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VID UMEÄ LASARETT hAT MAN iN-

vigt och tagit i bruk den radioterapeutis-
ka jubileumskliniken, som för övre
Norrland får stor betydelse. Tidigare har
denna landsändas cancersjuka varit
hänvisade till radiumhemmet i Stock-
holm med de långa resor och långa vän-
tetider det inneburit. Den är Sveriges
fjärde jubileumsklinik och har en ut-
rustning av högsta internationella klass.

Fem miljoner har den kostat.

*
FRÄN OCH MED I VÄR bliT dct lät-

tare att hitta förnamn tiil våra små tel-
ningar'. En bok med 2.000 namn, som
på uppdrag av Nämnden för svensk
språkvård sammanställts av fil. lic. Ro-
Iand Otterbjörk, kommer ut på bokhan-
delsdiskarna. Boken är dels en inven-
tering av glömda namn och dels upptar
den aila användbara namn i almanac-
kan och berättar i båda fallen vad nam-
nen betyder och i vissa fall vilken lands-
ända de har speciell anknytning till'

*
ETT STtrG i rätt riktning har Dagens

Nyheter tagit i och med att uppdelning-
en på manliga och kvinnliga platser i
annonsspalterna slopats. Avgörande är
således irrte längre om ingenjör så eller
så är man eller kvinna utan vilka kva-
lifikationer vederbörande besitter. Hop-
pas vi.

TTLIPRII.ITFN@.'
l',n#i"'-'^ | Portioneringsbiträde ;

Itill lunchrum. Gärnr
I röndåqurbct.

*
LIKASÄ försvinner begreppen "man-

Iig" och "kvinnlig" slöjd från skolche-
mat. I den nYa skolan som håller På

att ta form skall pojkarna på mellan-
stadiet undervisas i textilslöjd minst 20

lektioner och flickorna i träsiöjd lika
många timmar.

*
STORA PRISHÖJNINGAR hAT gC-

nomförts under de senaste två åren när
det gäller frisörsalongernas tjänster.
Av cn undersökning som statens pris-
och kartellnämnd giort, framgär, att se-

dan 1960 har hårkliPPning ökat med

20 o o. Tar man 1959 som jämförelseår

blir ökningen 35 oh.

2

sen sis/
Stigningen varierar i landet. Stock-

hohn är värst med 40-45 %. Malmö har
nöjt sig med 20 %.

*

övnnenFÄLHAVARtrN känner sig

oroad och tycker att militäranslagen är
för snålt tilltagna, bekänner han i en

interviu i Arm6nytt. Han anser obe-

tingat att Sverige som ett litet land bör
hänga med i den stora l<apprustningen'

*
DET ANStrR emellertid inte riksdags-

man August SPångberg (s) med flera,
som i årets motionsflod yrkat avslag på

Kungl. Maj:ts äskande om en ökning
av försvarsutgifterna med 406 miljoner
kronor. "Denna miljardrullning för im-
produktiva ändamål medför förutom de

höga skatterna eftersläpning på viktiga
områden inom socialvården, undervis-
ningen och bostadsbyggandet osv.". Det

heter vidare i motionen att Sverige kan
hävda sin alliansfria utrikespolitik med

ett neutralitetsförsvar av betydligt 1äg-

re kostnader än för närvarande.

*
"ALLMÄN AVRUSTNING UNDER

KONTROLL" och "Und6nPlanen ett

steg på vägen" lyder de två punkter som

skall behandlas på den "Kongress för
avrustning", som hålles i Stockholm den

2l april och för vilken ett stort antal
kända fackföreningsmän, teologer, för-
fattare och konstnärer förenat sig i ett
upprop till Sveriges fo1k.

*
Må denna kongress bli till en freds-

manifestation som skall få Ög att tän-
ka om och sliPPa sina bekYmmer om

rustningsmiljarderna räcker eller inte!
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Suenska Kuinnors

OMSLAGSBILDEN: Sophio Loren hor lönge
vorit en levonde illustrotion till den inhu-
mono och föråldrode öktenskopslogstift-
ninqen i ltolien' Nu tycks emellertid poret
Lorän-Ponti undgå det hotonde bigomi-
ötolet. Deros juiister hor funnit ott det
"mexikonsko" öktenskopet kon ogiltigför-
kloros.

Vansterförbund
uppstod år 1931 och har utvecklats ur
föreningen Frisinnade kvinnor, som bil-
dades 1914. Det bygger på samarbete
mellan olika åsiktsriktningar och hat'
clärvid alltid hävdat sin tro på kvinnor-
nas särskilda uppgift för fredens sak
och sin övertygelse att samhäIlets måste
omdanas titl att motsvara även de
kvinnliga medborgarnas behov.

SKV är sedan maj 1946 svensk sek-
tion av Kvinnornas Demokratiska
Världsförbund (KDV), som omfattar
över 200 miljoner kvinnor i B0 länder.
KVD och dess nationella organisationer
kämpar för att vinna och praktiskt för-
verkliga kuinnornas riittigheter: tätt att
rösta och att väljas, rätt till arbete, till
li}<a lön för lika arbete och till beford-
ran; rätt till undervisning och yrkesut-
bildning och till social trygghet för mo-
d.er och barn.

KDV och dess nationella organisatio-
ner kämpar för att tillförsåkta aLLabarn
ett lyckligt liu i trggghet; undervisning
och goda bostäder, hälsovård, sund lit-
teratur, goda fritidssysselsättningar.
KDV vill samla all världens kvinnor
oberoende av hemort, ras och livsåskåd-
ning till försvar av freden.



ut ser po

UCITAN

Om man skulle samla ihop en hand-
Iull fotk. som tänkte sej ut på stan för
att köpa någonting nytt i textilväg. och
sedan fråga hur mycket de visste om
det material de fick med sej hem i pa-
ketet! Det är, vid alla nornor, inte så

lätt att veta något alls, när man hoppar
bums i en flod av nya vävnader och
garner så fort man sticker näsan i en
tygaffär. Expediter står ju gärna till
tjänst med en nävc konstiga ord som

förklaring på ens frågor. Men man fär
inte reda i det så lätt, det kräver fak-
tiskt att man riktigt uppmärksamt läser
igenom beskrivningen på alla nymodig-
heterna.

Nu var det så här: i en familj hade

husets ursprungliga tvä vaddtäcken bli-
vit utslitna. Här skulle skaffas nya.

Karln i huset hade för ögonblicket lite
ledigare på jobbet än frun, så han åtog
sej köpet. De två var eniga om att "ny-
lon" skulle det bli. Eftersom ingen av
dem hade annat än rätt dunkla begrepp
om detta ord så gjorde det iu inget att
skicka honom i stället för henne.

Han inträdde i en stor och välsorte-
rad affär för sådana ting. Såg på täcken

och betänkte de upplysningar han fått
om att täckena var tvättbara. Den som

skriver det här har också blivit lite vil-
sen av att läsa om alla dessa material,
som man förstås måste pröva först hem-

mer. innan man kan avge något säkert
omdöme.

"spinn, spinn du dotter min
suntetisk cir nu traden din"...

Det föijande får ailtså bli funderingar
för och emot konstfibrer, utan alla an-
språk på uttömmande upply5n1ng"t.
Sådana kan man få i Konsumentinstitu-
tets Råd och Rön no. 2, februari 1963.

Det finns två grupper av konstfiber.
Den ena är gjord av ämnen som finns
i naturen, gran, bomull, äggvita ur
sl<ummjölk. De kallas

Regenerode fibrer,

varav rayon är en stor del; vistt'a, bem-
bergsiden och tricel är välbekanta.

Den andra stora gr-uppen är

Syntetf ibrer,

som är framställda helt l<emiskt av ke-
misha r'åvaror som blandas med var-
andra. De vanligaste är nylon, perlon,
(samma sal< med oliha tillverkningslän-
der) dacron och terylene; courtelle, dra-
lon och orlon.

Det positiva först: det är klart, att
om man kan tvätta sina nya täcken i en

tvättmaskin så komtner man att göra
det, och g'öra det ofta. Vilken enorm
vinst på hygiensidan ! Gamla tiders täc-
ken var alldeles för besvärliga att göra
någonting åt. Blöta dem var liktydigt
med att få dem förstörda. När de biev
för ruskiga utanpå så sydde man nytt
tyg på dem.

Vad annars?
När man blöter ett konstfibertäcke

så torkar det snart igen och blir fräscht

och fint. Konsten är bara att få in de
två i tvättmaskinen utan att knöla ihop
dem för mycket. Och att sen ha nån-
stans att hänga dem.

En dam som hette Elsa Törne gav i
seklets början ut några böcker om hem-
skötsel. Ett långt kapitel ägnar hon åt
sängarna och föreslår nya bäddtyper.
Hon hade nämligen upptächt hur bra
det vore om alli:l i en familj kunde bäd-
da sin cgen, {örenklade säng. Bomulls-
stoppade täcken gillade hon inte. Detta
var 1906. Jag citeral': "Hur mjuka de än
åiro, åiro de dock mogna för etnogra-
Iiska museet, ty de äro ej hygieniska.
Vi andas med hela vlir hud lika väl som
mcd vära lungor, men då vi rulla in
hela vår kropp upp till näsan i ett luft-
tätt täcke, ja, än mer stundom sticka
näsan in under det, då sjäIfmörda vi
oss, städadt och iångsamt." Slut på ci-
tatet.

Det där hade hon bestämt rätt i. Men:
är det alideles säkert att det inte gäller
"nylontäcken" också? Och så har man
en känsla av att man inte ska glömma
bort

Filtorno,

av ylle eller konstmaterial, men av god
kvalitet. De är hygieniska, sköna, ganska
iätt-tvättade och -tolkade och håller
sej bra genom iiren.

Kaln i huset var helt fundersatn.
Chiuan.

ui hqr

ldst...
I tidningen Morgonbris nr 4 förklarar

Gudrun Sandström "revolt mot kaffe-
kokandet".

vi är inte nöjda att enbart bli
betraktade som föreningslivets kaffeko-
herskor, utan vill bli medhjälpare. i för-
eningslivet och i samhällsarbetet. Men
är vi för få eller är vi dåligt rustade?
För få om yi jämför oss med våra man-
liga kamrater, för dåligt rustade om vi
tänker på våra organisationer. Mycket
beror på oss l<vinnor, men mycket beror
också på männens oviija att ha oss med.

Ofta har vi blivit utl<onkurrerade med

redan erfarna kommunalmän när man
satt upp l<andidatlistorna. Man tänker
inte på, att även en kvinna får erfaren-
het när hon deltagit en tid i arbetet."

ungdomspsAkiqtri
Dr John Takman är välkänd som ung-

domspsykiater, debattör och pedagog.

Sedan 1949 har han varit verksam som
socialläkare vid Stockholms stads bar-
navårdsnämnd. Han är också huvudlä-
rare i socialmedicin vid Socialinstitutet
i Stockholm. I en volym som utkommit
i bokförlaget Libers universitetsserie
(Ungdomspsykiatri En orientering, 16: -)
har han samlat en del material från
sin mångåriga praktik. Det vore synd
om denna bok endast kom att läsas av
Iäkare, socialarbetare och andra som är
rent yrkesmässigt intresserade av den.
De flesta avsnitten bör kunna fungera

som värdefull orientering för alla som
är intresesrade av ämnesområdet, i
synnerhet som författaren är under'hål-
lande och ibland uppkäftig samtidigt
som han levererar en mängd sakmate-
rial. De medicinska termerna är väI
ransonerade och bör inte avskräcka nå-
gon. I slutet av boken finns f. ö. en an-
vändbar samling definitioner på en rad
fackuttryck.

Takmans bok kommer till använd-
ning som kursbok för bl. a. medicinare
och socialstuderande. Som sådan är den
befriande okonventionell men säkert
effektiv. Så bör t. ex. det l<orta men in-
tressanta avsnittet om koartation (mil-
jöbetingad förkrympning av det andliga
registret) kunna stimulera till forskning
och diskussion om förebyggande åtgär-
d.er, behandlingsformer och möjliga re-
sultat av adekvat behandling beträffan-
de detta inte så ovanliga psykiska brist-
tillstånd. 

G. F.
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Vorje born behöver vönlig tillsyn

och lömplig sysselsöttning

under förskoleören, det ör viktigt

för deros normolo onpossning till
skolon och livet.

o

Den senaste skolreformen har lagt ett år till den obligato-
riska skolgången. Den nioåriga skolan kommer snalt att varar
förverkligad i vårt land undet' namnet grundskolan.

En kännbar lär'arbrist minskar effekten av denna reform
och gör att klasserna ännu är alldeles för stora - den om-
talade individuella undervisningen stannar tillsvidare på pap-
peret.

Trots den iånga skoltiden - nio är -
ungdomsproblem. Pubertetsungdomen
fredsställd och söker sig ofta olämplig,
sysselsättning.

har vi ett besvärligt
är orolig och otill-
ja, ibland kriminell

Vi har väl alla funderat över orsakerna till dagens ung-
domsproblem utan att komma till någon entydig lösning eller
hitta någon patentmedicin. Men vissa saker kan vi nog vara
överens om. Barnen omhändertas inte nog och inte på rätt
sätt under förskoleåldern. AIla vet vi artt dct {inns för fä dag-
hem, förskolor, eftermiddagshem osv. Och vi är väl också
överens om att vad varje barn behöver är vänlig tillsyn och
förnuftig, dvs lämplig sysselsättning undel förskoleåt'en -
och mer ju mer man närmar sig den avgörande s.iuårsåldern.

Här brister något i vårt väIfärdssamhälle. De oerhört vik-
tiga utvecklingsåren före skolans sjuårsgräns utnyttias illa
i uppfostrande syfte. Leksaker hjälper inte, tillra minst de me-
kaniska. Barnet vill skapa, lära sig nytt. uträtta saket'. Ty-
värr har de äldre sällan tid att hjälpa till. F(iräldrarna är
upptagna på arbetsplatsen för att tiäna uppehället. daghem-
men och personalen räcket' inte till att crsätta fijräldrarna,
barnen hänvisas till andra barn. jämnariga. föt' att få sin
legitima verksamhetslust Iylld. Ofta blir det de företagsam-
maste och inte alltid de bästa individerna som leder lekarna,
när barnen är ute på egen hand. De kan bli smä vargungar
om det vill sig illa och ingen vuxen med pedagogiskt förstånd
ingriper. Och det är inte nog med att v a k t a barnen. man
måste också se till att de får sysselsättning, svar på frågor,
tiltfällen att hjäIpa till med lätta sysslor hemma, vilket de så
gärna gör som små. (T. ex. diska, tvätta, sy i knapp, förutom
förskolans rita, sjunga, modellera osv.)

Men om det "vilda" tillståndet som lamm utan herde pä-
går i närmare sex år, har det blivit en livsvana grundlagd i
dem - och man börjar förstä raggarna.

För att förkorta denna ofruktbara fcirskoletid har det ta-
lats om att skolan kunde börja något zir tidigare än nu. Un-
dervisningsråden Norinder och Orring studerade i England
förskolor från fyraårsstadiet. De kom hem entusiastiska. Jag
skrev en artikel i Storstaden pä en intervju med Norindet'.
Det var mot slutet av femtitalet.
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I nr' 1 19ti3 :rv tidsl<t'iften Folkskolan sklivel dess ledaktiit'
folkskollärarinnan Margit Mändl och päpehar hur "lärdig;r"
i konturen sjuåringarna redan är när de kommer för' att bör'ja
sin skolgång. Det betyder att de gått för länge vind för våg
och nu var mindre pår,erkbara för uppfostran än forna tiders
första-klassare. De ha gått fiil Iänge "sysslolösa" eller med
olämplig sysselsättning.

Fru Mändl anser att hemmen borde t:r hand om barnen pä
ett bättre sätt. l\{en vi vet ju hur inkompetenta många hem
är, inte minst i storstaden. Förvisso kan anmärkas att inte
heller aIIa lärare är peda.qogisk:r snillen. men de skulle ändå
ha det lättare om de finge hand om barnen innan dessa är
alltför {ärdigstämplade. Alltså borde både löräldrar och iri-
t'are kunna enas om för'delen att låta barnen böria skol:rn
ticligarc. Det finns ledan undei'visning för skolomogna sju-
iiringar. en trevlig blandning av lel< och lär'dom. N:igot sådant
kunde det nya skoläret ge scxaringarna.

Allt dettar i n t e föt' föräldl'åu'nåls och läritlnus skuil. utan
Iör barnens.

Sviirighcten är' att lii lämpliga undelvisut'r:. Dct {'iit'stir iit'ct
bolde kunna skötas av föt'skolelär'alinnor'. cl'tersom det mins-
kar lokskolans uppgift att också ta hand om scxåring:rr. Ofta
sker något ganska kuriöst: istället för sl<oladc och någorlun-
da kompetenta våt'dare och övervakare. får barnen olltzr hclt
unga och otränade pcrsoner- som vaktet' och närmtrste kon-
takter. Frjr att komma in pii ett seminatt'ium skall man ha
ganska lång s. k. ''praktik". Utan nägon som hcrlst föreg:rcnde
utbildning.

Mina ell:rrcnhetcl pä omradct är' natulligtvis spot'adiska
och tillfälliga. Sri minns jatg t. cx. ett besök på ett daghem
där' smabarn lekte på en mycket träng lekplats ute, och tva
unga biträden satt på en bänk i närheten och pt'atade med
varandra, En liten pojke var särdeles aggressiv mot sina kam-
rater. som ocksä var rädda för honom. De hade intet skydd
hos de vaktande. Inte den minsta hjälp till ordnad lek. Det
\rar cn obehagli.q upplevelse.

Det är ont om utbildat folk - men varför? Inte alls för att
det saknas villiga aspiranter. Jag har flera gånger försökt
hjälpa unga kvinnor att komma in vid seminarier och skolor
som utbildar pedagoger av olika grader. Kompakt fullsatt.
De ungn barnkära damerna har sökt sig till annat hå11, mest
kontorsarbete. där {inns alltid utbildningsmöjligheter' - och
l<ravct på betyg i ovidkommande ämnen är inte så strängt.
En av dessa sökernde kom inte i fråga, därför att hon inte
hade bety'g i sång. Hon var inte omusikalisk. dilekt. men
mycket konstnärlig och balnkär. IIon blcv kontorist.

Slutsats: det finns Iör' 1å utbildningsmö.iligheter i det pe-
dagogiska 1:rcket - och enligt min tro är utbildningstiden 1ör'

Iring. Det kundc gii lortale att fih lram smiibarnslät'arinnor än
grunclsl<olclär':u'e. Fiir plaktikantel borde en kort kurs i b:u'-
navald gcs - innan de börjar praktisera pli egen hand. Kur-
scn kan ju lriggas i glundskolans nionde och sista klass. Den
är kanske' rcdan planerad - en barnavårdskurs för a I I a.

Ett diskussionsämne föreslåir jag alltså: hur vore det med
ett, sl<oltil l'ör' sexår'ingar'?

Gunhild Tegen

ska ui

odopteru

fcirgode burn?
F. d, fosterbornsinspektören och direktören vid Allmönno Born-

huset iStockholm, Rognhild Berglind hor sönt oss följondg inlö99 i

den debott som inleddes iförro numret ov doktor Rutlr W. Ettlinger.

De synpunkter dcktor Ettlingcr ft':trnför't i sin altikel kan
man helt instämma i - också fr'ågorna och ovissheten.

Vi vet inte vad en i större utsträckning genomförd adop-
tion av utländska barn skulle medföra för' problem för adop-
tivföräldrarna och framför alit för barnen. Och det är ju dessa

som skulle hjälpas. Erfarenheten visar att en del makar som
söker adoptivbarn äro fyllda av en romantisk dröm om det
önskade barnet: en levande docka som man får kela med,

kIä vackert, visa upp för sina vänner och som självklart skall
utvecklas väl och bli sina adoptivför'äldrar till glädie och he-
der. När verkligheten sedan med åren inte motsvarar dröm-
bilden blir besvikelsen ofta stor och ångern över att man tog
sig an barnet ligger lätt på lur. De kloka och osiälviska adop-
tivföräldrarna klarar kanske upp situationen utan svårare
påföljder för barnet. men inte alltid går det bt'a. Man lägger
därför numera i de flesta fall ned mycken omsorg påi att för-

bereda adoption och söker därvid också penetrera de pre-
sumtiva adoptivföräldrarnas verkliga skäl för att de önskar
ett barn, deras förmåga att acceptera barnet som det är, att
ej ställa för' stora krav på barnet o. s. v. Siälv har jag varit
angelägen att, när det liiter sig göra, Iörsöka anpassa de båda
palternas tempet'ament <lch utseende föt' varandra, att t. ex.
ej plucera ett kraftigt. ljuslätt. sävligt barn hos möt'ka. smä-
våixta, liviiga människor. Såd:rnt gör det Iättzrre för barnct
att smälta in i mil.iön. Medvetandet om aitt vat'a adovtivbat'n
hälles lätt levande hos barnet cm främlingar eller andra pä-
minner det om att det inte liknar någon av lör'äldrarna. Fa-
r:rn att känna sig "utanför" ligger då lätt nära. Det är denna
fala som ligger m,ycket nät'a löt' det färgade barnet.

Kanskc vet. adoptivföräldlat'na ingenting om barnets bak-
grund - där' kan linnas i barnets utt'ustning eller psyke drag
som måln stlir hclt {r'ämmande för. Där kan finnas ett rasmed-
vetande som växer sig starkare i den främmande miljön.

Intc alla kamrat,er på lekplatsen, i skolan, på arbetsplatsen
är talitfulla och vänliga. Där finns många anledningar till
lidandc för' den som är "annorlunda". Och den benägenhet,
sorn är sii var-rlig i puber:teten att tro sig oförstådd och längta
bort mäste ligga nät'mare för dessa "främmande fåglar".

Jag vågar inte hclt avvisa tanken på adoption av barn ft'an
u-länderna i enstuka fall. men det bör i så fall varer till per-
soner med ovanlig klalsyn, förmåiga att se på lång sikt och
kunna bära besvikelser. Helst borde det ske till personer som

arbetat i u-länderna och vet något om psyket hos den folk-
grupp det gäller.

ViIl man hjälpa och h.iälpa osjälviskt och utan tanke pä att
{li kcmpensation genom en liten intagande ny och tacksam
familjemedlem tror jag att man för niiruarande gör klokare
i att ta ett fadderbarn. Jag tror att såväl "Rädda barnen"
som "Lutherhjälpen" förmedlar sådan h.iälp. Man får då ett
bcstämt barn som man underhåller och kan föIja. Och barnet
behöver ej brytas ut ur sitt sammanhang till en tillvaro, var-
om man ännu inte bestämt vågar säga att den kan bereda
det barn eller de barn vi avser att hiäIpa de bästa och lyck-
ligaste utvecklingsmöj ligheterna.

Ragnhild Berglind.
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o Våren är en nyckfull fröken. Här

har al.manackan och modeskaParna

stämt träff med henne, men tror nä-

gon hon passar tiden ! Vi suckar re-

signerat och kiafsar vidare i vinter-

stövlar och kalasbyx och så, just nät'

vi lyckats g}ömma förväntningarna,

är hon där, odygdigt busvisslande

som staren åt vår murriga vinter-

stass.

När man är mycket ung inviger

man den splitternya vårdräkten Pä

valborg och första maj, tappert för-

nekande vårvindens bisterhet. Små-

ningom lär man sig besegra fåfängan

men hoppas ändä. Pä ljumma, ljusa

vårkvällar, på en kaPPa, lätt och

mjuk, på en dräkt som låter ens

kvinnlighet blomma. . .

Man sneglar på vårmodet i bilder

och i butiksfönster', vad säger det i

å.r? Men modet talar många sPråk'

det ljuvt poetiska, det Iämält vårda-

de, ibland och för skojs skull den

fränaste slang. Bilderna härintill ger

en aning om mängfalden, och ändå

rör det sig mest om kaPPor.

En ny kappa är en viktig investe-

ring, den måste överleva flera mo-

deväxiingar. Och dessutom, kaPPan

är det plagg som skaPar det första,

och viktigaste intrycket av personen

och som rymmer de flesta möjiighe-

terna till trolleri med figuren' Kort

blir längre, tjock blir smalare i rätt

kappa. Och den förnuftigaste allvä-

dersrock kan kokettera med en Pigg

färg eller en kul detalj. Lite koketteri

behöver vi alla, hur sakligt förnuf-

tigt vi än klär oss. Den lilla våraning-

en är just vad som behövs för att vi

skall våga; den klädsamma ljusa

färgen som gör oss gladare, snäilare

och därmed ocksä vackrare.

uuren

cir hcir

modereportage : Birgit Ohrn
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En regn- och ruskkappa
med gott humör är den rag-
lanskurna modellen i sot-
poplin med avknäppbar pel-
lerin, fodrad liksom kappan
med poplin i matschande
färg, exempelvis klarblått
mot sotblått, orange mot
koppar eller olika toner av
brons, grått eller grönt. C:a
264: -.

Den Givenchyinspirerade
jackan i 9/1O-delslängd är
sydd i lackbomull, ett
"fräckt" och tåligt material
med skinnliknande impreg-
nering. Skärningen är be-
kvämt nonchalant och fär-
gerna många och roliga,
t. ex. oliv, ponny, kornblått
eller klarrött. C:a 1BB:-.

Enkel och mycket feminin
dräkt med mjukt skuren
jacka och byxveckskjol. Den
kan bäras med eller utan
skärp, med strikta accessoa-

rer eller koketta som på bil-
den. Tyget är en shetland-
flam6 med diskret men liv-
lig struktur, B0 o/o ull, 20 olo

rayon i färger som blekgult,
alabaster, aprikos eller me-
1on. C:a 289:-"

Elegant och figursmick-
rande är den utsvängda kap-
pan i grå eller bruntonande
diagonal. Den höga knäpp-
ningen är markerat feminin
liksom kjolvidden, som ut-
går från djupa motveck i
sidsömmarna. C:a 338: -.

Chanelrocken, både ung-
domiig och sober, är snäll
mot figuren. Guliknapp och
påstickade ficklock är vår-
dade men uppiggande detal-
jer. Tyget mjukaste shetland
i pastellfärger, vitt, marin
och svart. C:a 257.-. (Bilden
längst t. v.)

Sa"mtliga modeller ur Het-
temarks vårkollektion.



uisdomsuldern
Hör fölier det ovslutonde qvsnittet i rektor Honorine

Hermelin-Grönbechs rodioföredrog om v isd o m så ld e r n'

Men det är ännu långt till visdoms-

åildern. Två stora övningstider består li-
vet ännu. trörst skoltiden, låt oss säga

mellan 7-14 år. En härlig övningstid,
när man vill räkna alnvis med tal -
långt mer än en 1ärare mäktar rätta -
och slti i sig namn och fakta, alla bil-
märken, alla avstånd - Iångt mer än

en vuxen hiärna kan rYmma. Men sa-

gans kraft dör aldrig. Kan någon be-

rätta en händelse eller ett skeende med

sagans bildkraft, så sitter vi alla - unga

och gamla - orörliga och hör på. I pa-

rentes sagt: Det är för'visso endast den

lärare. som kan berätta sagol'na om livet
på .iorden - vi må kallar "ämnet" histo-

ria eller geografi eller fysik, matematik
e.ller naturlära - som kan bringa nä-

got av cletta att siunka och slå rot, så

att det inte dör utan växer. - Men en

frisk och oförskräckt övningstid är' oss

given i denna första skoltid.

Så l<ommer den andra chocken' ung-

domens brytningstid - den andra trots-

åld-ern; djupare, svårare, mycket lång-

varigare än den första. Hur oerhörd är

den inte - det kan aldrig fångas i ord'

Närmast kommer den ju med trötthet
och med leda vid allt det gamla vanliga

- familjen, skolan t. o. m. syskon och

skolkamrater. Under ligger en skygg

fråga: uad' ska det bli au mitt I'iu? en

fråga som ett barn aldrig kan ställa -
det barn man var igår! - men inte 1äng-

re är i dag.

I dag vet man - {ast man tiinket' det

visst inte i klara tankar' - att mitt liv
här i vär'lden är ett engångsundet" som

aldrig kommer igen. Men svaret på den

skygga frågan blir nog ofta - och länge:

Det blir aldrig något av mig - jag kan

nog inte.
Men under ligger den bubblande ska-

parkraften, som håIler pä att få organ

för att möta och förmäia sig med livets
stora möjligheter, stora rikedomar': mö-

ten med människor - möten med na-

turen - möten med konsten i en eller
många formet'- och sist men inte minst:

möten med ctt arbete, i vill<et jag kan

dyka ned så att jag varhen räknar tider
eller stunder'. lVlan vct ockstt - behiiver

B

HONORINE HERMELIN-GRÖNBECH :

inte tänka det - :rtt .iag l<an sl<affa mig
vilhar behövliger fär'dighetel' som helst.
Det gäller: jr,r bara tålamod. lWen jag vill
;rnvända dem pti mitt sättr. Jag l<an ju
bli vad som heist - Iörfattat'c - mälare

- sl<adcspelat'c - statsmun - byggmäs-

tarc urppf innale. Och sli sl<all ,iag

s:itl,a här' i sliolan. som bara letar elter
vad jag inte l<an och ger mig betyg där-
cftcr - och pti betygen sl<all bero vad
jztg fur bli - intc vad jerg kon och rrill
bli!

Det, iir nog inte omotiverat att - som

romal'na - räkna ungdomsåldern ända

upp mot 30 år. Så länge räcker tydli3'en
dcn hårda brottningen mellan allt jag

kunde bti och detta att bli instuvad i en

mer cller mindre trång yrkesplats
clär "man skall sitta hela livet!" Lät oss

unna alltt ungdomar att vid sidan av sin

yrkesträning få bli goda amatöret' pz1

något eller några områden, oss alla till
glädje och inte minst till glädje för sig

själva undet' hela livet. och särskilt i

VisdomsåIdern.

Men sir åir man ju inne i "medelål-
dern" - ett verl<ligt tråhigt namn pä en

fin tid. Som om den bara väntade på

ålderclomen! Låt oss hellre säga "mog-

nadsåildern", så där mellan 2U och 45-50

iir, Dess stora giiva är ju att tålmodigt



har kvinnoförbunden
en uppgitt?

Det har uppstått en debatt om främst
de partipolitiska kvinnoförbundens be-
rättigande, Svenska Kvinnors Vänster-
förbund är inget partipolitiskt kvinno-
förbund och kan därför utan att vara
part i målet delta i debatten.

I Stockholms-Tidningen (19 3) har
Carin Beckius velat lägga skulden till
den långsamma utvecklingen mot kvin-
nornas jämlikhet delvis på kvinnornas
egna politiska organisationer. Andeme-
ningen är den att särorganisationen
skulle konservera bristen på jämIik-
het.

I Aftonbladet (20 3) har man på le-
darplats (Samueisson?) skyndat sig att
instämma med fru Beckius och talar
där om den benägenhet till tvåfaldig
snedvridning som kvinnoorganisationen
ger upphov till när det gäller behand-
lingen av kvinnorna och kvinnoproble-
men. Detta orsakat av att det för kvin-
nocrganisationen blir en prestigesak
att i olika sammanhang - vid kandidat-
nomineringar - "alltid få med en kvin-
na" och att "liksom lägga vantarna på
vad man kallade kvinnofrågor". Un-
d.erförstått: därmed hindrande de poli-
tiska partierna att ta verkliga krafttag
för kvinnornas jämlikhet.

Vi förnekar inte psykologins roli i det
här sammanhanget och dess tillämp-
ning kan vara bättre eller sämre. Men
att göra detta till ett psykologiskt pro-
blem är att fly från kärnfrågan. Det so-
ciala system, under vilket vi lever i
vårt land och i varje del av världen där
samma sociala system råder, förvägrar
kvinnorna en likaberättigad stäIlning
med männen. Vi skulle vara mycket
intresserade av att få en djupgående
diskussion på den här' punkten.

Ska man diskutera kvinnoförbunden
tycker vi att man bör utgå ifrån vad
de gör. Vi blundar inte för de partipo-
Iitiska kvinnoförbundens dilemma att

å ena sidan företräda de intressen som
kvinnorna medlemmarna har och å

andra sidan få dessa intressen och krav
att passa in i det partipolitiska mönst-
ret. Mer än en gång har vi fått bevittna
hur man låtit de verkliga kvinnointres-
sena ryka för snäva partiintressen. Men
till cch med konservativa kvinnor
tvingas i kampen för jämlikhet - som
ingalunda är avslutad - av och tiil inta
ståndpunkter som står i strid med par-
tiintresset och partiets politik. I detta
stycke kan de partipolitiska kvinno-
förbunden bli obekväma för sina re-
spektive partier. Vi vet exempelvis att
det socialdemokratiska kvinnoförbun-
det är mycket obekvämt för vissa rikt-
ningar inom socialdemokratin när det
gäller atomvapnen. Säkert hälsar Sieg-
bahn och hans likasinnade en debatt av
det här slaget - om kvinnoorganisatio-
nens vara eller icke vara - med tiII-
fredsställelse inför det avgörande som
står vid SAP-kongressen nästa år. Det
kan alltid bidra till att avleda något av
kvinnoklubbisternas aktivitet från
atomvapenfrågan cm de samtidigt
tvingas inrikta sig på ett försvar för
den egna organisationens existensbe-
rättigande.

Carin Beckius skriver i ST: "Från
barnsben får de unga inrikta sig
på att leka tillsammans, att arbeta ihop,
att fatta beslut gemensamt. Och så, när
flickan blir kvinna - och är överårig
för ungdomsarbete - får-hon plötsligt
reda på att allt det hon lärt sig om lika
rättigheter och skyldigheter, om sam-
arbete mellan man och kvinna, inte
gäller längre. Budet lyder: Din plats är
i en kvinnoorganisation ! Det är där du
skall göra din insats!"

Har denna unga kvinna erfarenhets-
mässigt kommit fram till ovanstående,
är hon att lyckönska. Men vad har hon
mött hittills? Tradition och fördomar

sådana de kommer till uttryck redan
i de små barnens lekar, i skolan och
inför yrkesvalet, i arbetet där hon får
sämre lön än sin manliga kamrat och
där hennes möjligheter att avancera
ständigt stoppas av mer eller mindre
osynliga hinder.

Förändringar har skett och sker
men traditioner, vanor, ekonomiska in-
tressen etc - står hindrande i vägen
för den praktiska tillämpningen av den
jämlikhet kvinnorna tillkämpat sig.
Det kan ingen förneka. Det finns en
kvinnofråga i dagens Sverige och det
gäller uppnåendet av kvinnans fullstiin-
diga jiimlikhet i fråga om utbildning,
arbete, befordran och Iöner och infly-
tande i det politiska och sociala livet.

Det är mot bakgrunden av detta man
måste bedöma huruvida kvinnoorgani-
sationerna alltjämt kan spela en roll.
Det är riktigt att kvinnofrågan inte ba-
ra är en fråga som angår kvinnorna,
utan hela folket. Och i kampen för sina
rättmätiga krav har kvinnorna aldrig
stått ensamma, framförallt arbetarrö-
relsens partier har gått i spetsen.

Alltjämt spelar kvinnoorganisationen,
med sin speciella karaktär och sina
särskilda arbetsmetoder en avgörande
roll när det gäller att aktivisera kvin-
nor som ännu inte hunnit bli medvetna
om sina egna möjligheter att påverka
utvecklingen. Kvinnoorganisationen är
således ett ytterst viktigt komplement
i den sociala kampen. Varje kvinnoför-
bund måste i sitt praktiska arbete be-
visa sitt existensberätfigande. SKV har
gjort det och kommer att göra det också
i fortsättningen. Birgit Jansscn

och uthålligt göra det arbete som är
mitt, brukande mina händer och min
hjärna och min skaparkraft - med ett
ord: min yrkesskicklighet, såsom en
bland de tusende andra. Skaparkraften
finns nog med, det märker jag bäst på
de dagar och stunder när den sviker.
Annars gör den undret, att göra uarje
nlorgon ny. Den lyser fram i den kan-
ske omedvetna lusten att få gripa sig
an med det som man verkligen kan.

Men så kommer en tid - det är inte
jag, utan den märkvärdige gamle Geo-
tlre, som kallat den för den nga ung-

domstiden - så där upp emot 50-års-
åldern. Det börjar med misströstan, lik-
som i den första ungdomen. Dd tänkte
man: det blir nog aldrig något av
mig. Nu tänker man: det blev aldrig
något, inte vad jag tänkt. - Och det
blir kanske några tunga år - i arbetet,
i mänskliga sanmanhang - skilsmässo-
år i olika bemärkelser. Men man kom-
mer ut - kanske för att göra sitt gamla
arbete på ett nytt sätt, kanske att bryta
upp till något helt annorlunda, som
man har mognat till. Och nu kommer
jag med Goethe igen. Tänk han säger:

Ge akt på de unga som har mycket le-
kar för sig, som låter sin fantasi spela
och handla i ungdomsåren - de duger,
när de kommer i den nga ungdomstiden
i 50-drså,Idern, d,ä duger de ati förändra
världen på något sätt!

Och så leder denna nya ungdomsål-
der ganska omärkligt in i visdomsåI-
dern. Vad betyder det? Ja, det betyder
ju att Liszt börjar komponera kyrkomu-
sik, som han glömt bort i snart 50 år -
och den där ämbetsmannen i Wien bör-
jar klättra i Alperna igen - och det

Forts. å sid. 18
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afrikonsko
uoror !

I mer än en månad har nu ungdomens landsomlattande ah-

tion mot den sydafrikanska apartheidpotitiken pågatt. och

den ska fortsätta, den kommer inte att avblåsas förrän den

gett åsyftad verkan. Detta bestämda besked gavs vid en in-
formationskonferens som Sveliges Ungdomsot'ganisationers

Landsråd inbjudit kvinnoförbunden till. syftet med konfe-

l.ensen var. att få kvinnoorganisationel'na att aktivt medver-

l<a i bojkottaktionen.

* Kvinnorno hor en nYckelPosition

)wargareta Jiirnå.ker från SMU redogjorde Iör bakg,runden

till aktionen, som omfattar tre olika avsnitt: Varubcikctten -
informationsuerksamheten om apartheidpolitiken i sydafrika

- insamlingen till rasförtryckets offer'

Då det är husmödrarna som gör uppköpen och i hög grad

påverkar hela familjens inköp, har kvinnorna här en nyckel-

position därför borde kvinnoorganisationerna kunna spela en

stor roll i den pågående varubojkotten'
Landsrådet har sammanställt en lista över aktuella var(rr

som bojkottas. Vi publicerar den i en särskild ruta på nästa

sida och uppmanar vår'a läsare att på allt sätt sprida i<änne-

dom om vad det är för slags varor man inte ska köpa'

En del affärsmän har följt ungdcmarnas rekommendation
och satt upp de skyltar på vilka det står "vi siiljer inte sgd-

afrikanska Daror!" Heder åt sådana affärsmän!
För att sprida ökad upplysning om verkiigheten i dagens

sydafrika uppmanal' Landsr'ådet organisationerna att genom-

föra möten med tal och film för att skapa större förståelse

Iör hela aktionen. Alla medel som insamlas går oavkortat till
christian Action i London, som förmedlar hjälpen till be-

hövande i Sydafrika.

* Vit i skinnet men "svort" i sjölen

Fru Signe Höier, själv varm afrikavän sedan många år'

deltog i konferensen och talade om kvinnornas självklara an-

svar i bojkottaktionen. Det {r inte bara det att det är kvin-
nofna som gör inköpen utan här gäller det att värna om de

mänskliga rättigheterna och även där intar kvinnorna en

nyckelposition.

- När man har varit i Afrika förblir man visserligen vit
i skinnet, men "svart" i sin sjäI, dvs man känner sig som ett

med de svarta, yttrade fru Höjer och berättade om en episod

från en Allafrikansk kvinnokongress i Accra där hon biivit
ombedd säga några ord. samma dag hade hon fått brev från

sonen här hemma, som berättade om den bojkottaktion som

LO hade utlyst. Detta berättade hon vidare för kongressen

och det var som "om taket ville lyfta sig". "Är det verkligen

möjligt? - Känner ni så för oss, ni som bor så långt upp i
norr?" Allt annat förbleknade inför beviset om solidaritet
och broderskaP.

* SKV hor oldrig upphört med bojkotten

Från Svenska Kvinnors vänsterförbund deltog Birgtt Jans-

son i konferensen och framhöll att SKV:s medlemmar egent-

iigen aldrig upphört med bojkotten av sydafrikanska varor.

och nu är förbundets medlelnmar på olika håll i landet myc-

ket aktiva och propagerar bland husmödrarna mot de syd-

afrikanska varorna.
I Skaraborgs distrikt har sKV beslutat förse medlemmar-

na med en tryckt lapp, på vilken det endast står SYDAFRIKA.
Den placeras i snabbköpens hyllor var helst man finner en

vara som är under bojkott. En enkel men effektiv metod för
att vägleda andra kunder och rikta affärsinnehavarens upp-

märksamhet på saken. Det behövs en ständig vaksamhet från
husmödrarnas sida för att varubojkotten ska bli effektiv.

Det kostar så litet att säga: Nei tack, iag köper inga syd-

afrikanska ua.ror. Men det betyder så mycket i fråga om mo-

raliskt stöd för alla dem som för en hård strid för de mest

elementära av livets rättigheter.Konstnören Erik Prytz hor illustrerot
till förmön för bojkottoktionen.
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Apartheids och rasdiskrimineringens omänsklighet,

som den praktiseras av Sydafrikanska regeringen har

sed-an länge upphört att bara val'a en inre angelägen-

het för folket i Sycl-Afril<a. Det ät' en stående maning

till clen civiliserade människans samvete. Den kris som

olycksbådande hänget' över Afrika och är resultatet av

d-enna politik. ropar. högt inte bara efter protester utan

cltei' handling. självuppof fring och försakelser för

rättvisans sak ttv unga och gamla i alla delar av vät'l-

den, som alltjämt känner avsky för orättvisa och för-

tryck. Bojkotten av Sydafrikanska varor organiserad

av Sveriges ungclom är inte bara ett uttryck för hu-

maniteten hos det svenska folket utan ett effektivt bi-

stånd i vår' rättmätiga kamp för frihet i vårt fädernes-

Iand. Vi tackar Sveriges ungdom och folk för deras

initiativ och vi kailar alla våra vänner över hela värl-

den att fijrena sig i en samlad aktion emot den vita

övermakten i Syd-Afrika. Tiden är emot oss alla. Låt

oss handla innan det är lcir sent.

Shorpeville demonstrerode ungdomor utonför Sydofrikonsko
denno bonderoll.

Citruslrukter
apelsiner med beteckningen Cap-apelsiner OUTSPAN
(april-nov.)

Sgdlrukter
Cap - vindruvor - huvudsakligen blå
Plommon
Päron
Äpplen
Fikon
Persikor - ingen beteckning
Aprikoser
Jordnötter
Cap - meloner

Konseruer
Koo-marmelad
Jax-marmelad
Valor-marmelad
Aprikoser

Vin och sprit enl. Systen'rbolagets lista sortiment D
Cognac

Kap BrandY
Starka viner

Cap Constantia
Lätta viner - röda

Chateau Libertas
Vlakkenberg - imP. På butelj
Roodeberg

Lätta viner - vita
Witzenberg härtaPPat
La Gratitude - imP. På butelj
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Rewi Alley
mannen fran NAa Zeeland
som dgnade sitt liu at Kina

översättning i sammandrag ur
"De lever för freden" av
författarinnan Myriam Orr.

Rewi Alley är en av de få människor,
som aldrig talar om sig själv, men han
utstrålar mänsklig storhet. Han har en
väldig gestalt och ett mäktigt huvud.
Hans panna kunde ha tjänat som mo-
dell åt cn av Praxiteles Zeusstatyer.
Med sina kraftiga händer bemästrar han
de mest olika yrken. Han är smed och
snickare, när det behövs brukar jorden
och sköter boskap. Han kan väva och
bygga maskiner, tjänstgöra som barbe-
rare, och laga mat, sköta småbarn och
lämna första hjälp vid olycksfall.

Han känner i grund det kinesiska
språket med dess olika dialekter och
Iäser Tao Te Kings texter från 600 år
före Kristus lika lätt som samtida ki-
nesiska författare. Han har själv skri-
vit betydande böcker om Kina och över.-
satt kinesiska dikter till engelska.

Till yrket är Rewi ingenjör, men han
är samtidigt en framstående lärare och
organisatör. Han hör till pionjärerna
och är utrustad med en god portion
äventyrslust. Och Kina är den ändlösa
värld i vilken han sökt uilösning för
dessa egenskaper'.

Denna diktare som ser ut som en
kämpe från antiken, med händer som
kan böja järn och skr.iva dikter, som
kan bada och vårda övergivna kine.
siska barn och hjälpa dem in på rätt
väg härstammar från en pur.itansk fa-
milj i Nya Zeeland. Hans barndom var
fri och lycklig. Han växte upp på lan-
det och hans föräIdrar äIskade honom.
Som pojke sprang han barfota på fält
och ängar-, vallade kor, drack spenvarm
mjöIk, tämjde ekorrar, klättrade i träd
och byggde primitiva maskiner. Men
han var duktig i skolan och slukade
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alla böcker han kom över. När kriget
bröt ut 1918 hade han just fått sitt
ingenjörsdiplom. Han blev mobiliserad.

Han som älskade livet mötte nu dö-
den. Och inte den död som kommer
som en naturlig avslutning på ett liv
utan en brutal massdöd. I Afrika. i
Sierra Nevada överallt dit han skicka-
des såg han tusentals döda, hörde sår'a-
de stöna, såg krigsinvalider, krigsänkor,
krigsfaderlösa, krigsskadade utan att
finna svar på sin fråga: varför sker då
allt detta?

Sen dess avskyr han kriget som nå-
got djävulskt och omänskligt.

Efter kriget blev han skeppsingenjör
och kom till Honkong, där han någon
tid arbetade som inspektör vid en
konstgödningsfabrik. Där väcktes hans
begär att lära känna Kina. I januari
1924 landade han i Shanghai, vad stor-
leken beträffar den tredje eller fjärde
av jordens städer. Vad han där såg
upprörde honom i hans innelsta. Störs-
ta delen av staden bestod av fattig-
l<varter. Hela familjer var samman-
trängda i ett enda mörl<t och illaluk-
tande rum, utan ljus och luft, där vägg-
löss frodades, råttor och möss sprang
omkring i frihet och i förtid åldrade
mödrar från dag till dag inte visste hur'
de skulle få mat till famiijen.

Tusentals människor bodde i halm-
täckta skjul. Ännu i dag finns det fat-
tigkvarter i Shanghai och den scm skri-
ver d-etta har sett dem. Under regnti-
den står vattnet halvmeterhögt i dess:t
oländiga bostäder, utan källare och trös-
l<.el. I glödande sommarhetta erbjuder
de inget sl<ydd mot mcskiter och en
brännande sol. Kinesiska vänner. som
visade mig allt vad jag önskade se, sa-

de mcd allvarlig tillforsikt: "Dessa f:lt-
tigkvarter' åir ett arv sen l<olonialismen.
I(cm tillbal<a om fem år, då skall varje
l<ines ha ett mainniskovärdigt hem. Det
iir en av vår'a angelägnaste r-rppgifter.
lVlen det åir inte möjligt att på tio år
bota vad som försummats i hundratals.

Rewi såig välvårdade och lyxiga klub-
bar och villor Iör fabriksägar-e, högre
tjänstemain och affärsmän, som bedrev
affärer av alla slag från opiumimport
1,ill handcl med unga flickor. Han såg
det vita stängslet kring den s. k. konces-
sionen, de omr'åden som den kejser-
liga kinesiska regeringen avträtt till ut-
länningarna. Dessa koncessioner till-
hörde inte längre Kina och stod inte
und-er kinesisk lag. De var exterritorialt
omrdrde som ambassaderna. Koncessio-
nel-na omgavs av murar och häckar och
beval<ades av intcrnationell polis. Rewi
Alley stod länge och betraktade anslaget
vid ingången till koncessionens stora
parl<: Där stod: Kineser och hundar iiger
ej tilltriide.

I{an anstillldes av Shanghais stads-
lnllmä.ktige som fabriksinspektör och
arbetade scm siidan 1926-1937. Vad han
szig i Shanghais fabriker blev avgöran-
d"e för hans liv och utvecl<ling. Vi låter
honom siåilv berätta:

"Silkesspinnerierna i Shanghai hörde
till de Iasans platser jag skulle inspek-
tera och bilden av dem är djupt och
plågsamt inpräntad i mitt medvetande.
Där stod dagligen långa rader av barn,
många inte äidre än åtta, nio år, i tim-
rnar lutade över kar med kokande
vatten, där }<ckongerna skulle beredas
1ör spinnmaskinerna. De flesta hade små
svullnar röda fingrar och inflammerade
ögon, mlinga grät jämrnerligt. därför att



förmannen slagit dem, när han gick sina
ronder svängde en tiocl< metalltråd, som

tjänade som piska. Ängan stod så tiock
i salarna, att jag intc l<ttnde uthärda
där: längre åin några minttter. Vi hade

anhållit om en modern luftbefuktnings-
apparat, men det ville direktionen inte
höra talas om.

Import av råmaterial och export av

färdiga artiklar erbiöd inga svåriEheter'
Följden var att man satte upp småin-
dustrier i gårdshusen, som var inrät-
tade till bostäder. I enfamiljshus kunde
man pressa in ett hundratal barn' som

för'färdigade billiga ficklampor, att säl-
jas i utlandet för 5 och 10 pence. Bar-
nens avlöning var en sPottstyver.

I ångande sommarhetta, medan ut-
länningarna och deras gelikar sjönk ner
i vilstolar på skuggiga gi'äsmattor och

läsliade sig med kalla drycker, slavade
dessa barn från morgon till kväll i de

fullpackade rummen. Del'as uttröttade
små ansikten var i farlig närhet tiil
oskyddade gaslågor, benen uppsvullna
av beri beri och de svettiga kropparna

täckta av vägglössbett. Deras hjärtan
skulie inte förmå arbeta ]änge till.

Till följd av hungersnöd, översväm-
ning och borgarkrig skulle emellertid
snart nya barnskat'or komma till staden
och av gangster och dagdrivare - och

sådana fanns det många - "uppköpas"
Iör småindustriernas räkning.

En av de värsta ställena hette Tien
Kai Zian.g. Ledarna för detta företag
fick föräidralösa barn levererade som
arbetskraft från barnhusen. Där tillver-
kades metallskruvar för elektriska glöd-
lampor. Om natten sov barnen bredvid
sina maskiner. Om dagen arbetade de

upp till fjorton timmar. Det fanns en

beväpnad vakt för att hindra dem att
springa därifrån. Nästan alla hade fått
krcppsskador, då maskinerna saknade
skydd. Jag fann att av 64 barn hade 30

fått ett finger eller en fingeried avsli-
ten. Hade ett bat'n åsamkats met' än
två amputationer, kastades det ut och
fick dä tillsammans med andra stackare
söka sin föda i avfallshögarna och be-
spisningarnas sophinkat'.

Många dog av utmattning i de eiän-
digt ventilerade fabriksrummen. Eller
de kunde inte längre håIla sig uppe och

drogs in i en maskin. De döda kroppar-
na släpade man ut nattetid och l<astade

på en avfalishög. Men vanligen var det
lätt att förutse, vilka som snart skulle
dö, och dessa skickades hem till sina
familjer, som då fick begrava dem. Dit
hörde de barn som arbetade med batte-
rier och som alla fick biyförgiftning, be-

riberifallen i sista stadiet, de tuberku-
lösa och de svårt stYmPade.

Det fanns inga dusch- eller tvättmöj-
ligheter för att spola bort damm och

svett, men stinkande avträden, svarta
sängplatser, blödande tandkött, ögon an-
gripna av trachom, motbjudande föda,
överhängande fara för olycksfall, oskyd-
cl-ade maskiner - det var den lön arbe-
tet fick.

Shanghai var en värld för' sig, en stad

med okända och oräkneliga tragedier,
ett Shanghai, där allt kunde fås av den

som hade pengar - ett heligt ord härs-
l<ade - och detta ord var Profit."

Övers. S. F.

Sedan sist har bl. a. en handelspoli-
tisk debatt stått på dagordningen i

riksdagen. Bl. a. framkom, att Sverige
bör utveckla sin handel med hela värl-
den. inte minst med u-Iänderna och de

socialistiska länderna. Den senaste ti-
dens stora sovjetryska beställningar till
våra svenska varv aktualiserar denna
fråga. Regeringen deklarerade också, att
man emellertid inte ville vara med om

att literkalla sin ansökan om associe-

ring tiII EEC efter sammanbrottet i
Bryssel.

Vidare har i en interpellation (k) ta-
gits upp orättvisan emot de kvinnliga
statstjänstemännen, som till nära 50 rr,,

befinner sig i lönegradet' under den

manliga bottenlönenivån. Civilminister
Lindholm hade av interpellanten till-
frågats bl. a. om han vat' beredd att ta

initiativ till att åstadkomma en ändring.
Enligt svaret vai' han emellertid inte
beredd till detta, men hade uppmärk-
sa.mheten riktad på IörhåIlandet och

skyllde ifrån sig på kvinnorna sjäiva,
som enligt hans förmenande inte hade
intresse av att skaffa sig lång och dyr-
bar utbildning och därför inte kunde
konkurrera med männen om de välbe-
talda befattningarna! Längre fram i vår
I<ommer en ny likalönsdebatt att äga

lum i riksdagen med anledning av väckt
motion i friigan.

Bland andra frågor i riksdagen med

specialintresse för kvinnorna kan note-

r':rs att en 4-partimotion om ökad barn-
tandvård bifallits och riksdagen således

beslutat, att man i skrivelse till Kungl.
lMaj:t begär skyndsam översyn av be-

stämmelserna om barntandvården så

att lörslag kan föreläggas 1964 års riks-
d"ag om statsbidrag till folktandvården
för avgiftsfri barntandvård också under

det kalenderår barnet fyller 16 år.

Frågan om karensdagarnas slopande

vid sjukdom och olycksfall - ett pro-

blem som inverkar avsevärt på hushålls-
pengarna - har ocl<så behandlats, men

denna motion avslogs däremot, så denna
gång blev det ingen rättvisa i detta av-

seende.
40-timmarsveckan har varit föremål

för behandling och beslut har fattats
om att låita utreda frågan. Endast hö-
germännen var motståndare till ifråga-
varande motioner och de hävdade bI' a'

att en produktionsminskning skulle bli
resultatet om vi Iörkortade arbetstiden'
Mot detta kan framhållas att man f' n'

inte utnyttiar den arbetskraft som finns

i landet. Jag syftar då på alla de kvin-
nor, som inte kan erhålla förvärvsar-
bete p:i grund av att de är bundna vid
hemorten och att näringslivet där inte

är differentierat.
Så har Prcpositionen kommit betr.

ökat statligt stöd till barnstugeverk-
samheten liksom propositionen om 4-

veckorssemestern. Mycket mer skulle
finnas att notera men vi får återkom-
ma. Då har väI också frågan om barn-
bidragen hunnit behandlas liksom de

ställda problemen i interpellation resp.

enkel fråga om "tvättmedelsköttet".
Gunneli
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bröd
en berrittelse från Granada

och hela ucirlden

av Martin Andersen Nexö

knuffades och trängdes, ropade över
huvudena på varandra och fick svar
igen.

Tvti kvinnor träffade varandra i
strömmen och kysstes på andalusiskt
lnaner. "Jesus Maria!- skrek en fisk-
månglare. "Kan inte jag få en också?-

"Jo, om du kan säga hur gammal

d^n fisk iirl- skrek en av kvinnorna
till honom.

-Caramba! den är inte så gammal
som du, ditt fula fruntimmerl-

-Gå bort med dig, ditt karlkräk, och
låt begrava din fisk på fattigvårdens
bekostnad. Den luktar ju!-

Pojkar sprang barbenta omkring i
vimlet och skrek:

-Tjugo lökar för en småshilling!*

"Tre citroner för en stor!'n skrek
grönsakskäringen.

Sol och blå himmel och en rikedom
av frukter, friska, saftiga, färgrika.
Och ett kaos av trasiga varelser, som
trängs och fäktar som svultna hundar
en hel dag för att förtjäna tio öre till
ett bröd. Livets olyckliga älskare; de
klänger sig intill henne, och hon vän-
der sig ifrån dem som en kokott; de
förföljer henne, hon försvinner. De är
icke här för att köpa, dessa stackare,
de kommer för att se om icke några
smulor faller till dem. Och de kommer
igen varje dag, gråa av köld, magra av
svält, men med samma odödliga glöd
i ögat - hoppet. Och hoppet bedrager.

Vid ingången till marknadsplatsen
står en tiggare och räcker fram några
usla citroner. Och han drar en väl-
klädd dam i kjolen.

"Ah, köp dem, var så snäIl!- säger
han bedjande. -Så får jag till bröd.
Jag är så hungrig.-

-Ni behöver inte dra mig i kjolen",
säger hon. ',Jag skall nog köpa vad
jag behöver!" Hon samlar ihop kjolen
och går fiirnärmad sin väg.

lL_--/ m HADE VARIT dag låinge i
andra trakter, men i Granada stiger
solen upp sent - det är berg i vågen.

Sent omsider kom den kikande river
Sierra Nevadas tinnar och -la grana-
dlna- vaknade och sträckte pii sig,

kröp ur den höga sängen och ner P:r

en stol, därifrtin nei: pii golvet, och

tog itu med att sätta upp sina lockar
och strö vetemjöI i ansiktet. Och in-
nan staden hunnit brirja där den slu-
tade i går, var skuggorna redan borta.

Dti de gapande madammerna och de

nymornade trjserna kom drivande till
marknadsplatsen med sina tygptisar,
för att göra inköp för hela dagen, ha-
de bönderna redan varit där med sina
åsnor och lämnat Vegans frukter till
grönsaksmånglerskorna och kött till
slaktarna. Och bläckfiskar, små hajar,
tångloppor (som gäller f<ir rähor),
musslor och annan "havsfrukt" har
kommit med morgontåget från Mala-
ga. Där morgonsolen föll in mellan
bodarnas stolpar, belyste den glittran-
de fjäll och musselskal, strålade pri
pyramider av gula och griina meloner,
purpurfärgade tomater, granatäpplen
och spansk pepparfrukt, på gyllene
apelsiner och bleka citroner. Och pii
druvor! Några klara som alabaster.
andra mörkt glänsande som en naken
neger.

Det var i mitten av januari med
nattfrost, och folket frös. Säljarna
var dåsiga, de få köparna gick slöa

omkring och frågade efter nyheter.
Solen hade inte gått folk i kroppen än

En enda senorita svävade i blå mantilj
över det stora torget med sin påpass-

liga moder eller amma i hälarna; fat-
tiga kvinnor 1åg på knä längs gatan

och blåste eld i fyrfaten.
Men solen steg och snart blev det

trängsel på marknadstorget, och rop
fyllde luften - livet var där. Säljarna
skrek, kiiparna ackorderade; man
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ID ÄNDAN av fiskboden. bred-
vid bläckfiskhandlaren, stod en man

med två stora korgar bröd. Han hade

lagt några bröd lockande i ordning pri

trotloaren och såg glad ut. Med korta
pauser tog han två bröd, rusade in i
mängden och skrek med bröden <ivcr

huvudet som en segerfana:

-Bröd! Två småskilling för ett stort
brijd! Vem vill köpa bröd! Vem vill .. "

rr. . . köpa band!- högg bandförsäl-
jerskan in uppifrån gatan. -Femton
meter band för en spottstyver! Hej,
jäntor!- skrek hon till två gamla gum-

mor. -Bind era fästmän till er med

kulörta band! Band är bra!-

-Bröd är bättre! De fattigas väIsig-
nelse. Två småskilling för ett stot't
bröd!-

En kvinna kom glidande med striim-
men uppe mellan bodarna och striik
förbi brödhandlaren. Han vinkade med

bröden och skrek:

-HaIlå, senora BePPa! Maestra!-

Hon gick bort till honom.

-Vad du ser glad ut i dag, don Ra-

fa6i! Har du vunnit på lotteri?-
-Ja, snart!- Och han pekade glatt pii

brödkorgarna.

"Det var oväntat att träffa dig här.

Och hustrun? Och barnen? Hur
mår de?-

"De kommer att må ännu bättre när
jag såit det här!- Och han pekade åter
på brödkorgarna.

Senora Beppa korsade sig, och brijd-
handlaren gjorde likaså. De tänkte
detsamma, men man kunde se att hon

inte kände till några bekymmer. Hon

hade en medlidsam kvinnas välbehag,
men han var skinntorr. Det var emel-

lertid en annan känsla, Iika stark och

ursprunglig som medlidandet och

lika allmänmänsklig - som behärska-

de henne denna stund; och han måste

förklara:

"Jäg säljer inte för någon bagare.
Det är mitt eget briid - på sätt och

vis."

"Pantkontoret?- inflikade senora

Beppa nyfiket.
Han nickade.

-Det satt hårt åt att komma så långt,
men nu är en ju förbi det värsta. I
dag skall det avgöras!-

Han skrattade förhoppningsfullt ut i
luften.

-Om Gud vill'n, sade Beppa, men hon
sade det helt och håltet tanklöst: det
var blott ett sådant talesätt som all-
mogen har.

Hon tog ett bröd och gav honom
slanten.

"Kvinnor är goda människor, en

känner i alla fall inga bättre-, sade

han smickrande och kastade mvntet i
en svart kruka.

-Nej. näst efter männen-. infiitl



Beppa skrattande. -Gud bevare dig",
sade hon strax efter och gick.

-Gå med Gud", svarade han och stod

snart åter ute på gatan, med bröden i
luften, så att alla kunde se dem.

-Bröd! Bröd!- skrek han' "De fatti-
gas välsignelsel Två småskilling för
ctt stort bröd!-

Hans hustru kom med middagsmat

rit honom i en stor lerkruka. Hon

räckte honom en tennsked, och han

satte sig på kanten av en brödkorg'
med lerkrukan mellan knäna, och bör-
jade äta ihopkokt ris och spansk pep-

par. Hon satte sig på huk framfiir ho-

nom.

Han tog fram en kniv ur sitt r<ida

skdrp, räckte ut handen efter ett briid

och sag frägande pir henne. Hon nic-

kade. Han skar briidet mitt itu och

gav henne den ena halvan.

-Det är inte alls segt-, sade hon'

-Det är s<jtt-, sade han, -iag tror vi
har funnit det rälta nu.-

-Ojala - Gud give det vore sa! Det

är onda tider"'
,'Inte så onda ftir den som v i I ll

Vi är fiirbi det värsta nu."
,,Det är roligt att äta sitt eget briid

- tycker du inte?" frågade hon om en

stund.
vpJs - och att till På köPet ha bakat

det själv. Det är ju liksom om brödet

ger en tröst,,, tillfogade han med en

osäker anstrYkning av filosofi'
Och så var han färdig.

-Tack frtr matl- sade han till hust-

run och strök av kniven mot handen'

-TiIl Gud, som gett krafter och lyc-

kal- svarade hon.

o
r\l\

I \rnn vAR HAN ute i svärmen

och skrek sitt -Bröd! Bröd!- ännu

kraftigare än förr.
Det kom två PoliskonstaPlar bort

till dem; den ene tog uPP en våg ur

f ickan.
-Har brödet sin vikt?" frågade han.

Brödhandlaren lämnade Plats åt

konstapeln, som började väga brödet

- vårdslöst. Men så höll han uPP, såg

hotande På man och hustru och

vägde en gång till, pinsamt omsorgs-

fullt. Det fattades sextio gram' Han

fortsatte att väga det ena brödet efter

det andra, det såg illa ut' Och bröd-

handlaren stirrade På honom först

oförstående, sedan skräckslagen'

AIla bröden hade undervikt
,'IIur många har ni såIt?* frågade

konstapeln. med en röst som fick hust-

run att gråta.
Brödhandlaren räckte honom Pen-

ningkrukan med darrande händer;
konstapeln räknade innehållet och

tömde det i sin ficka. Det sålda brödet
kunde man ju inte söka upp, men rätt-
visan skulle ha sin gång. Han kallade

pa en åsnedrivare och bad honom las-

ta brtidkorgarna På sin åsna.

Brödhandlaren stod värnlös, lamsla-
gen, och lät det ske. Han rörde sig inte
utan stod framåtlutad och stirrade efter
poliskonstapeln, tom och utsläckt i an-

siktet. Det såg ut som om hans sjiil
glidit ifrån honom, bort tillsammans
med det dyrbara brödet.

,,Jesus Marial- sade de omkringstii-
ende och korsade sig. -6u4 har rtirt
vid honom och tagit hans förstånd som

straff. Kom dli till sig själv, don Ra-

fac\l!-
De ruskade honom. Men han märkte

dct icke, stirrade blott intetsägande

ut i det tomma.
Men så uppfångade han sin hustrus

klagan, och långsamt återvände livet i

honom. Och han började klaga han

också, stilla och gråtblandat Iiksom

hon.
Det tjöd som en växelsång, en klago-

sång som ingen hörde På, därför att

den var alltför känd - om brist och

svält och hopp. Herre Gud, det var ju
den gamla visan: starka armar har in-
gen bruk för - allra minst om vintern.
och så hade han tiggt, och barnen hade

trggt, och hustrun, naturligtvis. Och

det var ingen som hade något emot del

- man lät bara bli att 9e! Det var

allt för många om det. Så hade de

svultit ännu en tid, och den konsten
gör många efter - ända tills de diir.

Men de här två hade således inte velat
ligga stilla medan döden gnagde På

dem, utan hade fått en id6. Och de

hade stampat på sina sista ägodelar

och köpt en arroba mjöl. Hela 15 kilc
hade de köpt, och smetat ihop en liten

ugn av gamla murstenar. Och de hade

eldat med ved, som floden skiiljde upp.

Men de hade glömt att tänka På det

som försvann vid bakningen - eller
kanske inte haft råd att tänka pä det

- och nu kom iiverheten och tog ifrån
dem alltihop. Det var inte mycket att

säga om den saken!

FIan gjorde ej heller stort nummer
av det, han stod blott och grät ut sitt
elände frir hustrun. Och hon svarade
honom med att upprepa hans klagan

och tillfoga sin - av fullt hjärta. Det

fanns att ta av.

Men plötsligt skrek han sr'r att det

hördes över hela marknadsplatsen'
Han skakade de knutna händerna i

luften, iiberopade sin oskuld och fattig-
dom, erbjöd sig att sälja brtjd efter
vikt, att ge ersättning åt dem som

blivit lurade - han svor att han skul-
Ie bränna upp hela staden, om han

inte fick igen sitt brcid. Och så stöp

han träffad; hustrun kastade sig

ner över honom och klagade hiigt. Det

samlades folk omkring dem.

-Vad är det?- frågade man.

,,Ah, clet är en som ftirsökt sälja
brrid med undervikt till de fattiga'
Och så har vår Herre petat till honom
Iitet.*

,'Ffan ligger pä sina gärningar",
skrek en käring, som sålde bröd fcir en

bagare. "Varför skulle han lägga sig

i andras gcjromål?-

Och hon gav sig till att sjunga ut
över torget:

"Br<jd! Bröd! Två småskillingar för'

ett stort bröd. De fattigas välsignelse

-. hä! Fullviktigt brödlll-
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Pojken som r)ar en buss
Av Harry Iseborg

Ur boken "Allo minq djur", som förfottoren med vönlig hölsning
stöllt till vår tidnings och dörmed ollq vöro ungo lösores förfogonde.

Så här gjorde Janne dåi han lektc
buss. Först stod han vid hållplatsen som
var vid telefonstolpen. Där iåtsades han
att folk steg in i bussen och betalte bil-
jetten. Sedan sa han att det var fullsatt
och körde. När bussen svängde ut från
hållplatsen vinkade han med höger
hand. sii att det precis siig ut som dii
riktningsvisaren vinkat'.

Vid enbärsbusken vttr nästa hiillplats'
Då ropadc h:rn och frågade om nän vert'

avstigande. Men dct f.anns ingen avsti-
gande. Så bussen kör'de förbi hitllplat-
sen.

Sedan var det nån som ville av och

tryckte på avstigningsknappen. Poiken
sa "pip", så som det lilla signalhornet
säger när man vill stiga zrv. Medan bus-
sen kör'de saktare höll poiken upp en

liten papperslaPP som var skrivet
"Stannar" på. Alla" passagerarna kunde
dä se att bussen tänkte stanna.

Vid stora stubben vinkade pojken med
vänster hand. Sedan vinkade han med
höger och stannade. Sedan sa pojken
"pyyyh" som det gör när man öPPnar
bussdörrarna. Medan passagerarna steg
ur stod pojken och hoppade lite och
lekte att motorn gick. Som bussen var
rätt gammal och skraltig måste den
skaka också. Poiken ruskade på sig och
lekte att bussen stod och skakade.

Efter en stund sa liila signalhornet
"pip" och bussen körde vidare. Vid grå
stenen tutade bussen med stora signal-
hornet och sa "tuuut". Det var katten
som gick i vägen för bussen. När bus-
sen tutade med stora signalhornet blev
katten rädd och hoppade upp i ett
träd. Där satt han och glcdde.
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Vid korsvägen var .qamla handpum-
pcn polis. Pumpen sträckte handtaget i
vädret. Det betydde stopp. Pojken stan-
nade bussen medan anktå.get körde för-
bi. Fyra ankor som kom vaggande över
vägen var anktåget. Eftcr anktåget kom
ett hönstå7. Men hönorna hade dåligt
vett. Dc ställdc sig att plocka mask.

Då steg pojken ut' busscn och latsa-
des att han var pclis. Han tog ft'am pap-
per och penna och skrev upp hönsen.
Sedan sjasade han bcrt dem och lopa-
de efter dem att det skulle bli böter
därför att de stått mitt på gatan och
plockat mask.

När det var färdigt dlog pojken ncd
ha.ndtaget på pumpen. Det betydde klort
så att bussen kunde köra.

HåIlplatsen nästa gång var stora myr-
stacken. Här sprang myrorna om var-
ann, så pojken lekte att det var rus-
ningstid. Bussen blev genast fylld av
myrLrr som skuile hem fråin sina arbc-
ten.

- Val god och stig {r:amåt i bussen !

ropade pojl<en så att alla skulle få plats.
Bussen {ick stå rätt länge vid myrstac-
ken - ja, så länge att pojken fick my-
ror i byxorna.

När pojken märkte att han fått myror
i byxorna skrek han att det var fullsatt
i bussen. Sedan körde han så fort att
bussen tappade ett hjul och måste stan-
na.

Egentligen var det väl så att pojken
m.:istc stanna för att ta av sig byxorna
och skaka ut myrorna. Men han låtsa-
des att han bytte hjul på bussen.

När br:ssen sedan kom till tallen lek-

le pojken att där vålr en skola. Lilla-
syster kom springande tvärs över r'ägen
utan att se sig för. Pojken låtsades ettt
Lillasyster var ett skolbarn och brom-
sade in bussen i god tid. Sedan vevade
han ned sidorutan och ropade:

- Du ska se dig för i trafiken, lill:r-
syster !

Lillasyster stannadc och satte tum-
men i mun. Sedan stod hon där med
runda ögon och tittade när bussen kör'-
d.e vida-rre.

Gårdsplanen vilr Stora Torget. Ilär
fanns blinl<ljus. Den som skötte blink-
ljuset var gamla mormor, som satt i en
stol och blinkade mot solen.

Först blinkerdc mormor "Stopp!" se-
dern blinkade hon "Köl'!".

Då körde bussen tvät's övel Stot'it
Torget och parkcrade vid rådhuset med
väldigt bromsgnissel. Det var hundkojan
som Iör'eställde rridhuset.

Vid rådhuset gick aila passagefarnål
ttr bussen. Just som pojken fått busserr
fullsatt av nya passagerare, kom mam-
ma. IJon tog tag i körvisaren och ledde
bussen i säng.

- llar du haft roligt i dag? fräg:rde
mamma när hon satt bredvid pojken på

sängkernten.

- Det har valit jobbigt i dag, sval'a-
d.e pojkcn och gäspade.

Sedan somnadc han.

Just när pojken somnat kom papp:r
busschauffciren hem.

- Hur har du halt det i dag? Iriigerdc
mamma.

- Det har varit jobbigt i dag, sval'a-
dc pappa busschauffören.

Sedan gick han till sängs.

Och efter cn stund sov tvii liktiga
karlar'.
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En fattig ma.n kom hemskyndande till
sin hustru och beräLtade med andan i
halsen.

- Jag har varit hos den rikaste man-
nen i stan. Han satt just vid middags-
bordet och åt blini. När jag stod där
vid dörren och kände den ljuvliga mat-
doften började det vattnas i munnen
på mig. Blini måste smaka underbat't.
Tro mig, rika män riter minsann inte
vad som helst.

Den fattigc målnnen suckade läng-
tansfullt.

- Oh. om j:rg linge smarka blini bara
en enda gångl

- FIu.r skr-rllc jag i<unna gör'a blini.
Till clet behövs ägg, svarade hustrun.

- Gör dom utan ägg, rådde mannen.

- Och jag behöver gräddc.

- Du får göra dom utan grädde.

- Och du tror intc att socker kostar
pcngar'?

- Dai fiir du våil göra dom utern soc-
kcr'.

Hustrun sl<r'cd till verket och gjorde
blini, men utan ägg, socker och grädde.

Med l<ännarmin satte sig mernnen till
bords och börjadc äta, tuggade den
låingsamt cch omsorgsfullt. Plötsligt

sprcd sig ett förvånat uttryck över hans
anlete och han sade:

- trn sak vill jag säga dig, Sara, jag
kan inte för mitt iiv förstå. vad de rika
ser frjr märkvärdigt i blini.

Ovanstående är hämtat ur' "Tleasury
of jewish folklore" (Den judiska folklo-
rens skattkammare) utgiven av Nathan
Ausubel 1948.

Ostfsllda blini.
FYLLIJIIT/G;
t' ,, kg k-uark*
1 d.ss

1 tsk socker
Iitet malen kanel.
Ingredienserna blandas sarlman.

,SMET:
2 ii"gS

1 kniusudd salt

", r, kopp uetemjöl
1 kopp mjölk
1 tsk smiilt smör.
* kvark finns i t. ex. valje hälsobod.

1. Smeten blandas till genom att först
r'öra ihop salt och ägg väl. Sikta i mjö-
let. Tillsätt litet miöik i taget under
omrörning och slå smeten till dess den
iir jämn.

2. Smör'j en stclipanna tunt med det
smälta smöret. Använd brödpensel.
Vär'm upp den och slå i litct av smeten.
Vicka pii pan.nan så smeten fördelar sig
jämnt men till ett mycket tunnt lager.
FIäll tillbaka den överflödiga smeten.
Låt pannan stå över värmen bara sa
länge smeten stannar, knappt en mi-
nut. Lägg över pannkakan på ett fat
med den brynta sidan upp, och fortsätt
till dess hela smeten är' gräddad. Lägg
då en klick fyllning på en pannkaka i
taget i ett "hörn" och rulla ihop den,
varvid sidorna invikas, så det blir ett
Iitet prydligt paket. (I stället för ost går
det bra att ta t. ex. djupfrysta blåbär.)

RUT ADLER
lyllde clen 15 arplil 75

samtidigt med en

FRAGNIENT UR TRE

och debutet'ar

diktsamiing.
DECENNIER.

SKV som {iitt så mycket av henncs

intt'esse och medverkan under många

decennier iyckönskal med tacksamhet

och med att citera en av hennes diktet'.

Den innehåller ett livspt'ogram som

sannerligen i likligt mertt håller pä att

uppfyllas:

Ndr stjtirnorna faller i natten

fran sxartas och uitas himmel
jag önskar mig bara ett:
att t:ara för nå.gon i uiirlden
ett lUSe en liten stund,

en fladdrande Låga

en önthet som inte ljög

cn sclD& som liikte etl sår -
en ropandes röst, sorn en gång

- en enda -
g&u gensuar i ndgons bröst.

Demokratisk Ungdom inbjuder till

o

o

o

o

c
o

Juniorresorna avsel' åldersgrup-
perna 11-14 år, dvs födda år
t949-t952.
AnmäIan sker genom att anmäl-
ningsavgiften, kr 75 -, insändes
till: Demokratisk Ungdom, Box 57,
Stockholm 1. Postgiro 15 51 10.
Skriv tydligt resenärens namn.
adress och födelsedatum samt
vilket land som önskas i första
och andra hand. Ytterligare upp-
Iysningar på samma adress.

JUNIORRESOR
BULGARIEN

TYSKLAND

POLEN

SOVJETUNIONEN

TJECKOSLOVAKIEN

UNGERN
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VisdomsåIdern
Forts. frön sid. 9

betyder att nu kommer' Ilaydns och
Verdis och Helene Schervbecks mest
och bästa produktiva år - Och Siri Der-
kert - inte bara hennes mest produk-
tiva år som målare och skluptör, men
hon arbetar fram en ny konstart, övar
upp sig själv i ett förut oprövat, tungt
kroppsarbete - för att göra sina häll-
ristningar i underjorden. Och Elsa
Björkman, som började skriva böcker
Iörst i den nya ungdomsåldern vid un.ge-
fär 50 år. hon skriver sina bästa. av-
gjort bästa, vid 60 och 70.

Men visdomsåldern betyder väl ock-
sii något för alla oss vanliga människor
som hunnit så långt. - Nu hzrr jag kom-
mit ihåg hur jag för några år' sedan
Ior i bil med en indiska - hcn var inget
mindre än chef för det stora Indiens
skolväsen. - Vi lor n'rcllan mitt hem r

Söderma.nland och Äsa Folkhögskola,
som hon villc lära känna. Då kom vi
Iörbi en stor byggnad bakom Floda
kyrka och hon undrade om det var en

skola. Nej, sa jag, det är ett ålderdoms-
hem. - Då blev hon alldeles till sig,
upprörd. Det är ju något förfärligt här
i Västerlandet, for hon ut, att man över-
allt råkar på ålderdomshem! Hur kan
ni göra så! Vi behöver ju de garnla -
för barnen - för de unga - vem skall
de annars hålla sig till! Kom ihåg, sa
hon till sist, att ni alltid talar om detta
när Ni håller ett föredrag. Det har jag
inte gjort alltid.

Men jag har kommit ihåg bl. a. Selma
Lagerlöfs farmor, hon som alltid fanns,
som satt i sitt soffhörn i den lilla smala
kökskammaren. Hon dog när Selma
var fem år. Men det var nog att till ett
barn skänka en sagovärld som kunde
gro och växa tills den obehindrat kun-
de gä runt världen. Och Laxnes sa, när
han fick Nobelpriset: Det är ju egent-
ligcn min gamla farmor som skulle haft
det - det är hon som berättat de storat

så.gofna.

Jat, Visdomsäldern, den kunde - b<-rr'-

de! - på en gång ha tålamodet som i
den allra första barndomstiden. att med

envist glatt mod t:L pa sig nödvändigl
enformigt arbetc. också att sitta stilla
och finnas till hands - för ett barn som
vill höra en saga, för en ungdom, tjurig
och inbunden i sin tunga misströstan
inför livets möjlighetcr - eller linnas
till för den betungadc "medelaldern"
som behöver ett handtag - ja, för man
iir ju på nytt både barn och ungdom
och tränad i en lång mognadsålder.

IVIen visdomsåldern har också tid och
rätt att träna upp nya färdigheter'. och
ait föra ut i livet sina egna påhitt, det
som leker oss i hagen - kansl<c sedan
många e1r - kanskc alldeles nyfött. Dät'-
för, tycker jag, borde alla ungdomsgåf-
d.ar för'vandlas l,ill Alla dldrars lrus. sä

som Ilcmgårdzrr-na iir! Tiil;rmcdet ii ena

sidan och nyskaparkritften ri den ztndlit

- samhrjligheten med erlla iildral och
dcn egna erfarenhctcns kr':rv. Allt hör'

samman i de samlade arcn. Och s:i liit
oss komma ih:ig. att pli någon punkt -
då och dri - hal vi råitt erlt stå {ör'detta:
Nu iir jag sii gammal och uis artt jag
Irir såigir vad jag sjiil'-- tycker.

dcir SKV
gar framot...

Om man gjorde en lista över alla de
samhällsnyttiga initiativ som SKV-av-
delningen i Ambjörby tagit genom
åren, så skulle den listan bli både lång
och imponerernde. Men vi nöier oss med
atL citela ur den sista rapporten t,ill för-
bundscentralen:

"Pti våira träf far diskuterart' vi alla
aktuella frågor som rör' oss och vtir
hommun. Det har resulterat i en upp-
vaktning hos Hälsovårdsnämnden om
bränning och sanering av en soptipp
d.är råttorna frodades och blev till en

plåga för byn. Uppvaktningen gav öns-
kat resultat. Vi har även uppvaktat
kommunalnämnden om ett hobbyrum
för kvinnorna (vi har ju vår stora väv-
stol). Och vi har nu blivit lovade en lo-
kal i nya pensionärshemmet när det
blir färdigt i vår. Nu uppvaktar vi So-
cialnämnden om inköp av hörapparater
till vårdhemmet i Stöllet. Vi får se hur
det går."

Stor omväxling på studieat'betet hat'
Ambjörbyavdelningen haft i vinter
värdinnekurs och kurs i metallslöjd och
matlagning.

Avesto
SKV-avdelningen i Avesta hat' gjort cn
framställning till kommunala myndig-
heterna i staden om fria bussresor för
barn under 16 till ett friluftsbad på

sommaren. Och det har gått igenom,

Folun-Korsnös
I samband med Daladistriktets årskon-
ferens genomförde Falu-Korsnäsavdel-
ningen ett möte med rektor Ingegerd
Granlund som talade om "Att kila sta-
digt". Med oemotståndlig charm berät-
tade rektor Granlund ett knippe cpiso-
der fr:in Stockholms ung,dcmsgår'dar.
100 personer deltog i det lyckade mötet.

Kristionstod
Här har för'bundct ännu ingcn avdel-
ning, men 4 nyn medlemmåll' värvades
när ett par medlemmar ut' distriktssty-
relscn 1'ör en tid sedan gjordc ctt besök
i staden.

Vontör
Vid sitt årsmöte den 27 mårrs kunde
Vantöravdelningen hälsa 5 nya med-
lemmar välkomna.

internatio nella so lidaritetsfo nden
I den pågående insamlingen till för-

bundets internationella solidaritetsfond
och som siktar tili att bekosta resan för
en delegat från Nigeria till Kvinnornas
Världskongress i Moskva denna som-
mar har hittills föliande belopp in-
sänts:

Avesta
Bollnäs
Kålitorp, Göteborg
BjursIätt, Göteborg
Köping
Västerås
Tvärån
Hägersten
Vetlanda
I(oskullskulle
Karlstad
Skånedistriktet

1B

Farsta, Sthlm
Stor-Sthlm (B-marsfesten)
Kalmar
Uppsala
Svängsta
Falun-Korsnäs
Majorna, Göteborg
V. Lundby, Göteborg
Sundsvall
Skövde
Älvsborg, Göteborg
Munksund
Eskilstuna
örebro
Ambjörby
Hallstahammar
Kviberg, Göteborg
Båtskärsnäs
Hällefors
N{ajorna, Göteborg

48: -
1.000: -

20: -
100: -
100: -
100: -
50: -
75: -
50: -

151: 60
75: -
50: -

100: -
100: -
60: -
89:50
60: -

180:50
150: -

40: -
3JBir i0

Kronsor, Buketter, Blomsterdekorotioner
vid fester och möten

Ring 46 43 08
Stockholm

Blomsterhörnon Axel Söderberg

100: -
101: 50
100: -
140: -
100: -
50: -
25: -

250: -
25: -

100: -110:-
B0: -

KARLSSON &

Kut,dilori
Arrongeror:
BEGRAVNINGSKAFFE

5-100 personer

LINDQVIST
I Sockenvö9 en 477

I ENSKEDE
| (uid Skogskyrkogården)

| 49Oe64

Husqvorno 2000

Husqvorno Automotik
tvö symoskiner i toppkloss

H. JANSSON Tel. 37 06 04
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KASERIET:

med sin tid...
Det finns vissa saker som jag inte

kan komma över. Till dessa hör mitt
badrum, eller rättare: familjens bad-
rum, vi är fem stycken - tre barn -
så då förstår ni...

Eller det kanske ni inte alls gör.
Vårt badrum hör ingalunda till de
sämre. Det är nytt och med ganska
väl tilltagna mått, inte mer än stan-
dard förstås. Men det finns ju dom
som inte har bad alls, så man borde
inte grumsa. Men jag är inte nöjd.
Ja, jag har t. o. m. gripits av den
stora badrumsledan eller badrums-
självan. Jag tycker med andra ord
att vårt badrum är trångt, bökigt,
mörkt och trist, jag har förläst mig
på broschyrer hur badrum egent-
ligen skall se ut. I färghandeln
Iigger folders för händiga med bilder
på de mest sagolika toalett- och bad-
rum, inte en veckotidning låter till-
fället att illustrera den nya bad-
rums-vågen (när man nu har film-
vågor) gå sig ur händerna, kort sagt:
vårt badrum är botten.

Vi har kakel på väggarna. Man
kan inte tänka sig något mer banalt
än kakel över badkaret. Alla inred-
ningsarkitekter inreder sina badrum
i bastustilen, dvs med väggar klädda
mcd oljade bräder och måIar väg-
garna i raffinerade färger som saha-
ragult, chockrosa eller lägger in mo-
saiker i svart och smaragdgrönt. Jag
har inte ens en chockrosa handduk,
och förresten är det ingen idd att för-
söka matcha färgerna som det heter.
Våra två handdukar som gör det lig-
ger alltid i smutskorgen. Plastmat-
tor är verkligen ett tecken på en usei
smak. Därför har vi en sådan på vårt
vita standardgolv. Det var faktiskt
modernt för ett tag sen med plast-
mattor i badrum. Nu skall det vara
heltäckande, i ylle eller något annat
mysigt opraktiskt, något att stänka
på och som måste tvättas jämt. Det
ger badrummet värme. Påstår en
del. Kommer det att mindre likna
ett mejeri. Vad är det för fel på
mejerier? Jag bara frågar.

Inredningen i övrigt skulle göra en
händig människa dyster till sinnes.
Vi har en badborste, ja faktiskt finns
den kvar. Och så en och annan löv-

tunn tvålbit. Ibland är ju tvålarna
Dyä, men jag måtte inte ha varit
hemma vid de tillfällena. Vi är fem
personer, varav tre barn. Därför sak-
nas också sedan åtskillig tid tillbaka
de borstar för oiika ändamåI, som
inköptes en gång i en optimistisk
yra, duschförhänge likaså och ett så-
dant där trevligt överdrag för loc-
ket till toaletten, vilket gör att det
inte helt går att fälla ner över sit-
sen. Någon gång, när vi får råd, skall
jag skaffa ett toalettbord med spe-
gel och små lampetter till. Då får
ingen längre plats att tvätta sig i
badrummet, men vad gör det? Nu
finns det iu så bra handfat i Plast,
som kan placeras någon annan stans

i lägenheten.
Vårt tråkiga badrum gör mig

sömnlös, och vad värre är: jag har
också börjat fundera över köket.
Varför har vi inte jordbruna väggar
i matvrån och en sådan där under-
bart gammaldags fotogenlampa över
bordet? Med vit kupa, som alltid går
sönder och som numera få fabriker
tillverkar? Inte ens teakhylla för
burkar har vi och ingen plansch över
cxotiska kryddor heller. Vi är hopp-
Iöst efter vår tid. Vi borde rycka upp
oss, ta oss i kragen, tänka om ordent-
lig om inte annat så för barnens
trivsel.

I morgon skall jag föreslå att vi
målar På lördag''' 

Kraka

Men Oskar, öuerdriu nu inte!

Pettersson diir uppe skurar å,tminsto-
ne goluet au och till, men du. . .

Och uar har ui nu uår kdllare?
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sKv

Avreso med båt från
Stockholm den 94 juni.

Flyg Leningrod-Moskvo-
Sotji-Leningrod.

Besök på Kvinnornos
Vörldskongress i nyo
kongresspolotset i

Kreml.

5 hörligo soligo dogor
vid Svortq hovet.

Två vörldsstöder -
turistottroktioner uton
motsvorighet - vöntor.

**Eå:?*d':r-{ trt*++*

till
16 dogar

MOSKVÄ

LENIISGR,AD

SOTJ I

925 kr

Till SKV, Norrtullsgatan 5, tfz tr., Sthlm Va

r-l JAG ANMÄLER MIG HÄRMED
TILL SKV:s TURISTRESA

i--l JAG BER ER SÄNDA YTTERLIGARE
UPPLYSNINGAR OM RESAN

Namn:

Adress: ...

Postadress:


