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DE DOR PA GATAN
FASTAN DET AR FRED
Tln grupp albetare i Alger klev somrl| ,gonen upp på lastbilsflaket för att
de ut till arbetsplatsen. En kort stund

av dem döda och flera svårt sårade -

vanligt på mor'-

bli transportera-
senare var fem

ännu ett par of-
fer för OAS' utsända mördare.

Detta är vardagen i Algeriet! Kan vi någonsin förstå
eller ens förestäIla oss, hur det kan kännas att varje
stund, varje timme bära tanken att den kan bli ens

sista? Sådant sker i ett land. som formellt har fått fred
men som ändå inte har fred, sorn formellt har blivit
fritt rnen so,m just nu är ett offer för en terror,
som i bestiaiitet och blint hat överträffar det mesta som

den nya tiden har upplevat.

Trots dessa fasansfulla blodsdåd, denna oerhörda

press som förlamar livet i de aigeriska stadsdelarna,

har muselmanerna lyckats håIla huvudet kallt. Det

som fascisterna eftersträvar, som de hetast önskar,

nämligen att kunna provocera fram strider mellan mu-

selmaner och europeer, har misslyckats. Vilken styrka

och mognad visar inte muselmanernas hållning hos

dem sjäIva och hos FlN-ledningen, som lyckats hålla

tillbaka repressalieåtgärder, vilka utan tvivel på nytt
skulle kasta landet i ett krig, som med största säkerhet

s}<ulle bli långt grymmare och meningslösare än det

man nyss genomlidit.

OAS har förlorat spelet i Algeriet. Det fruktansvärda
är, att det ännu kan krävas många offer innan detta
blir uppenbart för dem själva.

Men den muselmanska befolkningen och FLN är vär'-
da vår aktning och vår beundran. G. G.

EN LIVSFARLIG SKRIFT
T Iikhet med de svenska hemmen
II har också de danska välsignats
med en liten skrift betitlad "Om kri-
get kommer ." Och liksom den
svenska varianten tycks också denna
bestå av en rad snusförnuftiga råd
som saknar varje som helst värde
eller verklighetsunderlag i en atom-
krigssituation. I ett tidningsurklipp
som tillsänts oss betecknar en dansk
läkare, dr Tage Voss, den som en
livsf arlig skrift. Vi citerar:

Inte därför att den ger en de1 då-
liga råd, inte därför att dess naivi-
tet är så omåttlig och dess utgångs-
punkter ständigt så orealistiska, inte
helier därför att så många av dess
anvisningar som envar kan se är
omöjliga att överföra på praktiken,
inte ens därför att avgörande delar
av dess vägledning är inkompetenta
och direkt farliga på grund av sina
feltagelser (inrättandct av skydds-
rum, instruktionerna till radioaktivt
smittade t. ex.).

Inte av dessa orsaker. Men därför
att världens framtid avhänger av att
så många som möjligt inser att d e t
skall och måste råda f red,
att krig inte är någon utväg, inte är
något användbart medel i någon som
helst situation, ja, inte är någon
tänkbar möjlighet, därför att det viil
betyda slutet på vår civilisation -
och för flertalet av oss också på våra
liv och kommande generationers häl-
sa. Skriften är så farlig, därför att
det enda vapen vi medborgare i dag
har mot kriget är av moraliskt slag

2

och därför att den nedbryter denna
moral: erkännandet av att krig inte
kan tolereras, krig inte diskuteras
som en möjlighet, krig inte ens näm-
nas som annat än en historisk före-
teelse från människornas mörka
forntid.

Men redan nu har skriften haft till
följd att många unga säger:

"N ä r kriget kommer -') 2 inte
"e11 -". Kan någon verkligen tro att
detta är likgiltigt, att den instäIlning
det ger bevis för inte har sin bety-
delse och gör kriget en liten smula
mera möjiigt -?

Skriften borde sändas i retur. Den
underbygger en falsk och förljugen
illusion. Den hindrar oss att se den
sanningen i ögonen att om kriget
kommer så kommer varje förhåll-
ningsregeL att i bästa fall betyda ett
val mellan dödssätt! Våra förberedel-
ser konrmer att på sin höjd sätta oss

i stånd till att väIja om vi vill dö
den akuta atomdöde'n, den långsam-
ma atomdöden, om vi vill dö av
kvävning, köld, utmattning och in-
stängdhetsvansinne eller dö av
svält senare som olyckliga kringstry-
kare i ett lamslaget, desorganiserat
samhäIie.

Varför har man valt att ljuga och
ge halvt besked i broschyren? Är den
ett propagandanummer, en jättelik
avledningsmanöver för att lugna
folk? Varf ör har man stru-
kit sidan 28 a, som är en av de
viktigaste och som måste ha fun-

nits där - vilket man utmärkt väl
vet i statsministeriet (liksom man vet
det i hälsovårdsstyrelsen, i den mi-
Iitära ledningen och i civilförsvars-
styrelsen) -? Varför har man strukit
avsnittet:

Visa samhällsanda - tänk
på de efterlevande

Om Ni inte har ndtt skgddsrum i tid
eller om Er euakueringskolonn kör fast
på, blockerade uiigar - eller om Ni till
följd au Er uerksamhet som jordbru-
kare, skogsarbetare, soldat, fiskare eller
sjöman - bliuit utsatt för radioaktiu
strdlning, bör Ni lugnt söka er bort frdn
offentlig uiig, placera Er pd lå.ngt au-
stdnd Jrån bebodda sttillen (er. skAdds-
rum, sjukhus etc.), placera Edra iden-
tifikationspapper på löttdtkomlig plats
(t. er. i bröstfickan eller för kuinnor:
i halsurringningen) och innan Ni blir
sjuk, omtöcknad eller meduetslös a1)

dngest eller smiirta, i samhiillets intres-
se, rnen också lör er egen skull, intaga
den au statsministeriet utdelade sjöIu-
mordstabletten. Den iir öuerdragen med
socker och kan suöIjas utan uatten. (Ni
rniirker absolut inget obehas). -

Varför har man utelämnat avsnit-
tet:

Skyddsrummets utstyrsel
Batonger, knogjiirn ochf eller s. k. to-

tenschliiger (se anuisn. för tilluerkning)
f ör att förhindra att skgddsrummen blir
öuerfyllda. Eu. i den omfattning sam-

Forts. d sid. 16
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Med ål,derspensioner, PensLo-
nd,rsliigenheter i uiss utstrd'ck'
ning, dlderdomshem och kroni-
keruå.rdpl.atser har nLan tindå
inte kommLt den åIdrande miin-
niskans innersta och största
probl,em in pä l"iuet: förutstitt-
ningarna för att efter Pensions-
ål.d.ern leua ett liu med uqqgif'
ter eJter kratterna, att fr'nna
mening med till'uaron och dd"r-

tgenom förnimma gliidien och
Lyclcan öuer liuet, sade lands-
tingsd,irektör W i kl. u n d uid
det 8 mars-möte uår audelning
i Lul,eå. anordnade och til'L uil'
ket pensiontirerna i staden in'
bjudits. Vi återger hiir en del' ur
det mycket intressanta och
ttinkutirda föredraget - ttink'
utirt just dd.rför att det auslö-
jar hur mEcket ui iinnu har
ogjort, inte bara i Norrbotten
utan i hel.a Landet, innan ui kan
tal,a om en i sann mening hu'
man dl,dringsuård.

Jnledningsvis talade direktör Wik-
llund <rm hemhjälPen ti1l de
gamla, den som syftar till att hjälpa
den gamla människan att få vara
hemma i sitt hem så länge han eller
hon önskar och inte elementära krav
på samhäl1ets sjukvård eftersättes.
Den får alltså inte och kan inte ut-
göra någon ersättning för egentlig
sjukvård som den gamla människan
behöver.

Vad som är av största vikt är att
de gamla uppehå1les med någon sYs-

selsättning, fortsatte han:
Det är sysslolösheten som de gam-

la ängslas mest för. Att sluta på pen-

sionsdagen vid industrier och an-
strängande sysselsättningar är nöd-

Att sttil.digt sitta med, htind,erna i skötet orkar ingen med. De gamla oill
också, ha igrssets iittningar för att kiinna tiltfredsstiillelse och mening med
tilhtaron oöh d,et iir iamhiittet sonr md,ste skapa de förutsd'ttningar som

krd'us !ör detta.

o

ALDRINGSVARDEN
VAR STÖRSTA SOCIALA FRAGA

vändigt, men med den allt Iängre
medellivslängden blir det allt längre
tid från pensioneringen och till dö-
den inträder. Den tiden är trist för
dem som vill sYssla med något och

det vilt alla som orkar. Utan en sys-

selsättning som håller oss i kontakt
med livet blir ocl<så i allmänhet ii-
vet ganska kort, trots att sjukdoms-
tiden blir lång.

Det finns arbetsobjekt i våra väx-
lande servicenäringar. I vakthåll-
ning, inom distributionen, inom park-
håtlning o. s. v. Varför skall det gå

så bra att ordna sysselsättning för
asociala och alkoholsl<adade men in-
te för friska äldre människor?

LIVET MÄSTE IIA
EN MENING

Äldringsvården är trots allt ett
område som man lämnat åt sidan se-

dan man ordnat med åldersPensio-
ner, pensionärslägenheter i viss ut-
sträckning och ålderdornshem och

kronikervårdplatser. Med alla dessa

i och för sig prisvärda åtgärder har
man ändå inte kommit den åIdran-
de människans innersta och största
problem in på livet. nämligen förut-
sättningarna för att efter pensions-

ålclern leva ett liv med uppgifter ef-
ter krafterna, att finna mening med
tillvaron och därigenom förnitnma

glädjen och lyckan över livet. När
människan nått en ålder då hon slu-
tat det reguliära arbetet blir hon un-
danskuffad, blir överflödig. Livet blir
trist. I vårt samhälle har de inte an-
nat rum än hemmet. Ingen uppgift.
Annat förr, då de bodde På sina torP
och gårdar, där de kunde hiälPa bar-
nen och barnbarnen och delta i går-
dens sysslor och där man På det sät-
tet fick ha kontakt med det liv som

levdes och gick vidare. Nu tycker vi
att vi uppfyllt aIIa skyldigheter och

all rättfärdighet när vi ordnat ett
ombonat hem, ett snyggt dödens

väntrum för dem. Men vi har inte
löst de gamlas Problem med detta'

REHABILITERING
I många andra länder, exemPelvis

grannlandet Norge, följer man med
hjäIp av läkare och övrig Personal

- främst sjukgymnaster och syssel-
sättningsterapeuter - de gamlas öden

i deras hem. Läkaren ordinerar me-

dicinska hjätPmedel. Man ger dem

sjukgymnastik och sysselsättnings-
uppgifter. BIir de sjuha, får de hiärn-
bl,ödningar eller drabbas av andra
sjukdomar, förs de till en rehabili-
teringsklinik. Efter 5-? dagar börjar
behandlingen av hiärnblödningsfal-
1et.

Hur gör vi här? Vi låter dem lig-



ga. Utomlands arbetar man med det
målet för ögonen att en tredjedel
av de gamla sjuka efter någon eller
några månadels behandling bör kun-
na föras tillbalca till sina hem för att
stånna där rnånaCer och år under'
'tillsyn och hjälp i sin rörelseverk-
samhet. En tredjedel skall kunna
bättras på så ati; de kan röra sig
uppe, äta sjäIva. klä sig. vara igång
och uppe. Bara den sista tredjedelen
lriir de sängliggande, de egentliga

'"'ardfallen.. Jag fann glada gamlin-
4ar i Norge. Även här måste vi från
samhällets sida ägna de gamla bi-
stand efter liknande linjer.

BÄTTRE KRONIKER-
VÄRD BEHöVS

Hur'är för övrigt den sociala ambi-
tionen funtad som tolererar vårt ht'o-
nikervårdssystem. Man har varit till-
freds med att de gamla med krärn-
por och sjukdom har en säng och

'appassning. Men hur har det varit
med Iäkarvård och terapi? Med tit-
gärder ägnade att få de gamla ka-
pabla att lämna sängarna tiil lycka
för sig sjäiva och till stort ekono-
rniskt gagn för samhäIlet? Ldhare
har patienten ordinärt fått kontakt
med - i bästa fall en gång i veckan.

Systemet för ersättning till läka-
ren har varit ägnat att ge ett mini-
rnum av läkarvård och behandling.
Medicinöverläkaren, som är'en haft
en stor invärtesmedicinsk klinik och
dessutom pressats av jättemottagnin-
gar, har också getts uppgiften att en-
sam svara för vården av 60-80-100-
tals kronikersjuka, ett antal som nåt-
turligt kräver 2 ä 3 läkare inom akut-
sjukvården. På läkarvårdsarbetet in-
om kronikervården tillämpas sålun-
da ett ackordssystem som numera
endast torde ha sin motsvarighet på
det allmännas städningsområde.

Någon differentiering med hän-
synstagande iill patienternas botbar-
iretsgrad eller sjuklighetsförhållan-
den förekornmer inte vid våra kroni-
keranstalter. Här sammanföres uppe-
gående, om sin situation och om om-
givningen medvetna patienter, med i
psykiskt och fysiskt sönder{all stad-
da sjuka på de olika inrättningarna.

Terapeut- och sjukgymnastarbete
ånser man vanligen inte vara lönt att
slösa på det medicinskt utlämnade
kronikerklientelet. Med detta oefter-
rättliga system kan våra kroniker-
avdelningar inte betraktas f ör just
något annat än sjukhuslikbodarnas
förstugor.

Det är r'äsentiigt att det fortast
möjligt blir en radikal ändring av
denna tingens ordning. Här gä1ler det

4

'ffi
Det uar l:rå,ngt kring borden i den stora salen

Irån stockholmskornas 8 mors:

Algeriets fol k behoc, er u år ltj elp
Det val ett sär'deles lycl<ert rnote

Hägerstensavdelningen i Stocliholms
SKV genomförde den 7 nlars för fi-
rande av Internationellar kvinnoda-
gen. Lokalen, en samlingssal i Hä-
gerstens kyri<a, var till trängsel fylld.
och det var med ver.lilig beundran
man bevittnade hur snabbt och frih-
tionsfritt värdinnorna lilarade att pir
en kort stund servera kaffe och hem-
bakat för' drygt 300 personer.

Men def som gjorde denna 11,äll
oförgiriml.ig var det. tal redaktör'
Rita Vinde höll ont det algeriska
folkets kamp för frihet och självbe-
.stämrnanderätt. Man har läst så
mycket om denna kamp, om mäns
och kvinnors mod, om misshandel
och tortyr, om flyktingarnas bittra
öde, men så som Rita Vinde med sin
iågmälda röst och sitt, starka känslo-
mässiga engagemang skildrade den
blev den levande inför oss. Det var'
med stor beundran man lyssnade till
berättelsen om den metamorfos den
algeriska kvinnan under krigets hår-
da tryck genomgått: från att ha varit

oss alla fön' eller senare, men för
att en ordentlig upprustning skall
kunna ske måste komrnunerna få re-
surser därtiIl. Med vår nuvarande
kommunindelning går det inte. Det
gäller antingen att få en annan för-
delning av kostnaderna mellan staten
och landstinget samt kommunerna,
en annan komrnunindelning - eller
kanske båda delarna tillsammans.
Det sistnämnda vore kanske det
bästa.

Red. Rita Vinde i talarstolen.

slavinnan, "ofta mindre värd än fa-
miljens åsna", har hon med en gång
tagit steget rätt ut i det moderna li-
vet, som en mannens jämlike. Hon
har gjort det genom att osjälvisl<t,
med sitt eget och sina barns liv som
insats, ta på sig sin dryga de1 av sitt
folks kamp för ett bättre liv. Utan
kvinnorna hade befrielsekampen i
längden inte kunnat föras.

(Och i dag, under OAS-terrorns
tryck, visar kvinnorna samma disci-
plin som männen: de låter sig inte
provoceras.)

Sitt tal slutade Rita Vinde med en



in lagvigde 1åg på soffan och
läste.

- Läsning i liggande stäIlning är
skadligt för ögonen och frambringar
dubbelhaka, sa jag.

Mannen bara läste.

- Nå, ge mej i alla fall den nya
soffkudden som du har under huvu-
det. Titta, så du skrynklat till den !

Och det var väldigt vad du tapPar
hår och så mycket mjäll du har!

Jag skakade om kudden som kostat
mej så många timmars arbete med

nål och tråd. Maken förstod vinken
och så började en av dessa diskus-
sioner vi är så vana vid i vår fa-
milj, den här gången om so fkuddars
egentliga uppgift.

O Resultatet av samtalet ser ni här
på bilden. Inga dyra hemvävda tY-
ger längre kring våra kuddar, inga
fina broderier på dem - utan rätt
och slätt soffkuddar avsedda att knö-
Ias ihop bakom ryggen eller under
huvudet. Nu småknottras inte huden
på mej längre när iag ser min själs

försäkran om att allas vårt stöd kom-
mer att behövas åt Algeriets folk den
dag freden är ett faktum. Landet är
lika förstört och ödelagt som Polen
var efter det andra världskriget,
framhöll hon.

Också i skådespelaren Lonnerts
uppläsning erinrades vi om krigets
ohygglighet bl. a. i en d"ikt av Bert
Brecht.

En kollekt på nära 500 kronor som
upptogs efter mötet gick oavkortad
till de algeriska flyktingbarnen.

älskade utsträckt på soffan med ett
lass kuddar under huvudet eIler när
den minste ställer sei på kudden för
att nå upp tilt bordet eller när det
etableras kuddkrig i huset. Våra
kuddar är tillverkade av starka och

lättvättade tyger och deras prydna-
der - i den mån de har några - är
enkla band, fästade med hiälP av sY-
maskinen.

O Kudden längst t. v. är tillverkad
av kraftigt bredrandigt bomullstyg.
Färgerna är djärva och det kan de
gärna vara i en sådan här liten kud-
de. Tyvärr ser man det inte På bil-
den - i verkligheten är färgerna röd-
lila och jordbruna. Kudden Passar
ypperligt för den som bara ska "luta
sej ner i 5 minuter" - vänder man
på den "ringer klockan" (de små

bjäIlrorna som är fästade i alla fyra
hörnen). De yngsta blev också för-
tjusta i den här kudden.

O För mammas säng och för dot-
terns passar den romantiska kudden
med brodyr och rosett. Den långa och

smala formen är ganska rolig, inte
sant. Dessutom är den bekväm att
ha under nacken. TYget är randigt i
två blåa nyanser. God skönhetssömn!
Kudden bredvid är i handtrYckt
bomullstyg - gult och brunt.
O Många tryckta bomullstYger är så

dekorativa i sig själva att rnan inte
behöver förse dem med bandgarne-
ringar och slikt. Och de handtryckta
linnetabletter man numera kan köpa
i varje välförsett varuhus kan hux
flux bli ett trevligt omslag kring en

kudde eller kring en tehuv. Kudden
med de roliga figurerna är gjord av
två linnetabletter. Färgerna är gult,
brunt och grått.

O Bollfransen från sekelskiftet har
blivit modern igen! Och speciellt tiil
kuddar är den faktiskt riktigt fest-
lig. Fast det är klart att den inte är
så särskilt hållbar, så efter en tids
användning blir det säkert att byta
ut den mot en ny. Ni ser den använd
på den runda kudden (kudden är
klarblå och bollfransen knalIröd!)
Den här kudden liksom den hjärt-
formade bredvid passar bra till den
unga flickans säng eller dYscha.
Hjärtekudden är sydd av stadigt röd-
och vitrutigt bomullstyg och har en
liten "svans" av bollar. "Krossat
hjärta" kallar vi den hemma hos

oss. . .

O Lapplådan är en källa till många
goda handarbetsid6er. Kudden Iängst
t. h. är gjord av två restbitar bom-
ullstyg i brunt och i rött. Över skar-
ven har jag nästat fast en snodd
gjord av grått ullgarn, så rikligt till-
tagen att det räcker till en elegant
rosett också.

MARJA

I sommo böt

Thomas, 3 år, är svartsjuk På en
liten baby som hans mor tagit hand
om för ett par veckor medan babYns
föräldrar är på resa. På allt sätt sö-
ker Thomas hävda sig och dra uPP-
märksamheten till sig - bl.a. genom
att trotsa. Efter en tillsägelse som
han inte åtlyder utbrister modern ir-
riterat:

- Att du jämt ska vara så olYdig,
Thomas!

Thomas springer in till FaFFa,
(som har magsår och borde sluta rö-
ka. . .) kryper upp i hans knä och sä-
ger med en suck:

- Pappa, att det ska vara så svårt
att lyda - och att siuta röka!



HIJR JAG LARDE

Jag tände lampan på nattduksbor-
det, jag kände mig inte väl till mods
i dunklet. Jag ville också se honom
som låg bredvid mig. Min man. Lju-
set föll på hans ansikte, lätt och
mjukt strök jag kudden hans huvud
vilade på. Då vaknade han - men
inte fullständigt; han blinkade mot
ljuset och sade: "Lägg dig ner, du
förkyler dig."

Sedan vaknade han he1t, satte sig
upp i bädden, sömndrucken och för-
vånad.

"Vad är det med dig?" frågade han.
t'Sov!t'

"Någon ropade", svarade jag upp-
rörd. "Jag kände igen honom på rös-
ten - men jag vet inte vem han är."

"Sov!" sade han. "Här finns ingen.
utom du och jag."

Men jag gick inte i säng, och plöts-
ligt kände jag från rummet bredvid,
som vi redan då kallade barnkam-
maren, doften av äpplen. Det stod
en stor skåI med frukt i rummet, och
jag längtade efter att det äntligen
skulle bli dag så att jag kunde se

de gröna skalen och brödet på fatet
och mjölken i kannan. Att det skulle
bli dag och att jag skulle slippa
drömma mera.

Men rösten förnam jag inte mera

- bara barnet, som jag bar under
hjärtat, rörde sig plötsligt. Och det
var du.

Så lärde vi känna varandra.
Och då visste jag ännu inte ails

hurdan du är, att du slarvar bort din
trampcykel och sjunger falskt. Och
att du inte vill äta grönsaker och
ofta narras.

Mor

KÄNNA DI G .':: 
::1T:.'":-::i:T;::

frisör. Slåpper man till sitt hår åt

Drörslier vaknade jas upp - det fönstret, näeon som kommit med il ?ftilä" i"',lrtäitl'åå 
t".t" 

"ji;
I var som om nägon ropat på mig. nattsnälltåget och inte fick poltvak- barns utveckling ett svärare kall än

s
JiI

Jag öppnade ögonen och såg mig
omkring; allt var stillhet och blek-
nande dunkel. Framför fönstret
hängde det som gråa trådar - mor-
gongryning, där dag och natt möts
på en osynlig gräns. Klockans tic-
kande ljöd som ensamma steg. Kan
undra om det kommer tillbaka? Men
rösten hade förklingat och försvun-
nit, bara ett eko av något långt, långt
bortifrån dröjde kvar inom mig.

Jag steg upp och gick på bara föt-
ter bort till fönstret - kanske hade
någon kastat grus mot fönstret. Det
kan ofta förekomma; kanske hade i
verkligheten ingen ropat, utan bara
kastat ett mynt, en handfull jord mot
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ten vaken.
Men på gatan fanns ingen - nat-

ten förbleknade redan, i öster glän-
ste något som en iiten matt glas-
ruta. Ingen stod där nedanför och
rullgardinerna i fönstren mitt emot
var nerrullade.

Vad var det? Jag måste åter tän-
ka på rösten, men så som när man
vill erinra sig hur hö doftar eller hur
vinden tjuter. Det kan man inte! Vad
allt hade inte legat i rösten så
många människor, så många minnen,
viskningar och skrik, gIädje och
smärta. . . Som om det varit ropet
från alla jag känner - och samtidigt
en endas röst.

frisörens? Men vi har inget val. Oer-
ferrna och otränade måste vi börja
våra föräldrauppgifter. Vi gör så gott
vi l<an och ingen har rätt att vänta
sig att resultatet skall bli perf el<t.
Det är ingen mening med att vridar
sig i skuldkänslor när vi senare mås-
te konstatera sanningen i det påståen-
det.

Vi kan vara bättre eller sämre för-
äldrar. Vi kan älska vår'a ungar och
göra vårt bästa. Men en sak l<an vi
alldeles säkert inte göra. Vi l<an inte
på förhand rädda våra barn från att
under sin levnad möta det lidande
som ofr:inkomligt ingår i männisi<o-
Iivcts villkor.

(Ur Gunnar Nycander: Ängest
och oro)



GLASHANDER
en

/'jålp

/i;r
större användningsmöjligheter av

f eAmA- händerna hos reumatiskt skadade.

tiker

[r n alldeies ny industri har sett da-
Ijgens ljus i och med de nya rön

som kommit fram inom reumatolo-
gin. Det är ett nytt slag av stödför-
band för sådana som på grund av
reumatisk värk fått fingrarna för-
vridna.

Varierande försök har gjorts att
med något slag av stöd åstadkomma

Patienterna har tidigare haft svårt
att kunna utföra något slag av ar-
bete.

Flera lyckade försök har gjorts
med den här "glashanden" som kon-
struerats av Royal Free Hospital i
London. En hel del patienter som fått
stödet monterat har kunnat återgå
till förvärvslivet igen.

I princip är metoden mycket en-
kel. Man gipsar patientens händer i
ett fixerat läge och fyller ut gipsfor-
men. På avgjutningen fäster man se-
dan glasremsan efter uppvärmning.
Glaset heter Perspex och är elastiskt
utan att töjas ut med tiden. Det är
också okrossbart, och en sådan här
glashand håIler i flera år. Patienter-
na är också nöjda eftersom det nya
stödförbandet bara väger några gram
och glasremsan endast är 1,5 mm
tjock.

Det finns redan planer på att star-
ta en liknande tillverkning i Sverige
och intresset från patienternas sida
är mycket stort.

Först plastgipsas händerna i ett fixe- A
rat läge, där fingrarna är tillrätta-

lagda.

Glaset apteras runt en avgjutning av
handen och underarmen.

Och så här ser det nya stödförbandet
ut. Det ska ge hjälp åt tusentals reu-
matiskt skadade att komma tillbaka

ut i förvärvslivet.



f, nna Sund gick tveksam och för-nvirrad utför Drottninggatan. Hon
sökte en skylt till ett varuhus med
Realisation aD Sommarkliinntngar.
Men det var så många realisationer
just nu. Vilken kunde Elna ha me-
nat?

Elna var världens bästa kamrat på
kontoret och ibland tog hon hand
om Anna som i dag och sa: - Nu
Anna är du helt enkelt tvungen att
skaffa dej en ny klänning! Här sit-
ter du med riktigt bra lön - och så
går du sjaskigast klädd av oss all-
ihop. Raffa upp dej nu och gå ner
tilt Varuhuset Apart som just har
stor realisation...

De slutade klockan fyra på som-
maren och Anna hade god tid att
köpa klänning. Det var sant att hon
gjorde det alltför sällan - inte för
att hon var snål - nej, det var något
annat - det var inte roligt att köpa
kläder! Om ändå Elna erbjudit sig
att gå med. . .

Här och där ståtade stora skylt-
fönster med vackra kiänningar med
eller utan Realisation sorn lockelse.
Anna stannade på sin tveksamma
vandring och funderade vad för sorts
klänning hon skulle tå. Den där
blommiga i nylon var underbar -men hur skulle den se ut på hennes
lilla satta figur? Hon vände blicken
åt annat hå11. Där låg en strikt sydd
blå klänning med vita knappar. Vad
Elna skulle se bra ut i den! Blått
var vackert - en blå klänning skulle
hon i alla fall ha, när hon nu måste
skaffa en...

Hon suckade och gick vidare på
trötta fötter. Det föll henne inte in
att gå tiil en annan affär än den
Elna nämnt. Det gick åt minsta
kraften om man lydde ett program
- och Elnas ord var praktiska hand-
Iingsprogram, som det lönade sig att
följa. EIna höll sig så fast på jorden
bland kläder och realisationer och
hon delade med sig av sin trygghet
också åt sina kamrater på kontoret.
Somliga tyckte förstås att EIna var
viktig och kunde sköta sig själv.
Men Anna var bara tacksam. Om
inte Elna påminde henne skulle det
aldrig bli av att köpa sommarkläder
och vinterkappa och nya handskar.
Det var så rart att någon brydde sig
om ens person. Elna tyckte i alla fall
att det lönade sig att ha en snygg
klänning - ja, att också andra än
hon själv hade det. . . Själv såg Elna
så bra ut, varenda klänning passade
henne som om den vore atelj6sydd.
Men hon tyckte också att Anna såg
bättre ut i en ny än i en gammal
klänning. . .

Drottninggatan var ovanligt lång
i dag. Däruppe ovan hustaken var
himlen blå och stora vita molnskepp
seglade fram över staden. Härnere
gick man som i ett dike, ett snyggt
och torrt dike visserligen, med gran-
na skyltfönster på sidorna. Men om
man inte måste köpa kläder kunde
man ha gått ut på Skeppsholmen
och tittat på himlen och båtarna. . .

Anna stannade. Varuhuset Apart
stod det på en jätteflagga som häng-
de ut över halva gatan och skymde
det lilla av himlen som funnits förut.
Illa till mods gick hon in. Elnas fasta
vilja styrde henne genom den stora
hallen, uppför den breda trappan,
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bort mot den ljusa avdelning där hon
Iäste ordet Damkonfektion.

Försagd såg hon sig omkring biand
tjocka fruar som frågade efter stora
modeller. Skulle något biträde få
tid rned henne? Där hängde en rad
vackra bomullsklänningar - hon nöp
i tyget, det var visst det nya skryn-
kelfria. . . En blå skulle det vara -fanns det ingen blå?

Då stod en energisk Iång och ståt-
iig försäljerska bredvid henne.

- Vad önskar darnen?
Anna knep hårt om väskan och

beslöt att nu var hon gammal nog
att inte låta ett biträde regera sig.

- En blå sommarklänning, sa hon
så bestämt hon orkade.

Flinkt och ointresserat plockade
den ståtliga damen ut en rad klän-

fin kvalitet på tyget, den kommer
att vara länge.. .

Gudskelov för det, tänkte Anna.
Då kan det få dröja länge innan jag
kommer igen...

- Varsågod och se - blir det inte
bra så här...

Då såg Anna i en klar spegelvi-
sion hur hon skulle te sig för sina
medmänniskor under de närmaste
månaderna, ja kanske i flera år ef-
tersom tyget var så durabelt... En
snusbrun klänning s,orn snävade lite
bak, halvlång ärm som lämnade för
mycket av armarna bara, fyrkantig
urringning som gjonde huvudet runt
och löjIigt. Hon log ett spöklikt le-
ende mot sin trefaldiga biid - och
rev häftigt av sig klänningen. - Akta
nålarna! ropade sömmerskan för-

Rca,\lsation
I'{ouell da GUNHILD TEGE^I

ningar, däribland en och annan blå,
och hängde över armen. - ViIl da-
men prova de här? Varsågod - här
är provrummet.

Där stod Anna i sin svarta under-
klänning och såg sig i tre speglar.
Nu visste hon tydligt varför hon så
sällan köpte kläder. Detta var tor-
tyr! Det tunna ljusa håret var till-
rufsat av klänningar som dragits
över hennes huvud, hennes bleka
ansikte syntes i skrämmande platt
profil i den ena spegeln och ett par
förskräckta ljusblå ögon stirrade en
face in i den andra. De snygga klän-
ningarna som såg så oklanderliga
ut på expeditens arm blev löjligt
iånga och slaka och felaktiga när
de dragits över hennes olyckliga
huvud. Den vackra blå såg ut som
ett korvskinn. - Jag sa ju damen
att det var för litet nummer, sa ex-
pediten kyligt. Varför var alla klän-
ningar fel nummer? Hon själv var
ju inte stor? - Damen är för smal
om axlarna och för bred om höf-
terna, sa den ståtliga obarmhärtigt
och tog upp en ny klänning ur hö-
gen. En brun. - Nej, inte brunt, kved
Anna, men det hjälpte inte. - Den
här klänningen tror jag skall passa
utmärkt, den är så diskret. . .

Anna klamrade sig fast vid ordet
diskret, och så fick hon den br-una
över huvudet. - Se, den ger ju färg
åt ansiktet, sade den säljande damen
nådigt. - Med några små ändringar
blir den perfekt. Den har varit myc-
ket dyr, men nu är den nedsatt. . .

- Den har varit svårsåld, tänkte
Anna förtvivlad. Men hon orkade
inte protestera. Sömmerskan kom.
Hon låg på knä omkring den utmat-
tade Anna och satte knappnålar och
märken här och där. - Den blir ut-
märkt med de här ändringarna, sa
hon och la upp fållen. - Det är en

skräckt. - Se där - en blodig repa
på kinden! Nåja, värre kan jag ju
knappast bli, tänkte Anna med bit-
tert självplågeri och betalade klän-
ningen med ändringar och allt. Den
skulle få hämtas nästa dag vid sam-
ma tid...

Nu stod hon på gatan igen med
ett kvitto i väskan. Hon var matt,
benen kändes som av deg, hjärtat
av bly. Där kom människor, otaliga
människor, alla vackra, våiiklädda,
glada. Aila var de lätta om hjärtat
och hade fasta spänstiga ben. Anna
smög utefter väggen, så nära fönst-
ren det var möjligt. Två gånger stöt-
te hon till små barn som tryckte
näsorna mot rutorna och såg på se-
gelbåtar och gummigrisar. Där, där
öppnade sig en sidogata, neråt Klara
kyrka, där var en grön plats, en
fridens ort utan klädbutiker. Hon
satte sig på en bänk och lät tårarna
rinna.

Faster Betty hade alltid sagt:
Man skall glömma sig själv! Ur de
ljusgröna gräsmattorna, det skira
löwerket, den röda tegelkyrkan steg
faster Bettys förmaning till den lilla
Anna men den knorriga flätstumpen
och den lilla uppnäsan i ett btekt
runt ansikte. - Man skall glömma
sig själv! Och Anna hade sprungit
ärenden åt faster Betty och alla tan-
terna på Hemmet. Det var faster
Betty som gett henne uppfostran
och utbildning och skaffat henne
plats - och nu hade Bettys lekam-
liga röst för länge sen upphört att
säga något, hon låg hederligt begra-
ven på en helt annan kyrkogård än
denna. Men vad hjälpte det att hon
var borta - hennes ord talade ur
Annas eget hjärta och återstudsade
från grönskan och tingen utomkring
henne. . .

Det knarrade på sandgången, en
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Iång smärt gestalt kom hastigt
ende under lindkronornas tak. -
men Anna, vad är det? Vad
hänt?

Det var Elna som stannade fram-
för henne, ja, hon satte sig ner och
synade uppmärksamt Annas ansikte.

- Se inte på mig! Jag vet att jag
ser ryslig ut! jämrade Anna.

- Jå, sa Elna, du är alldeles blo-
dig på kinden. Hur har du kunnat
göra dig så illa i ansiktet?

- Ä, det var när jag Provade
klänningen... Hon torkade ängsligt
över den nu svidande strimman. Det
kom blod på näsduken.

- Men varför gråter du? Tror du
inte jag ser hur förgråten du är?
Tala om - har någon varit fräck
emot dig?

Då brast det ur Anna - hon be-
kände sin dålighet, hur egoistisk hon
var som inte kunde glömma sig själv,
hur tant Betty talade till henne ur
varje sten och varje blad På Klara
kyrkogård, hur förtvivlad hon nYss
känt sig på Aparts Varuhus då hon
såg sig med de stora sPeglarnas
grymhet.

Elna satt med uppsPärrade ögon
och lyssnade. När Anna slutat drog
hon djupt efter andan och tog till
orda: - Det här var det värsta jag
hört i år! Ska d u sitta här och tala
om moralisk uselhet och om att du
inte glömmer dig själv tillräckligt?
Jag skulle vilja klämma efter den
där tant Betty! Om hon lärt dig att
klä dig snyggt och använda lite Pu-
der hade hon gjort mera nYtta. Är
inte du den snällaste På hela kon-
toret? Vem går vi till om något gått
på tok och vi behöver hjälP? Hur
många gånger har du inte tagit På
dig extra arbete för någon av de
nya och drumiiga? Är du inte den
mest uppskattade i hela firman
chefen skuile bli ifrån sig om du sa
upp dig! Lite blek i ansiktet är du
- men det är 1ätt ändrat. Och var-
för har du kläder som om faster
Betty valt dem'i Till exemPel den
där hatten! Nyss såg jag en hatt
som skulle klä dig finfint. Kom så
går vi och provar...

- Onej, jag har fått nog av Prov-
ning i dag, sa Anna ynkligt.

- Äsch, sa Elna och tog henne
i armen. - Det var alldeles i när-
heten, kom nu!

Inom en halvtimme hade Anna en
vacker vit hatt på huvudet och satt
rned Elna på en enkel restaurang
och åt middag.

- Hungrig var du också, din lilla
stackare, sa Elna glatt. - Jag ska
säga dej att det finns människor
som är så goda att man inte tänker
på deras utseende. Det hindrar inte
att de bör göra sitt bästa för att se
skapliga ut. Titta här, ta mitt puder
ett tag - och så det här lilla röda. . .
Det är bara rött puder - tant Betty
kan vara lugn där hon är...

Anna måste skratta. - Men är det
inte rätt då, att man skall glömma
sig själv? frågade hon lite blYgt.

- Jo för all del, sa Elna nådigt,
det är nog behöviigt för de flesta.
Men varför just de snällaste ska ha
mest samvetskval, det kan jag inte
begripa. . .

Anna böjde sig fram över bordet
och viskade: - Du kan inte tro så

I mer iin tio dr har bröd,erna Biltsund erperimenterat !ör att fd lram den
!örg och Lgster pä lagningsmaterialen som gör att en "skarD" inte sgns. De
tcaå t. o. tÄ. tiltuerka-nga d,elar för en trasig glaspjd.s on'L en bit skulle fattas.

Fast det kostar naturligtuis pengar

gå-
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gräsligt det var att se sig i spegeln
äaruppe. . . Jag såg hur alla männi-
skor måste se mig.. .

Elna såg nästan ömt På henne:
Du tar fel! Ingen annan är så

grym mot dig som du själv. Du som
[ar den där faster BettY i dig' Nej,
lilla Anna, nu är det jag sorn är din
spegel - var så snäIl och titta i den!
I- m-orron tar jag tedigt och går med
dig och provar av den där nYa klän-
ningen. Du har väl kvittot kvar?

sammanfoga olika skärvor. Vi kan
också med vår metod tillverka nYa
delar som kanske kommit bort eller
helt pulvriserats vid en olycka. När
det gäller gamla föremåI, kanske ett
par- trehundra år, ställs vi inför sto-
ra problem. Genom olika försök mås-
te vi komma på vilken blandning
man hade på glasmassan just vid den

tiden och på den tillverkningsorten.
Något som kan ta veckor att konsta-
tera. BiIIigt är det alltså inte att laga
glas. När det gäller remmare som

skilts från foten eller dylikt, ja, då är
arbetet inte så krävande och kostna-
derna heller inte så stora. Men är
sjäIva kupan sönder, då ställs man
genast inför större problem. Att laga
vanliga bruksglas lönar sig inte. Då
är det billigare att köPa nYtt. Men
har glaset affektions- eLler antik-
värde av något slag, och På så sätt är
strängt taget oersättligt, då vet glas-

doktorn bot, och då lönar det sig
verkligen.

- Som regel vet vi av erfarenhet
hur vi skall gå tillväga då vi får en

reparation. Av glasets form, ålder
och tillverkningsort kan vi avgöra
hur glasmassan är sammansatt och

således göra en helt osynlig repara-
tion. Men då och då stäl1s vi mot
väggen. Detta inträffade bland an-
nat när vi fick en bestäIlning att laga
en sönderslagen kristallvas' Det tog

BOT FÖR GLAS I KRAS
T;r tt vanligt dricksglas eller en ve-
F I netiansk praktkrona - allt kan

"glasdoktorerna" på Kungsholmen i
i Stockholm laga. Och med hiäIP av
en egen utexperimenterad metod kan
de också göra det helt osYnligt!

De två bröderna Billsund som

driver glaslagningsverkstaden har
lång erfarenhet av glas. I mer än tio
år experimenterade de med olika me-

toder för att kunna laga inte bara
mo'derna glasvaror utan också gamla
pjäser, så att "skarven" inte syns.

För att göra en osYnlig reParation
gäIler det iu att själva skarven i det

fallet måste hål1a exakt samma färg
och lyster som det övriga glaset, sä-
ger Rolf Billsund, den äldste av de

två "glasdoktorerna".
Länge har man ansett att en

gammal praktPjäs som gått i kras
varit helt förlorad. Så är det emel-

tert,id inte! Vi kan inte bara laga och
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undersökningen tog uid. Som sgnes uar det inte
uiktiga undersökningen utan ocksd, de unga.

I den pågåencle allmänna häl-
sokontrollen i Luleå har just ge-
nomförts kontrollundersökningar
på kvinnor för ev. upptäckande
av bröstcancer. Denna undersök-
ning är den första i sitt stag i
landet och äran av att den kom
till faller i höS gracl på SKV-
avdelningen i LuIeå, som i en
uppvaktning hos landstinget i
februari förde fram krav om en
sådan undersökning.

tuella faII av livmoders- och bröst-
cancer bör genomföras.

En av de avdelningar som tog itu
med saken är Luleåavdelningen. På
sitt årsmöte i februari valde den en
deputation med uppdrag att uppvak-
ta landstinget i frågan. Vid uppvakt-
ningen, som skedde den 15 februari
lovade landstingsdilektören arr
omgående undersöka möjligheterna
för att i den just pågående allmänna
hälsokontrollen inlemma en bröst-
cancerundersökning av de kvinnor
som ännu inte varit kallade till hät-
sokontrollen, vilken i huvudsak om-
fattar skärmbildsundersökning av
lungorna, kontrastfotografering av
hjärtat och urinprov för fastställan-
de av socker och äggvita. På det sät-
tet skulle 2.000 ä 3.000 kvinnor kunna

bli föremål för en specialundersök-
ning.

Svaret på uppvaktningen kom den
B mars, då Luleåavdelningen i an-
slutning till Internationella kvinno-
dagen höll sitt traditionella möte. Där
talade landstingsdirektör W i k I u n d
om åldringsvården i länet och passa-
de då på att meddela att följande
dag, den 9 mars. skulle de av avdel-
ningen föreslagna cancerundersök-
ningarna börja. Han talade också om
att det är första gången i landet som
en sådan allmän cancerundersökning
av kvinnor genomföres.

Eftersom det var åldringsvården
som stod på dagordningen hade man
inbjudit samtliga pensionärer i sta-
den. Mötet var mycket välbesökt.
Medlemmarna hade bakat och skänkt
kaffebrödet så man kunde bjuda de
gamla gästerna. En hundralapp till
de algeriska flyktingbarnen blev det
också tack vare att en medlem vävt
en duk som lottades ut. Musik och
underhållning avrundade det hela.

Det problem som landstingsdirek-
tör Wiklund drog upp i sitt tal och
som han kallade vår stör.sta
sociala fråga ärså pass ak-
tuellt i hela landet att vi på annan
plats återger en del av hans syn-
punkter.

Allmtin kwtnadsfri cancerkontroll för kuinnor
Q tVrelsen i SKV:s norrbottensdi-
u) strikt utarbetade i höstas vissa
konkreta förslag om de frågor i
SKV:s handlingsprogram som deras
avdelningar borde ta itu med under
vintern. Dit hörde också att uppvakta
landstinget med hrav om att en häl-
sokontroll för uppspårande av even-

oss mer än en månad av experiment
innan vi kom på blandningen och
kunde ersätta ett stycke som kom-
mit bortl -

Från Tyskland, Frankrike och lta-
Iien kommer paket med glasskärvor
till den billsundska verkstaden med
beställning på reparationer. Bröder-
na Billsunds rykte har nått långt
utanför Sveriges gränser och i glas-
kretsar anses de tveklöst vara de ab-
solut skickligaste specialisterna på
den svåra glaslagningens område.

Så - skulle olyckan vara framme,
kasta inte skärvorna i soptunnan om
de l<ommer från ett kärt eller vär-
defullt föremåI. Skicka dem tilt
"glasdoktorn" i stället. Såvida det in-
te bara finns pulver kvar av glaset
så kan han råda bot!

Irext och bild: ULF LJUNGGREN
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kvinnlig^
arkitektcrn a?

Yar finns dc

llll-odern bostadspianering är ofta
II'I

IYIföremål för kritik. Framför allt
gä1ler det praktiska detaljer som kö-
kets inredning, badrummets place-
cering och garderobsutrymmenas
tillvaratagande. De s. k. hemsidorna
i tidningarna översvämmar ibland
av arga insändare, i vilka "praktisk
hemmafru", "tröttkörd husmor" och
"ryggbruten hemslavinna" påpekar
hur bakvänt alit är planerat. Matvrån
är så smal, att man inte kan dra ut
en skåplåda, när någon sitter vid
bordet, skafferiet går inte att hålla
svalt, köksventilen är illa placerad
etc. Badrummet saknar fönster och
är på tok för litet. Garderoberna är
underdimensionerade för en modern
familj med mycket kläder osv. Det
finns mycket att anmärka på i en
Iägenhet, när man väI bott där ett
slag och fått tillfälle att praktisera.

När man läser dessa utfall mot
arkitekterna - de är ofta helt mo-
tiverade - undrar man var de kvinn-
liga arkitekterna håller hus, när en
fastighet skall detaljplaneras. Borde
inte de pral<tiska detaljerna i en
lägenhet - i varje fall de som hör
hemma i köket - överlåtas åt den

kvinnliga sakkunskapen? I denna
tid, då det tycks finnas konsulenter
för allting, är det underligt, att så

livsnödvändiga detaljer som köks-
ventiler och badrumsfönster inte dis-
kuteras av ett team kvinnliga arki-
tekter och konsulenter, innan mu-
i:are och snickare släpps Iösa. Kanske
borde förresten dessa frågor 1ösas

redan i den fabrik. som levererar de
färdiga köksinredningarna. Det mes-
ta i ett kök ievereras numera i fär-
diga sektioner, och åtskilligt är tyd-
ligen anpassat enligt det löpande
bandets principer och inte efter hus-
moderns praktiska krav. Man kan
fortfarande se kök, utrustade med
skåp, som slutar en decimeter från
taket. Tomrummet blir skräp- och
dammgömmor och fyller ingen som
helst praktisk funktion.

En resolut kvinnlig arkitekt med
någon erfarenhet av köksarbete bor-
de i sådana fall rycka in och åstad-
komma ändring. Hon skulle också
kunna se om matvrån ger tillr'äckligt
armbågsutrymme åt en medelstor
familj och att skåpdörrarna inte nöd-
vändigt måste slå i bordsbenen varje
gång de skall öppnas.

Badrummet har ju i många år va-
rit ett stort tvisteämne bland bo-
stadsplanerarna. I regel placeras det

i ändan av en hall och ofta så att
de som sitter i matvrån har den
förträffligaste insikt på de hemli-
gaste detaljerna, när dörren öppnas.
Man undrar varför detta utan jäm-
förelse me'st anlitade rum skall få en
sådan placering. Det är bara vid ka-
kelfabrikanternas utställningar och i
deras annonser som man kan få se

de verkliga drömarrangemangen
kring badkar och VC-stol: rejäla ut-
rymmen för toalett och småtvätt,
stort fönster och i övrigt ypperliga
ventilationsanordningar. Fortfarande
tycks åtskilliga VC:n och badrum
höra till de stora önskedrömma,rna i
"standardlägenheterna". Ännu läng-
re bort i perspektivet skymtar häg-
ringen av ett litet tvättrum, där den
för en familj så nödvändiga små-
tvätten kan klaras av.

Det räcker inte med kv,innliga in-
redningsexperter, sådana som före-
slår färg på textilier och mattor och
i övrigt talar visa ord om bokhyl-
lornas design och stolarnas sittrik-
tighet. Viktigare är den kvinnliga
sakkunskap, som nitiskt strävar efter
att få vara med och planera hemmet
från grunden med allt vad detta in-
nebär av praktiskt utnyttjande av
utrymmen för kök och badrum.

A. H.
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Ester Brincb: Mali
AFRIKA! 3"il"T3"ä:11:
Det franska luftfartssällskapet i
Bamako hade en världskarta häng-
ande på väggen. Som man brukar
sökte jag genast mina egna luftstreck
och fann i varje fall Europa, tätt
igenkännligt på den lilla italienska
stöveln. Men hur kunde det gå till
att denna lilia världsdel, dessutom
splittrad i flera små länder, kunde
lägga under sig det väldiga Afrika?
Jo, vapnen! Och en god portion bru-
talitet, maktlystnad och habegär och
brist på respekt för människoliv, för
människans personliga värdighet och
värde.

Nu reser folken sig i kolonierna,
och Mali är ett av de afrikanska län-
der som nyligen - den 22 september
1960 uppnådde självständighet.
Ännu är landet alltså bara ett barn,
ett mycket litet barn och därtill
misskött. Man behöver inte vistas
Iänge i landet för att se att dess ti-
digare herrar, fransmännen, prak-
tiskt taget inget gjort för landets
egna invånare.

Till huvudstaden Bamako kommer
man med flyg, f. n. lättast från Co-
nakry i Guinea, efterso,m det - ack
ja - råder vissa meningsskiljaktig-
heter mellan Senegal och Mali som
har gjort att Mali helt enkelt av-
brutit både järnvägs- och flygförbin-
delserna. Ett slags barnsjukdom får
man hoppas. Det skulle vara djupt
tragiskt om Afrikas fria länder skul-
le börja kriga inbördes, så som
Europas stater gjort i århundraden.

Sight-seeing i polisens jeep

Den första dagen jag var i Bamako
var allmän fri- och helgdag. I tu-
sental hade människorna samlats i
gatorna iförda sin finaste stass - och
det vill inte säga litet - inte för att
ta emot kvinnorna som kommit från
hela världen för att dryfta sina pro-

Uppifrdn och ner: Afro-europeisk
blandning. - De iir praktfulla de
afrikanska k,-innornd. - Vi har fritt
frd,n skolan i dag - ui uöntar på
Mikojan. - Drottningen au Saba...

Pd promenad ld.ngs floden med
lillebror.

-

blem, utan därför att man väntade
Mikojan. Alla var glada och vi slöt
oss till dem och blev väl mottagna.
Polisen fanns där naturligtvis också
för att hålla ordning, men den fick
ändå tid att köra oss, 5-6 kvinnor
från England, Nordrhodesia, Syd-
afrika, Sierra Leone och Danmark,
runt i staden i polisens jeep. Vi var
stolta som påvar. En sådan ära skul-
le näppeligen vederfarits oss i Kö-
penhamn eller Stockholm.

N[yndigheterna i republiken Mali
visade på det hela taget KDV:s byrå-
möte och alla som deltog i det all
tänkbar ära. Det var naturiigt att
presidentens maka, fru Modibo Keita,
öppnade konferensen och deltog i
alla dess sammankomster, hon är
nämligen med i ledningen för Malis
kvinnoorganisation. Fru Yacouba
Maiga, hustru till parlamentets vice-
president och själv sekreterare i be-
frielsepartiet, den Sudanesiska Uni-
on R. D. A. framförde en välkomst-
hälsning från sitt parti och sedan
madame Cotton, den otroliga, alltid
vitala, alltid kloka, ailtid varma
människan, hade tackat för väl-
komsthälsningarna och särskilt erin-
rat om den kamp som hon visste att
Malis kvinnor deltagit i under de 14

åren sedan befrielsepartiet bildades,
framfördes konferensens huvudin-
lägg av Afrikas kvinnor:

"Lata kainnor f.nns ej

i Afrika

Socialministern i Guinea. fru Ca-
m&ra Loffo, började mycket talande
med: "Lata kvinnor finns inte i Afri-
lea." Ämnet för henne's inledning var
Kvinnans ställning i samhället. Vi
var alla djupt skakade när hon be-
skrev hur kvinnornas aktivitet på
livets olika områden och deras om-
sorger om livet och hemmen blev
fullständigt desorganiserad när de
europeiska köpmännen kom och det
visade sig att den vara de - med en
här och en administration bakom sig

var mest intresserade av var
slavar. Hon skildrade tvångsarbete,
tvångskrigstjänst i två världskrig
som bara tjänade till att förvärra
levnadsförhållandena för folken i

\
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V^stafrika
Afrika. tills de var så långt nere i
elände av alla de slag att de i de

revolutionära rörelserna såg den en-

da utvägen ur kolonialväldet och ut-
sugningen.

I de nu självständiga Iänderna i
Afrika har kvinnor samma rättig-
heter som män, men Camara Loffo
insåg mycket väl att kvinnorna har
särskilda svårigheter att frigöra sig

från sin ingrodda förnimmelse av att
ensamma ha ansvaret för hem och

barn. Hon betonade:

"Med kvinnornas deltagande i pro-

duktionen är det nödvändigt att det

husliga arbetet oavbrutet Iättas ge-

nom att man skaPar offentliga mat-
salar, daghem och andra barninsti-
tutioner. förenklar det husliga arbe-
tet o. s. v."

Gifta kuinnor bestcimmer

öaer sin egen inkomst

Vi fick vidare uPPlYsningar om

kvinnornas stäIlning i fackförenin-
garna, om vissa av de traditionella
"skyddsåtgärderna" för kvinnor (åt-
gärder som kan vara mycket bra om

det inte är en Privat arbetsgivare
utan staten som betalar dem; i mot-
satt fall medför sådana "skyddsåt-
gärder" bara arbetslöshet). Och slut-
ligen den intressanta upplysningen
att gifta kvinnor, med undantag för
ett bidrag tiII hushållets utgif ter,

själva bestämmer över det de förtjä-
nar, "och detta", tillade fru Loffo'
"är alldeles särskilt viktigt i polyga-
ma hushåll".

Den sista delen av hennes tal: om

kvinnan som mor, om det värnlösa
barnet som väntar a1lt av sin mor,

kunde ingen diktare ha format mera
inträngande eller mera poetiskt. Men
medan diktkonsten som oftast tycks
vara tillfreds med att ha oss sittan-
de kvar på vår lyriska piedestal, tar
den nya afrikanska socialministern
Camara Loffo mycket realistiskt fatt
på uppgiften att skaffa kvinnorna de-
ras kulturella, sociala och politiska
rättigheter.

I sitt inlägg onl Den afrikanska
kvinnans roll i kampen mot rasdis-
kriminering och för nationellt obe-
roende gav oss sydafrikanskan Mary

TJppifrd.n oclt' ner: Mor och barn i
parken. - Fantasitulla och - natur-
Liga. - De biir hela butiken På' hu-
uudet. - Hem med inköPskorgen. -
De fladdrar t oiig...

(Samtliga bilder är tagna av ar-
tikelförf attarinnan.)

Letele många skakande detaljer orn

apartheidpolitikens förhåIIande tiII
den färgade delen av Sydafrikas be-
folkning. Här är det inte tal om
mänskliga rättigheter. Rasdiskrimi-
neringen behärskar livet på alla om-
råden. En uppmuntran är det för de

förtryckta att se hur andra afrikan-
ska folk återvinner sin frihet - även
om detta iu inte är Problemet för
Sydafrika som har varit "fritt" se-

dan 1911, men där de vita afrikaner-
na sedan har haft makten' Men oav-
brutet växer den Politiska kamPen
för kravet på att regeringsmakten
skalt fråntagas de vita och läggas i
de färgades händer.

100 miljoner afrikaner
såldes som slauar

Fru Mamia Chentouf från den al-
geriska befrielsefronten gav i sitt tal
om Den afrikanska kvinnans roll i
kampen för nationell oavhängighet
och fred en intressant återblick på

Afrikas historia. Hon erinrade om
den rika staten Ghana, som från
fjärde till elfte århundradet hade ett
enormt inflytande i Afrika tack vare
sin ekonomiska styrka (exporten av
guld, koppar och salt) och sin Poli-
tiska, sociala och militära organisa-
tion. Och om staten Mali, grundlagd
av Keita-furstarnas berömda dyna-
sti, vars inflytand,e räckte från At-
lanten till mellersta Niger och från
söder upp till Saharaöknen. I åtskil-
liga samhällen tillförsäkrade matri-
arkatet kvinnorna den dominerande
rollen i familjen, i politiken, i kultur-
livet, ja till och med militärt. Men
det är också kvinnorna som lidit
mest under de oupphörliga katastro-
fer som med euroP6ernas ankomst
drabbade den afrikanska kontinen-
ten. Portugiserna har "äran" av att
ha börjat med slavhandeln, som va-
rade från det 15:e till det 19:e år-
hundradet. En afrikansk historiker

l
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beräknar att 100 miljoner afrikaner
infångades och såldes som slavar un_
der dessa fyra århundraden. - Slav_
handeln avlöste,s av tvångsarbete,
som fortfarande praktiseras t. ex. i
Angola och i Sydafrika. - på många
håll erövrades de afrikanska territo_
rierna inte utan kamp. Så t. ex. i
Algeriet där hampen pågick i 18 år.
och i Angola där drottning Jinga
(under det 1?:e århundradet) i över
40 år ledde kampen mot portugiser_
na. Om henne skriver en portugisisk
historiker: "Ingen annan hövding var
så tapper och så uthållig, så dul<tig
och så be'slutsam som hon. Och ingen
var för oss så besvärlig och så oav_
hängig."

Kolonialismens metod att splittra_
och-härsk&, som sådde split mellan
vita och svarta, mellan stammar.na
inbördes, mellan infödda och assimi_
lerade, mellan män och kvinnor,
liunde inte förhindra ett aktivt mot_
stånd att bryta fram i politiska par_
tier, i fackföreningar, i ungdoms_ och
kvinnoföreningar. Angripna från alla
sidor ger kolonisatörerna vissa fri_
heter åt den ena sidan för att bättre
kunna bevara sina positioner på an_
nat hå11. Detta förklarar, enligt Ma_
mia Chentouf, varför de har accepte_
rat att vissa länder biir oberoende
medan de för blodiga krig mot andra.

Kvinnorna har haft sin del i fri_
hetskampen, de förstår också bety_
delsen av Afrikas enhet. En stor kon_
ferens av afrikanska kvinnor skall
hållas i år i Tanganyika; den sl<all
tägga grundstenen till Afrikanska
Kvinnors Federation.

*
KDV:s byråmöte fattade naturligt_

vis en dei beslut som sammanfatta_
des i tre resolutioner och ett brev till
FN. Jag skall inte tr:ötta med att ci_
tera dem, bara nämna att då av de
27 länder som var representerade på
mötet 12 var afrikanska stater, var
det ganska naturligt att huvudvikten
kom att läggas på frågan om länder-
nas suveränitet, på deras frigörelse
från kolonialismens ok. Avrustning,
som självfallet ligger alla kvinnor
varmt om hjärtat, berördes gång på
gång, men hos flera deltagare kom
också till uttrycl< en viss ängslan för
att man skulle finna på att avrusta
de länder först som kämpar för sin
befrielse och sålunda göra det möj-
ligt för kolonialmakterna att bibe-
hålla sitt herravälde över dem. Det
är mer än förståeligt om de under-
tryckta folken inte litar på våra re-
eIIa avsikter att stormakterna skall
avväpnas först eller i varje fall sam-
tidigt med andra länder.

l4

- Varför finns det ingen plats lör mig?

dock en så pass ökning av kåren attnan l<unde ha förhoppningar om att
statsmal<ternas strävan var inriktadpå att så snabbt som möjligt hävabristen genom ökade utbildnings_
möjligheter. Det saknas, enligt soci_
alstyrelsens beräkningar, ungefär
1.000 förskolelärare i landet och iam_tidigt tvingas förskoleseminarierna
avvisa två tredjedelar av dem som
söker sig dit och vill ha utbildnins!
wtan kunde alttså tt" 

"a"i"f-;G-^;F-got...
Men den proposition som härför-

leden lades fram av ecklesiastikmi-
nistern och som riksdagen får ta
ställning till är sannerligen inte äg_
nad att infria några förhoppningar
om ljusare tider för lekskoleveik_
samheten. Den årliga intagningska-
paciteten vid förskoleseminarierna
är c:a 230 elever. ökningen som fö-
reslås är begränsad till 50 ä ?5 ele-
ver!

I Stockholm är f. n. antalet leksko-
Ieplatser c:a ?.600. Det räcl<er inte
ens till alla 6-åringar, en tredjedel
av den åldersgruppen har ingen
chans att få se en ]ekskola inifrån.
De andra - 5-åringarna, 4-åringarna
och 3-åringarna - ska vi inte tala
crm, rrred dem räknas det i dagens si-
tuation inte, deras lekskola är. för
att uttrycka det rakt på sak, gatan.
Ailtså, enbart i Stockholm skulle
man för atb ge alla 6-åringar en
chans behöva hela det ökade tilskot-
tet av förskolelärare och mer än så I

(En del av tillskottet går ju också åttill att fylla ut luckorna efter de ko1-
leger som lämnar arbetet, ofta där-
för att det är för dåligt betatil) Men
det är ju flera kommuner än Stoc}<-
holm som behöver och vill ha lek-
skolor. . .

I en dagstidning påstods det arr

Lckskolans dilemma
p å höstkanten i fjol ordnade social-r departementet en konferens om''Samhället och de yngsta'' - en kon-
ferens som ägnades intresse i hela
pressen därför att den stäIlde frågan
om våra bristande resurser när det
gäller vården om de yngsta i blixt-
belysning.

I hela landet har vi 88.000 ieksko-
lor, framhöll byråchefen Ros6n. Ett
allvarligt hinder för den utbyggnad
av verksamheten som det talats om
så mycket och som alla för fråean
intresserade är medvetna om må--ste
ske, är bristen på förskollärare. Även
om kommunerna är intresserade av
att ordna lekskolor så har de inga
garantier för att de får den utbilda-
de personal som de behöver. (Och då
tycl<er de förstås att det är tika bra
att låta bli att göra något . . .)

Efter den konferensen hade man
väntat sig att årets riksdag skulle
få ta ställning till förslag om en
kraftigt öhad utbildningsverksamhet
för att få fram om inte tillräckligt
med förskolelärare på en gång sa

Och så är jag då tillbaka vid min
utgångspunkt: Utan vapen hade
Europas små länder aldrig kunnat
skaffa sig herraväldet över kolonier-
nas väldiga landområden. Utan va-
pen kan de inte upprätthå1la detta
herravälde. Utan vapen i världen
kunde männisl<ornas dröm om ett 1iv
i fred och fördragsamhet som goda
grannar, om framgång och blomst-
ring också lör våra grannar i Asien,
i Afrika och i Latinamerika äntligen
gå i uppfyllelse.

Esther Brinch



En stunds
gym nastik

T-1" här rörelserna stärker benens
IJmuskulatur och ryggens också.
och iir väldigt nyttiga för höfterna I

På tal om det ja: en sjukhusläkare
sade nyligen att av fem patienter
som iäggs in för lårbensbrott är
f y r a l<vinnor. Anledningen till den-
n.a "snedvridning" i 1årbensbrotts-
statistiken är, hävdade han med be-
stämdhet, att kvinnornas lår- och
höftben är skörare än männens. Inte
av naturen men av kvinnornas vana
att ta korta steg. Det gör att det
inte blir någon ordentlig genomblöd-
ning av lår- och höftpartierna och
det re,sulterar i att de blir skörare.
Vilket kan ge tråkiga resultat på äId-
re dagar.

Sätt alltså igång med en stunds
orrmnrcfilr I

1. Striick hiinderna snett ut frdn sL-

dorna, stå, på tå på. ett ben, Igft det
andra sd högt ni kan men i uinkel.
Viirla ben, upprepa rörelserna 5-6
g gr.

2. LUlt e.na benet sd högt ni förmår,
std. piL t(t. på det andra. Är det sudrt
att hdlla balansen sd stöd med mot-
satta sidans hand. Vtitla ben och

upprepa rörelserna några gå.nger.

3. Striick ena armen Jramdt och' den

andra bakåt och tönj kroPPens ena

sida i framåtlutad stiillning. Vtitla
ben och låt andra sidan tiinjas. Det

frestar på. men det gör gott.

4. Bilden behötter ingen törklarirtg
ulom den att man aD htinsYn till
erannarna inunder kanske helst bör
hoppa rep utomhus. -ly'u ndr som-

nlarerT tir i antågande - hoppas ui.

5. Inle heller den hiir bilden behöuer
någ1on liingre lörklaring mon
springer helt enkelt. Auen. det en

bra "utomhusidrott".
(;. Att sparl<,a sig sitilt: i ryggslutet

lörst med det ena benet och sedan

med det andra, ja, det ktinns i Iår-
benet louar ui. Och gör stor nEtta!
Efter det behötter ni Pusta ut ett
tagl !

fr'ågan om förskolelär'areutbildningen
under de senaste årtiondena ägnats
iitta resultatlösa utredningar. Och så
hade vi som sagt en stor konferens
om "SamhäIlet och de yngsta" i hös-
tas. Det ska bli intressant att se vad
riksdagen säger, vad dess kvinnliga
Iedamöter anser om ecklesiastikmi-
nisterns förslag. Och vad familjemi-
nistern Ulia Lindström anser. Hur
mycket vill hon kosta på en utbygg-
nad av lekskoleverksamheten och
den utbildning som är nödvändig för
att få fram erforderligt antal försko-
1eIärare?

RRITA

Liten solskenshistoria
5-äringarna Kent och Bosse sittcr

och kladdar med lera. Kents pappa
är ofta ute och reser och plötsligt
säger Kent:

- I dag har jag fått kort från
pappa, han är i Paris.

Varpå Bosse genast säget':

- Min pappa är också i Paris.
NIen just då l<ommer hans fat'

cyklande förbi plt vägen.

- Ja, men där l<ommer ju din
pappa, säger Kent.

- Han ska bara hem och dricka
eftermiddagskaffe. svarar Bosse.

)ckså en svnbltnktJI

En stor del av }<letssen satt och bet
Lra naglarna. Frökcn säger:

- Ni a,r en bra klass för ni ätet'
inte så mycket snask, men ni har en
ful vana att bita på naglarna.

Varpå Göran utbrister:
- Ja. men tänk så billigt det är!
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Nå.gra au dem sotn
tionslistor för att Jd,

genomarbetade Nacka, Boo och
stöd för krauet om sjukhusets

a:'

Gustausberg med peti,-
förliiggning till Nacka.

EN TII|SFARTIG SKRIFT
Forts. fr. siil 2

rå,d med, polisen och ciuilförsuaret till-
rdd,er det: handskjutuapen tiII att för-
suara sig med, under panik samt till att
auoisa omkritnguacklande atomsjuka,
som kan förutsiittas i hopar uilja till-
tuinga sig hjiilp och skyd,d i skydds-
rurnrnen och hota detn tned smitta.
Dessutom klorkalkslösning ochleller
d,esinficerande uiitska i d,iirtiil ögande
sprutor för att neutralisera srnittlara
och stank frdn de lik som under loppet
au de 3 till 8 dagarna kommer att hopa
sig framför skyddsrurnlnens ingå.ngar.

Varfor har man begått den kata-
strofala blundern i avsnittet OM
ANGREPPET KOMMER att in-
struera radioaktivt förorenade att
"tvätta och borsta Er grundligt, tag
på rena kläder och skor innan Ni går
till skyddsrummet" - när de flesta
kommer att vara skräckslagna, kon-
fysa och ingen kan se, Iukta eller på
annat sätt konstatera hur grundlig
borstningen är, än mindre om tvätt-
vattnet inte är mera radioaktivt än
Ni själv och klädombytet smutsigare
än det Ni tog av Er?

Denna instruktion kommer att göra
det praktiskt omöjligt och moraliskt
hopplöst att förhindra en vidsträckt
okontrollerbar radioaktiv förorening
av alla skyddsrum. Där borde ha
stått:

Missttinker Ni att Ni har fdtt radio-
aktiut stoft på. Er mdste Ni i allmön-
hetens intresse undgå. att uppsöka
andra miinniskor. Ni mdste inriitta Er
sd, gott Ni kan ens&rn i enlighet med
broschyrens anuisningar.

Sök heller inte upp sjukhus, lasa-
rett, sanitetsaudelningar eller andra
offentliga institutioner. Tillfarten till
dessa kommer att i föruiig uara öuer-
belastad och fdr i,nte blockeras. Insti-
tutionen kommer i. alla fall inte att
kunna behandla Er inom öuerskå.d,Ii.o

tid.
fngen, inte ens de mest stu-

pida, skall kunna tro eller säga att
vi är förberedda. Alla skall veta att
vi inte är det - ty vi kan inte
en sekund undvara den
vetskapen.

inte minst "de som sprang i trappor-
na" glada för.

- Det var förresten ett roligt ar-
bete, säger Märta Lager till slut.
Man träffade så många positivt in-
ställda människor. Och just sådana
här former av "grupparbete" skänker
en särskild tillfredsställelse. . .

VS

lats om Nynäshamnstrakten som
tänkbar plats för det nya sjukhuset
och vi blev ängsliga för att höga ve-
derbörande inte förstod hur starkt i
verkligheten behovet av ett sjukhus
var hos o,ss.

På hösten 1953 satte vi igång pe-
titionsrörelsen och besökte praktiskt
taget alla familjer i Nacka, Boo och
Gustavsberg. Hyresgästföreningen
stödde vårt initiativ och på sluttam-
pen hjälpte de oss med namninsam-
lingen. Vi samlade in pengar och
tryckte flygblad som delades ut i hu-
sen - på det sättet gick det sedan
snabbare med själva namninsamlin-
gen, folk var ju förberedda när man
ringde på. Arbetet tog oss tre veckor
och 5.000 namnunderskrifter samla-
des in.

När det var gjort utsåg vi en liten
deputation att uppvakta landstingets
förvaltningsutskott. Där sade man oss

att det saknades befolkningsunderlag
för ett sjukhus i Nacka. Men man
tänkte om... Enbart 5.000 namnun-
derskrifter representerade ju mellan
10.000 och 15.000 människor - un-
derskrivarna hade ju familjer också.
Och när landstinget sedan behandla-
de frågan vid sin ordinarie session
blev det beslutat att Nacka skulle få
det nya sjukhuset.

I höst öppnas det alltså och det är

De sont, "tprnng i trdppornd,"
f nvånarna i Stockholms län får
TIsnart ett nytt sjukhus, Nackasjuk-
huset, som väntas bli invigt någon
gång på höstkanten. Ännu är det ba-
ra ett "skaI", men pampigt nog, och
under sommaren ska det inredas.
Några detaljer om antal bäddar, vi1-
ka avdeLningar det skall inrymma -
det är ännu inte klart. Men att gläd-
jen är stor hos befolkningen ute i
Nacka och Boo och på hela Värmdön,
det kan man nog vara övertygad om.
Så efterlängtat som ett sjukhus va-
rit just därute.

Och allra gladast är nog den lilla
grupp av SKV-kvinnor som på hös-
ten 1953 drog igång en petitionsrö-
relse för att det planerade sjukhu-
set skulle förläggas just tiII Nacka.
Och på tre veckor samlade in 5.000

namnunderskrifter för detta krav.
Vi ber fru Märta Lager, då-

varande ordf. i SKV-avdelningen.
berätta litet om hur det gick till.

- Ursprungligen var tomt reserve,-
rad i Nacka för länets nya sjukhus.
Men så läste vi i en kvällstidning att
Iandstingets förvaltningsutskott be-
slutat bordlägga frågan om v a r
sjukhuset skulie förIäggas. På SKV-
avdelningens möte tog vi upp frågan,
alla var överens om att här måste
något göras för att den allmänna opi-
nionens krav om ett sjukhus just i
Nacka skulle bli hörd. Det hade ta-
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PratsrundLiten

med

Qit qou

T)"t har varit en smula tYst kring
lJ 6i1Gay på sistone och många ur

hennes trogna publik har kanske

undrat vad som hänt med den sköna,

om hon 1ämnat scenen för gott för att

bli enbart hemmafru etc. Tydligt är

att man saknat henne litet varstans

och det är sannerligen inte att und-

ra på.

Git Gay har kallats "vår sista Pri-
madonna", alltsedan Zarai;. Leander

Iämnade revyscenen för att arbeta

mera som solist. Och nog har Git bu-

rit sin primadonneutmärkeLse med

den äran. Hon inte bara spelade pri-

madonna - hon var det! Var det -
och är, ty Git GaY har näPPeligen

Iämnat scenen för gott.

Den gamla sortens revy är dock På

utdöende och ersättes allt mer av en

modernare stil. Följden av detta har

blivit att de artister som också i
fortsättningen ser det som ett oef-

tergivligt ansvar att bara ge publi-

ken det allra bästa, har delvis fått
tänka om, försöl<a omställa sig efter

tidens, och publikens, krav. Detta,

tillsammans med en välbehöviig

verkligt tång avkoppling från aIIt

vad skådespeleri heter, är den verk-

liga orsaken till att Git Gay varit så publik.

osynlig på de svenska revyscenerna

under bortåt ett års tid.
Vi låter henne själv berätta:

- Säg mig Git, är det verkligen så

iila stäIlt med den gamla revystilen

att man måste ändra om också ar-

tisterna för att möta den nya tidens

krav?

- Tyvärr är det nog så. Allt måste

förnyas, varför då inte också revyn?

Min tro är också att detta är till för-
del för genren som sådan. Det är an-

nars alltför lätt att köra in sig i ett

Git Gaa i en parodi på, "BId, iingeln"

fack och sedan helt sonika stanna

där, fast man kanske i själva verket
har så mycket annat att bjuda sin

- När tänker du själv komma till-
baka tiil din trogna publik?

- Först måste det bli en del repe-

titioner så någon verklig "come-

back" kan det inte bli tal om förrän

fram emot sommaren. I form av

turn6er.

- Och vad tänker du då bjuda Pu-

bliken?

- Först och främst en helt nY re-

pertoar. Modernare kupletter, en och

annan visa, en "tuffare" inramning,

om uttrycket tillåtes. . .

- Inget av alla de gamla goda mär-

kena. . .?

- Jo, absolut. En rad av gamla

slagnummer ingår givetvis. Publiken

vill ha blandad kompott och det ska

dom också få. Många av de gamla

fina låtarna och kupletterna är helt

enkelt odödliga.

- Så vi kan alltså hälsa din Pub1ik

att tiil sommaren är du igång igen

under aIIa orn-ständigheter ?

- Såvida inget oförukett inträffar
så är jag det. Tillfoga också i den

hälsningen att iag själv tycker det

ska bli fantastiskt roligt att åter

möta aila underbara människor som

Iyssnar på mig. U. L.
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FRIHTT FRAAT HUI{GER
(.rt FAO:s senaste rapport)

Till De fyra friheterna, i vilka FN
sökt sammanfatta de mest oumbär-
liga av våra mänskliga rättigheter
hör också Frihet från nöd. Det FN-
organ, som har till uppgift att arbe-
ta för förverkligande av detta önske-
mål är, som vi vet FAO (Food and
Agriculture Org.) Framför mig lig-
ger just nu en rapport - och en
utomordentligt intre'ssant sådan
från FAO:s sista sammanträde i Rom
denna vinter, skriven av Gertrud
tr3aer, under många år sekreterare i
Fred och Frihets internationella sty-
relse, numera förbundets rapportör
vid olika konferenser, bl. a. FAO:s,
vilka hållas vartannat år.

Här följer några viktiga punkter ur
rapporten:

Afrika står främst på förhandlings-
listan med översikt, som gäller de 33

Iänderna söder om Sahara, av vilka
17 blivit sjäivständiga under de två
sista åren och 3 under de närmast
föregående. Denna del av Afrika har
sammanlagt c:a 180 milj. invånare,
ett antal, som under de närmaste
tjugo åren beräknas stiga tilt 300
milj. Undersökningen har gjorts av
FAO, i stor utsträckning genom be-
sök i de olika länderna, och i sam-
arbete med resp. regeringar och öv-
riga FN-organisationer.

I tropiska Afrika - tiil vilket en
stor del av området hör - lever 90 0,i,

av jordbruk och därmed besläktade
yrken. Jordbruket är primitivt och
möjligheter ti11 industriell utveck-
Iing ännu mycket avlägsna. Nästan
alla de textilier som behövs inom
området måste t. ex. köpas. Befolk-
ningens snabba tillväxt gör ökad pro-
duktion av föda, bättre utbildnings-
möjligheter och ökade arbetstillfäl-
1en för ungdom trängande nödvän-
diga.

Nuvarande levnadsstandard ger i
genomsnitt omkring 75 dollar per år

- iitet också efter afrikanska förhål-
landen. Möjligheterna att bekämpa
sjukdom och okunnighet genom häI-
sovård och skolundervisning är ock-
så tragiskt små.

I inIäggen från afrikanska delta-
gare betonades det åter och åter, att
okunnighet, sjukdom, vissa sociala
vanor och geografisk isolering på
många platser gav upphov till nuva-
rande fruktansvärda tillstånd. Pro-
blemen måste lösas i ett samman-

r8

hang. Endast så kan fattigdomen be-
segras och ersättas med en levnads-
standard, som mer överensstämmer
med människovärdet.

FAO och FN:s speciella
hjälpfond

För hjälp åt Uländerna har FN i
nära samarbete med FAO lagt upp
en specialfond, som skall uppgå till
100 milj. dollar att förbrukas under
tre år. Av de 159 projekt, som hit-
tills godkänts av fondens styrelse,
har 65 överlämnats tiII FAO för ut-
förande. Mer än hälften av dessa var
igångsatta, när rapporten uppsattes
och flertalet övriga under förbere-
dande. Dessa projekt inlämnas av
resp. länder och utföras sedan med
hjäIp av fonden och i samarbete med
FAO. De är ej att betrakta som väI-
görenhet, men som gemensamt ut-
förda program till allas bästa. Av
kostnaden för de arbeten, som FAO
hittills åtagit sig, inalles 1 milj. dol-
lar, skall omkring hälften bestridas
av de s. k. mottagarländerna. Dr
Hoffman V. D. i specialfondens sty-
relse, avslutar sin rapport för den
gångna perioden som följer: "Vi nöd-
gas ej bara inse det fruktansvärda i
denna fattigdom, vi måste också för-
stå att den är ett hot mot allas vår
säkerhet. Tiden flyger fortare än vi
vant oss att räkna med - - - De
summor det här är fråga om är inte
stora, de är faktiskt små i jämförelse
med de 100 billionerl som världen
varje år lägger ned på vapen och
väpnade styrkor. Med er hjälp kom-
mer det att flyta in nödvändiga me-
del och de skall i sin tur hjälpa oss

att vinna det enda krig som måste
vinnas - kriget mot fattigdom, ar-
betslöshet och ständig ohälsa."

Under diskussionen enades samt-
liga delegater om, att 100 miljoner
dollar "under sammanlagt tre år för
hela världen" visserligen kunde vara
en god början men stode i oerhörd
disproportion å ena sidan till det fak-
tiska behovet, å andra sidan tili den
totala mängd överskottsvaror, som
enligt beräkning produceras under
en sådan tidslängd och vars värde
uppskattas till 7 l12 biljoner dollar.
Det var full enighet om att fonden

lbillion:lmiljon
(i.000.000.000.000)

måste substantiellt ökas, om den
skulle bli mer än ett experiment.
Kanada utlovade omedelbart 5 milj.
"av vilka åtminstone 113 skulle er-
Iäggas i pengar", och Danmark 2

milj. doilar.

Frihet från hunger-
kampanjen (FFHC)

Denna kampanj startades 1960 och
planeras fortsätta t. o. m. år 1965.
Den vänder sig till regeringar i till
F N anslutna stater, till olika organ
under FN såväl som till internatio-
nella och nationella organisationer
och sammanslutningar, många genom
sina ombud representerade på kon-
ferensen. Stora insatser har redan
gjorts av religiösa och andra sam-
manslutningar. Den nederländska
l<ommitten har just avslutat en de-
taljerad plan för sitt första större
projekt i Afrika. Sverige har utfäst
sig att reservera en betydande del av
sin mycket lyckade insamling Sve-
rige hjälper för detta. Kanadas tek-
nologiska institut för behandling av
Iödoämnen förbereder ett kurscenter

- antagligen i Mysore (Indien) - för
att utbilda deltagare från södra och
sydöstra Asien i konsten att tillva-
rata. konservera och distribuera fö-
doämnen. Ungdomens Röda Kors i
Kanada planerar att få till stånd
sholträdgårdar i Sudan och kanske
i Sierra Leone. Detta exempel på en
del möjliga åtgärder.

SjäIva nyckeln till Frihet från hun-
ger i Uländerna ligger emellertid i en
förbättring av jordbruket. Men pro-
blemet måste samtidigt angripas från
så många håll som möjligt, om det
skall kunna lösas inom rimlig tid.

Omedelbart efter denna konferens
samlade FAO representanter för
icke-statliga organisationer till en tre
dagars konferens i vilken 65 ombud
deltog. Dr Sen, FAO:s ordförande,
talade med stort, allvar om kampan-
jens egentliga syfte. Det är inte att
mätta de hungriga detta måste
också göras och krafter skall sättas
in härför - men kampanjens direl<-
ta ändamål är att på jämförelsevis
I<ort tid skapa möjlighet för Ulän-
derna att mycket väsentligt öka sin
produktion av föda.

För detta behövs pengar. tekniska
ledare och experter. De stora sum-
morna måste Uländerna genom lån
anskaffa själva. Men det behövs re-
servfonder: för atL få saken igång
och för att avlägsna de små hinder,
som så gärna fördröjer de stora
handlingarna. Och saken brådskar.
Hungerproblemet har genom den nu-
varande snabba folkökningen fått

miljoner



ja slicka och vifta på svansen som en
verklig hovhund.

Han lade Pin i en bärstol med si-
denförhängen, fyra bärare bar ho-
nom, fyra soldater med dragna vär-
jor gick på vardera sidan av honom,
och före honom gick Överste Gar-
derobbevakaren sjäIv ropande: - Ur
vägen, gott folk, ur vägen!

Överste Fåklädaren lyssnade med
{iirundran till Gardero}rbevakarens
berättelse och gav genast befalln ng
att en hel våning skulle ställas till
Pins förfogande. Här fick han en
stoppad korg med sväIlande dynor
att vila i, två pojkar och två flickor
passadc upp honom både natt och
dag, och varje morgon och afton sat-
tes framför honom en rätt från det
kejserliga köket. Men ju bättre Pin
fick det desto bittrare kände han sak-
naden efter lillebror. och han brir-

jade nästan ångra att han inte följt
den blinde tiggarmunken. Om dagen
smakade honom varken mat eller
dryck och om natten kunde han inte
sova av oro för Kin.

I vilket elände måste du inte befin-
na dig, stackars bror, tänkte han. Om
jag som lever i maklighet och över-
flöd kan känna mig så bedrövad och
olustig, hur sorgsen ska då inte du
framsläpa dina dagar !

Han grät bittert och fann inte
tröst varken i mat eller dryck eller
mjuka kuddar. När nu Överste På-
l<lädaren såg att hunden inte bevär-
digade honom med en slickning eller
viftning, nej inte ens med en blick,
sade han till sin hustru:

- Inte ens bland de kejserliga
hovhundarna har jag sett ett djur
med så förnäma och stolta later. Det
är tydligt att jag inte är den hus-
bonde han drömt sig. Han vill säker-
ligen inte tjäna någon annan än
Kejsaren, som är den förnämste i
Mittens Rike, och iag skulle begå
ett majestätsbrott om jag inte över-
lämnade hunden åt min herre.

Han sammankaliade alltså sitt hus-
folk och sin livvakt och sina släk-
tingar och vänner, och de satte Pin

Om hur Pin hamnade vid det
kejserliga hovet och hur det sedan
gick för Pin och Kin får ni nu
Iäsa här. Vi måste emellertid rät-
ta tiil ett fel som jnsmög sig i
förra numret: författaren till den
här berättelsen heter Hjalmar
Bergman inte Söderberg,
som det påstods i förra numret.
Så nu vet ni det-

i en gyllene vagn, dragen av åtta
vita mulor. En musikkår gick före
honom och spelade, och en musikkår
gick efter honom och spelade, och
såIunda fördes han inför kejsaren
av I{ina, som satt i sin lustgård,
omgiven av sina förnämsta manda-
riner. Kejsaren av l(ina lyssnade
med förundran till Överste Påktä-
darens berättelse och när denne
slutat sade han:

- Vårt kejserliga valspråk lyder:
AIlt på rätt plats. Om detta är den
förnämsta hunden i Mittens Rike,
så sha han också tjäna den förnämste
heLren, och det är ingen annan
än jag.

- Nej, ingen annan än du! ropade
alla mandarinerna, satte upp sina
pekfingrar och bugade sig till jorden.

- Fördenskull, fortsatte kejsaren,
utnämner jag honom tilt kejserlig
Överste Hovhund, och tilt tecl<en på
sin r'ärdighet skall han bära den
stora drakmedaljen på bröstet och
en gul sidenrosett med guldfransar
hring svansen. Det är vår vilja och
hiir sen !

- Det är hans vilja och hör sen!
ropade alla mandarinerna. I tur och
ordning steg de fram och lychönsl<a-
de den nya hovhunden, som tjänat
sig upp till en så hög värdighet på
grund av sitt förnäma sätt.

Ett praktfullt lusthus mitt i de
kejserliga trädgårdarna ställdes tilI
hans förfogande, och han behandla-
des och bemöttes alldeles som en
prins eller åtminstone som en greve.
Men i stället för att vifta på svansen
och skälla av glädje, blev den stac-
kars Pin endast ailt dystrare och
dystrare. Han rörde varken mat eller
dryck och ptslsen hängde som en tom-
säck omkring honom. När kejsaren
av Kina såg att hunden icke heller
ville tjäna honom, blev han både
förbryllad och förgrymmad. Ty om
han, kejsaren, inte vore tillräckligt
förnäm för hunden, vem skulle väI
då vara det? Han sammankallade
alla sina mandariner och sade:

- Denna hund är i sanning så för-
näm att han inte ens vill tjäna kej-
saren av Kina. Skulle det väl i Mit-
tens Rike finnas någon, som är för-
nämare än jag?

- Omöjligt! Omöjligt! ropade alla
mandarinerna utom en, som sade:

- Led ut hunden på gatorna och
torgen och låt honom själv välja sig
husbonde, så får vi se om det i Mit-
tens Rike finns någon, som är för-
nämare än kejsaren.

De satte Pin i en gyllende av ädel-
stenar skimrande vagn, som drogs av
fyra vita elefanter. Första dagen för-
de de honom från den norra stads-
porten till den södra. Folk trängdes
kring vagnen, men Pin såg knappt
åt dem och valde sig inte någon hus-
bonde. Kejsaren själv följde honom,

b"'.dJ:t_- :
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Pt n-Tin-Kin och Kt n-Pi n-Tin
I Överste Skoputsarens hus blev

Pin omhuldad på alla sätt. Han fick
en mjuk matta att vila På, skåIar
med ris, kött och miöik sattes fram-
för honom, och Överste Skoputsarens
hustru och barn tröttnade inte att
beundra honom och hamma och tvät-
ta honom och kela med honom. Men
Pin rörde knappt på svansen, och
fast han var alldeles uthungrad sma-
kade han bara helt litet på maten, tY
dels var han för väl uppfostrad för
att glufsa i sig, dels söride han sin
broder Kin och kunde inte förmår
sig att proppa magen full med läcker-
heter, då Kin måste dela en tiggar-
munks hårcla brödkaka. TiIl slut blev
Överste Skoputsaren både förvånad
och orolig, och han sade till sin
hustru:

- Om det vore en vanlig hund
skulle han vifta på svansen och slicka
våra händer och tacka oss för att vi
upptagit honom i vårt hem. Men sä-
kerligen är han ännu mycket förnri-
mare än jag trodde, och jag gör nog
bäst i att överlämna honom åt min
herre Överste Garderobbevakaren.

Han lade Pin på en kudde och bar
honom egenhändigt till sin förman,
som med förundran lyssnade tiIl
Överste Skoputsarens berättelse. Pin
fick ett eget rum och en mjuk siden-
kudde att vila på och en tjänarinna
tiil sin uppassning. Men han tänkte
på sin stackars bror och visade inga
tecken till glädje eiler tacksamhet.
Slutligen sade Överste Garderobbe-
vakaren till sin hustru:

- Det är aildeles tydligt att vi inte
är tillräckligt förnäma för den här
hunden. Han viil inte tjäna oss. Jag
gör nog bäst i att överlämna honom
till min höge förman, Överste Påklä-
daren, som bor i själva det kejser-
liga slottet. Kanske ska han där bör-

nya dimensioner. Vetenskapen för-
utser, att vid ingången av det nya
seklet - om 39 år - måste man räk-
na med att världens befolkning har
fördubblats. Detta är ett problem av
sådan storleksordning, att det ej kan
läggas ensamt på världens regerin-
gar. Här måste folken komma med.
Det är som direhta länkar till denna
allmänhet, som repre'sentanter för
icke statliga organisationer inbjudes
till FAO:s konferenser. De behövs
där för att väcka allmänhetens en-
tusiasm och för att denna entusiasm
skall ta sig uttryck i praktiska hand-
lingar. S. F.
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buren i en bärstol, och när han såg
att hunden inte valde sig någon hus-
bonde, biev han helt lätt om hjärtat
och sade:

- Där ser ni ! Det finns inte någon
förnämare än jag!

- Det ser vi klart och tydligt, ro-
pade alla mandarinerna.

Andra dagen förde de honom från
den östra stadsporten till den västra,
och det gick på samma sätt. Kejsaren
blev så förtjust att han ville mata
hunden med egen hand, men Pin
morrade missbelåtet och tog inte ma-
ten. Tredje dagen skuile de föra ho-
nom ut på landsbygden. Men just
som de öppnade slottsporten för att
bära ut Pin, mötte de en gamn-ral tig-
garmunk, som ämnade begära en nåd
av kejsaren. Portvakten knuffade ho-
nom omilt åt sidan och började i
samma nu skrika och jämra sig, ty
tiggarens hund hade bitit honom i
benet. Den kejserliga livvakten skyn-
dade till med dragna sablar för att
nedgöra tiggarhunden, då - då reste
sig Pin med ett dovt morrande och
kastade sig med ett grymt gläfs över
vakten. Ack, en sådan uppståndelse
det blev! En sådan villervalla! Vak-
terna knuffades och slogs och ram-
lade över varandra, mandarinerna
tappade sina knappar och kejsaren,
som med spiran i hand gick emellan,
fick så många slag i misshugg att
han skyndsamt drog sig tillbaka in i
siottet. När lugnet sent omsider åter-
stäIlts - se, då var både tiggaren och
hovhunden borta!

Den natten vilade hovhunden Pin-
Tin-Kin på en liten halmkärve vid
sin broder tiegarhunden Kin-Pin-
Tins sida. Tiggarhunden Kin betrak-
tade hovhunden Pin med ömma och
sorgsna blickar och han sade:

- Vad du är mager, stackars bror !

Så dina öron och din svans slokar!
Hur matta och bedrövade är inte
dina ögon! Och vilka tunga suckar
som häver ditt bröst! Med dej har
livet farit hårdhänt fram, stackars
bror !

Pin spärrade upp ögonen och gran-
skade sin tvillingbror, tiggarhunden.
Han var inte fet, men dock vid skap-
Iigt hull, spänstig och vig i sina rö-
relser. FäIIen hade en vacker glans,
ögonen tindrade, öronen spetsades
vid minsta ljud och svansen viftade
nästan beständigt. Pin-Tin-Kin för-
vånade sig och frågade:

- Och hur har du haft det, stac-
kars bror?

- Jag? svarade Kin, jag för det an-
genämaste liv på jorden. Jag älskar
min gode husbonde över allting och
jag är honom till mycken nytta. Jag
le'der hans steg, iag försvarar honom
- som du nyss såg - mot alla för-
olämpningar, och jag vakar över ho-
nom både dag och natt. Jag är i san-
ning den lyckligaste hunden i Mit-
tens Rike och jag skulle inte vilja
byta med någon, nej inte ens med
hovhunden.

- Det tror jag nog, suckade Pin.
Och efter en stund tillade han: Jag
skulle gärna vilja ta tjänst hos din
husbonde.

- Men betänk, sa Kin, betänk att
du är fem minuter äldre än jag. Vad
som passar för lillebror passar inte
för storebror.

- Fem minuter mer eller mindre
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betyder inte så mycket, svarade Pin-
Tin-Kin. Hund som hund! För mej
genast tilI din husbonde!

Och tiggarmunken tog dem båda
två upp i sitt knä, smekte dem och
gladde sig åt att han nu hade två
hundar i stället för en.

Men tiggarmunken var en from
gammal man som under många år
genomströvat Mittens Rike, och
hjälpt sjuka och elända i deras nöd.
Nu var han så skröplig och bräck-
lig att han inte längre orkade vand-
ra omkring, och fördenskull ämnade
han av kejsaren utbedja sig en fri-
stad på sin ålderdom. När dagen
grydde begav han sig åter till slottet
och begärde att bli insläppt. Men
portvakten, som kände igen honom,
höjde sin käpp och ropade:

- Du olycksfågel, som var orsaken
till att jag blev biten i benet, att
vakterna pryglade upp varandra, att
mandarinerna tappade sina knappar,
att kejsaren fick stryk i misshugg
och att den förnämsta hovhund i
världen rymde sin kos, vågar du
komma hit och till på köpet med två
hunorackor? Bort med dig!

Han skulle just till att jaga bort
dem med hugg och slag, då han vars-
nade den kejserliga drakmedaljen,
som Pin alttjämt bar på bröstet, och
den gula sidenrosetten med guld-
fransar kring hans svans.

- Hans excellens hovhunden! ropa-
de portvakten, slog upp porten på
vid gavel och bugade sig ända till
jorden. Med lyftad svans och spet-
sade öron dansade Pin-Tin-Kin på
ett outsägligt förnämt och älskligt
sätt in i slottet, föIjd hack i häi av
broder Kin och tiggarmunken. Alla
dörrar öppnades på vid gavel, alla
vakter bugade sig ända till marken,
och snart stod de aIIa tre i den stora
rådssalen, där kejsaren av Kina satt
på sin tron omgiven av sina manda-
ri.ner.

- Hovhunden har återvänt! utro-
pade alla mandarinerna utom eD,
som sade:

- Hovhunden har valt sig en ny
husbonde!

När nu kejsaren såg att hunden
övergivit honom för att söka tjänst
hos en tiggarmunk, blev han uto,m sig
av blygsel och bestörtning. Han frå-
gade sina mandariner om det kunde
vara möjligt, att hunden höIIe sin
nya tjänst för mer än den gamla?
Och de svat:ade med en mun:
- Omöjligt! Det är en riktig gåta.

Då log den gamle munken och
sade:

- Kanske är det en gåta för er,
men jag skall genast lösa den. Hun-
den Pin-Tin-Kin har aldrig Iämnat
sin tjänst, stormäktige kejsare, ty
han har aldrig tjänat dig. Här i slot-
tet blev han endast betjänad, och
tjänade han någon, så var det endast
sig själv. Nu tjänar han mig och är
mig till stor nytta. Och gåtans Iös-
ning är denna: Bättre att vara en
tiggarhund än en onyttig hovhund.
Men därav kan man ingalunda draga
den slutsatsen, o kejsare, att jag
skulle vara för mer än du.

- Och vad kan man då draga för
slutsats? undrade kejsaren. Tiggar-
munken ville ogärna svara på den
frågan, ty han var en beskedlig och
belevad man, som ogärna sårade nå-

7 KÖKSHA.NDDUKAR
BLIR EN KLÄNNING

Handdukarna placeras sd, att bå,r-
den utgör kliinningens dekoration:
tuå. gå.r åt tilt framstycket, diir tuå,
bå,rder möts fram, en till rAggen,
som saknar bård, resten tiLI kjolen,
dd,r tud. bå,rder möts fram och de
and,ra kommer d.t sidan bakå,t. Ats
bitar som blir öuer fd.r ui en liten
snibb tiLL hdret. Lgcka till!

gons känsior. Men kejsaren blev
mäkta vred och ropade:

- Ut med språket, eller jag hugger
huvudet av dig! Då sade munken:

Därav framgår, o kejsare, att
hunden Pin-Tin-Kin är klokare än
kejsaren av Kina.

Det var en gruvlig majestätsför-
brytelse att säga så, och alla manda-
rinerna störtade fram med dragna
sablar för att hugga huvudet av mun-
ken och hans hundar. Men kejsaren
fann det löjliet att hunden Pin-Tin-
Kin kunde anses klokare än själva
kejsaren av Kina. Han brast ut i ett
hejdlöst skratt. Och när kejsaren av
Kina skrattar, måste alla hans man-
dariner skratta, och när man skrat-
tar kan man omöjligt hugga huvudet
av någon, vem det vara månde. På
så sätt skonades tiggarmunken och
hans hundar. Men kejsaren skrattade
så att han ramlade ner från tronen.

När hans mandariner hjäIpt ho-
nom upp igen, och sedan han torkat
sina tårar och snutit sig och druckit
ett glas vatten, befallde han att man
skulle ställa i ordning ett nätt och
prydligt litet hus åt munken och
hundarna. Där bodde de i många år
och levde i fröjd och gamman och
god sämja. Pin-Tin-Kin och hans
tvillingbror åtnjöt en sådan allmän
aktning, att ingen hovhund i hela
Mittens Rike kunde vara mer aktad
än de båda tiggarhundarna. Och vet
du varför?

Jo, därför att de vil1e göra nytta
här i världen!



Spaghetti ä la Claire

Man behöver:
Spaghetti

1-l tlt hg rökt skinka
riuen ost

e'n liten rödlök
matf ett

Koka spaghettin i rikligt med lätt-
saltat vatten, häll upp den i durch-
slag när den är mjuk och låt den rin-
na av väI. Tag fram en stor stekpan-
na och lägg i ganska rikligt med mat-
fett. Skär den rökta skinkan i små

En sak som alla husmödrar i det
höghus där vi bor värderar högt
är den s.k. mekaniska ventilationen.
Såväl i kök som i badrum har samt-
Iiga lägenheter ordentliga fläktan-
ordningar som inte syns, bara hörs.

Det finns ju bra köksfläktar i han-
deln, inte så billiga precis men effek-

bitar och bryn en liten aning. Stjälp
så i den väl avrunna spaghettin och
vänd massan med stekspaden ide-
ligen, ideligen. Spaghettin skall suga
åt sig fettet och man måste se tiII
att ingen stekyta bildas. När den är
färdig avsmakas den med salt, stjäl-
pes upp på hett fat, beströs rikligt
med riven ost och slutligen med den
finhackade rödlöken.

Försök, det smakar förträffligt! Ett
glas rödvin till för den som tycker
om det gör inte rätten sämre.

tiva - om de är riktigt installerade
förstås !

I Byggnadsstyrelsens anvisningar
till byggnadsstadgan avråddes för ett
par år sedan från montering av höks-
fläl<t i flerfamiljshus. Nu har emel-
lertid Byggnadsstyrelsen modifierat
denna bestämmelse och medger ntr
köksfläkt i alla fastigheter utan me-
kanisk ventilation under förutsätt-
ning att imkanalerna mynnar fritt
ovanför' skorstenens överkant och att
de äger föreskriven täthet.

Byggnadsstyrelsen påpekar vidare
vikten av att friskluft tillföres på
rätt sätt när fläkten är igång och att
fläktfabrikerna tillhandahåller nöd-
vändiga anvisningar för riktig l<öl<s-
ventilation.

_)
3 Den styva papprullen som finns
inuti hushållsrullen och folierul-
len kastar jag aldrig bort - den
är så bra att rulla nystrukna små-
dukar på, särskilt de nu så moder-
na tabletterna. Men kom ihåg att
de bör rullas med rätsidan utåt an-
nars viker ändarna upp sig när du-
ken kommer på bordet och då tvin-
gas man i alla fall ta fram stryk-
järnet.

Den där papphylsan från hus-
hållsrullen är också ett utmärkt
skydd för trävispen, som annars
spretar åt alla hålt i kökslådan.
C Ett bra sätt att skydda eggen
på de vassa hushållsknivarna är att
fästa en tvärgående trälist mitt i
lådan och förse denna list med en
rad smaia jack, i vilka knivbladen
sticks ner.

O En av de främsta anledningar-
na till att krukväxterna inte trivs
i den moderna våningen är ofta att
Iuften är för toru. Det kan avhjäl-
pas genom att man använder yt-
terkruka till dem. Denna bör vara
2-3 cm vidare än innerkrukan.
Mellan krukorna lägger man så
singel eller grus, oeh ser tiil att det-
ta alltid hålles fuktigt. Ni ska se
att växterna börjar trivas bättre!

Berta

Koksflakt i flerfamiljshus
Rätt rätt

Olämpliet

QLao l;ll* malurå,
Spaghetti brukar alla tycka om

och lättiagat är det. Här tänkte vi ge

er besi<l'ivning pal en spaghettirätt -
själva hal vi fått den av en schwei-
zisk väninna och har till hennes ära
döpt den tiil

Kncp oclr råd

"fråo hanclig

\_
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*l ,a !.-rvo*

blev man över den hyenementali-
tet som exponerades då UIla Pers-
sons stoft fördes bort från fynd-
platsen. Hur ser de människor ut
inuti som kan sätta sig i sin bil
och ge sig iväg som vore det en
söndagsutflykt, för att bevittna
ett så trist och makabert skåde-
spel som detta? Och som till och
med tar sina barn med sig! Raden
av parkerade bilar längs vägkan-
ten, hopen av nyfiket stirrande
människor, mamman med barn-
ungen på armen - nej, det var
för otäckt. Och en fråga instäIler
sig: varför visar man sådant här
i TV? Och varför ska pressen

ägna spaltkilometrar åt spekula-
tioner kring ett sådant här fall?
Det kan då inte vara ägnat att
underlätta polisens arbete för att
finna gärningsmannen, snarare
tvärtom. För den döda flickans
mor, vilken tortyr måste inte all
denna publicitet vara!

Man blir upprörd över så myc-
ken hjärtlöshet. Och spekuleran-
det i en del personers tarvliga
sensationshunger - och vinstbegä-
ret. För lösnumren går naturiigt-
vis åt?

n^0
41a,+r i4

/t t-.
.I.f;^'"IreÅÅ)

blev man över att läsa om de 800

vitala åldringarna i Norrköping
som fram i april ordnar en egen
utställning som de kallar "Lyck-
liga äldre dar" och som vill visa
hur livet kan fyllas med glädje
och mening även när man av å1-

dersskäl lämnat arbetsmarkna-
den. En kiubb med 800 medlem-
mar ska visa åldringsgymnastik
och folkdans, framträda med eget
musikkapell och ett kabar6gäng
(medelålder 75 år!) ska bjuda på
munter underhållning. Efter kon-
sumentinstitutets mönster har
kvinnliga medlemmar sytt klä-
der som ska visas vid en manne-
känguppvisning där bl. a. en 85-

årig pensionär "går mannekäng".
Stiligt verkligen! Bakom det hela
står Hemhjälpsnämnden i staden
och Stiftelsen Pensionärshem.

Låt oss hoppas att norrköpings-
id6n kommer att stimulera andra
till liknande initiativ.

Två är och redan "hopsydd"

ll/T in senaste kärlek heter Björn.
IYIrn ung man med strålande
bIå ögon och ett smittande skratt

- kort sagt en yngling med far-
lig charm. Titl de hans egenska-
per som redan tvingat åtskilliga
kvinnor på knä hör en påfallande
företagsamhet och stor vighet.
Den finess med vilken han gör
uppvisning i kullerbytteslagning
kan få hjärtat att smälta hos vem
som helst. Och så är han så väI-
växt. I maj blir han två år.

Vid en festlig tillställning jag
var med om för några år sedan
lyckades säIlskapet dela upp sej
i två grupper: den ena omfattan-
de alla far- och morföräldrar, den
andra vanliga dödliga. Barn-
barnsgruppen, som vi kallade den,
utmärkte sej för stor skrytsamhet,
det var rent äckligt, tyckte vi i
vanliga-dödliga-grupp€n, där det
dels fanns sådana som mänskligt
att döma hade utsikter att någon
gång i framtiden bli inräknade i
far- och morföräldraklanen dels
sådana vars chanser av ålders-
skäl var lika med noll. Till de se-
nare hörde jag.

Men - man ska aldrig förtvivla!
När min kära syster blev farmor
utnämnde jag mej själv på ståen-
de fot till vicef armor. (Nu
är det kanske någon som med
hänvisning till ovanstående pre-
sentation av gossen kommer med
påståendet att jag visat mej vär-
dig medlemskap i de skrytsam-
mas grupp, men det bekymrar
rnej inte det ringaste.

Trots all kärlek och omsorg har
gossen redan hunnit få sina tör-
nar i livet. Tre stycken på den
korta tiden av 5 veckor. Först en
svår förkylning, den första i hans
liv. med feber som rakade några
streck över 40 grader. Tillkallade
jourhavande läkaren frågade: "Är
barnet alltid så slött?", rekom-
menderade omedelbart besök På
barnsjukhus eftersom han själv
"inte haCe erfarenhet av barn-
sjukdomar", tog 55 kronor för be-
söket och försvann. På barnsjuk-
huset fick Björn en spruta och ett
recept på penicillin, det kostade
bara 20 kronor. Efter några dagar
var han i form igen.

I huset finns också taxen Tuff
som är en otroligt tålig lekkamrat,

och till och med finner sej i att
bli släpad i svansen eller öronen,
när han inte vill komma dit gos-
sen vill ha honom. Men också han
har sin svaghet: det är matte, som
han älskar så hett ett hundhjärta
förmår. Innan rivalen kom till
världen hade han vant sig vid att
med en suck av välbehag ringla
ihop sej vid mattes fötter när hon
tog sej fem minuter på soffan.
Svartsjukt bevakar han denna
rättighet och det var anledningen
till att Björn fick sin andra törn
i iivet: när gossen också kröp upp
på soffan högg Tuff till. Det blev
guskelov ingen blodsutgjutelse
men några röda märken på den
lilla handen efter hundens tänder.
Det renderade den senare stryk
och arrest, Björn, som inte är
långsint, var den förste att klap-
pa om Tuff när han släpptes ut
ur arresten.

Så lätt gick det inte vid den
tredje svåra törnen, när gossen

under livlig lek med Tuff sprang
rätt mot ett värmeelement och
fick ett jack i huvudet. Blodet flöt
ymnigt och den förskrämda mo-
dern fick handlöst kasta sej och
barnet i en bil och uppsöka sjuk-
hus. Där sydde doktorn ihop så-
ret och modern påstår att smär-
tan den gången gossen kom till
världen var ett intet jämfört med
de kval hon måste utstå när hon
hörde hans förtvivlade gråt in-
ifrån doktorns mottagningsrum.

Den persen giömde Björn inte
lika lätt som Tuffs tänder. När
han en dryg vecka senare skulle
förevisas på barnavårdscentralen
började tårarna trilla så snart han
fick se doktorn i sin vita rock.
Med nöd och näppe fick man ho-
nom kvar på vågen så länge att
man kunde fastslå att viktöknin-
gen var normal. Sen fick man ge

upp. Han ser ut att vara i fin kon-
dition sa doktorn,

Och nu går vi omkring med bä-
van i sinnena. Om måndag sl<a

Björn ha sin tredje och sista po-
liospruta. Förut har han inte va-
rit rädd men hur kommer han nu
att reagera? Vi fruktar det vär-
sta och har diskuterat att skaffa
oss vita rockar allihop för att om
möjligt befria honom från räds-
lan för vitrockarna. GRETA
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Konsord nn 3-4 "schweizarna f0,
A-uapen"

lydde rubriken i en morgontid-
ning måndagen den 2 april, dagen
efter den s. k. folkomröstningen
om kärnvapen eller ej i Schweiz.
Den så kallade folkomröstningen
säger vi, därför att det var bara
ena delen av folket som fick del-
ta i den, kvinnorna fick stanna
hemma. Det var alltså männen
som tillfrågades. Inte stort mer
än hälften av dem hade mött UPP

(valdeltagandet uppgick till 54,9 0/0

av de röstberättigade) och av des-

sa var det nära två trediedelar
som glatt skänkte bort bestäm-
manderätten i kärnvaPenfrågan
till regeringen.

Om Schweiz liksom i andra ci-
viliserade länder också den andra
hälften av befolkningen - kvin-
norna - fått säga sitt ord i en
fråga som kan säUa liv eller död
för dem och deras barn är det väl
inget tvivel om att resultatet skul-
le blivit ett annat.

Vågräta ord

1. Vintern rasat ut bland. . .

6. Ett hem för flitiga små
9. Brukar höra till de moderna kYI-

skåpen
10. Vill man den butik man trivs med
11. Viktig ingrediens i pojkboken
12. Kan man servera potatisen
14. Fågel som hör ihop med våren
15. Slöa
1?. Har med vårt dagliga bröd att

göra
19. Det vårt liv fylls av
21. Otillgäng1ig
23. Ort känd för sin marknad
25. Tillfreds
28. Därifrån får vi fint papper
29. Firas i augusti

Lösning till korsord nr I

Pristagare:

1:a pris: Fru Emy Spångberg, Vin-
tergatan 7, Sundbyberg.

2:a pris: Fru Solveig Berge, Tor-
sten Almsgatan 39, Hägersten.

3:e pris: Fru Svea Olsson, Ham-
marsmedsgatan 28, Göteborg N.

30. Skarpt verktyg
32. Sådant lag har man hört talas om
33. Göra i ordning mat På fat

1.
2.
3.
5.

6.
7.
B.

13.
16.
t7.
18.
20.
22.
24. Kan både nålar och repliker vara
26. Gör ni väl med era barn
27. Gör skada i skogen
31. Kommer man genom dörren

Lösningarna skall vara oss tillhan-
da senast oen I juni. De tre först
öppnade rätta lösningarna belönas
med bokpriser. Märk kuvertet "Kors-
ord nr 3-4".

Vårpromenera i

Lodräta ord

Har med mod att göra
Verktyg
Vet vad körslor är
En uthugSning i skogen och kan
man på dörren
Äterkastar
Gossnamn
Är en del flaskor
Ett rejält steg
Erlander
Vanligt uttryck för motgång
Kan man bli av en knäskada
Sedan
Ort i Västerbotten

Algerietmöte Avesta

Söndagen den 18 mars genomför-
de SKV-avdelningen i Avqsta ett of-
fentligt möte, som samlat drygt 200
personer. Talare var red. Rita Vinde
och ämnet det algeriska folkets kamp
för frihet och oberoende. Hennes
framställning av förhållandena i Al-
geriet och hennes klara ståndpunkt-
tagande för algeriernas kamp, det ut-
tryck för varm solidaritet med de al-
geriska kvinnorna som hennes fram-
ställning var genomsyrad av - allt
detta gjorde ett djupt intryck på pu-
bliken, som tackade henne med var-
ma applåder.

Programmet omfattade också mu-
sik av Avesta ungdomsorkester (16
musicerande ungdomar) och sång av
Göingeflickorna. En kollekt på 160
kronor insamlades till de algeriska
flyktingbarnen.

D'0r0-sk0r

SKOSALONGEN TRULLO.D'ORO

Tru llo
Völj rötto skor för promenoderno i stoden och på londet.

völi TRuLto D'oRo-sKoR
Senoste nytt från itoliensko skofronten för domer och herror.

Titto in redon i dog till

Roslogsgoton 17. 30 91 79
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Skånes SKV-kvinnor
ställer två viktiga frägor

inför landstingen

Samma fråga som Luleåavdelnin-
gen förde fram för Norrbottens läns
landsting - om förebyggande hälso-
l<ontroll för uppspårande av ev. can-
cersjukdomar hos kvinnor och
som förde till att i Luleå cancerun-
dersökning av kvinnor inlemmades
i den pågående allmänna hälsokon-
trollen, har SKV:s skånedistriht ak-
tualiserat inför landstinget i Ma1-
möhus län. I den skrivelse som av-
1ämnats till landstinget uttrycker

Modernt ton-i-ton
Bhr,s och kjol kiinner n'Lan sig

ibland kanske inte riktigt "klddd" i,
men hiir har ni en uå.rdad lcombina-
tion som bd.de ser fin ut och iir lött
att sA. Den består aD en mörkare
kjol med tuå. motueck fram och en
utanpd-blus i t"jusdre ton-i-ton som
kniipps modernt åt ena sidan.

Blusen, iir iirm,lös på uå.r teckning,
och sd, uill ju må,nga ha den i å,r,
men giuetuis kan den lika bra ha en
liten iirm. Den sgs rned bdtformad
ringning och, kniipps riitt lå.ngt dt
uiinstra sidan. Ett litet bgstueck un-
der armen ger riitt fall. Blusen bör
Dara rdtt ld,ng och har knEtskiirp
Itnutet t rosett.

Tgget? Bomullstgg iir det biista
och liitthanterligaste aD alla mate-
ri,al för hemsömmerskam. Viilj fiir-
gerna ton-i-ton som iir så. modernt
eller t. er. tnönstrad blus rned en-
fiirgad, kjol i, nd.gon au blusmönstrets
fiirger. De flesta suenska bomulls-
uiiuerierna har i d,r kommit ut med
sådana matchande fiirgstiillningar,
och hittar ni i,nte er fauoritkombina-
tion i den första affiiren s& gå hellre
till en a,nnan affiir.

Ur innebållet:
De dör på gatan fastän det är
fred
En livsfariig skrift
Äldringsvården - vår största
sociala fråga
Hur jag Iärde känna dig
Glashänder - en hjälp för reu-
matiker

g Var finns de kvinnliga
tekterna?

; Lel<skolans dilemma
j Bot för glas i kras
O De som "sprang i trappoLna"
g Liten pratstund med Git Gay
j f'rihet från hunger
1 Novell, kåserier. hem och

hushåll. sömnad, barnsidor,
korsord lrr. m.

OMSLAGSBILDEN:
Vår i Stockh.olnt

man sin tillfredsställelse med den
nyss påbörjade hälsokontrollen i
1änet (detta var i mitten av februari)
samtidigt som man enträget hem-
ställer om att denna ska utsträckas
att omfatta också undersökningar i
cancerförebyggande syfte på kvin-
nor i de å1drar som är särskilt ho-
tade av cancersjukdomar.

Skåneslatten sämst ställda
ifräga om skolbespisning

Den sämsta statistiken i landet be-
träffande skolbespisningen ståtar de
båda skånelänen med, framhöIl
SKV:s skånedistrikt i skrivelser till
landstingen i Malmöhus län och Kri-
stianstads iän. I skrivelserna, som
är dagtecknade den 16 februari fram-
hålles att eftersom kommunerna,
som har att ordna skolbespisningen,
fortfarande tycks tveka med att in-
föra den, bör landstinget använda
sina befogenheter för att påverka
kommunerna i rätt riktning. Det sker
en uppenbar orättvisa mot barnen
och föräldrarna på de orter där man
fortfarande underlåter att ge dem en
förmån som man på andra orter åt-
njutit i många, många år.

Sr'"nrku Kvin nors

Vänstertorbund (S KV)
uppstod år 1931 och har utvecklats
ur föreningen Frisinnade kvinnor,
som bildades LgL4. Det bygger på
samarbete mellan olika åsiktsrikt-
ningar och har därvid alltid hävdat
sin tro på kvinnornas särskilda upp-
gift för fredens sak och övertygelsen
att samhället måste omdanas till att
motsvara även de kvinnliga medbor-
garnas behov.

SKV är sedan maj 1946 svensk
sektion av Kvinnornas Demokratiska
Väridsförbund (KDV), som omfattar
över 200 miljoner kvinnor i B0 länder.
KDV och dess nationella organisatio-
ner kämpar för att vinna och prak-
tiskt förverkliga koinnornas riittig-
heter: rätt att rösta och att väljas,
rätt till arbete, till lika 1ön för lika
arbete och till befordran; rätt till un-
dervisning och yrkesutbildning och
till social trygghet för moder och
barn.

KDV och dess nationella organi-
sationer kämpar för att tillförsäkra
alla barn ett lgckligt li,u i trygghet;
undervisning och goda bostäder, häI-
sovård, sund litteratur, goda fritids-
sysselsättningar. KDV vill samla ali
världens kvinnor oberoende av hem-
ort, ras och livsåskådning till för-
svar av freden.
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