

itttli:t:ttt1:l

Lugn och siiker sitter fröken uart
der Horst i en förarhytt pd. linje 1

i Amsterdan'L...

minne grannfruns ansikte men förgä-

ves. Framför mig ser jag bara morgonrocl<en med de gröna bladen. Har de
månne vissnat?
Nästa hväll kommer jag sent hem, i
bästa humör. Jag sjunger. Mannen mitt
emot har somnat i stolen. Konstigt,
varför har han inte gått till sängs? Antagligen är han berusad. Naturligtvis,
han har börjat dricka! Snarka på bara,
.qnarka på . . . Jag skruvar på radion.
En symfoni. Jag älshar symfonisl< mu.sik. Men min granne retar mig så till
den grad att jag har lust att rtsa upp
och ge honom en sinkadus. Det märl<värdigaste är i alla fall att han är en-

och lika siiker p& sig sjiilu och nöjd rned sitt grke

pit linje 2 i Stockholm,
oo

DET ROR PA SIG!

lä,ser

sig. Vad han än vill göra så är det för

- Tyvärr är det nog ofta alltför sant.
Men inte i fråga om hvinnliga spår-

mycket men tydligen ouppmärksamt,
ty hans blickar förirrar sig ständigt
bort från boken. Antagligen ångrar han

scnt, han har spelat bort sin lycka.
I{ustrun är säkert inte den typen som
kommer tillbaka när det passar honom.

I dag är det lördag. Middagstid.
Grannen städar i lägenheten. Han visslar muntert. Ställer fram flaskor på
bordet. Ska äntligen den andra, den

nya, uppenbara sig?
Nej, han försvinner, och sedan blir
det åter ljust. Ett spydigt leend,e stel-

nar på mina läppar: grånnen håller en

liten baby i armarna, hans hustru står
bredvid och ser på. Han är överlycklig.

Jag stirrar stum på scenen mitt emot.

Hade han känt till mina tankar och
förmodanden skulle han varit i sin
fulla rätt att ge mig en sinkadus.
... Den första snön faller, och genom
ridån av täta vita flingor skimrar morgonrocken djupgrön.

För första gången känner jag ensam-

hetens plåga.

Gregor Tsjalikian
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iir hennes kollega
Karin Holm.

o

-- I Holland händer allting femtio år
senare, är ett ironiskt talesätt hemma
hos oss, säger en holländska, numera
bosatt i Stockholm. Och tillägger:

sam, ingen är hos honom. Han

spd,ruagnstöra,re

vagnsförare! Samma dag som den holIändska pressen meddelade att de första
kvinnorna - två stycken - tagit plats
i förarhytten på var sin spårvägslinje i
Amsterdam läste jag i en svensk tidning att knappa tre månader tidigare,
den 19 oktober i fjol, debuterade den
första kvinnliga spårvagnsföraren i
Stockholm. Men inte slog den nyheten
ner som en bomb i Stockholm den 19
oktober. Väl beroende på att här redan

förut fanns kvinnliga bussförare

och

kvinnliga förare på T-banetåg.

- Väckte det större uppmärksamhet i

Amsterdam?

- Ja, inte skedde det utan kommentarer. Det vore inte likt amsterdamarna! Stadens trafikmyndigheter fick

de

närmaste dagarna ta emot brev från
personer som menade att föra spårvagn
inte är något arbete som passar l<vinnorna! Men fröken van der Horst som
ni ser här på bilden i förarhytten pii
linje 1 verkar inte vara nedböjcl av bekymmer över det, säger vår hollänclska
vän.

Och hos cheferntr vid

Stockholms

spårvägar har man bara gott

att

säga

om de fem kvinnliga spårvagnsförart:
som f.n. finns (flera kommer, säger
man). De sköter sitt arbete utmärkt.
En bra sak till: Vid SS råder ingen lönediskriminering. Antingen hon tjänst-

gör som konduktör eller förare har
kvinnan samma Iön som sin manlig:r
kollega.

Hur det ligger till med den saken i
vi inte - men låt oss
hoppas det bästa. I varje fail vct vi att
där liksom här kämpar de medvetnu
Amsterdam vet

kvinnorna för lönerättvisa. Och menar
som vi att stat och kommun bör föregii
med gott exempel.

GUNI|OR RYDING:

Inte oIIo hn,
erl gr,nnfru som
1.. I

.

IOrOurmQr sIg
p a väg till mitt arbete träffade jag
.f häromdagen en väninna som också tycktes på väg till något jobb. Dä
jag visste att hon sedan flera år varit
ohemmafru> frågade jag förstås om hon

börjat förvärvsarbeta igen.

Jo, från henne,s gamla arbetsPlats
hade man ringt och enträget bett henne hjälpa till åtminstone några månader framåt.
- Jag tyckte det skulle vara riktigt

roligt att börja arbeta på mitt

gamla

kontor igen, komma samman med andr:r människor, förtjäna litet, för pengarna behövs sannerligen - så jag lovade att försöka. Men det var minsann
inte så lätt att ordna för barnen som
jag trodde. Flicl<an går andra året i
skolan och pojken är bara fem år, så
bägge behöver de tillsyn. Men inte en
plats på ett daghem fanns ledig för pojken och när jag hörde mig för om möjlighet'erna att

Altra suå.rast iir det att

få,

in barn i d.ldrarna 6 månader till 3 å,r på'

d,tghemmen. Vad. ska en stacknrs nnarnn'La göra om hon ensam må'ste
sörja för sitt barn?

få honom placerad i ett

familjedaghem var det lika illa. Men
en grannfru som förstod min situation
clärför att hon själv varit i samma belägenhet har lovat se till dem åtminstone en månad framåt. Så får man ta
en dag i sänder. Det är i alla fall väldigt roligt att ha ett arbete igen. även
orn det blir väl knogigt därhemma om
irvzillarna sen.
Jag instämmer. Det ä r intressant
och roligt att ha ett förvärvsarbete.

ett enda daghem! Också på andra håll
i staden är platserna otillräckliga.

daghem pä grund av ändrad befolkningsstruktur, bl.a. vid Änäsvägen i

Vorför inte ordnq små-

Landala, Annedal och Torpa, men trots
detta hävdas det från barnavårdsnämn-

doghem

?

För min väninna berättar jag att iag

för ynkligt att det ska vara så svårt
för kvinnor med barn att ta ett arbete
därför att stan inte har ordnat dag-

i stadsfullmäktige
om att man bör inrätta små daghem i
vanliga bostadslägenheter. Det har ju
visat sig att det är svårast att få in
barnen i åldrarna 6 månader-3 år På
daghemmen på grund av platsbristen.
Ett litet daghem inplacerat i ett hyreshus - det vore väl en bra sak! Många
sådana små daghem ute i de olika
stadsdelarna - tänk vill<en lättnad för
mödrarna att siippa ofta Iånga resor

hemsplatser!

med barnen morgnar och kvällar. Och

Jag instämmer igen. Det är illa beställt med tillgången på daghemsplat.ser här i Göteborg och lekskolor finns
det allt för få av också. Tag t.ex. Järnbrott, en stadsdel som nu är över tio
år gammal och fortfarande inte har fått

när befolkningssammansättningen änd-

- Men - säger hon - kan inte du
som är kommunalt verksam säga mej
varför det ska behöva vara så iIIa ordnat med daghem i Göteborg? Det är ju

i

höstas motionerade

ras så det där iilla daghemmet kanske
inte behövs är det ju ingen större konst
att reparera lägenheten och hyra ut
den

till

bosta'd igen.

Man har i Göteborg lagt ner flera

dens sida

att man inte i tillräck1ig ut-

.sträckning kan förvcrkliga de uppgjor-

da planerna på daghem i de n Y a
där de unga barnfamiljerna bor. För närvarande finns det i

stadsdelarna,

Göteborg 1.400 daghemsplatser plus
familjedaghem - det är allt.

Tog exempel ov Mölndol!
Innan vi skils är det ännu ett

360

be-

kymmer min väninna rycker fram med:
i hennes stadsdel grasserar just nu
mässlingen. Tänk om barnen blir sjuka!

Inte kan man begära att den snälIa
grannfrun ska sitta hos dem hela dagarna.

Jag berättar om hur man ordnat det

i grannstaden Mölndal. Blir ett barn
sjukt och inte kan eller får föras till
daghemmet så ringer man dit och där-

7

ifrån ordnas det att någon kommer
hem och passar barnet medan modern
är på sitt arbete. Varför skulle inte
barnavårdsmyndigheterna i Göteborg
kunna göra likadant? Man kan naturligtvis inte få någon att åta sig barnpassning en hel dag för avgiften vi
betalar vid daghemmet, det högsta är
I kronor per dag, men här bör naturligtvis samhället träda emellan så att
rimlig betalning utgår. Säkert finns det
många ensamstående äldre kvinnor och
barnkära sådana. som kanske inte or-

kar med ett vanligt förvärvsarbete,
men mycket väl skulle kunna åta sig
att passa sjuka barn, känna att de gör
nytta och vara glada över en välbehöv-

lig kassaförstärkning. Också i de fall
barnen är plaeerade i familjedaghem
borde de barnavårdande myndigheterna

hjälpa mödrarna att få

barnpassning

vid de smås sjukdom.

6.000

tokigt uttryckt, eftersom varje förbättring för kvinnorna fal<tiskt är
ett framsteg för familjerna ocir barnen också.
Alltnog, de viktigaste försiagen
går ut på att sjukpcnningcn, son'r nu
är begränsacl tiil två år, skall utgå
så länge sjukdomen varar ocl-r stor-

leken vara densamma hela tiden,
alltså inte sänkas efter 90 dagars
sjukdom så som nu är fallet. Den

Husmödrarnas sjukpenning, som

barn i varje

årskull. För två år sedan gavs i samband med en interpellation i stadsfullmäktige den upplysningen att det fanns

i heia staden. Om
man bara räknar med 5-6-åringarna så

3.300 lekskoleplatser

och i relation till det
antalet är sannerligen inte 3.300 platser
mycket att skryta med.

utgör de

tan reccrinsshåll si snalerades
al
I'nl'Iigen att vårriksdagen kommer att få ta ställning till en del
viktiga reformer beträffande sjukförsäkringen. Till dels gäller de alla
sjukförsäkrade, till dels enbart
Iivinnorna. Enbart är väl förresten

pension.

Bristen på lekskoleplatser är också
ett stort bekymmer hos oss. Man räk-

12.000

Det är f.n. bara G-åringarna som kom-

mer i fråga vid fördelningen av lekskoleplatserna. Enligt färska uppigfter
står 6.000 barn i väntekön (fast anmälningarna tas emot först då barnen fyllt
fyra år). Barnavårdsmyndigheterna är
nog positivt inställda till lekskolan och
vill skapa tillräckligt med platser men
skyller på snålhet med anslagen. Man

säger att man vågar inte begära så
mycket på grund av >stadens dåliga
ekonomiska lägeo. Men bara driftkostnaderna på ett upptagningshem i Göteborg beräknas till 10.000 kr per år och
barn! Vore det inte riktigare, roligare
och lyckligare för alla parter om man
lade ner myeket myeket mera på åtgär-

der som kan förebygga att barn och
ungdomar hamnar på anstalter? Till
sådana förebyggande åtgärder måste i
högsta grad barnträdgårdar och dylika

f.n. är bara tre kronor om dagen,
skall höjas till fem kronor. Har veclerbörande barn under 10 år hemma skall beloppet bli 7 kronor per
dag. Dessutorn skall husmödrarna
ha rätt att frivilligt försäkra sig för
ett lika stort belopp. En husmor
med minderåriga barn hemma skall

alltså, om hon har frivilligförsäkring, l<unna komma upp till 14 l<r
om dagen i sjukpenning.
Slutligen föreslås ännu en viktig

förändring: Varje

hela behovet ska fyllas, långt därifrån.

Men ändå kommer man fram till att

det behövs

nya lekskoleplatser
och 462 daghemsplatser fram till 1965.

Bara det visar hur stor eftersläpningen

faktiskt är.

V:rd kan man göra? undrade min
väninna. Hålla myndigheterna >varma>

skulle jag vilja säga. Skapa opinion, en
kvinnoopinion så kraftig att myndigheterna inte kan ignorera den. Det kan vi

göra genom våra SKV-avdelningar i
staden. Och vi som förvärvsarbetar har

ju även möjligheter att resa frågan i
fackföreningarna, de bör ju också in-

Vod utbyggnodsplonen tor

och andra organisationer där kvinnor
verkar för att skapa bättre betingelscr
för sina hem och barn. Och varför

något som kan kallas för en general-

sl<ulle man inte kunna sätta i gång med
petitionsrörelser i de olika stadsdelant;r

plan för utbyggnad av barnträdgårdar
och daghem. Planen bygger inte på att

sedda?

I

har gjort

upp

shall få ett engångsbelopp på 900
lrronor samt ersättning f ör tandvård. Dc förrrärvsarbetande dessut-

om liontant tillåiggsersättning för
dagar (mot f. n. 90 dagar).
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Man fåir utgå ifrån att i och med

ett bid-rag på

900 kr. till barnafödersl<orna irommcr den behovsprö-

vadc miidrahjälpen att försvinna.
Det är utan varje tvelian ett stort
Iramsteg. I)en behovsprövade mödrahjiilpt,n har a)drig vlrit populåir
biand dem som I'arit tvingade att
försöka anlita den. Dcssutom h:ir
d.cn, enligt utredning som gjordes i

samband rnc.cl familjeberedningens
promemorior fcir några år scdan,
kråivt alltfrir st,ora administrativa
l;ostnacler i föriråilande
tal:rde bcloppen.

tiil de utbe-

Kommcr rikscliigcns besiut att
sammanfalla med vad socialministern utlovat kan vi alltså efter den
första juli i år räkna med en betyd.Iig förbättring av sjukkasseförmänerna. Att det ocl<så kommcr att
innebära en höjning eiv försäl<ringsavgifterna (h u r stora har inte meddelats) är inte lilia glädjandc.

IIur det i fortsättningen sl<all bli
mccl pensionärelnars sjnkförmåner
har inte nämnts. lliir är ochså en
förbättring verkiigcn bchör'lig.
Britta
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boktitlor söker sinq förfottqre.
Julpristävlan avgjord

1.200

tressera sig för den här frågan. Liksom
också hyresgästföreningar, kvinnogillen

Barnavårdsnämnden

I

barnaföderska

in.stitutioner räknas.

sikte på

I
I
I

Bättre sju kfö rsä kri ng

som endast har halva arbetsförmågan kvar skall ha rätt till invalid-

6.000 born i vöntekö för
lekskoleplqtser

nar med att det finns

l--t

för att få sådana här krav tillgodo-

Vår julpristävian om de 14 boktitlarna rönte stort intresse.
I(uvertet med clen {örst öppnade rät-

ta }ösningen kom från Sonjit Larsson,
Donsögatan 3 A, Göteborg V, sorn alltså har cn tavla att vänta. Till dc andlr: ctt hjärtligt tacl< för ert intressc
och bättre lycka nästa gång!

I{rir återger vi den rätta liisningen:
C. J. Almqvist: Det går an
IJjalmar Bergman: Markulells i

\,Vacl-

l<öping

Verner von Heidenstam: Saniit Göran
och draken
Signe Höjer: Slav - stig upp . . .

Pär Lagerlivist: Sibyllan
Artur Lundkvist: Indiabrand

Eric Lundqvist: Kamrat med l<annibaler
Selma Lagerlöf: Lilliecronas hem
Harry Martinson: Aniara
Moa Martinson: Sallys söner
Srgrid Undset: Jenny
lMichaii Sjolochov: Nyplöjcl m:rrl<
Maria Wine: Jag har skjutit ett lejon

Elin

Wåiener: Äsa-Hanna
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Blod på griiset
En prästman skriver om
fD land .iulens böckel har i

SYdafrika

svensk

ID övgpsättning kommit en stark och
levande skildring av hur det politiska
systemet i Sydafrikanska republiken
inverl<ar på den fattiga svarta befolk-

ningens dagliga liv. Bokens titel är
BLOD PÄ GRÄSET och dess författare

heter Charles

HooPer' en

ung

anglikansk präst.

Hooper och hans hustru, båda vita
.sydafrikaner och bäda akademiker

till hans första församiing våDet är staden Zeerust i
nordvästra Transvaal' Förutom den iilla
staden där c:a 120 vita har sin egen
anglikanska kyrka, omfattar Hoopers
församling minst tio gånger så många
svarta, dels i lokationen strax utanför
kommer

ren

1955.

staden, dels som arbetare på de vitas
närbelägna gårdar och dels bland lant-

befolkningen i ett reservat inom distriktet. Flertalet tillhör Baf urutses t a m m e n, som inom sig hYser krist-

na av en rad olika bekännelser

och

även hedningar.
Problem möter omedelbart. Vid första
sammanträdet med den vita församIingens kyrkoråd föreslår den nya pastorn att tiil hans installation skall inbjudas kyrkorådet i den svarta broder-

kyrkan, 6om ligger mitt emot deras
eg€n. Ingen tycks hågad att diskutera

förslaget och inbjudan översändes. Medan pastorn en vecka senare begrundar
ett brev, där samtliga medlemmar i de

vitas kyrkoråd meddelar sin

avgång

med anledning av hans åtgärd, händer
något, som ytterligare komprometterar
honom utan egen förskyllan' TiII morgongudstjänsten i de vitas lilla ombonadc kyrka infinner sig - som de haft
för vana att göra i sin hemstad - ett

nyinflyttat lärarpar av blandras

och

knäbiijer bredvid de vita vid nattvards-

En bantuflicka i ar'
bete med att mala
srid. Sri Primitiut gå'r

det iinnu till. Nedan:
Pol,is uisiterar en arresterad son'L befun-

nits ha glömt sitt
(Bå'da
bil,derna iir hiimtade
ltr bokens engelska

poss hemma.

originalupplaga.)

bordet. Den samlade oppositionen tar
sig våidsamma uttryck. Varför ha.r pastoin inte avvisat främlingarna? Är det
meningen att svarta och färgade ska
tränga ut de vita ur deras kyrka? Föräldrar tar sina barn ur söndagsskolan'
Damkommitt6n, som ordnar basarer för

kyrkans utsmyckning och underhåll,

inställer sitt arbete. Pastorn står utan
kyrkoråd och så när som På en liten
tiogen flock, utan deltagare i gudstjänsten.

Efter upprepade försök att få €n upp-

görelse

till stånd tar det unga prästfol-

ket fatt på det arbete, som ligger öppet

för

dem.

I de svartas kyrka tryter varken ar-

betsuppgifter eller gudstjänstbesökare'

Barnen trängs i söndagsskolan' Sen
pastorn överraskat en tvååring med

i en snodd om halsen på
vag in i de yngstas avdelning, och sett
hela raden av småflickor med familjens minste på ryggen styra i1- -mot
mltitXttast<an

mål, sätter han minimiåldern
ir--.
till fyra år. Det väcker en storm' >Vill
verkligen vår far att barnen ska växa
upp titt okunniga hedningar?u frågar
..t-ittdigtt"rad moder. Inför denna vädjan faller pastorn till föga och ordnar
i stäilet med ett extra biträde till söndagsskolan.

*vinnorna är tycktiga över att få en
prästfru. Sheila inbjudes till välkomstiest anordnad av samtliga kristna mödraföreningar. Kyrkan är fylld till trängsel av kvinnor i vita och röda blusar
och alla slags egendomliga uniformer'
Inte mindre än tretton föreningar är
närvarande och Sheila får lyssna till

tretton välkomsttall Ett kuvert

med

gåva överräckes högtidligt av en repre-

ientant för varje klubb. >Nu är

du

lokationens modern, säger €n av repre-

sentanterna. Det blev ett moderskap
som med starka band kom att knYta
Sheila Hooper till lokationens kvinnor'
När den länge uppskjutna installationen äntligen kommer tiII stånd hål1s
den i de svartas kYrka med jordgolv
och knarrande bänkar, där altaret
pryds av egendomtiga föremål i lysande rött, svart och guld. tillverkade av
gammalt bilskrot, och en brun I{ristus
från korset blickar ned på sin församling.

Föt Hoop"rs kom det ställningstaganForts' ö. sid.
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Hennes realsm

forverkligad or
i elva barn
Familjen Baker uid ankomsten till Stockholms

Central. Den lille ldngst

tiLL höger, han med plå,s-

terlapparna i pannan, iir
tiV börden finne.

f,t scentrappa i halvmörker, en liten
I-l "sekreterare med närsynta ögon under tjocka glas som väntar med primadonnans röda svanboa

i famnen.

>Sun-

ny Boy> fyller det lilla rummet, scendammet silar på strålkastarnas breda
gator. Ut genom scenutgången vacklar
två heta herrar, som nyss dansat twist
och som redan tidigare hade svårt att
gå. Efter ett dämpat gräl förs de danskt
vänligt men obevekligt ut av mana-

?i

ffi

gern.

Orkestern lägger på, sekreteraren re-

ser sig med svanboan, svanboan byts
ut mot en spansk sjal och divan gör
ny entr6. Guldet glittrar på hennes
ögonlock. Det lilla rummet är till
trängsel fyllt av falsk och förledande
scenromantik, stämning av >the show
must gå ono och den primadonnekult,
som lär gå i blodet som gift hos scenens barn. . .

Men det är int'e det giftet som rinner i den här primadonnans ådror, åtminstone inte outspätt. Säkert bär hon
varje stjärnas dröm om evig ungdom,
behov av ständig tillbedjan och publikjubel. Men hon har också en praktisk realism, int'e bara den realism som
är tillfinnandes hos många stjärnor och
som tar sig uttryck i nykter uppskattning av p€ngar och god räkneförmåga.
H'ennes realism kan också kallas praktisk idealism, och den har hon förverkligat, påtagligt, och investerat i elva
barns framtid. >Mon village> heter den

,$
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sista sången hon sjunger och den handlar om de elva barnen, om Akio från
Korea, Janot från Japan, Jean-Claude

från Paris och alla de andra som bor
på slottet Les Milandes i Dordogne.
och som samtliga varit offer för krig
och andra katastrofer. Just nu är de
här, tillsammans med Josdphine Baker.

Eä

-Praktisk idedlisrn
rch investerad

ns framtid

sekreteraren och sekreterarens man,
som undervisar dem i sju olika språk,
bl.a. hebreiska och esperanto. De åker
skridskor, och de vill åka skidor också, men det får de inte, för Josdphine,
som tycker att de kan vänta tills nästa
gång med det. ,'Ni vet, barn måste ha
något att vänta på. Kom ihåg, det är
inte bra för människor att inte ha nä-

got att vänta pår, uttrycker hon en
hemmagjord men inte oäven livsfilosofi. Den lilla neg.erflichan från
St. Louis. s,om lade världen för sinar
fötter på 2O-talet vet nog något om
detta.

S,ortie. Pärlklänningen rassiar, rad

efter rad. Dragen är tunga, sminket
ligger tjockt och ljusbrunt och har
samma färg som huden - den är verkligen caf6-au-lait-färgad, så som den
så ofta besjungits. Inget är ju så passö
som gårdagens skönhetsideal, m€n om
Jo.sephine Bakers speciella, pikanta och

sensuella -skönhetstyp vittnar också fo-

tu"J%

Ouan: Den gngste i skaran heter
Jean-Claude. Vem hans biologiska
mor iir uet ingen: han hittades i en
soptunna i Paris. Men nu har en

riktig n'Lor . . . i uars famn just nu
en au hans små. bröder gråter ut.
Kanske efter ett syskongriil?

tografierna och mer ojävigt än målares
och poeters föräIskade vittnesbörd.
Hon går upp för trappan. Ena handen
håller hon pressad mot sidan. Hon har
brutit tre revben, har sekreteraren anförtrott mig, men lyder scen€ns lagar.
Vi är redan en hel mottagningskommitt6. Änkan efter en nyligen avliden
skådespelare väntar nervöst på att få
framföra en häIsning, en annan dam
vill invitera på supe, en lärare i frans-

ka vill överlämna en hyllningsadress,
i hans klass gjort. Vi floc-

som barn'en

kas omkring den, sekreteraren, managern, läraren, servitörerna, s,ervitriserna och jag. Josephine Baker är förtjust,

men trött. ,It's marvellous!,> På ståfot - hon har ännu inte nått sin
sc'enloge, och fortfarande är vi två som
väntar på henne - lovar hon att komma på besök med alla sina barn till
lärarens klass, men då skall de ha
svenska bilder på väggarna. Han lovar
förtjust, d,e franska diftongerna stockar
,ende

sig i hans hals. >Je reviäng>, ropar han
entusiastiskt, med handen lyftad till
häIsning upp mot trappan, där nu bara
ett par fötter syns, i rasslande pärl-

draperier, ,Je reviäng, och tillägger
chevalereskt

:

>Salutations.>

Nu byter Madame till en vit spetsneglig6, och just som vår intervju

skall börja, flyger in genom dörren en
ung och mycket vacker neger, en underhållningsartist, visar det sig, som
sökt sin lycka i Stockholm men inte
funnit den och som i morgon skall till
Oslo. Han ser att han stör den intervju
som inte hunnit börja, urskuldar sig.
Jos6phine, trött men älskvärd, räcker
till för båda, eller för ingen. Men den

som är vitast i hyn känner sig rätt
utanför, ty mellan dessa båda råder
ögonblickligen ett samförstånd, som
skapats av hårda raslagar. De vet båda,
utan att tala därom, vad som väntar
en färgad nöjesartist, på gott men också på ont. Men den unge mannen vill
fortfarande ursäkta sig för att han omintetgör intervjun, och gör ett försök

att dra in mig i samtalet:
- Jag kan berätta för er om

Jos6-

- Varför, säger jag ganska dumt.
För vad hon är, eller för vad hon har
gjort för barnen?
- För vad hon är, naturligtvis.

Men

också för barnens skull.

säger

Jos6phine, sakta, hon verkar frånvarande.

Men den unge artisten har inget jobb,
han känner inga människor, han har
inte velat blanda sig för att inte råka

i fel sällskap.
- Så synd, säger Jos6phine, det är
bra här när man känner folk. Skandinavien är ett underbart land.
- Varför tycker ni det, frågar jag
om möjligt ännu dummare.

- Därför att ni är fria här, säger
ni inte
vad det betyder? Förstår ni inte vad

hon med plötslig emfas. Förstår

det betyder för honom?
Hon pekar på den amerikanske negern,

Men för honom har Skandinavien inte varit underbart. Han känner inga.
Och i morgon skall han resa till Oslo.
Josdphine får en idö.

- Äh, Karl Gerhard, säger hon. Vi

måste få tag på honom. Den bästa ar-

tisten här. En underbar man. Ni vet,
han adopterade den där färgade flickan, Fatima...
Sekreteraren och jag springer på nytt

i trapporna - var försiktig med trapporna! - vi måste ha tag i Karl Gerhards telefonnummer, det är hemligt
och det är sent. Frun i kaffekassan
erinrar sig att han hade premiär i
MaImö i onsdags, han är på Kronprinsen i Malmö.
- Oh, så synd, så synd, suckar Jos6phine, när vi kommer tillbaka. Jag
kunde ha ordnat något för er..
- Men får jag använda ert namn?
.

undrar neg€rn ivrigt.
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Nu ska Madame klä om sig, logedörren skjuts igen och artisten skjuts ut,
m€n genom dörren hörs hennes mjuka
mumlande åh så ,synd.
Och ett sista rop efter honom: Och

Vörcl lustigo
ungc,r

massor av framgång

- massor. . .
Nu har mina fem minuter kommit,

och jag frågar om barnen. Hon fortsät-

ter sitt mumlande, säkert är hon mycket trött och hur många gånger har hon

hört de här frågorna under de nio år
hon haft hand om barnen. Ja, de är
underbara, såna raringar. Ja, naturligtvis är de osams ibland, som vanliga
syskon, men deras inbördes lojalitet är
fantastisk.

Hur hon kom på id6n? Nu ställer
Josdphine Baker plötsligt in fokus, rös-

phine Baker, säger han. Hon är en levande legend, i New York.

- Talar de om mej, därborta,

- Ah, naturligtvis.

ten är exakt, kanske beror det på att
hon sagt de här orden ofta förr, men
säkert också på att de är hennes privata evangelium:
* För att jag ville bevisa att barn av
alla raser, människor av alla raser kan
leva tillsammans. Jag är övertygad om
att de kan det, oeh de här barnen bevisar det. . .
Leker hon med dem också? Nja, inte

så ofta, det har hon inte tid titl. Jos6phine, framgår det, lagar själv deras
mat, gör uppköpen och lagar deras kläder.

TÄNKBART
Det är i skolan. Fröken talar om goda och mindre goda gärningar och uppmanar barnen att sjäIva ge ett exempel på bådadera. Efter att en stund ha
lyssnat till alla rackartyg de gjort och
tänker göra, utbrister hon:
- Men kan ni inte nämna något gott
som ni kan göra!
Det blir tyst i klassen. Efter en
stunds ivrigt funderande kommer det

från lille Lasse:
- En skulle kunna koka knäck!

Nu kommer sekreteraren in med en
pärlöversållad cape. Om fem minuter

KONDOLEANS

är det ny entr6.
Än en gång omsluts vi av scendammet, mörkret, rösten. Den är ännu
praktfuil, kanske framför allt när den
kuttrar mot förtjusta, generade eller

Farfar och femårige Bosse brukar
varje morgon följas åt på promenad.
Men en morgon är farfar sig inte lik,
för han har just fått bud att hans käre

bara dumfulla svenska herrar. Sekrete-

liga

raren och jag talar litet till, viskande.
Hon har läst filosofi vid Sorbonne, men
sedan tre år tillbaka lever hon i Josdphine Bakers trollcirkel, väntar med
capen, organiserar... Ty säkert är
Madame också en klok och välorganiserad affärskvinna. Det måste hon ju
vara. Hon berättar om den goda uppfostran s,om barnen kostas på, med modernaste metoder, om hur var och en
trots allt bevarar ett slags nationalkaraktär och undervisas i sitt eget språk
och sin religion, om Madames kärlek
till dem... och om hennes avsikt att de
ska1l föra id6n vidare.

- Hon tror verkligen på sina

ideal,

säger hon om Jos6phine. C'est un ötre

extraordinaire. E-x-t-r-a-o-r-d-i-n-a-ir-e, stavar hon nästan på nytt. Också
kaffekassan har ett instämmande ord:
>Det är en förtjusande människa, Madame Baker.>

Nu är det åter tid för >J'ai deux
amours> och >J'attendrais>. Visst flaggar överarmsmusklerna, visst syns det
att några decennier gått sedan hon för-

bror Axel dött. Bosse brvter den ovantystnaden:

- Ä farbror Axel, som ä dö.
Farfar nickar stumt.
- Han var gammal, fortsätter

Rosse.

Tystnad.

- Ä sjuk.

Lång tystnad. Bosse funderar skarpt.
Så kommer det, som skjutet ur en kanon, men vänligt, ömt:
- Ässå ble vi å med den!
lorade sina bananer. Men i klungor står
Berns vitjackade servitriser och lyssnar
i dörrarna, och man inbillar sig att deras uppskattning är riktad mot människan under sminket. Och själv går man

därifrån, några gram mer sminkförgiftad, och mer vunnen för hennes id6er,
och för Jos6phine själv. En stor diva,
kanske, skådespelerska säkert, men
med en generositet som, trött och sliten, ändå verkar ursprunglig. Och man
erinrar sig att inte bara skådespeleriets
utan också livets konst har med givande att göra.
PETER
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HYTTESKOR
kallar man i Norge de här varma
tingestarna för inomhusbruk, sonl
för ali del är mycket populära också
hos oss. Det är särskilt från Jugoslavien de under namn av >>opanker,' ipp6rterats hit. Men man l<an
mycket väI göra dem själv - :iv
restgarner. Här har ni beskrivnrngen.

Material: 50 gr. gult, 50 gr. blått
och 25 gr. rött sportgarn, samt någ-

ra trådar svart garn, stickor nr 3.
Ett par filtsulor i den storlek som
behövs.

Grundmönster.' Pärlstickning

(1 m.

rät, 1 m. avig omväxlande och maskorna förskjutes för varje vetrv).
Lägg upp 54 m. med blått garn,
sticka resår (2 r. 2 a.). till arbetet

\
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it

mäter B cm. (i början och slutet av
varje v. stickas bara 1 m. rätt). Sticka så 1 v. räta m. med rött garn,

öka på detta v. allt i allt 3 m..
Sticka sedan 3 v. med rött gerrn
(första v. avigt, det andra rätt och
det tredje avigt), byt så till gttlt
garn och sticka 4 v. likadant så att
det aviga v. stickas på rätsidan och

Solueig skriuer

det räta på avigsidan. Sedan övcr-

går man till att stjcka fotbladet
(överdelen av foten) i pärlstickning
och med gult garn över de 17 mit-

till Jos{a

tersta m. Sticka 46 v.
Sedan plockar man upp på sticl<an de 20 m. före fotbladet, vidare

- Jag hittade i dag ditt namn och
din adress tillsammans med elva
andra kvinnors i en tidningsartikel
om amnesti åt de politiska fångarna.
Jag bestämde mig för att skriva tiIl

fotbladets högra kantmaskor

(23 m.),

de följande 17 m., de 23 vänstrn
l<zr"ntmaskorna och de sista 20 m.

Sticka med blått garn 4 v. otnvair-

lande aviga och räta, varvicl dct
aviga v. stickas på rätsidan och dct
räta på avigan. Byt så till rött garn,
sticka 4 v. slätstickning, byt till gttlt
och sticka I v. räta och 5 v. pärlstickning, byt till rött och sticl<a
4 v. slätstickning, byt till blått och
sticka 1 v. räta och 3 v. pärlsticl<ning. Maska av.
Sy samman baksömmen. Sy svart
korsstygn över de bIå varven vid
fotbladets kant. Pryd fotbladet med
svarta stygn (se bilden). Sy så farst

filtsulan vid

avmaskningsl<anten

runt om med fasta täta kaststygn.

I
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Så började Solveig Berge, en ung
stockholmsfru, sitt brev till Josefa

Benito Lopez de Atalaya. Jag vet
inte vem du är, fortsätter Solveig
sitt brev, jag känner till ditt namn,
adressen till ditt fängelse, att du är
sjuk och att du har en 1L-årig dotter
och 74-årig n'ror att dra försorg om.
Att du blivit dömd till 30 års fängelse. Om ditt liv, din person i övrigt
vet jag ingenting, inte heller hur
i.änge du suttit fängslad.
Jag ville gärna veta litet mer om
din person, ditt land och ditt folk.
Tyvärr finns det här i Sverige alltfrjr mår. ga människor som inte känner till Spanien annat än som alla
iyckliga semesterfirares soliga paradis, men jag har också mött många,
många både i Europa och SydAmerika, där jag bott ett par år,
s,om med me.i och min famil,i känner

varmt och djupt för det
folket och dess

spanska

sak.

Så berättar Solveig litet om sig
själv, att hon är 27 år, att hon lever
i en harmonisk familj med en god
och klok man, tre friska rara flickebarn och många nära och kära anförvanter i livet.
Med hopp om en ljusare framtid
för Josefa och hennes folk slutar
Solveig sitt brev.

Vill ni ha era brev
översatta till spanska?
Ja, skicka dem då till Vi

Tillsammans med Margit SäIIberg
och Märta Lundberg i SKV-avdelningen här ute planerar jag en liten

-vykortskampanj'> för de spanska
kvinnorna. Dvs vi inhandlar en bunt
kort med trevliga Stockholmsbilder,
frankerar och låter vänner, bekanta,
grannar och arbetskamrater skriva
en hälsning, sitt namn och sin adress.
För det första måste det vara lätta-

re för ett "neutralt" vykort att passera censuren, som säkerligen är besvärlig och för det andra tror jag

att man kan få nästan vem som

helst att skriva en rad på ett vykort,

Kvinor,

som annars aldrig skulle komma

så ska jag, så långt mina sPråkkun-

sig för att skriva ett helt brev.

ka kvinnor, säger Solveig

upp?

skaper räcker hjälpa alla som vill
sända en hälsning tiil våra 12 spansBerge.

Vore det inte en id6 som också
andra SKV-avdelningar kunde ta

- undrar Solveig.
r3

... barn

ft;r vilku fäderskupet ej fastställtt

net är lovvärt att ta upp till debatt
I-7frågan om bidragsförskotten till
barn med okänd fader. Vi vet alltför
ofta inte, vilken verkan vår socialvård
med alla dess lagar och förordningar
i sista hand har pfi människor i en svåir

möjlig hjätp åt alla barn och mrjc,lr.iir
och att utredningen av faderskapsfragan kommer i andra hand och inte på
något sätt får försämra detta biståncl
från samhällets sida.
B. I].

belägenhet.
Den nuvarande bestämmelsen att bidragsförskott ej kan utgå förrän barnet fyllt tre år,
om faderskapet

or
D,
L .
I f
putrycRnrngsmedel
Dtt
attfamöd"rarnaatt
,
f.t--f
,
I
Liimna bort
srna
oarn ?

ej är fastställt,
kan i mitt tycke

inte försvaras. Lagen gör t.o.m. avsteg
från gängse huvudlinje att främst tillvarataga barnets intresse. Gentemot
modern innebär bestämmeiserna en utpressning, ett slags andlig tortyr, som
är ovärdig svensk lagstiftning.

Det skonsammaste man l<an säga om
dem som medverkat tilt denna lags
tillkomst, är väI att de aldrig förstått,

hur många svårigheter och hur mycliet
mänskligt lidande fastställandet av ert
faderskap ofta innebär. För min del anser jag det som en självklar plikt för
samhället att från första stund ge all

I

Vilka kan

orsal<erna vara

till att

bli en chocl< - eller också att
inte vet det.
I det förstnämnda f:rllet är

hon
clet

sannolikt att barnaf:idern gör upp mecl
modern om att betala bidrag till barnet och också gör det. Det rnåste väl
vara det lagstiftarna haft i tanlrarntr?
Får modern bidrag från barnafadcrn
ska inte bidragsförskott utgå.

kl"lc14ts "'bou,rull

sistnämnd_a

fallet

att

mo-

nomisk utpressning- för att få henne

:rtt

r-rppge barnafaderns namn. Och jag
srirulle tro att det just är dessa fall sonr

iir d-e flesta. Därför delar jag den mening som kom till uttryck i sl<rivelscn
från Uppsala som publicerades i förra
numret: Bidra-qsförsl<ottet bör utbetalas
fr'ån barnets Iörsta levnadsår.

Vi kan tala hur mycket som helst

en

ogift mor inte talar om vem som är far
till hennes barn? Såvitt jag kan begripa
bara två. Antingen att barnafadern zrv
cner eller andra orsaken inte vili bli
lränd - han är hansl<e gift och har familj, för vilken cn sådan upptäclit sl<ul-

1e

I det

dern inte med säkerhet vet vem som
är far till barnet - hjälper ingcn ,,eko-

om vikten av att ett barn när clet blir
större och börjar ställa frågor om sin
I'ar vet vcm dcnne är. Det är rnej fjrir-

ran att vilja nonchalera betydelsen {ör
en människa att veta sitt ursprung. I)e
mödrar, som av hänsyn till barnafaclerns önskningar (och kanske tili hans
hustru?), vägrar uppge hans namn lär'
väl ändå för sitt barn tala om vem son)
i-ir clcss far när den tiden kommcr åltt
dct börjar fråga, men dc anclra, cle som
inte vct clet, kommer intc hcller att

veta det när cle tre "straffårcn,, förfiuti t.

Om d,cras svårighetcr när clet gäller
att sörja för sitt barn bör nog rnåinnislior med nägon förmåga att sätt;r -qig
in i andras si1,r-ration l<unna göra sig cn
1öreställning. Ensamma, utan ens clet

lilla bidrag andra ensamståencle möclrar l<an få av sina barns far eller viar
bidragsförskottet är tillförsäkracle, oftast mycket unga och utan ctt egct
hem, med små arbetsinkomster
- clcrats
situation måste vara förtvivlacl. Och
barnen vars "intressen- samhiillet
vill -5ftyflda" - blir delaktiga 1v nöden försåvitt de inte lämnas bort till
jrämmande som kan ta väl vårcl om
d,cm. Men är inte grundtanken i clen
moderna barnavärden clen att hjäIpa
rnödrarna att få behåIla sina b:rrn hos
qio?

Treårskarantänen beträffancle bid-ragsförskotten till barn för vill<a llaclerskapet inte faststäIlts blir ett ptitrgclr,ningsmedel 72d rnödrarna att ltiutna sina bu.rn ifran sig. Är clet clet man
vill bör' det sägas öppet.
Gre.ttt

I ganska bredrandigt bomullstgg, suenskt

förstå.s, iir den hiir kliinningen uppsgd,d.
Skjortblusmodel,len iir kttidsam och d,ei ar
liittsydd. Scm ni ser på. bild,en t. h. har d,en
slits i sidan eftersom den iir ganska rak
och man bör ha uidd, i kjolen dtminstone

niir det iir frdgan om ett uard,agsplagg. I
ett rejiilt förkliide med stora pd.stickad.e
fickor och tggen taget pd. tuiiren. Det ser
sngggt ut och skyddar kltinningen niir man
arbetar i köket.
talnmcl tgg som kliinningen biir modellen

r.ii::li:i:::.ittt:
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Ptn-Tin-Kin och Ki/J-Pin-Tin
flet var en gång en fattig kines.
Usom här i världen inte ägde nrigonting annat än en liten hYdda atv
lcra och bamburör och två styci<cir
s,mii hundar. De var tvillingbröder,
men den ene var fem minuter äldre
iin den andre, och därför höll han sig
för mer än brodern. Han hette PittTin-Kin, och brodern som val lem
minuter yngre hette I{in-Pin-Tin.
Den fattige kinesen delade sitt bröd
och sitt ris med Pin och Kin, han 51:tv
dem en vårdad uPPfostran, och cle
icvde erlla tre mycket lyckliga till-

ken satte sig uPP, och som han inte
visste att där fanns mer än en hund,
tog han Kin i famn och sade:
Din lilla stackare! Gjorde iag
- illa?
dig
Han strök honom över den tilltovade pälsen, kände hur mager han

Lram över nejden, bortsopande allt

vård.
Då viftade Kin på svansen, sl<ällde
av glädje och roPade till Pin:
Broder! Här är en from
- Broder!
som vi ska tjäna!
man,
Men Pin 1åg orörlig och lYfte inte
ens huvudet från tassarna när han

sammans. Men en dag drog en cyhl-on

som stod i dess väg. Kinesens hYdda

lyftes högt upp i luften och splittra-

dcs i hundratals skärvor och pinni'tr'.
som ströddes ut över åkrarna' Kinesen slungades mot en sten och ttppgav andan, men Pin och Kin ftill nccl

på en gödselhög. Och som högen våll'

var och förnam lukten av

gödsel.

Och han sade:
- Jag förstår att du är en herreiös

hund utan skydd och vård. Men nu
ska du och jag sluta ett förbund. Du

ska leda mina blinda steg, så att iag

inte vidare snubblar och failer,
jag å min sida ska ge dig mat

och
och

svarade:

mjuk och hundarna små och låitta
skadades de inte i fallet. Sedan de
hjälpt varandra att tvätta pälsarna
satte de sig ner vid vägen och begråit
sin käre husbonde och sin förlorade
lycka. Pin sade:
Vem ska nu dela sitt bröd och
sitt- ris med oss fattiga hundar? I(in

ansiktet och på händerna och beklagade på alla sätt och vis den olyckshändelse som storebror vållat. Mun-

för att ta mat Iör dagen, det
skaflar de sig genom att arbeta
och tjtina pengar. Men sagan
om de tua hundarna Pin-Tin-Kin

och Kin-Pin-Tin iir både rolig
och. Iiirorik, sri nu f(tr ni liisa
d.en. Den

iir emellertid

så. l(tng

att ni Jdr liisa första htilften nu
och resten i ntista num,mer.

orkeslös att han inte kunde stiga upp
även om han velat. Han fick hugg
och slag och sparkar av de vägfarande, men det brydde honom föga. Mera sörjde han då över förlusten av

Kin och grät mången gång
honom aldrig in att söka reda På
brodern, ty han tänkte:
som Passar för lillebror
- Vad
passar
inte för storebror. Nog tror
jag att han fick en god husbonde.

broder

saknadens bittra tårar. Men det föIl

Hur stolt och förnöjt viftade han inte
med svansen, där han gick ledande
den blinde! Men skulle väl jag, som

är så mycket förmer, kunna dela
bröd och ris med en tiggarmunk?
En dag då han låg och grubbiade
över detta hörde han liudet av
vägen, så långt han kunde se, insveptes

i ett dammoln.

Det var ingen

mindre än kejsarens Överste Skoputsare, som flyttade in från sitt lantställe till staden. Tjugofyra kameler
bar honom och hans tiänare och hans
borstar och burkar, och i spetsen för
karavanen gick en stor elefant. Då
nu det stolta djuret varsnade en liten
hund liggande mitt på vägen, höjde

ska vi nu tjäna? Så nosade
- Vem
på Pin och sade:
Kin
iuktar inte riktigt väI, store- Du
Han började åter slicka brobror.
derns päIs och slutade inte förråin
den otäcka gödsellukten alldeles fijr-

Nu är du så fin, broder Pin,
att- du mycket väl kan ta Plats som
hovhund hos keisaren av Kina. Men
Pin endast suckade och gitte knappt
vifta på svansen tili tack.
Dagarna gick och de båda bröderna blev för varje dag alltmer utsvultna och eIändiga. Pin 1åg orörlig
mitt på vägen och väjde varken för
djur eller människor. Kin däremot
försummade aldrig att erbjuda sina
tjänster åt vägfarande som drog förbi. Men vem ville ha en iiten hund
som var så mager och eländig och
som till på köpet inte luktade ril<tigt väl?
Men en dag kom en gammal tiggarmunk stapplande vägen fram.
Han var blind, och som Pin inte iddes gå ur vägen för honom tramPade
han på hunden, snubblade och föll
framstupa. Genast började Kin hoppa
omkring honom, slickade honom i

inte liingre och miinnislcorna behöuer inte liin.clre gd' och tigga

hundratals trampande fötter och hela

sade:

svunnit. Då sade han:

Den hiir sagan som handlar
orn tuå. smd hundar i Kino
skreus f ör ld,nge, Iiinge sedan
aD en stor suensk författare:
HJ ALMAR SÖDERBERG. HAN
dog tör må.nga år sedan och det
Kina han beskriuer har Jöriindrats mycket under de tir sonl
gått. Ndgon ke jsare finns diir

han sin väldiga snabel, trumpetade
cch sade:

Min fot är tung, iilla hund.

därför genast ur vägen!
väl för dig, lillebror, att du
- Såen
husbonde. Jag önskar dig
funnit
all lycka. Men illa skulle det anstå
mig, som är fem mj.nuter äIdre och
förmer än du, att tiäna en tiggarmunk. Nei, hellre ligger jag kvar På
vägen till döddagar.
Kin gjorde inte något försök att
övertala honom, tY han skämdes inför storebror, som var så förnäm.
Han siickade honom På nosen tili
avsked, önskade honom all lycka och
sade:

bror, blir du kejserlig
- Förvisso,
eller kanske något ännu
hovhund
högre, ty du är ju fem minuter äidre
och mycket förmer än jag.

Under tiden skar munken ett stYcke
av det bastreP han bar kring livet
och gjorde därav ett halsband åt Kin.
Och sedan han kopplat hunden i ett
snöre återtog han sin avbrutna vand-

ring, ledd av Kin.
Men Pin 1åg kvar På vägen, han
låg där i dagar, han låg där i rreckor.
Till slut blev han så utsvulten och

Gå

Utan att ens lyfta sitt huvud från
framtassarna svarade Pin:
- Vem är du, att iag skulle gå ur

vägen för dig?
är karavanens ledare, trum- Jagelefanten.
petade
Och jag tjänar hans
excellens Överste Skoputsaren. Men
vem är du, som dristar tilltala mig
utan att först buga dig sju resor till
jorden?

är Pin, storebror, svarade
- Jag jag
tjänar ingen, och jag
hunden,
Iigger där iag ligger.
När elefanten hörde den lilla hun-

den tala så förnämt och stormodigt
tvärstannade han alldeles förbluffad.

Och fast föraren, som satt grensle
över elefantens nacke, slog honom
och stack honom och hojtade åt
honom vågade han inte stiga över

eller ens förbi Pin, ty han tänkte:
- Sannerligen måste inte detta

vara en mäkta förnäm hund, eftersom han dristar tilltala mig på det
sättet.

Och han böjde knä

mitt på lands-

r5
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vägen,

lyfte varligt upp Pin

med

snabeln och räckte honom åt sin fö-

rare. Men föraren, som förundrad
iakttagit elefantens beteende, sade
för sig själv:
- Sannerligen måste det inte va-

l'a en märkvärdig och förnäm hund,
eftersom den kloka elefanten bemöter honom med så mycken vördnad.
Jag gör nog bäst i att överlämna honom till min herre.
Mecl hunden under armen klättrade han ned från elefanten och begav
sig bort till en kamel på vilken
Överste Skoputsaren red. Sedan ele-

fantföraren bugat sig sju gånger,
lyfte han upp Pin till sin herre och
berättade allt som hade hänt. Överste
Skoputsaren blev mäkta förvånad
och sade för sig själv:
Ja, sannerligen måste det inte vara
en märkvärdig och förnäm hund. Jag

ta honom med mig och skänl<a
åt min hustru, ty han blir
verkligen en prydnad för vårt hem.
si<a

honom

Han tog den utmagrade och smut-

siga lilla hunden, beredde honom
plats framför sig i sadeln och befallde att färden skulle fortsättas i sakta mak, på det att den förnäme
främlingen inte rnåtte taga skada av
stötarna. Sålunda färdades de båda
tvillingbröderna åt var sitt håll, KinPin-Tin traskande till fots, ledande
den blinde tiggarmunken, Pin-TinKin bekvämt vilande på den mjul<a,
sväIlande kamelsadeln.

(Nu iir Pi,n alltsd. pä uiig till

Öuerste Skoputsarens hus. Kommer han att bli uiil mottagen och

triuas diir? Ja, om det och hans
uidare öden och hur det slutligen
gick för Pin och Kin få,r ui liisa i
niista numrner.)
Forts. frdn sid. 9
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de denna installation innebar att bli av

utomordentlig betydelse. För de vita
var han nu kafferprästen, utan åter-

vändo placerad på andra sidan av >the
colour bar", sitt vita skinn tili trots,
för de svarta, långt utanför den lilia
kretsen av anglikaner, en vän som man
kunde lita på och till vilken man kunde

ta sin tillflyl<t.
Tili månadsrutinen för prästfolket

hörde besöken vid reservatets nio byar.
Området var tio ä femton miles brett,

började något tiotal miles väster om
Zeerust och sträckte sig sextio miles
norrut. Jorden i reservaten ägs kom-

Ett oackert ansikte och snygga klöder
kommer först då oerkligen till sin riitt
niir iiuen hå.Ilningen iir bra. De gymnastikrörelser ui hiir uisar sAftar dtirlör
till att riita ut den framåtlutade rAggen
och de utstdende skulderbladen.

1. Lyftning av axlarna: Böj huvudet
åt sidan, lyft axeln tills den vidrör örat
och Iåt axeln sedan falla ner igen. Håll
hela tiden ansiktet rakt framåt och ryggen rak. Växla skuldra.
2. Rullning av axlarna: Lyft huvudet,
rulla axlarna runt växelvis fram- och

bakifrån.

3. Sträckning av axlarna (bilderna 3
och 4): Ligg på rygg, res sakta överkroppen - med huvudet bakåtlutat tiil sittande stäIlning. Dra ihop skulderbladen, håIl huvudet bakåtlutat och
andas in genom munnen.

Ätergå till utgångsstäIlningen genom
att sakta "rulla" ut ryggen, tryck hakan mot bröstet, andas ut och håIi armarna slappa.

på magen, stöd fötterna mot någon
möbel. Sträck armarna åt sidorna, lyft
överkroppen från golvet, håli huvudet
rakt upp. Ätergå tiil utgångsställningen.

5. Uppskjutning av överkroppen: Stii
med benen isär och raka knän och sätt
händerna i golvet. Lyft sedan överkroppen och armarna tills ni kommer i våg-

rät stäIlning. Låt så armarna

fall;,r

slappt tillbaka. Upprepa.

star

under ledning av €gna hövdingar. Ett
försök av myndigheterna att konser-

vera den gamla stamindelningen
dock med den skilinaden att hövdingen
förstår sin förnämsta uppgift: att förmedla der a s vilja! Karaktäristiskt
för dessa byar är att männen ofta är
borta på arbete för att skaffa nödvändiga kontanter, medan jordbruket sköts
av kvinnor, gubbar och barn. Från när-

belägna städer kan männen komma
hem över söndagen men oftast dröjer
det månad€r, innan familjen råkas.
Det kommer gärna något förälskat i
tonfallet, när Hooper talar om byarna.
De låga halmtäckta husen med väggar

av soltorkat tegel i en grön dalsänka
med skuggande träd! Rummen så

r6

gymnastilc

4. Stärkning av rygg och axlar: Ligg

.

munalt och byarnas befolkning

En stunds

oklanderligt rena och prydliga med
sina enkla, hemgjorda möbler! Guds-

ga. TiIl aftonsången, som ofta hålls

al<ut och pengarna gick till böter och
advokatarvoden. Men aldrig upphörde
ett sparsamt titlflöde av ägg till vårt
bord - ett eller två i taget - ända tili
dagen för vår brådsttjrtade avresa.

gens möte, för undervisning, besök hos
gamla och sjuka. Ofta samlar sig grupp€r, mindre eller större, till samtal
kring Sheilas medförda tekorg, som vi-

med varjehanda uppgifter, som skall
göra det lätt att identifiera honom, var

tjänsten med mycket sång - alla har
vackra röster och är glada åt att sjunute, kommer även icke kristna. Mellan
gr:dstjänsterna är tid för mödraförenin-

sar sig rymma oväntade förråd. Trots

sina små förhållanden visar reservatens
folk en rörande generositet. Tekorgen
kommer sällan tom tillbaka! Det skulle
komma en tid då deras fattigdom blev

Vändpunkten i Bafurut,sestammens
liv kom med våren 195?. Ärtionden tillbaka har den svarta mannen i Sydafrika nödgats gå omkring med ett pass,
han än befinner sig. Han är skyldig att

alitid bära det på sig och varje polis
har rätt att när som helst, dag eller
Forts. ä sid.
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RIKTIGA REDSKAP
Konsums Husmorsråd
har kommit ut med sin
f örsta skrift. Rådet har
till uppgift att hjälpa kon-

r

l
Knep aclr råd

@ä'L'

"fråo

sumenterna att välja rätta

/tusmor

och riktiga varor, heter
det i presentationen och
det är erfarna husmödrar och yrkesexperter som förmedlar sina rön till

Det htir iir tuå au de kniuar som Kon-

den köpande allmänheten.
Det första häftet handlar om knivar

Liingd 27 cm. Skaft au irnpregnerat rosentrii. Fastsiittningen f Uller aIIa an-

ualt ut. Kockkniuen
har ett blad au hiirdat rostf ritt stdl.

sum.s Husmorsrdd

språk på. tiithet. Renskniuens blad iir
rostfritt hiirdat stdl, liingd c:a
8 cm. Skaftet som iir au i.mpregnerat
rosentrii gar en bit upp på. bladrgggen.
sd rnan utan obehag kan hå,lla pekIingret en bit framför de andra tttir

förskärare, kockknivar, rensknivar
och brödknivar. Vad man först och

också. au

främst behöver i den vägen är förskärare, en med rak och en med vågtandad egg och så en renskniv.

m,an slt,alar och

En hushållskniv är vanligen i bruk
bör

man enligt Husmorsrådet välja ett
förstklassigt material, som är motståndskraftigt, Iättskött och oömt.
Vad är det man måste ge akt på? Jo,
först och främst att fastsättningen mellan skaft och blad är stabil och tät så
att skaftet inte glappar. Bäst är när

man tör brgnståIet uteJter eggens slii-

ta sida.

Ldt aldrig kni,uarna li,gga i uatten. Diska och torka drcm ornedelbart. Vattnet kan triinga i,n i skaruen mellan
blad och skaft eller uid nitarna och

biadet är helt inkapslat i skaftet och
försett'med rostbeständiga hylsnitar
t.ex. av mässing.

skada taststittni,ng en.
Kniuskaften, både de impregnerade och

SKÖT KNIVARNA VÄL
manar Konsums Husmorsråd och ger

icke impregnerade, bör då och dd
gnidas in med, olja, för att inte ytu,n
ska bli tör torr.

oss 4 kom-ihåg:
Skydda eggen mot stötar och slag. PIa-

Qia,

relLSo,'t'.

cera en sltdrad triikloss i. lrniulådan
och sttiil kniuarna i denna.
Siipa kniuarna då och d,å. så. att de aIItid tir skarpa. Det kan man göra sjiilu
med brgnstå.t eller sandsten. En. uågtandad kniu kan skiirpas genom att

flera gånger om dagen och utsätts för

rätt stora påfrestningar och därför

l;ll, mala,,å,

Alla har säkert hört om ungkarlen

å.t)

salt, peppor, paprikapuluer, skorpmjöI eller riuen

ost

L msk rnargarin

Skär korven i skivor och varva med
finskuren Iök i en eldfast form, täck
över med tomater skurna i skivor. Rör

En husmor som tecknar sig Jullan
skriver:

O

Kasserade nylonstrumpor bru-

kar jag inte kasta bort - de kan
vara bra att ha exempelvis
när
man tvättar fönster. Det vill gärna
bli litet ludd kvar efter trasorna,
så jag har för vana att till sist
gnida över fönstren med en nylonstrumpa. Då försvinner all
ludd. Koftor och jumprar brukar
fort bli slitna på armbågarna.
För att förlänga iivslängden på
dem brukar jag på insidan sy fast

en bit av en

strumpa.

kasserad nylon-

O Vid strykning kan en gammal tandborste vara till god
hjälp. Den är nämligen ett utmärkt redskap när det gäIler att
skilja sömmarna åt före pressningen.

Så några tips om manchester och
tvättsammet, som ju har blivit så
modernt igen:

Syr ni själv i dessa material så
kom ihåe att alla plaggets deiar
måste klippas till så att de får luggen åt samma håIl, annars blir färgskiftningen ojämn. Det innebär att
alla mönsterdelar måste placeras så
att deras övre del pekar åt samma
håll. Ät vilket håll luggen går känner ni genom att stryka med handen över tyget. Stryker ni med lug-

ker motluggs. Beräkna

tygåtgången

till en klänning 20-30 cm drygare
för sammet än för andra tyger, så
ni säkert kan få ut delarna med
luggen åt samma hå11.
Använd gärna en aning lösare
trådspänning och något längre stygn

på manchester än på vanligt bom-

ändå skulle hålla oss tili korven så låt
oss pröva ett annorlunda sätt - vi försäkrar att famiijen blir storförtjust.
1 bit au Konsums goda Go-go-uurst
(uad som uanli.gen gdr

_)

gen känns ytan mjukare, medan den
känns betydligt strävare om ni stry-

som sökte variera kosten genom att
ibland skära korven på längden och
ibland på bredden. Korv är lättlagad
mat och bra att ta till när fantasin sviker. Men kanske händer det ibland att
familjen tröttnar och vill ha lite omväxling. Om vi i likhet med ungkarlen

1-2 gula lökar
1-2 tsk tomatpurö
2-3 tomater
1-2 dl griidde ell griiddmjöIk

handig

ullstyg.

Helst bör man handtvätta

ut tomatpur6n i lite grädde, tillsätt resten av grädden, blanda kryddorna och
slå såsen över korven. Strö över skorp-

mjöl eller riven ost och klicka över
margarinet. Stäli in formen i ugnen i
c:a 225o och låt stå tills anrättningen
fått vacker färg. Serveras till kokt potatis eiler ris. Glöm inte bort salladen

- antingen grönsailad eller strimmad
vitkålssallad den behövs verklisen
den här årstiden.

dessa

material, det är endast de kraftigaste
som tål maskintvätt. Tvätta i medelvarmt vatten, krama löddret genorn

plaggen, undvik hård gnuggning.
Skölj väI, häng upp plagget till tork-

ning så slätt och fritt som möjligt,

skaka det när det är halvtorrt, så
reser luggen sig. Om det behöver
pressas i sömmarna så låt det ske
innan plagget är helt torrt. Kom ihåg
att pressa på avigsidan och med iätt
hand. Bra är det att lägga en frott6handduk överst på strykbrädan, så
lägger sig inte luggen så lätt. När
plagget är torrt så borsta lätt mot
luggen.
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svdelningor
ntI
lJe gamlas dag i

Kosk.rllrk"l["
dag och Fars dag och Barnens

lf,flors
lVl4aq - de firas i hela landet. Men
på hui många
platser firar man De
gamlas dag? Vi har inte hört talas om
mer än en ort rned denna vackra tradition - Koskuilskulle i Norrbott,:n men finns det fler så är det bara roligt.
Alltnog - i Koskullskuile har dagen
blivit en tradition.
Senast firades den
den 12 deccmber. Alla invånarna i samhiillet som uppnått den stabila 60-årrsirldern var inbjudna till festen och
veirdskapet sköttes av Kooperativa
Kvinnogillet och SKV-avdelningen.
Kaffet och det goda doppet bekostade
I(onsum och ett anslag från LKAB på
1ll0 l<ronor hjälpte till att bestrida omliostnaderna. Det gedigna underhållningsprogrammet omfattade både musik, körsaing och mannekänguppvisning
i den glada stilen. Koskullsliulles egen
Lucia med tärnor cch tomte förgyllde
festen.

Efl,cr festen samlades SKV- och Gillesmedlcmmarna till ett kort gcmcnsamt möte för att diskutera höjningen

av tvättaxorna vid LKAB:s

moderna

tvättstuga, som husmödrarna är för-

bittrade river. En protesl'shrivelse till
LKAB från SKV och Gillet blev resultatet av mötet, där fyra nya medlemmar inröstades i Gillet.
Samarbetet kring den trcvliga festen
Iör de gamla var så "^timulerande att

cle båda organisationerna beslutade ge-

nomföra en gemensam barn- och familjefest någon kväll mellan jul- och
nyår. Även denna blev mycket lycl<ad
och ett ytterligare bevis på hur roligt
och nyttigt det är när två organisationer som har familjernas intressen för'
ögonen hjälps

åt att bereda gamla

och

unga avkoppling och glädje.

Rapporten från
nrll

öj urslättsavcleln in gen

är som alltid en stimulerande

CP-barnens situation och visade film
fr'ån sin dagliga verksamhet bland barnen. En av våra medlemmar underhöll
med sång. 70 medlemmar närvarande.
Vid medlemsmötet den 8 november
talade Stina Skantze om KDV:s rådsmöte i Budapest och om sin resa i Ungern. 80 medlemmar närvarande. Fröken
Märta Möller sjöng och spelade gitarr.
Den 7 december höII vi Luciafest,
efter att ha genomgått nödvändiga mötesförhandlingar. Där var vår egen Lucia med tärnor och småtomtar. Ett par
medlemmar läste dikt och spelade Iuciasånger. Dessutom hade vi Kent och
I(jells duo som musicerade. Så hom
Lasse Dahlkvist med Göteborgs Lucial<andidater. De senare sjöng och Lasse

inte flera, och det var tyvärr

.

natt, bulta på dörren ocl-r begära få se
de mäns pass som bor eller endast

tillfälligtvis vistas där. Fattas

något
pass, är någon uppgift fetaktig eller ej

införd, avföres ägaren omedelbart till
poiisstationen och ådömes straff: prygci, fängelse eller tvångsarbete på de
vitas gårdar. Statistik€n visar, att varje
lir cn femtedel av Afrikas manliga beIolkning döms för pa.ssförbrytelser.
Inte nöjda med att kunna kontrollera

den manliga häIften av släktet bestämde för några år sedan myndigheterna
att något slags passböcker skulle utarbctas även för kvinnorna.
l)'et väckte stor uppstånd,else, kansl<e
alld'eles särskilt i reservaten, när saken
blev alitucll år 1957. Hur skull,e det gå
mcd barnen om mor plötsligt försvann,

lianske blev borta i månader?

l<vinnorna från sexton års ålcler påtvingas dessa förhatliga ting, som myn-

Hur.

dighcterna omtänksamt fiirsett mt:d
Iodral och snodd så dc kundc båira-s

kring halsen, eftersom livinnor v;tnligen ej har fickor! TiIl pii köp,et sJ<ulkr

ut med 3sh 6d! Männcn vrtt'
ocksä uppretade. D'e vis,ste vad clct
ville säga att komma i kontaht med
polisen och ville ej att deras kvinnor
skulle grira det.
Striden förefaller ha blivit särskiit
hårrcl i IJaf urutsestamrnens reservat.
kansl<c därför att utlämningen av de
nyå passen till tiden kom att sammanI'alla med myndigheternas ätgiird att
avsätta själrra överhövdingen inom res,ervatet. Ilövding Abram kunde visserligen kritiseras av sina egna men hövdingskapet är ärftligt och omgivet av
religiös helgd - endast ytterst graverande skäI kan motivera en avsättning.
De.ssutom hade han vägrat att utöva
tryr:I< på kvinnorna i sin cgen by för
ntt {ii d,ern att hämta passenl På rrtlåimningsdagen är det endast en br:il<del av byns c:a 4.000 kvinnor, som inlrnner sig. Bland de andra befinner sig
r-.tt antal kommunalanstä1lda 1ärarincle liisa"s

nor. lärarna.s hustrur m.fi. Mödrarna
fattar eld. Nästa dag infinner sig av

1.200 linappast 150 barn i skolan. Undc-.rvisningsmyndigheterna slår omedelbart tili. De barn som ej infunnit sig

av.stängs för

aIl framtid
från
undcrvisning och deras namn skall cirl<ulera, så att de ej tas in i andra sko-

lor. Snart följer andra repres-salier.
till Zeerust dras in - under förevändning att >uppviglare, i<an
sl<ada den ell,er föraren - telegram får
ej längre sändas och postkontoret
stängs. Älderspensionen dras in, vis.serligen endast ett pund i månaden
Rälsbussen

biide servering och underhållning. Det
tyckte också våra gäster från Sovjet
(iVlaria Konysheva och Olga Lauristin)
och vår solosång kvitterade de med att
sjiilva sjungar för oss. Vi hade också fått
:lrarn att visa de båda gåisterna hur en
aivdelning inom SKV arbetar. Vår resa

rnen nu mer nödvändig än elje.st. Vissjälva kungsbyn, höv-

.:;crlig,en tycks

ding Abrams by, vara svårast utsatt,
mcn en eller flera liknande åtgärder

clen

svenska utsändningen över Tallinn, där

vidtogs

Olg:r Lauristin hade ett särskilt program om sin resa i Sverige. Vi ficl< vetzr

l8

.

förbund.

mödrar med spädbarn? Skulle verltligen

Uppvaktat trafikchefen i Göteborg
1ör att få gatan framför Fogdeskolan
avstängd för trafik eller ev. enkelrik-

Forts. Jran sid. 16
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1.000

skulle dct gå med "såc'ld och sl<örd?
Med kvinnor som väntade barn och

hristmånaderna:

en

t

c-.

i

de fle'sta byarna in,om distrih-

t.

Och så börjar raiderna. En flygande
polistyrka hemsöker byarna om nätterna. Det är mest unga pojkar. vita och
svarta, beväpnade med pistoler och

i hennes distrikt skall

Iörsöka iägga upp ett möte på liknande
sätt som vårt - så ni förstår att vi är
stolta och glada. . .
Nästa möte hölls den 11 oktober. Lärarinnan fröken Hilmersson talade om

tiv avdelnins av viirt

många

tad. Barnen utsätts för stor farar i traf il<en på grund av att gatan är så smal
ocir att där inte ens finns en gångbana.
Mccl instämmande sänt Paulingappel-

ut

om de två algerisl<a barnen sotn avdclningen varje månad stöder med 30 kr.
om julpaket till Valencia, om studiearbetet osv. Kort sagt en levande rapport,
från en i högsta grad levande och al<-

lcvinnor som inte kunde komma in."
Ur rapporten om det dagliga arbetet
ska vi bara återge något av det Bjurslättsavdelningen sysslat med under

'mystisk' bussresa förbi de vackra
Tjörnbroarna till Stenungsunds hotell.
100 l<vinnor deltog. Hög kvalitet på

ertt avdelningen

ambassadör Agda Rössel. Delat

flygblad om bojkott mot sydafrikansha
varor. Köpt 100 broschyrer från Sydalrikanska kommitt6n och spritt derm som
ett led i kampanjen mot sydafrikanska
varor. Varit behjälpliga med att dcla
ut flygblad inför den demonstration som
"Kampanjen mot svenskt atomvapen"
anordnade den 20 november. Samtliga
medl. fick personlig kallelse att hjälp;r
tiII och deltagandet var gott.
Mera kan vi inte ta ur den länga rapporten som också berättar om ekonomiskt stöd till förbundet och SKV-distriktet, tiII CP-bamen och de gamla,

Danslaget Västanvind visade fo-lcdanser och Iedde sedan lekarna. 150 kvinnor var närvarande - lokalen rymmer

läsning.

till Stcnungsund blev omtalad i

l.lera makter) till FN-sekretariatet och

Dahlkvist höll ett trevligt anförande.

Om höstens förstar sammankomst (rapporten omfattar 2:a halvåret 1961) be-

rättar den: "psn 7 sept. anordnades

len (mot utbredning av kärnvapen till

piskor av flodhästhud, som under polis-

Ciuilisation.

befäl tvingar sig tillträde till

husen,

misshandlar kvinnor och åldringar och

Upphöjd
Nekande

27.
31.

Korsord nn 2

i

v:rrdagstal

*
Lösningarni'r skerll \/ara oss tillhanda
den 1 april. De tre först öppnadc
rätta lösningarna belönas med bokpriser. Märk kttvertet "Korsord nr 2".
-qi:nast

lösning

Lodt'iita ord

Vågriita ord
1. Hör kanske

till vårt dagliga

6. Slät om kinden
9. Gör bonden och skaffar

oförsiktige iätt

bröd

sig

den

10. Hundgöra
11. I{räver barnen
72. Ett sätt att sammanfoga
14. Hör till bågen
15. Ett sådant bör var och en kunna
17. Också ett litet hem
19. Det är inte fråga om skämt
21. Fattigt

23. Räcker inte långt tycker
25.
28.
29.
30.

32.
33.

lill Julkrysset

vi väI lite

var
Som stjärnorna

r. Löjligt

2. Sådana vindar börjar vi vänttr på
3. Blir glasrutan med kitt
4. Räcka
5. Orsak till många rovor
6. Kan man väl säga att schackspelarna ägnar sig åt
7. Vattenled
8. Kvinnor med övervakande funktion,
kända från den spanska litteratttren
13. Dem hittar man på både väggar och
golv
16. Husdjur
77.
18.

Norsk spårvagn
Krävs för varje yrke

för >misstänkta uppviglare> in till fängelset i Zeerust som snart är överfullt.
Är männen hemma, kan det komma

till strid och döda kroppar släpas in i
polisvagnarna. (Det är på ett dylikt
tillfäIle titeln på den svenska översättningen syftar.)

För Hoopers kommer tragedin inte
överraskande. De har länge upprörts
över att myndigheterna ej gjort sig besvär att förbereda och förklara den nya

förordningen och därmed beröva den

något av dess udd. De försöker på laglig

väg få slut på misshandeln genom att
dra de svåraste fallen inför allmänna
åklagaren. Men svaret är ailtid detsamma: Föranleder ingen åtgärd. Prästgården blir den plats, där sår förbindas

och hungriga bespisas - en tillflykt
grova

för hemlösa och flyktingar. När

misstag göres, vilket inte sällan är fallet, är det Hoopers som för den svartes
talan hos myndigheterna. Säkert inte
lätt. Under sina år i nära umgänge med
Iokationens och reservatets folk har de
)ärt sig beundra dessa fattiga Bafurut-

pris: Alice Holmberg, Nämndemansgatan 51 A, Borås.
2;a pris: Maj-I3ritt Borg-Niesiolowska,

ul. Marzannl'4 m.

69, Warszawa, Po-

len.

li:e pris: Anly' Sjölund, Stallgatan

3,

Äsele.

smörgåsbordet
penningPlacc-

Ett yttre tecken på
ring

Leksak

En lång tid
Segt virke

Hör till

Pristagare:
1:a

20.
22.

Stukat

Bör tåla stötar

24.

Kan det frias på

26.

Gäller

.Se, bland vilka de mött >en psykisk
.spänst och tålmodighet, en glättighet
och trosvisshet, som ofta var större än

vår egenr.

Snart kommer uppbrottsorder till
dem själva. En dag väntar en Polis

utanför kyrkporten. Han överräcker till
dem var sitt maskinskrivet papper undertecknat av sekreteraren i N.A.D.

Det är förbud att utan tillstånd

av

rnyndigheterna besöka reservatet och
kringliggande gårdar. Hoover frågar om
förbudet också omfattar lokationen och
får till svar att den lyder under stadsmyndigheterna.

,Så vi kommer inte att bli

areste-

rade?>

>fnte än>, säger sergeanten med ett

s\ragt leende.

Senare har Hooper med sin familj
flytt över gränsen till Swaziland (brittiskt protektorat), där de arbetar på en
mission. Har han månne där skrivit
denna bok som är förbjuden i Sydafrika och vars ägande lär kunna medför'a
upp till sju års fängelse.

I

manchestersammet

iir den hör

tör skolfli,ckan.
Bottenftirgen brun med, gula
uiistkltinningen

riinder och under en gul poplin-

blus son"t, kan uiirlas rned en
jumper. Vackert och liittskött.

t9

Sve.trka Kvinnors
Vänsterftirbund (S KV)
uppstod år 1931 och har utvecklats
för.eningen Frisinnade kvinnor,

ur

som bildades 1914. Det bygger på
samarbete mellan

olika

åsikts,rikt-

ningar och har diirvid alltid hävdat
sin tro på kvinnornas särskilda uppgift för fredens sak och övertygelsen
att samhället måste omdanas till att
motsvara även de kvinnliga medborgarnas behov.

SKV är sedan rnaj

1g4G svensk

sektion av Kvinnornas Demokratiska

Väridsförbund (KDV), som omfattar
över 200 miljoner kvinnor i B0 länder.
KDV och dess nationella organisationer kämpar för att vinna och praktiskt förverkl,iga kuinnornas riittigheter: rätt att riista oeh att väljas,
rätt till arbete, till lika lön för l,ika
arbete och till befordran; rätt till un-

I

oktober förra året fick Stockholm sina lörsta kuinnliga spöroagnsJörare,
bland, ilem Karin HoIm, som hiir ses flankerad au tuå rnanliga kolleger. Hon
trios med sitt arbete och hennes chefer trid SS ger henne oclt de lyra andra
kuinnliga förare som f . n. linns goda uitsord. Hon och en holländsk kollega
återfinns pd. sid. 6 i detta nr.

INTE NYT-f MEN

ANNORLIJNDA
Förvånansvärt mycken osaklighet
blandas ständ,igt in i den alltid lika
hetsiga debatten om ungdomens för'-

vildning, ungdomens oförmåga att
sig i samhället. De flesta
människor i medeiåldern har redan
anpassa

glömt sin egen ungdom och reagerar
starkt mot ungdomarnas sätt att
vara. Ropen på snabbare åtgärder,
stramare tygiar eller återgång till

"gamla goda uppfostringsmetoder"
ljuder höga. Det är som om varje
generation trodde att problemet är
nytt. Nytt är det inte - men annorlunda. Det måste lösas med andra
åtgärder än tidigare, beroende dels
på att samhällsstrukturen är en helt
annan, dels på att vår psykologiska
kunskap väsentligt ökats.

Merit Hertzman-Ericson i
ordet

till

för'-

boken Tonårsflickor-

nas problem av James Hemming

UR INNEHÄLLET

- och så. kiir
Ntir Suerige '-uar ett under-

Så dyr

utuecklat land
Det

dervisning och yrkesutbildning
till social trygghet för moder
barn.

KDV och dess nationella organisationer kämpar för att tillförsäkra
alla barn ett lyckligt Liu i trggghet;
undervisning och goda bostäder, hälsovård, sund litteratur, goda fritidssysselsättningar. KDV vill samla all
världens kvinnor oberoende av hem-

ort, ras och }ivsåskådning titl försvar av freden.

sig !

Inte

aLLa har en grannfru
som förbarmar sig

Biittre

sjukf ör siikring

BLod på. griiset

En inuestering i el,ua barns
framtid
Debatten

Hem och hushå,|,|, barnsida,
nouell, handarbete, korsord rn. m.
OMSLAGET:
Josöphine Baker tned sina

barn på, Stockholmsbesök.

och
och
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