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avfustnlng, fred och samarbete

rådsmöte 6-9 juni

I\vinnol i heia världen!
I alla världens länder är kvinnor-

nas högsta önskan att delas kär'a
ska1l få leva lyckliga i tr')'gghet och
r'älstånd. Denn:r önskan kan bli
verklighet endast i en fredlig vät'ld.
Kriget har genom tiderna fört med
sig död och luiner'. sol'g och tår'ar'.

Nu är det möjIigt att Iöt'ebl'gga
r,..i^. r-,,;^^..,.na. vilk:r lltel'ochnt tå utrl n\ lrlllul

mel' l:id-rar att forma sina 1ändel's

öclen. i förening med alla fredslit'al-
ter hclhjärtat sätter in sin intelligr:trs
i liampen rnot krigets maktet'.

Att bannly'sa iiriget är nu nöii-
våinciigare än någonsin {örr eltersctt'l
dc rnoderna vapnens makt att li)t'-
gör'a är så stor att den utgör' ctt ir,ri
mot männishosläktets hela tillvaro.

Total, alhilän och kor-rtrollct'aci ar''-

lr-rstning kan fciiverkligas genonl vii-
ra ökade och enade anstränguing.'t.'.

f'ör' två år sedan {attade FN:s ge-

neraIIör'samling cnhälligt ett beslrit
om önskvärdheten av en avrustning,
ett beslut som väclite lör'hoppningiri
hos alla folk. men sedan dess har
kligets krafter gjort allt de förmalt
för att hindra konkreta åtgärder i

beslutets anda. Ökade rustningal p:i
alla områden har i stället ägt lut-n.

Kvinnorna måste göra sin stämma
hörd vid FN:s nästa generalförsam-
ling. då avrustningen skall behancl-
las.

- All,miin oclt total au*rustttirtg
skulle f ör alltid elim,inera Ivigs-
f aran.

Iera under en styrelse de s jiilxa
ralt utan friimmande inblandning.

- AIIm.iin och total arrustring
skulle frigöra stora tillgångar sont
t-tLt slukas aL1 kapprustnLt"tgen ocit
skulle skapa möjltghet att l|--rtiira,
hgsa, rå.rda och fostra htjmdratal,s
rniljaner miinrtiskot' sorn nu lider
cttt lttLttget', sjukdom ocl't okuttnig'
het.
Vi ln'innor som bär ansvar föt'

r,år'a barns lir. och framtid kan inte
låta oss nöia r-ned resoititionet'. Vi
lii'äi'el praktiska åtgärdel pii r'äit
rnot avlustning:

Omedelbart f örbucl niot l:iirit-
T{Lpenpror: oclt mot allt rttossför-

Två Oslo-konferenser:

En
lciirnra,tr;eri hölls i Oslo 2-? n'ia.i 1961.

I den dcltog 60 r'etenskapsuän ocl-l

andra iärda från 15 låinder. De hade
inbjr,rdits av plofcssol och 1r'u Pcit-
ling. Ingen organisation stod bahonr.
Kostnaderna bestreds genom gävol
från någla amerikanska vänner till
makarna Pauling. Ett uttalande an-
togs enhälligt och framlades för ot-
fentligheten vid ett avslutande möte
i univelsitetets auia. Ur detta utta-
lande citerar vi:

1. Varje tillskott i antalet liinder
utru.stade nted. kdrnt'apen eggnr
Iand"ets grannar till anskatf ande au
dylika uapen.

Mot spridning sv körnvspen
för internstionell svrLtstninE

störelseuapen: utrymning at: mili-
itirbaser p& utldndskt o'mråde ocit
bortdragande a'.u frd.mmande trup-

Vi Llppmanar kvinnorna i irela
världen att omedelbart börja en a\'-
rustningskampanj. Vi måstc r-ned

alla krafter vi förfogar över och p.,r

alla rnöjiiga sätt - petitioner-. bt-tci-

skap, delegationer - inför t'åra t'e-
gelingar och inför FN:s genelalföL'-
san-iling framhålla att det är r'åi'
vilja att enighet uppnås on dc {ijr'-
sia stegen på r,äg mot avrustning,.

Allmän avrustning har nu blivit
en för'utsättning för a,tt säi.rclstiiii.r
:l1l:r frillis liv ocir frihet.

ct.u er7 mdtntiskas misstag eller p4

gruncl au- ett telcniskt missöde.

3. Spridningen till ett ökat antti
Innder ökar risken för ett a.t'sil:t-
Iigt stctrtat kdrnuapenkrig.

4. En ökning aL) antalel tned
kd.r'ttr-:apen försedda makter skulie
gtterltgare förstå.ra aurustningetts
clzrLomf örctnde.

5. ly'ar ett land" Idtt kdrnrapert
ölcnr scttnolikheten f ör att det kont-
mer att angripas i rarje kdrnra-
penl:.rig.
I Cslo hölls dagarna 9-11 juni e,r

europeisl< konferens, baI<om 
"'iIkensLoci initiativtagare från fem olika

ländei-: lagman Carl Bonnez.ie, Osl't.
advokaten Bruguier, Paris, M. P. Tom
DrEberg, London. författaren Il jn
Ehrenbut'7, lWosliva. och parlaments-
ledanroten Georg Veronese, Rom.

Dylika konfercnser har tidigaii-'
ägt rum på norskt initiativ och sanr-
lat deltagare från de nordiska 1ärl-
delna till fritt och öppet rnenings-
utbyte i politiska, ekonomiska ocl-i

kulturella frågor. Denna gång \-ai'
deltagandet europeiskt och frågolna
det särskilt gällde var:

Kapprustningen och faran för'öde-
läggelse genom atomklig.

Arbetet för internationell avn-rst-
ning.

Hur l<an vi bäst flämia ett s:rnr-

- Allmdn och. total axrttstttLttg 2. Allteftersom kiirnxapen öxe'r-
skulle garantera t,arje folks natio- gå.r i flera ltiinder ökar risken att
nell,a oberoende och möjligheten sf t ett storkrig skall utbrgta på grund

O GzFtglF(G=<F{G<F(G=<F{GzFtt}lF{GzF{G={F(G=zF{GzF(g<F{G=<F O\: , _

fl En svensk fredsmqrsch \
Yk
il förbeledes att äga rum i Stockholmstrakten den 23-2-1 septenrbel ocl-r \
S rned deltagande från de övriga nordiska länderna. Bakom initiatir',:t l:
J står' en kommitte. sammansatt av dem som deltagit i de stora påsli- .(

6 marscherna i England mot atomr,'apnen och av vilka en del också del- )
\C

) tog i Holbaekmarschen i Danmark för'ra hösten. Också här är dct lf
i( motståndet mot atonvapnen som frärnst komrner att ge fredsmarschcn )
j sin prägel. Ännu när detta skrives är det inte klart med detaiiern.r. A
Y men går allt i lås blir det atltså en uppmarsch där vi hoppas att SK 7- \
\ medlemmar från hela landet också kommel att deltaga. ä
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Försöksverksqmhet i Linköping:

Smådaghem i bostadslägenhet ger hernmiljö

Y å.rdkasuiigen i stadsde-
Len Majelden, Iåter det inte
tdylliskt? Idylliskt 

- 
nsf,u'v-

skönt 
- 

iir det också med
omedel,bar ndrhet tiLL skogs-
otnt'åde och en parkanliigg-
ning. Vi gör en påhtilsning
i en ouanligt stor *famil'i*
med ett 10-tal barn i dl'dern'
3-7 år. Famil.ien i 3-rums-
Idgenheten på bottenuå.nin-
gen kallas också. f ö r s ö k s-
h e m m e t el,l.er s m å. d a g-
hemmet. Lå.t oss beriitta
Iitet on1, hur denna Linkö-
pingsfamilj har det.

Lägenheten ser ut som en sådan
vanligen gör efter att en barnrik fa-
milj bott där några år. Flickorna
visar sina dockor och några pojkar
snickrar. Möblemanget är givetvis
barnvänligt men i övrigt finns inget
som säger att det är ett barndaghem
vi kommit titl. Inte ens tvättstälI
och toalettstol är av "barnstorlek"
utan har i stället försetts med pallar
framför.

"Mamman- i familjen, fröken UIlo

De hdl tuå, iir inte från smddaghernmet L Linköping. Men bäda tillbringu'
uardagarna pd, ett daghem och få.r i sig inplantade den anda au gemenskap

och hd.nsgnstagande, son'L iir en au smdbarnsinstitutionens stora plus.

arbete på ekonomiska och kulturella
områden?

Konferensen hade samlat ett hun-
dratal deltagare, varav tjugo norska
inbjudare - häribland fem stortings-
ledamöter, två professorer, en major
etc. - och omkring B0 kända perso-
ner från Belgien, Bulgarien, Dan-
mark, Finland, Frankrike, Greklancl,
HoIIand, Italien, Jugoslavien, Polen,
Portugal, Rumänien, Schweiz, Sov-
jet, Storbritannien, Sverige, Tjecko-
slovakien, Förbundsrepubliken Tysk-
land, Ungern och Österrike.

Konferensen riktade en appelt till
opinionen i Europa mot atomupp-
rustningen i Tyskland och antog
dessutom resolutioner om problem t

förbindelse med det politiska, eko-
nomiska och kulturella samarbetet
mellan länderna i Europa.

Nu överväger man fortsatta kon-
takter mellan dem som konferensetr
Iört samman.

Palm, som är föreståndarinna för
daghemmet, betonar också att man
eftersträvar hemmiljö. Barnen hiäl-
per tiil med matbestyr och annat ef-
ter förmåga - precis som hemma i
familjen. Inte minst intressant är
hur större barn tar sig an "småsys-
konen". Daghemmets barn leker mecl

övriga barn i huset och umgänget dr'

så naturligt att en granne länge
trodde att lägenheten beboddes av
en barnrik famiij och inte av ett dag-
hem !

FLYTTBART DAGHEM

Vad ligger då bakom denna verk-
samhetsform? Om den saken kan
fröken Maij-Britt Hallams, som syss-
lar med daghemsverksamheten i
Linköping, berätta.

Verksamheten igångsattes i sam-
råd med Familjeberedningen och
har nu pågått i tre år. Vi har fått
höjt statsbidrag för försöksverksam-
heten. De tankar som ligger bakom
denna form av daghemsverksamhet

är att vi vill skapa en hemmiljö som
det stora daghemmet inte förmår ge.

Genom att vi förhyr en vanlig lä-
genhet blir det inte fråga om inves-
teringskostnader i särskiida byggna-
der och verksamheten kan lätt flyi-
tas tili en annan stadsdel om efter-
frågan på daghemspiatser växlar.
Lägenheten kan då hyras ut tiil fa-
miljebostad eftersom inga ändringar
företagits.

Det kan också noteras att vi har
färre sjukdagar genom att infek-
tionsrisken är mindre i det lilla dag-
hemmet än i ett större samt att kost-
naderna under 1960 var iägre än vid
de stcirre daghemmen i staden.

Den främsta fördelen är ändå att
det finns större möjligheter att ge

barnen individuell vård på ett litet
daghem. Föräldrakontakten har ock-
så blivit en annan. Möjligen tyckr-'r
föräldrarna att här äger de en tion-
del, på ett större daghem kanske
endast en fyrtiofemtedel.

Visst fanns det svårigheter i bör-



jan, betonar f röken Hailams. Det
tar tid för många att acceptera ett
daghem i huset där de bor. Nu leker
dock som sagt barnen i daghemmet
med husets övriga barn.

KANSKE EN STORASYSTER?

Inom daghemmet försöker man
skapa en naturlig miljö. Inga rum är
avsedda för de större barnen och av-
stängda för de mindre och man anser
den lilla, blandade åldersgruppe:r
vara den mest naturliga för barner;s
utveckling. Erfarenheterna av för-
söksverksamheten är goda. Men där'-
med är inte försöken slut. En ny frå-
ga har exempelvis aktualiserats. Hur
vore det med en storasyster i dag-
hemmet? En elev från 9y som äm-
nar ägna sig åt barnavård skullr-.
kunna praktisera och få god hjälp
av daghemmets personal, som har ut-
biidning i barnpsykologi. Hon skulle
samtidigt kunna bli en storasyster
för småttingarna.

De som arbetat med försöksverk-
samheten redovisar sina erfarenho-
ter men vill naturligtvis inte själva
svara för betygsättningen. Det gör i
stället ett par mammor, som spon-
tant tog tiil orda när daghemmets
existens var i fara innan beslutet
om höjt statsbidrag förlängdes. "Ja€l
önskade att Linköpings stad (och
alla andra städer med för den delen)
skulle satsa på att skaffa fram flera
daghem av den här typen'", skrev en

Edith Erdei, ordf. i de ungerska kuinnornas
några au sina niirmaste medarbetare

AN DREA AN DRE E N:

nationalrd,d (Liingst t. h.), med
uid ett daghemsbesök.

Det ungerska {olket arbetar med
energi och lugn

(Ungern i maj 1961)

LJ är Donau böjer av mot söder
är en härlig boplats skyddad mot
norr av kullar nära stranden och
med varma käIlor vid bergens fot.
Här låg redan vid början av vår tide-
räkning romarrikets utpost mot
nordost i provinsen Pannonia infe-

tillförsikt

Ute på balkongen i sm&daghemmet
uid Vå,rdkasuiigen arbetad,e Krister
Jonsson sorn en riktig snickare med

sandytapper.

1

mamma medan en annan gav bety-
B€t ". . . den förnuftigaste Lösningen
på många svåra problem för både
mammor och barn" och slutade: "Låt
oss få behålla lilla daghemmet. Och
gör några flera likadana!"

Kanske försöksverksamheten i
Linköping skall ge tillräckliga argu-
ment både mot dem som hävdar att
daghemsvistelse är av ondo för bar-
nen och dem som talar om dyra an-
läggningskostnader för daghem. Vi
tycker nog att smådaghemmet givit
en hel dei nytt som det är värt att

rior. Längre fram byggdes på denna
plats magyarernas huvudstad Buda.
Mitt emot Buda ligger numera Pest
på slät och låglänt mark. De många
broarna, som tyskarna förstörde un-
der andra världskriget, är nu åter-
uppbyggda. Habsburgmonarkien lät
under senare delen av 1800-talet
uppföra den europeiska kontinentens
mest grandiosa parlamentshus invid
Donaus strand på Pestsidan. Dess
krigsskador är nu nästan reparerade
men det kungliga palatset på en av
Budas kullar står som en jättetik
ruin. Tyskarna hött det som sitt
sista fäste och förstörde allt. Enorma
restaureringsarbeten pågår.

Överallt i Ungern finner man gam-
la städer där utgrävningar av bygg-
nadsverk från romartid eller medel-
tid försiggår och där stora renove-
ringsarbeten är i gång. Staten satsar
tydligen väldiga summor på att räd-
da ett imponerande kulturarv. Stor

'. " -''lf u
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ta fasta på. Nils Berndtson



5.000 nga kgcklingar hade just kom-
mit tiV kooperatiubruket . . .

förstörelse
halvannat
turkarna.

vållades inte minst under
århundrade av krig mot

*

Ungern har tio miljoner invånare,
en femtedel av dem i Budapest. Det
är ett vackert och bördigt land. När
man vandrar på Budapests gator
känner man sig vara i en väster-
ländsk stad - människotYpen, hår-
modet, kläderna, allt är Västeuropa.
Konfektionsindustrin är ungefär lik
vår egen.

En främling får naturligtvis höra
om kontrarevolutionens tragiska da-

Bär, många av kulhåien från 1956

finns ännu kvar. Säkert är emeller-
tid att det ungerska folket nu arbe-
tar med energi och lugn tiilförsikt.
Ungefär 200.000 människor lämna-
de landet den gången. Av dem har
drygt 50.000 återvänt. Troligen finns
flertalet av de forna motståndarna
kvar utomiands. Vi såg och hörde
överallt folk som trivdes: På gator,
på restauranger och kafrSer, på opera
och bio, alla de många vi talade med

- tyska, engelska eller franska ta-

ias av en ganska stor del av befolk-
ningen.

Min dotter och jag hade inbjudits
av Ungerska kvinnors nationalråd.
Deras lokaler är ett gammalt palats
vid huvudgatan i Pest, Nepköztarsa-
sag Utja L24. De ledande kvinnorna
är inte bara duktiga och mycket
älskvärda utan också sympatiska att
se på. De säger om sig själva att de
är en rörelse med ett organisatoriskt
underlag. Kvinnorådet har 100 leda-
möter, valda från de L9 provinserna,
därunder kommer provinsråden och
under dem härads(county)råd, l2B
stycken, och slutligen byråd, 2.950.

Det finns fortfarande 250 orter utan
byråd. Byråden ordnar med val av
nationalråd på 3-4 år och alla kvin-
nor som är intresserade har rösträtt.
Man litar mest till frivilligt arbete
men i varje provins finns en avlö-
nad arbetskraft. Kvinnorådets hu-
vudsakliga inkomstkälla är vecko-
tidningen Nök Lapja, som kommer
ut i en upplaga av 430.000 exemplar.
Den kunde vara större om man hade

. and,ra små, raringar hiilsade tlr
Andreen och hennes dotter, arkitekt
Hil.leui Suedberg, pd, i kooperatiuets

daghem.

Hur uinet töriidlas underuisade rnan
hör arkitekt Soedberg orn.

mer papper. Deras lokal tillhör sta-
ten och underhålls av den, några
bilar står också till deras förfogan-
de. I fabriker fungerar fackförening-
arna som organ även för kvinnorna.
35 olo av kvinnorna arbetar utom
hemmet. 2B 0lo av fackföreningarnas
centralkommitt6 är kvinnor. Det
finns 62 kvinnor i parlamentet (360

medlemmar totalt). Två kvinnor är
ministrar, en kvinna, Elisabeth Vass,
är vice talman i parlamentet. Man
anser att en kvinnorörelse tillsvida-
re är nödvändig.

Nationalrådet anser att dess vikti-
gaste arbete utföres bland lantbe-
folkningen. För närvarande är 94 0f0

av den odlade iorden organiserad i

.aBrikulturella kooperativer". Dt:t
behövs en stor insats för att klargöra
fördelarna med samarbete och klar-
göra att man äger även det som man
har gemensamt. Den enskilde får
dessutom ha ungefär rl2 till eln ljlekt-
ar. Man förklarar för kvinnorna att
kooperativet betyder att de får ökat
inflytande. De kan bli specialarbe-
tare och få en bättre ställning.

>k

Vi besökte ett kooperativ i närhe-
ten av staden Gyöngyös. Det bilda-
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des först för ltf2 år sen, man tvingar
ingen. Vid den tiden ville alla de

1.200 familjerna utom 2-3 bilda ett
kooperativt jordbruk. Detta är en
rik bygd där man odlar druvor av
hög kvalitet. Man har här stora od-
lingar av ympade vinstockar - den
ädla sorten ympad på en enklare -
dessa förädlade vinstockar säiis i stot:

skala även för export till F rankrike
och Spanien. En förutvarande stor
jordägare sade oss att kooperationen
var ett naturligt steg. "Det har gått
bättre ekonomisl<t än jag trodde.-
Han och hans hustru f ör'tjänade
Iör'ra året 40.000 forinter', delvis sonr

andel i produkter': vete, majs etc.
och naturligtvis vin. Kooperativet,
säger han, är som ett äktenskaP. Det
tar tid att bestämma sig. Här var
bönderna välsituerade även förut.
Byn var mycket trivsam, stora bo-
städer förhållandevis mot i städerna,
väIskötta hus. Här liksom i andr.'a

länder vi besökt ivrar man mYckct
för hönsuppfödning som ett sätt att
snabbt öka tiilgången på animalisk
äggvita. Dagen innan vi kom hade
rran fått 5.000 två dagar gamla
kycklingar, som vårdas av kvinnot'
i ett nytt fint hus, med bI. a. UPP-

värmning genom lampor med inft'a-
röda strålar.

Mycket mer vore att berätta. T. ex.

om kvinnorådets strålande arbete

för undervisningen. Den B-åriga sko-

Iand är nu obligatorisk. En del kvin-
nor i 35-40-årsåIdern går nu i skola

för att de ej haft mer än 6-årig ut-
bildning. I hela landet deltar i år

150.000 vuxna i kväl]s- eller korres-
pondenskurser, av dem är 34 tt'u l<vin-

nor. Föräldrar behöver uppfostras,

därför finns i varje skoia en föräld-
rakommitte, psykologer anlitas.

Barnpsykologin släpar efter än, men

hygienen har blivit bättre. 90 {)1, av

föräidrarna kommer 4-B gånger om

året till skolan för föreläsningar

och diskussioner klassvis. Detta är

ordnat av undervisningsministeriet
tillsammans med kvinnorådet.

Till sist låt mig berätta att ome-
delbart före vårt besök hade 700

kvinnor från Wien varit inbjudna att
tillbringa en veckohelg från fredag
till söndag i 700 hem i Budapest. Var
det inte en fin ide?

vY arje fredag när pappa lade av-
1öningskuvertet på bordet böriade
för mamma en upprivande syssel-
sättning. Hon delade upp lönen i
flera små högar - en för husvärden,
en för handelsboden, en för de ny-
anskaffningar som alltid måste ske
i en familj med fyra barn: skohalv-
sulningar, garn till en pullover åt
Vicki, ett förkiäde åt Eva, i den sti-
Ien gick det hela året. Så var det en
liten hög till tobak och öl åt pappa
och alltid var det någon av oss barn
som anmälde behov: "Mamma, iag
behöver en ny räknebok, ett rader-
gummi, en blyerts . . .>>

Suckande lade mamma åt sidan
ännu några ören. Men trots allt slu-
tade det hela alltid med att hon
l<unde säga: "Gudsl<elov, inget oför'-

morgon skulle lämna hemmet sam-
man med pappa och att varje fredag
skulle där ligga pengar också från
honom på bordet fyllde honom med
stolthet. Men sådana där arbetskiä-
der kostar pengar och vi barn bryd-
de våra hjärnor med vad som nu
skulle komma att ske. Ännu var det
fyra veckor dit, men ögonblicket då
sparbanksboken skulle lättas på sitt
innehåll tycktes vara inne.

Mamma hade den här gången
många bekymrade rynkor i pannan
när hon satte sig till bords. Pappas
avlöningskuvert låg där och bredvicl
stod olilla sparbanken", dit de ören
vandrade som mamma sparade vid
särskilt biltiga inköp. Men de skulle
inte på långt när räcka. . .

Jag höIl andan och såg oavvänt

Sporbrnhsbohen

utsett har hänt, vi behöver alltsä
inte ta ut något på sparbanksbo-
ken . . .tt

Det där med sparbanksboken var
vår stolthet. Över våra barnaår g]än-
ste tanken på sparbanksboken som
en god stjärna. Den var försäkringen
som kunde gripas till om något oför-
utsett inträffade. Mamma behövde
ciå bara ta sparbanksboken och häm-
ta pengar. Vilka andra kunde det?
Dessa pengar i sparboken var vårt
försäkringsskydd.

Visserligen räckte det aldrig nå-
gon fredag tili en inbetalning på
sparbanken. De små högarna åt upp
hela fars Iön, och det han kunde
förtjäna bredvid när han på kväI-
larna utnyttjade sina kunskaper i
murar'- och elektrikeryrkena strök
också med. Och ändå var fredagen
för oss barn den mest spännande
dagen i veckan, mycket intressan-
tare än söndagen med sina små för'-
ströelser, för det var gott att veta
att vägen till sparbanken inte be-
hövde komma ifråga ännu på en
vecka.

Tills den dagen kom då Robert
slutade skolan och skulle börja i
Iära. Han skulle behöva arbetsklä-
der och tanken på att han nu varje

på Robert som bet samman tänder-
na. Det var naturligtvis ingen be-
haglig tanke för honom att vara den
som bringade hela familjen i en så-
dan här belägenhet. Då tog pappa
pipan ur munnen, såg på mamma
och sa: "Vet du, mamma, jag slutar
röka . . .,'

Mamma lade tyst sin hand på hans
arm och skrev ytterligare en summa
på papperet där hon så sorgfälligt
noterat vad en sådan där arbets-
dress kostar och hur mycket som
fanns i -lilla sparbanken".

Eva, som gick sista året i skolan,
suckade och sa: "Och jag ska passa
doktorns barn varie lördagsefter-
middag.o Mamma nickade och skrev
igen. Fyra lördagseftermiddagar
gånger tjugufem öre - det var en
krona ti]l. Och så kom det sista.
Mamma sa till Eva: -Och om du var-
je onsdag de här fyra veckorna skö-
ter hushåIlet så kan jag gå bort och
tvätta hos doktorns . . .>>

Så blev det och nu var hela sum-
man klarad. Vi kunde åter skratta
och det gjorde vi med besked. Vi
hade klarat den farliga klippan och
alla var vi stolta över mamma och
pappa och oss själva. Naturligtvis
skulle jag, så liten jag var, hiätPa
Eva de dagar mamma var borta och
tvättade.

Många faror tycktes också senare
hota sparbanksboken, men varje
gång hittades en utväg. Robert hade
för iänge sedan börjat ta sin flicka
med sig hem i huset, Eva stod bakom
disken i ett varuhus, Vicki gick re-
dan i skolan och nu var det jag som
skulle ta de första stegen ut i livet.
Det var vid jultiden som en brand
utbröt i den bokhandel där jag gick
i lära, och det var min förtjänst att
den inte fick större utbredning. Den
gamle chefen visste att uppskatta
det och gav mig i belöning en blän-
kande ny sedel.

Denna dag var vägen hem en enda
triumf. Det fanns knappast någon i
vår lilla stad som inte visste om
mitt hjältedåd, mitt svedda hår gjor-
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Sornrnsrkolo nier sslis meds n srncf

bqrn tvingss

stsnns I

stsden

amiljeberedningen, som i mitten
av 50-talet kom med en rad förslag
om samhälleliga stödåtgärder ät
barnfamiijerna, behandlade i en sär-
skild promemoria familiesemestern.
Man anslöt sig till vad 1941 års be-
folkningsutredning slagit fast: att
familjesemestern iir den naturligas-
te formen tör oila och rekreatictz
och i överensstämmelse därmed före-
slog man bl. a. skaPande av semes-

terbgar, d. v. s. bYar med stugor för
självhushåIl, möjliga för barnfamil-
jerna att hyra till rimliga priser.

I en tidigare promemoria (om dag-
hem och förskoior samt sommar-
l<olonier och feriehem) hade familjc-
beredningen såirsl<ilt rekommenderat
inrättandet av dagkolonier för för-
sl<olebarn och upPförandet av små

sommarkolonier. Dagkolonierna skul-
le, som namnet anger, vara förlagda
i närheten av städerna och tätorter:-
na, så att barnen om nätterna kun-
de vistas i sina hem. Siälvklart var
det framför allt de förvärvsarbetande
mödrarnas barn man i detta sam-

Också, jag skutle oitja ha uarit på. land,et L somras, nten det Janns inte plats
at åui. Kanske titl" niista sommar? Men det iir så' griisligt lå'ngt dit . . .

de resten - för varannan meter mås-
te jag stanna och berätta. Samtidigt
drogs jag oemotståndligt hem, tY
min glädje skulle ju bli hela famil-
jens: de här pengarna skulle in i
sparbanken på vår sParbanksbok.

Mamma 1og när jag sa det tiil
henne. ,rBarnt, sa hon, ttdet har ald-
rig funnits någon sparbanksbok. Vår
sparbank var alltid vi alla, våra hän-
der och våra huvuden och vår vilja,
men ni barn skulle aldrig behöva
känna er ängsliga. Det är inte bra
när barn måste dras med ångest."

När jag inte svarade fortsatte hon:
,,Och nu ska vi ju i alla fall få en
sparbanksbok, på ditt namn.o

M. B.

manhang tänl<te p€r. Kt'avet på snrö

barnl<olonier motiverades med de

I<ritisl<a synpunl<ter på de på sina
h€rll alltför stora l<olonierna som

framl<ommit från lälcare- och barn-
psyl<iaterhirll.

Hur mycl<et som gjorts - eller om

något gjorts - för att sätta ut i li-
vet dessa förslag liänner vi inte till.
lVled tanke p€r det ringa intresset
från l<ommunernas sida för den för-
söl<sverl<samhet på daghemsområdet
som familjeberednin,gen så varmt
förordade, l<an man med fog befara
att inget blivit gjort Iör zrtt förverk-
liga iclen om dagl<olonier och små
sommarkolonier,

Vad som däremot har skett, en-
ligt en uppgift i somras i Stock-
holms-Tidningen, air att På ett år,
från 1959 tilt i960 nedlades 23 som-
rnarlcolottier för barn ocl;. tidningen
tillägger att utvecl<lingen tycks fori-
såittar i ungefåir samma takt. Detta
samtidigt som behovet av koloniplat-
scr ökar. Stocl<holm har stora svå-
righeter att placera alla de barn sorn

anmåilts för vistelse vid sommar-
holoni och tvingas avvisa allt flera.
Det åir framför allt förskolebarnen
och alldeles särsl<ilt de som bor i
fiirorterna som tnåste stanna lcvar i
staden under sommaren.

I'ör'håillandet åtr' likartat i Göte-
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borg, där man i år har fått in 700

förfrågningar om koloniplatser åt
1örskolebarn men endast kunnat pla-
cera 357, alltså häIften. Och från
Örebro, där i år antalet anmälda var
:14 färre än i fjol, rapporteras att
man trots detta måste avvisa 283
barn.

2:J sommarkolonier nedlagda på
ett enda år! Tydligen i områden
med stagnerande eller sjunkande be-
folkningsutveckling. Men varför är
samordningen så dålig? De "icke be-
hövliga* kolonierna skulle ju behö-
vas för barn från andra områden i
Iandet, från de stora och medelstora
städerna, barn som på grund av
platsbristen inte får någon sommar-
vistelse!

Något är på tok! Tydligast fram-
går det av uppgiften i ovannämnda
tidning: att samtidigt som förorts-
barn i Stockholm inte kan få koloni-
plats försäljs kolonianläggningar tili-
hörande barnfattiga församlingar i
innerstaden eller de utnyttjas bara
till en del!

Det är församlingarnd, som driver
koloniverksamheten, var och en för
>>sina'> barn. Nog måste det bli en
samordning och varför i all fridens
dar sl<all inte sfoden ha hand om
koloniverksamheten? I stället för
församlingarna.

Familjesemestern i all ära, men
inte alla kan ordna sådan. De en-
samstående mödrarna med sin svaga
ekonomi, har knappast råd att resa
bort med barnen på sommaren även
om de får fria resor. För övrigt mås-
te de ju arbeta, både de och aIla
andra förvärvsarbetande mödrar,
och'semestern varar bara tre veckor.
Var gör en förvärvsarbetande mam-
ma av småbarnen om daghemmet
hålles stängt? Och skolbarnen, ska
de sköta sig sjäIva hela långa dagen
medan mor arbetar?

Att skapa möjligheter till som-
marvistelse på landet för de skol-
barn och småbarn som behöver dr:t
och vars föräldrar inte kan ge dem
det - det måste vara en skyldighet
för stat och kommuner. Kan inte
socialstyrelsen i första hand se till
att hejda nedläggandet av befintliga,
som'"icke behövliga" betraktade ko-
lonier?

I

modern

Den här duken är

inte illa, eller hur?

Broderiet är lätt-

sytt och mönstret

nederst på sidan

kan med hiäIp au

balkerpapper f öras

öuer direht på

tyget. Man syr med

stiälkstyng, de små

prickarna mellan

mönsterdelarna sys

med plattsöm.

VäIi ett stadigt, lanska grout linne och

garn mot en grå eller blå botten blir utsöbt

sy med linnegarn. Vitt

uackert.

teknik

läm att

kopiera

Elisabet



Större uppmärksamhet bör
ägnas åt barnolyeksfallen

Av professor J. M. MACKINTOSH,
chef för Världshälsoorganisationens undervisnings- och

utbildnin gsinstitution.

I sin tidskrift Världshälsa
offentliggjorde Världshälsoor-
ganisationen för en tid sedan
en artikel av professor J. M.
Mackintosh om barnens
dödsfiende, olycksfallen. En-
ligt hans uppfattning beror
inte olycksfallen på några till-
fälligheter och de låter sig för-
hindra"s om barn, föräldrar och
lärare är klara över faran. Det
är utan tvivel riktigt. Man kan
också tillfoga att flertalet
olycksfall säkert skulle kunna
förhindras om alla barn, och
alldeles särskilt de förvärvs-
arbetande rnödrarnas barn, ha-
de tillgång till daghem, lek-
skolor, eftermiddagshem och

skyddade lekplatser. Risken för
olycksfall är säkert betydlist
mindre ju bredare nätet av
sociala inrättningar är, iu stör-
re uppmärksamhet myndighe-
terna ägnar barnen och ung-
domarna och ju generösare de
ekonomiska anslagen är till
barnens skydd.

en främsta orsaken tiil olycks-
fallen är okunnigheten, antingen
den beror på bristande erfarenhet
eller har sin grund i andlig eller
kroppslig omogenhet. Det lilla bar-
net utsätter sig för faran därför att
det inte förstår och inser den eller
inte vet hur det ska undvika den.

Det bränner sig med kokande vatten,
det leker med gaskranen eller stick-
kontakten, det kommer på id6n att
dra en plastpåse över huvudet eller
balansera vid strandkanten. Utan att
se sig för korsar det en starkt trafi-
kerad gata. Och slutligen, och det
är nästan det värsta av a1lt, slukar
det farliga kemikalier därför att de

har en så vacker färg.
En annan orsak är okunnighet el-

ler slarv hos de människor som an-
förtrotts uppsikten över barnen, för-
äldrar, lärare eller de offentliga
myndigheter som är ansvariga för
säkerheten.

Barnet självt, vars ansvar växer
med tilltagande ålder och erfaren-
het, måste lära att ta på sig vissa
risker. Sådana egenskaper som mod
och viljestyrka får inte försummas
i uppfostran. Men mod betyder
inte dumdristighet, framför allt inl;e
när också andras säkerhet står på
spel. Ofta är barnet sjäIvt upphovs-
man till oiycksfallet, antingen det
beror på en överdriven reaktion mot
alltför pjoskiga omsorger från för-
äldrarnas sida eller har sin grund i
en inre konflikt. Mycket ofta är det
bara i åskådarens ögon olyckan är
en tillfällighet, medan den faktiskt
är resultatet av en rad omständig-
heter.

Förebyggande åtgärder

De statistiska undersökningarna
ger oss inte alltid tillräckliga antyd-
ningar om på vilket sätt olycksfal-
len kan förhindras. Allt för ofta
finns det djupare orsaker, t. ex. fa-
miljekonflikter, oenighet mellan för-

äldrar och barn och liknande. En
omfattande psykologisk analYs av
olycksfalien med deras aktiva och
passiva faktorer har fört till nya in-

I
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inte hör att fördjupa sig i sportnyhe-
terna - för att inte taia om box-
ningsreferat - har föIjt uppgörelser-
na mellan amerikanen Floyd Patter'-
slon och svensken Ingemar Johans-
son. Och inte bara för att den se-

nare air svensk utan kanske i lika
hög grad därför att den förstnämnde
är neger. Från Brooklyns slumkvar-
ter, dess smutsiga och trånga för-
hållanden kom han - i dag känner
minsta barn hans namn.

Floyd Patterson började sin bana
som amatörboxare, vann guldme-
dalj i helsingforsolympiaden 1952,
Iortsatte som professionell boxare
och erövrade världsmästerskapet i
tungvikt. Det är segern han efter-
str'ävat. trn seger vars innehåll är
mycliet mera komplicerad, mycket
svårare att nå än i boxningsringen.
Det förstår man när man håller i
rninnet att denne boxningens >>mr

l0

America" i sitt eget land är en andra
klassens medborgare.

Detta Floyd Pattersons problem är
inte nytt och inte bara hans egct.
Det är till och med så gammalt att
president Kennedys regering slår
fast att det överlevt sig sjäIvt, att
det inte hör hemma i 1961 års Ame-
rika. Trots detta existerar proble-
met. Det har förbittrat en Paul Ro-
besons, en Lena Hornes, en Harry
Belafontes, en Richard Wrights och
många andra begåvade amerikansl<a
konstnärers Iiv. Medvetandet om att
vara betraktad som en andra klas-
sens medborgare är ändå på samma
gång ett slags sporre: Belafonte ochr

Patterson och många andra har velat
påvisa det orättvisa i denna defini-
tion och de har delvis lyckats med
det.

I medvetande om sitt världsryktc,
om strålkastarna som ivrigt sökr-.L

honom, om publikens gunst har

F loyd Patterson bestämt sig för att
använda sitt inflytande i kampen
för sin ras' rättigheter. Före sin
sista match mot Ingemar Johansscn
lcungjorde han: Om det under
denna match bedrivs rasdiskriminr.-
ring nekar jag att boxas! En del av
inkomsterna från matchen gav han
åt en organisation som kräver sam-
ma rättigheter åt negrerna som åt de
vita. Och Florida, som ännu i dag
håller fast vid rasåtskillnaden med
samma frenesi som under feodaltiden
före Lincoln, gav sig - för en kväl1.
Men Pattersons seger var ändå inte
så hel som man av den här händel-
sen skulle kunnat förmoda. Ameri-
kas populäraste sportsman år 1961

fick inte h:otellrum i Florida. Und,:r
träningstiden var han tvungen att
köpa sig ett hus för att försäkra sig
om bostad åt sig själv och familjen.

Floyd föddes den 4 januari 1935 i

staten Nord-Carolina. Hans far Tho-
mas var arbetare och modern Anna-
belle arbetade som hembiträde. En
av nöd och fattigdom prövad familj
bestämde sig för att flytta norrut.
bröt upp från bomullsfältens land
för att söka sitt uppehäIle i en ännu
bedrägligare miljö i storstadens
asfaltdjungel. Med sina tolv barn
slog sig makarna Patterson ner j

Brooklyns slumstadsdel. Hemmet
var trångt och utanför, på slummens
gator, frodades brottslighet och våld.
För pojken Floyd syntes iivet out-
härdligt. Till sin karaktär var han
blyg och sluten. Från hans barndom
berättar modern följande händelse:

- När Floyd var två år tog vi ett
foto av honom samman med hans
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domsbrottslighetens väg. Ständigt
skolkade han från skolan, kunde inte
läsa, nekade att svara när han blev
tillta1ad och såg aldrig folk i ögo-
nen. Han var färdig för uppfost-
ringsanstalt och dit kom han. Me:r
där fanns en lärarinna, Vivian Cos-
ten, som hjäIpte pojken att finna
sig sjäIv och förstå verkligheten om-
kring sig. Om henne säger Floyd
Patterson: - Hon var som en mor
för mej, hon vakade över min ul-
veckling, gav mej privatlektioner
och under hennes handledning lär'-
de jag mej mycket, jag lärde mci
till och med att tycka om skolari !

Det var fröken Costen och skolans
gymnastiklarare som uppmanade
Floyd att börja ägna sig åt box-
ningen. Intresset för denna spoit
växte när han återvände till Brook-
lyn, men det dröjde ännu ett par ilr
innan han på allvar började ägna
sig åt den.

En kväll smet den 14-årige Floy,l
till gymnastilrsalen, där hans äldrc
bröder, BilI och Frank, boxadc;.
Floyd lånade ett par boxhzrndskar
och fick till motståndare en jämn-
årig pojke. Naturligtvis saknade halt
all "finess" men hans iver var sä

lovande att Cus d'Amato. som va-
rit med om att ordna många pro-

äldre bröder och en farbror - alla
var de boxare. Under många år'
hängde fotot över Floyds säng, men
han sade ofta: "Jagi tycker inte om
den där pojken!'" och pekade på sin
egen bild. En morgon - Floyd var
då redan nio år - märkte jag att tre
streck ritats över pojkens ansikte på
fotot. Tydligen försökte Floyd på det
sättet bli av med en person som han
inte kunde komma överens med...

Man får inte vänta sig att slum-
men skall fostra dygdemönster. Där
härskar bara en lag: den starkare
vinner'. Redan som tolvåring hade
Floyd passerat en bra bit på ung-

Ouan: Sandra Pat-
terson efter segern
i juni 7960. En klar
kontrast till de'n
bild son'L gick ge-
non-L uiirldspressen
ett å.r tidigare:
Flogds hustt"u upp-
Iöst i tårar. T. h.:
De tuå. på, udg till

en fest...
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fessionella matcher, lade märke tillfgift - av många orsaker - men om
pojken. Under ett helt år tränadef,mannen verkligen tycker om sitt
Floyd regelbundet och fortsatte sam-ffiyrke, så tror jag att hon inte bör
tidigt sin skolgång i fackliga real- ' blanda sej i saken. Den uppgift sorn
skolan, tills familjens ständiga fat- intresserar mannen innan hustrun
tigdom tvingade honom att lämna kom in i hans liv den intresserar
skolan och börja som hamnarbc- honom även om hustrun går sin vä9.
tare i Brookiyns hamn. Så enkeit är det.

Femtonårig deltog han första
gfingen i en boxningstävling och för-
lorade redan i andra ronden. Men
of<jrtrutet fortsatte han sin träning
och följande år började hans namn
redan bli känt: han erövrade "the
golden gloves" guldhandskarna.
Denna seger blev av avgörande be-
tydelse för honom. När han sedan
hade vunnit guldet i Helsingfors
övergick han till de professionella
boxarnas skara och vann uppmärk-
samhet med sina tretton matcher,
av vilka han förlorade ingen. Seger-
tåget fortsatte och i dess kölvatten
växte publikens gunst tills svensl<eu
Ingemar Johansson år 1959 slog t-tt

honom i tredje ronden.

Efter det nederlaget började Floyd
tänka om. Man kan lugnt påstå ati
nederlaget ökade hans växt med åt-
sl<illiga tum, inte fysiskt men psy-
l<iskt. Det gick upp för honom att
pr-rblikens gunst är något mycket få-
fängligt: ohjälten- är glömd och för-
hastad i den stund han misslyckas.
SjäIv karaktäriserade han fenome-
net filosofiskt, men inte bittert:
- Publiken är bara intresserad av
uiirldsmiistare - inom vilken bransch
som helst. Över alit annat beundras
och avgudas "titeln". . .

Under denna tid fick Floyd till
vän en annan "fallen hjälte. - Joe
Louis. Om denne vän säger Floyd:

Louis uppmuntrade mig på alla
sätt. Hans vänskap och medvetna
uppmuntran gav mig hållning och
självförtroende, något som är nöd-
vändigt både i ringen och utanför,
just det en neger behöver för att
kunna gå rak. Jag blev en fogligare
människa och iättare att umgås med.

Sandra Patterson, Floyds hustru,
som redan under fem år delat hans
glädje och hans sorger, säger så här:

- Man frågar mej ständigt hur det
känns att leva med en man som
ständigt måste tänka på sin fysiska
kondition, så att inte någon yngre
och starkare sopar bort honom. Det
är väl så att när en kvinna gifter
sig med den man hon älskar så
accepterar hon också hans yrke. Det
är väl möjligt att hon skulle vilja
se honom ägna sej åt en annan upp-
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Sandra Patterson är mor till tre
barn och som alla andra mödrar pår

vårr jord är det barnen hon först ocir
främst tänker på: Min makes
framgång innebär att vi kan ge våra
barn en ordentlig utbildning och till-
försäkra dem ett tryggare liv. Verl<-
ligen - vår generation kan, för för-
sta gången i de amerikanska negrer-
nas historia, ge sina barn något ut-
över livets absoluta nödtorft ! Det är
något som det lönar sig at tänka på.

Fioyd Patterson bor med sin fa-
milj på Long Island. Den älds'ia
dottern föddes samma kväll som
pappa Floyd gick en match mot
Archie Moore. Även den andra i

ordningen är en dotter, Trina, till
utseendet en fullkomlig avbild av
sin mor. Den tredje är en knappt
ettårig pojke.

Floyds föräldrar har flyttat från
Brooklyns slumkvarter till ett egr:t
ståtligt hus utanför New York, en
skänk från Floyd.

Som människa är Ingemar Jo-
hanssons besegrare mycket charme-
rande och känd för sin trohet och
lojalitet mot vänner. Cus d'Amato,
som hittade den unge boxaren, ;rr
ännu hans ständiga manager. Floyd
Patterson hör heller inte till dem
som under framgångens dagar slö-
sar bort mera än de förtjänar. Han
och hans hustru är alltför intelli-
genta för att bygga sitt och barnens
Iiv på berömmelsen och på publi-
kens tillfäIiiga gunst. Deras mål dr
som så många andra färgade ame-
rikaners i dag: att nå trygghet.

Sin senaste match anser Floyd
Patterson vara en av sitt livs största
upplevelser. Det var en dubbel se-
ger han vann: det reaktionära Flo-
rida fick avstå från rasdiskrimine:-
ringen - om så bara för en kväll.
I salongen blev det inget bråk - man
slog ingen ens - frånsett en svensk
vid namn Ingemar Johansson.

Geo Delisser
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förslag om en föräldraskola i rV eller radio som represen- +
+ tanter för SKV i december i fjol framförde vid ett samtal med lf
+ radiochefen Rydbeck och hans närmaste medarbetare har rönt +
i många instämmanden från kvinnoorganisationer, såväl centrait 

^t
i som lokalt. Tanken har också tagits upp av 1960 års ungdomsupp- i
! lysningsutredning och i en notis i pressen för några veckor sedan i

,t" meddelades att SACO, som haft utredningens betänkande på remiss, T
1" i sitt svar förklarat att förslaget om en föräldraskola i TV är väl Y

t värt att pröva. +
+ I nr 3 av Sociala Meddelanden uttalar chefen för Lövsta skolhem, t
+ dr Dick Blomberg, att inga barn är från början dömda att bli kri- t
.fu minella, därför är det förebyggande arbetet det viktigaste och det "t
,i" bör börja så tidigt som möjli gt, helst med, föriitd,rarna innan d.e tå.tt i
! barn! Den kommande föräldragenerationen måste bibringas ett j
,1" mentalhygieniskt tänkande, det bör börja redan i skolan. Det finns i

,t" också många andra vägar för upplysning på detta område, sägr:r T"i han och nämner press, radio och TV. Och s. k. föräldraskolor som T
t direkt inriktas på att förbereda och utbilda föräldrarna för deras t
+ uppfostraruppgift. "1.

t Ingen skola kan nå lika långt som den TV och radion organi- t
.,L serar. Att förslaget om en föräldraskola i TV och radio kommer 

^t,{ tran flera håll och röner instämmanden från ännu flera låter oss j
;l hoppas att iedningen för våra viktigaste massmedia är lyhörd och i"!" sätter den önskade föräldraskolan ut i livet. Särskilt som man fak- T'1' tiskt redan vid SKV:s uppvaktning i frågan visade stort intresse T'i för saken. Y
'f G. 
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Släv, stig upp...
Signe Höjers bok trrn Afrika

befattningar i Indien under före-
gående år har också givit makarna
många och nyttiga möj)igheter till
jämförelser.

Som hon själv anger, är det en
historia hon velat skriva och redan
däri ligger något märkligt. Det är en
sena tiders upptäckt att Afrika
också utanför Egypten, Medelhavs-
länderna och möjligen Etiopien
verkligen har en historia. Med lätt
hand vidrör hon i första hand de
vittnesbörd vi har därom från grott-
måIningarna i Kalahari och Sahara.
som vittnar om att dessa ökenom-
råden en gång varit grönskande och
fruktbara med rikt viltbestånd. Hon
talar om världsdelens första kända
invånare, de småväxta, guihyade
och härdiga buschmännen, som nu-
mera trängts ut i ödsiiga och ofrukt-
bara delar av Sydvästafrika. Ett jä-
garfolk i utdöende, som snart kom-
mer att kvarleva endast i sina mål-
ningar - de äldsta från tiotusentais
år tiilbaka - och i de religiösa och
profana sägner som upptecknats ef-
ter muntlig tradition.

Modärna arkeologer har grä',rt
fram rikliga bevis för äldre svarta
kulturer. Bland andra nämner S. H.
en mängd större och mindre själv-
ständiga negerriken, som från tidig
medeltid och ända fram till slutet på
1800-talet var berägna innanför kust-
länderna kring Guineabukten. Här
gick karavanerna fram med varor
från Medelhavskusten till Sudan,
därifrån med saltlast till det inre
Afrika och - efter att ha vilat ut -
tillbaka tilt utgångspunkten med
bland annat guld i lasten. Ofta med-
fördes unga kraftiga män och kvin-
nor, som hoplänkade två och två
vandrade efter kamelerna genom ök-
nen för att säIjas tilI araberna som
slavar.

rf

I Afrika var slaveriet en gammal
institution, liksom bruket att ha trä-
lar i de germanska länderna. Det

var först då portugiser och spanjorer
gjort sig tiII herrar på de Västindiska
öarna, som man började överföra
kraftiga och arbetsvana negrer från
de nya besittningarna i Afrika för
det ansträngande arbetet på de stora
plantagerna. De stora jordägarna
kastade sig med förtjusning över
denna möjlighet att försäkra sig om
biltig och effektiv arbetskraft. Sy-
stemet kulminerade på 1600- och
170O-talen i den s. k. triangeltrafi-
ken, som huvudsakligen kom att
ligga i engelska händer. Skepp iasta-
des med granna tyger, glaspärlor,
krut, vapen och - framför allt kan-
ske - med whisky och gin - avgick
från Liverpool eller annan europeisk
hamn till något av de 42 forten vid
Guineabukten, där "leverantörerna-',
vanligen stamhövdingar, avlämnade
sin "vara" - i första hand fångar
från andra stammar - mot passande
mängder bytesvara. Med sin last av
slavar, hoplänkade två och två, och
sammanpackade på trånga träbritsar
i skeppens inre, fortsatte dessa så

den 6-8 veckor Iånga färden till de
Västindiska öarna, där slavarna för-
såIdes till piantageägarna och fick
sin ägares initialer inbrända i huden

- i likhet med fångarna i nazistläg-
ren ett par hundra år senare! Många
omkom under färden, många tidigare
under de "slavjakter" som anordna-
des, många senare på grund av
omänskiiga arbetsförhållanden och
grymma straff. Slavskeppen återvän-
de till Europa lastade med bomull,
socker och andra tropiska varor. Det
var en affärsrörelse, som gav svind-
lande vinster. "AIl annan handel är
ett intet jämfört med slavhandeln",
sade den danske guvernören på ön
S:t Thomas i Västindien år 1696.

Hundra procent skall ej ha varit nå-
gon ovanlig vinst.

Samma handel vållade omätliga
lidanden, bröt en lovande utveck-
ling på den afrikanska kontinenten
och rubbade balansen mellan den
I
j 
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*En kontinent uppstd,r, en ras uaknar.
En andeuiskning kommer bladen att

skiilua.
En helt nE rEtm ska boma sig in i

uiirlden.
En aldrig skd,dad fiirgton ska sprida

sig öuer regnbågen.
Ett höjt huuud ska trotsa blirten.u

*
l.l
\\-I jälva titeln kommer oss ovill-
korligen att tänka på den frigörelse-
process, som industrialismen väckte
till liv i Västeuropa för snart 100 år
sedan och som så omvandlat vår
samhällsordning. Nu är det Afrika
som träder fram, de svartas världs-
del. Skail detta innebära lika genom-
gripande förändringar i vår värld?
En flod av litteratur på olika språk
ställer redan världsdelen i centrum
för vår uppmärksamhet.

Det är värdefu'lt och roiigt att det
utöver alla reportage från olika deiar
av den afrikanska kontinenten skri-
vits en afrikabok av denna typ på
svenska. Signe Höjer sitter också
inne med de bästa förutsättningar
för att skriva den. Jämte sin man,
dr Axel Höjer, som haft till uppgitt
att organisera hälsovården i Ghana,
har hon de sista två åren bott i den-
na Västafrikas första fria stat och
inte minst genom den ställning äm-
betet medfört haft rika tillfällen till
kontakter av olika slag. Liknande



svarta och den vita rasen på ett sätt
som ännu ej övervunnits.

Även Sverige gjorde under drott-
ning Kristina sitt lilia försök ait
skapa ett svensk-afrikanskt kompani
för handel på Guinea. Men efter
halvtannat årtionde gick våra fort
på Guineakusten samma väg sorrr
något tidigare kolonin Nya Sverige
vid Delaware, d. v. s. de erövrades
av holländarna, vilka senare tvangs
överlämna dem till engelsmännen .-
med undantag av Christiansborg,
som tidigare kommit i danska hän-
der. Danskarna behöll detta fort än-
da till 1850, då det såldes till Eng-
land. Numera är det president Nkru-
mas residens, tilibyggt och restaure-
rat, men, säger S. lf ., fortfarande
rned något kvar av gammal Vasa-
borg. Hon fortsätter: "När vi bland
ghaneserna möter en Hansen, en
Svanekier, en Quist eller Larsen vet
vi att det måste vara en ättling från
den danska tiden på Guldkusten. De
är i regei hejsvarta. har i varje fall
inte mycl<et ljusare hy än riktiga
ghanesare. Men de är' resligare, nä-
san brukar vara rak och läpparna
tunna. Många dansl<ättlingar
har vi träffat som i dagens Ghana
har framstående Poster."

>>- - - Guinea var en rik kust,
men för nordbor ogästvänlig. Klima-
tet hämmade verksamhetslusten,
skogarna var ogenomträngiiga, flo-
derna sumpiga, den torra december-
vinden, regntiden, ängslan för vildir
djur, men framför allt malarian
gjorde europ6erna oIyckliga... Av
90 danskar som sändes ut så setrt
som 1820 dog 53, därav 33 under dct
första året. En tredjedel kom levatr-
de hem, men var koppärriga, mala-
riasjuka, ödelagda av alkohol . . ."

*
Bedrev svensi<arna slavhandel?

De svenska forten var som andra
försedda med slavkällare, där sla-
varna kunde förvaras i väntan på

skepp. Den svenska staten var ange-
Iägen att öka sina inkomster ocit
slavhandel och guldimport var cle

förnämsta inkomstkällorna. Men den
afrikanska episoden var för vår del
kort och handeln med slavar hade
ännu ej nått så stort omfång vid
mitten av 1600-talet. Hur det för-
höll sig 1är vi aldrig få veta, ty näs-
tan alla kompaniets papper förstör-
des vid den stora slottsbranden 1697.

Däremot har S. H. skildrat tvä
svenskars helhjärtacle deltagande i
striden mot slavhandeln vid sidan

14

om engelsmännen Willberforce,
Granvilie Sharp och många andra.
Den ene av dessa var Anders Sparr-
man, till yrket läkare och zoolog, en
av Linn6s många Iärjungar, som
mästaren hjäIpte ut tiii forskningar
i "Cafferlandet-. Här blir han "så
upprörd över boernas avskyvärda
sätt att behandla sina slavar, att
han några år senare följer svensken
Wadström till Guineakusten för att
samla uppgifter om slavhandeln."
Deras rapporter inför brittiska parla-
mentet gav ett värdefullt material
i den kamp mot slavhandel och sla-
veri över huvud, som i början av
1700-talet togs upp av kväkarna i
Pennsylvania och varade i mer äir
ett århundrade. Den andre svensken
är Carl Bernhard Wadström. Som
många av sina samtida i Sverige,
och kanske ännu mer i England, var
han starkt påverkad av Swedenborgs
Iäror om människans samhörighet
över land- och rasgränser och efter
en resa i Afrika beslutar han att
ägna sitt liv åt kampen mot slav-
handeln. Han blir ombedd att med-
arbeta i ett team av ledande engel-
ska abolitionister och sätter in alla
sina krafter i rörelsen. Är 1802 ut-
färdar Danmark som första land för-
bud mot slavhandel. 1807 lYckades
det äntligen de outtröttliga kämpar-
na i engelska parlamentet att få
majoritet för förbudet, och så följde
de andra länderna slag i slag: USA
1808, Sverige 1813, Holland 1814,

Frankrike 1815, Spanien 1820, Por-
tugal 1836, Turkiet 1889. Dessa för-
bud gällde dock endast handel. Hål-
landet av slavar förbiöds också suc-
cessivt men flera årtionden senare.

*
Ovanstående historiska fakta ut-

plockade ur denna rika och levande
bok täcker ju på intet sätt dess inne-
hå11. Den får sin charm av förfat-
tarinnans förtrogenhet med den
värld hon skildrar och hennes djupa
engagemang i densamma. Hon säger
själv, att hon försökt se Afrika med
afrikanens ögon "i den mån det är
möjligt för en europ6" och man har
en känsla av att hon kunnat göra
det utan att släppa efter på sin
objektivitet. Med spänning längtar
man redan efter den skildring av
det nya Ghana, som hon utlovar
som en andra del.

TilI sist den korta strof av neger-
skalden Paul Niger, som avslutar
förordet och som under läsningen
hela tiden ringt i mina öron:
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sikter, som kan tjäna som grundval
för nya bemödanden när det gäller
att uppfostra befolkningen.

Förebyggande åtgärder är upp-
fostrande åtgärder. Man måste kun-
na ånpassa dem till omständig-
heterna. Beträffande trafiken be-
står den bästa metoden i en ihärdig
uppfostran. Med hjälp av press, ra-
dio, TV och film måste man an-
stränga sig att påverka den allmän-
na meningen till gunst för ett -höv-
ligt uppträdande- och alla andra for-
mer av hänsyn som vi är skyldiga
varandra i trafiken.

Upplysning
För att undvika olycksfall i hem

och skola måste föräldrar och lärare
upplysas. De måste lära sig inse fa-
rorna och möjligheterna att undvika
dem. De bör veta hur viktigt det är'

med skyddsanordningar för öppen
eld och att kontinuerligt övervaka
gas- och eiinstallationer.

Mot risken för drunkningsolyckor
finns det en rad särskilda åtgärder,
där den att bibringa barnen sim-
kunnighet är den allra främsta.
Konstgjord andning, försiktighetsåt-
gärder i hemmet när det gäller små-
barn och vattenkärl är andra.

Förgiftningar ställer andra pro-
blem. Med det ständigt växande an-
talet farliga kemiska preparat som
laboratorierna och fabrikerna i till-
taiande förpackningar kastar ut på
marknaden har farorna blivit så
stora att särskilda mått och steg
måste tas för att hålla de giftiga pro-
dukterna utom räckhåll för barnen.

Dessutom måste föräldrarna veta
besked om första hjälpen i händelse
av olycksfali. Den kan inskränka de
svåra följderna, och är därför oer'-
hört viktig. TiIl första hjälpen hör
självklart ett litet husapotek, som
alltså ingen bör försumma att ha
hemma.

En kontinent uppstår, en ras vaknar.
En andeviskning kommer bladen att

skälva.

En helt ny rytm ska borra sig in i
världen.

En aldrig skådad färgton ska sprida
sig över regnbågen.

Ett hö.it huvud ska trotsa blixten.
Signe Fredholm



ORDNING SKALL DTT VARA

ntingen badrummet är stort ei-
Ier litet, så har det en viss benägen-
het att rätt fort bli stökigt. Går man
inte strängeligen in för att där ska
råda god ordning, så kan det På kort
tid bli hur stökigt som helst med
smutskläder på badkarskanten, en
frott6handduk här och en där, gamla
tandkrämstuber med eller utan
skruvhatt som ligger och dräller, för
att inte tala om gamla använda rak-
blad som sätter rostfläckar på tvätt-
stä1let.

Även om badrummet inte ser di-
rekt stökigt ut kan det ibland behö-
vas en ordentlig städning, där också
de små detaijerna blir omsedda.

*
I I{onsumentinstitutets tidskrift

Rå,d" och Rön hittar vi en rad prakti-
ska anvisningar.

De redskap man behöver är:
borste för handfat,
borste för badkar,
rensborste för bräddavlopp (vau-

lig flaskborste rekommenderas),
WC-borste,
torkduk av bomullstrikå eller cel-

Iulosasvamp.
De här redskaPen, med undantag

för WC-borsten, kan man lämpligen
förvara i en korg av Plastöverdra-
gen ståltråd eI. dYl.

IT.budrumnret,

Handf atet gör n1an rent tned
varmt vatten och syntetiskt rengö-
ringsmedel. Borsta rent fatet (bäst
är en borste av samma tYP som disk-
borsten) och runt kranarna och torka
torrt med torkduken. Gör då och då
rent i bräddavloPPet (använd en
rensborste), där samlas tätt kalk-
tvål. Också undersidan av hand-

fatet behöver gör'as ren. Där blir el-
jest Iätt en smutsrand.

Bad,karet görs rent På samma sätt
som handfatet, alltså med varmt vat-
ten och syntetiskt rengöringsmedel.

Gol,ubrunnen behöver också ses
över då och då. Tag uPP gallret och
häll en het tvättmedelslösning i av-
Ioppet och borsta ur. GaIIret borstas
rent på över- och undersida.

WC-stolen görs ren med vatten och
syntetiskt rengöringsmedel. Tag or-
dentligt ned i kröken med WC-bors-
ten och borsta också i rännan uPPe i
kanten på toalettstolens insida. Då-
lig lukt kommer ofta just från den
r'ännan. Sitsens över- och undersid:r
tvättar man med vatten och sYnte-
tiskt medel. Glöm inte heller lockets
undersida.

För att nu bibehålla den goda ord-
ningen vi gått in för i vårt badrum
kan det vara Praktiskt att göra ett
par nyanskaffningar. För att inte
gamla rakblad och tömda tand-
krämstuber skail bli liggande På
tvättstätlets kant eller i badrumsskå-
pet, så sätter vi helt enkelt UPP en
liten avfallskorg på lämpligt ställe
och där man kan slänga bomulls-
tussar, papper och annat som skail
bort. Man kan väIja någon korg av
piastöverdragen tråd, men då måste
man förse den med en avfallsPåse
eller också kan man välja en bra
korg av etenplast, som lämPar sig
att fästa på väggen.

Tvättmedelspaketen och fiaskolna
med rengöringsmedel är ofta till
stort förtret där de står' på golvet
under handfatet. När badrumsgol-
vet skall torkas av måste de flyttas
minst ett par gånger. Köp in en liten
korg eller hylla av plastöverdragen
ståltråd och fäst på väggen, det är'
en enkel och god lösning.

Låt oss gör'a en översYn av bad-
rumsskåpet medan vi är igång. För
Iite sedan såg jag hos en bekant en
id6, som vi gärna kan ta efter. KöP
in ett styclie tunn skumplast, klipp
till lagom stora stycken och kläd
hyllorna i skåpet. Man slipper höra
det hårda klirret mot glas- och me-
tallhyllorna och skumplasten ät' lätt
att hålla ren och fräsch.

För att den goda ordningen skall
bestä i badrummet måste dock alla
Iamiljemedlemmar hiäIPas åt. Det
är ju ändå inte meningen att hus-
mor ska behöva gå och Plocka och
ständigt stäIla saker och ting På
piats efter de övriga i familjen, tyc-
ker

Maria.

Den djupfrysta fisken är en väl-
signelse, det tycker säkert aIIa, uton-t
möjligen göteborgare och andra väst-
kustbor som sedan barnsben blivit
bortskämda med fin färsk fisk av
alla de sorter. Men för oss andra som
bor i inlandet eller någon annan-
stans långt bort från det salta väster-
havet, är den djuPfrYsta fisken som
sagt en välsignelse. Vanligtvis kokar
vi den eller steker den, men här
tänkte vi berätta om en annan va-
riant som faktiskt är mycket iäcker'
Sedan jag för flera år sedan kom
över det här' r'eceptet lagar jag oftast
min djupfrysta fisk så här:

Skär fiskblocket (kolia eller
torsk) i centimetertjocka skivor.
Lägg aluminiumfolie i en oval
form. smöra det och ställ fiskski-
vorna på kant. Placera en ansjovis-
Iil6 mellan varje skiva, häll över
litet av spadet och str'ö rikligt med
hackad dill över. Skär 2-3 tomater
i skivor och 1ägg dem över fisken,
salta lite grand. Slå stutiigen över
en kopp god gräddmjöik och för-
dela några smör/margarinklickar
över det hela. Täck över väl med
aluminiumfoiie. Ställ in formen i
ganska het ugn (275") och låt stå i
30-40 minuter. Sei:vera kokt Pota-
tis tili, gärna pressad.
Den brytning som uPPstår mellan

den rätt kryddstarka ansjovisen oclr
de syrliga tomaterna ger fisken en
härlig smak. Förutom att den här
fiskrätten smakar så gott, så är den
arbets- och diskbesParande. Man
slipper fiskklibbiga kastruller och
behöver inte dra ner nå3on såspanna
eller såskopp - allt finns i den foli ---

klädda formen.
M.

Io'ocRso I

Forsok det harl
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tt 1åta det framrusande tåget
>>pressa>> en tvåöring, så den blir all-
deies platt och stor som en femöring,
kan vara en hemskt spännande lek
- men farlig. Ännu mera spännande
och ännu mera farligt är att lägga
örat intill rälsen för att höra om det
kommer ett tåg långt borta. Och den
som vågar ligga kvar längst biir na-
turligtvis alltid något av en hjätte.

Ja, sådana farliga lekar leks när
det finns oskyddade bostadsområden
i järnvägens omedelbara närhet.

Utmed det nybyggda området Hag-
siitra i Stockholm iöper Nynäsbanan,
endast inhägnad med de tre stål-
trådar lagen föreskriver för att inga
kreatur ska kunna ta sig upp på
järnvägsbanken. Att barnen har
mycket lätt för att forcera de tre
ståltrådarna bryr sig lagen tydligen
inte om. Det säger sig självt att
mammorna inte ständigt kan ha
barnen under uppsikt, i synnerhr:t
inte om man bor högst uppe i ett
höghus. Därför måste det skapas
olika slag av skyddsanordningar så
barnens liv inte behöver sväva i

fara. För dem som bor i det här om-
rådet utgör emellertid järnvägen t:n
ständig källa till oro. De något stör-
re barnen klarar sig väl alltid, men
de små som med beundran ser på
hur de större gör och som så gärna
tar efter, det är inte sagt att deras
reaktionsförmåga är lika snabb siir

att de begriper eller hinner uppfatta
när fara är å färde.

Ännu har visseriigen ingen olycka
skett, men föräldraopinionen i Hag-
sätra hävdar att det måste göras nå-
gonting omedelbart för att förebyg-
ga att en sådan sker.

Saken diskuterades på Vantörav-
delningens möte i början på juni
och alla var ense om att något måste
göras för att sätta fart på de ansva-
riga myndigheterna. Veckan efter
startade ett par SKV-kvinnor som
bor i Hagsätra en petitionsrörelse.
Skolan hade slutat och många fa-
miljer hade redan flyttat ut på lan-
det, men alla som var hemma skrev
villigt på listorna. Många uttryckte
sin tacksamhet för att det fanns nå-
gon som ville ta det här initiativet.

l6

förutrl"d"t
iärnvägsövergång
opinionsrörel."

En av mammorna berättade att hon
själv skrivit ett brev till myndighe-
terna och begärt att ett ordentligt
skyddsstaket skulle sättas upp ut-
med banan. Nu skrev hon glatt på
listan, för, som hon sa:'"Är vi många
som vill detsamma, så ska det väl
gå igenom.', En annan kvinna berät-
tade att hon samma dag sett ett

barn som helt lugnt satt på banan
mellan järnvägsskenorna. En annan
tog själv hand om en lista och lova-
de svara för ett par hus i grannska-
pet.

När detta skrivs har petitionen,
som närmast är avsedd som ett stick-
prov på föräldraopinionen i Hagsät-
rä, drygt fyrahundra vuxna hag-
sätrabor bakom sig. Borgarrådet
Berglund skall uppvaktas och Stock-
holm-Nynäs Järnvägs AB skall ock-
så få ta del av föräldrarnas mening
i den här frågan. Det handlar här
om en så pass enig opinion att man
säkert kan förutskicka att aktionen
kommer att ge resultat. Bja.

öaro dura born
et finns folk som knorrar över

att som de säger "behöva betala för
andras ungar>>. Underförstått: de all-
männa barnbidragen (som ersätter
de tidigare skattefria avdragen för
barn!), skolfrukosten o. s. v. Föga vet
de om vad barn verkligen kostar,
eftersom de väl i regel inte har någ-
ra själva. Och hur obetydligt sam-
hällets bidrag egentligen är jämfört
med det föräldrarna står för.

Vad är exempelvis en mammas
arbete värt? Vad kostar det att ha

barn? På socialstyrelsen har lnalf,,
under byråchefen Erland uon Hof-
stens ledning, räknat ut det och i
juninumret av Sociala Meddelanden,
statistisk information, serverades re-
sultatet av den uträkningen (till vil-
ken vi senare får tillfälle att mera
utförligt återkomma).

Hur ska man beräkna värdet av
mors arbetskraft därhemma? Det är
en knivig fråga. Man kunde exem-
pelvis tänka sig att plocka fram ett
genomsnitt av industriarbeterskor-
nas eller de kontorsanställda kvin-
nornas löner (eller kanske ett ge-

nomsnitt av samtliga yrkens kvinno-
löner?) för att på det sättet få fram
en !örlorad, arbetstörtjiinst när bar-
nen binder modern vid hemmet och
gör det omöjligt för henne att ha
förvärvsarbete. Socialstyrelsens ut-
redare har emellertid valt att se vad
det kostar med en ersättare för mo-
dern, ett hembiträde alltså. 1958 be-
räl<nades lönen för ett hembiträde

- i lönen inräl<nat fritt vivre - titl
mellan 6.300 kr och 6.900 kr pr år.

lVlen säger utredningen en
husmors arbetskraft måste anses
våird betydligt mer, främst på grund
av den längre arbetstiden. Och där-
för kan man nog värdera hennes
arbetsinsats i hemmet till i genom-
snitt 7.500 kr per år om hon ägnar
hela sin tid åt detta arbete. Men
man understryker med rätta att här
åir det fråga om en låg värdering.

Att det faktiskt är det framgår
l<lart när man ser på en sådan post
i barnens konsumtion som kliider
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et var midsommar. Alla diur
och fåglar hade ungar och rovfåg-
larna kretsade ofta över fågelbona.

Liksom förut steg lärkan varje
morgon upp mot molnen och sjöng
sina sånger. Men nu måste hon ofta
avbryta sången för att varna sina
bekanta för faran.

Vänner och bekanta hade hon På
alla fälten: med alla levde lärkan i
fred, och alla tyckte om henne. Men
mest höll hon av sina vänner, famil-
jen Skönfot. Så ofta som möjligt
kretsade hon över fältet där Rödhals
hade sitt bo. Hon flög höet uppe i
luften och såg sig noga omkring för
att se om någon rövare befann sig i
närheten.

En gång hade solen just gått upp,
och från de fjärran fälten bakom
floden närmade sig en blåvit glada
med huvud runt som en katt och
med krökt näbb. Gladan flög lået
ner över den gröna rågen och speja-
de om inte en fågelunge eller en
mus syntes tilt. Plötstigt stannade
hon mitt i flykten, slog ihop ving-
arna som en fjäril och hängde stilla
i iuften och tittade skarpt på en
punkt därnere.

Där hade just en liten mus gömt
sig för henne i sitt håI. Nu väntar
gladan tills musen sticker nosen upp
ur hålet. Om musen visar sig breder
gladan blixtsnabbt ut vingarna och
låter sig falla som en sten - och
slår klorna i musen!

Men från höjden jagar lärkan ner
och i flykten ropade hon till Skön-
fot: -Gladan är här!-. ilade till det
lilla råtthålet och varnade musen:

oStick inte upp nosen ! Stick för
a1l del inte upp nosen!"

Skönfot kommenderade sina små:
>Tsjirr-vik!"
Ungarna drog in fötterna och

gjorde sig osynliga. Musen hörde
lärkans varning och gömde sig dar-
rande av skräck djupt nere i sitt
hå1.

Och gladan flög vidare utan att
ha fångat någon.

Varje dag kom den mörka gladan
med sin långa utskurna stjärt och
den bruna ormvråken flygande från
skogen. De kretsade över fäIten och
spejade efter byte. Deras klor var
ständigt beredda att hugga tag i en
oförsiktig mus eller rapphöna. Men
från morgon till middag och sedan
en timme efter middagen vakade
lärkan dagligen högt uppe i det blå
och alla fåglar och diur på fälten
kände sig lugna: de hade en god
väktare.

Vid middagstiden flög rovfåglarna
till floden för att dricka. Då sänkte
sig lärkan ner från skyn mot mar-
ken för att äta och ta sig en halv-
timmas slummer efter maten: på
fälten började den "tysta timmen,'

stillhetens och middagssömnens
timma.

På det sättet skulle väl allt ha
gått bra, alla unga djur och fågiar
varit heiskinnade och rapphönsens
ungar växt upp i lugn och fred, om
inte den gråa sparvhöken hade kom-
mit till fältet.

De små djuren och fåglarna fruk-
tade gladan och ormvråken. Men
deras allra största skräck var sparv-
höken. För hans genomträngande
gula ögon var det svårt att gömma
sig.

Allra förfärligast var hans fru -
sparvhökshonan. Hon var större och
starkare än sparvhöken. För henne
var det en småsak att fånga en vuxen
rapphöna.

Sparvhökshonan kretsade inte
över fäiten fullt synbar för alla, som
gladan och ormvråken gjorde. Hon
bara jagade tätt över rågen och för-
svann plötsligt någonstans bakom
sluttningen.

Uppifrån luften ropade lärkan:
osparvhökshonan! Rädda er!" och

förstummades.
Vart sparvhökshonan tagit vägen

visste hon inte. hon hade inte kun-
nat följa henne med ögonen lika
snabbt som hon flög.

Uppe på backkrönet växte täta
buskar och över dem höjde sig två
aspar mot himlen. Den ena var för-
torkad och den andra såg ut som ett
grönt runt torn. Gtadan och orm-
vråken satte sig ibland i den för-
torkade aspen när de var trötta På
att flyga. Därifrån kunde de följa
allt som skedde på fältet.

Allt kunde de se, men i gengäld
var de också själva synliga. Och så
länge en rovfågel satt i aspen stack
ingen mus upp nosen ur sitt hål och
ingen fågel lämnade sitt gömställe i
rågen eller bland buskarna.

Sparvhökshonan hade susat iväg
över deras huvuden och stod inte
längre att upptäcka. Ingen satt i den
torra aspen. Ingen kretsade över
fäIten. Lärkan uppe i skyn stämde
åter upp sin sång i största lugn.

Och djuren på åkern kom fram
från sina hålor och gömställen. Från
sin höga utsiktspunkt däruppe i det
blå såg lärkan hur en hare vågat
sig fram ur buskarna och satt på

bakbenen och spetsade öronen. Allt
var stilla. Haren satte de korta fram-
benen i marken och gjorde sig be-
redd att smaka på det gröna gräset.

Mössen kilade mellan jordhögarna.
Skönfot och Rödhals hade fört

sina små bort titl kullen. Vad de
gjorde där? Jo, de lärde sina barn
att picka korn! Skönfot pickade flera
gånger i marken, sade någonting,
och alla tjugufyra ungarna kom
springande till honom så fort benen
bar dem och pickade så komiskt i
marken med sina korta näbbar.

På kullen bredvid de två asparna
bodde Skönfots grannar, familjen
Skönbryn: det var pappa Skönbryn,
hans fru, Lilla Blånäbb, och, deras
små barn.

Allt detta kunde lärkan S€, och
ännu en sak, nämligen att någon
gömt sig i den höga gröna aspen
som såg ut som ett torn. Men vem
det var som gömt sig där kunde var-
ken lärkan eller de andra fåglarna
och djuren se.

Nu, tänkte lärkan, kommer Skön-
fot snart i gräi med Skönbryn. Nu
har de upptäckt varandra, nu kom-
mer de att burra upp fjädrarna och
gå lös på varandra... Men nej, de
grälade rakt inte. Tydligen är slags-
målens tid förbi. Det är bara Röd-
hals som åter styr kosan mot råg-
åkern: hon ieder sina ungar tillbaka
hem. Och likadant gör Lilia Btå-
näbb... Äh!

Som en grå blixt sköt sparvhöks-
honan ner från den gröna aspen.
Och redan hade hon huggit sina
kraftiga klor i Lilla Blånäbb - fjäd-
rarna rök över buskarna.

.Tsjirr-vik!- skrek Skönfot förfä-
rad.

Alltså hade han upptäckt sparv-
hökshonan. Hela familjen Skönfot
försvann i rågen. Men Skönbryn
hade alldeles förlorat huvudet. Han
skulle ju också ha ropat "Tsjirr-vik!"

r7



och gömt sig med ungarna i rågen,
men i stäliet flaxade han omkring
i skräck, bar sig åt som Skönfot hade
gjort när räven var efter honom och
låtsade att han var sårad.

Ack, du dumma, dumma Skön-
brynl Sparvhökshonan är ingen räv!
Hur ska dina korta rapphönsvingal
kunna rädda dig för henne!

Spat'vhökshonan lät den döda
Lilta Blånäbb ligga och flög efter
Skönbryn. På en sekund hade hon
siagit klorna i honom och' landade
i buskarna.

Lilla Blånäbbs små ungar var
kvar, helt föräIdral.ösa, nu hade de
varken mor eller far.

Sparvhökshonan åt upp Skönbryn
påi platsenl Men Lilla Blånäbb tog
h<-rn med sig in i skogen - som mid-
dagsmål åt sina matfriska ungar'.

Lärkan flög till Skönfots.
"Ffar ni sett?- frågade Rödhals

väninnan. "Förfärligt, förfärligt! De
arma ungarna, nu är de föräldra-
Iösa.. . kom, skynda €r, vi måste
Ieta rätt på dem."

Och hon sprang så kvickt att hen-
nes egna ungar måste ta tilt ving-
arna ibland för att hinna med.

På kullen blev hon stående och
ropade:

"Ko-ko! Ko-ko-kol"
Ingen svarade.
"Ack, de stackars, stackars små!"

jämrade Rödhals. "De är så vett-
skrämda att de inte vågar stå på
sina små fötter.-

Ännu en gång ropade Rödhals, men
allt förblev tyst.

Hon lockade en tredje gång - och
från alla sidor växte de små Skön-
bryns upp ur marken och trippade
pipande fram till sin nya mamma.

Rödhals burrade upp fjädrarna
och tog de egna små barnen och'
Lilla Blånäbbs småttingar under sina
vingar. Men en sån stor skara ungar
kunde inte få plats under moderns
vingar. De kiättrade på varandra,
trängdes och knuffades och trillade
ner och en och annan stod på huvu-
det ut i det fria. Då drog Rödhais
dem mjukt tillbaka in i värmen.

"Nu trotsar jag den som vill på-
stå att de här inte är mina barn !,'
sa Rödhals. Och lärkan tänkte för sig
själv: Det är' sant. Alla ungarna lik-
nar varandra som den ena vatten-
droppen den andra. Jag låter steka
mej i grytan om någon kan skilja
på vilka som är Skönfots ungar och
vilka som är Skönbryns. Jag tror
inte ens Rödhals kan det!

"Ska ni verkligen ta hand om dem
som era egna barn? Ni har ju själv
redan..."

"Säg inget!" avbröt Skönfot läi-
kan. "När Rödhals en gång sagt det
så biir det så. Vi ska väl inte låta
de små gå vind för vågl.

Lärkan kände sig riktigt underlig
tilI mods, det kändes tjockt i halsen
och vått i ögonen. Hon skämdes
över sin rörelse och obemärkt smög
hon in i en buske, flög därifrån och
lät inte på länge se sig hos sina vän-
nal'

En morgon när hon steg upp såg
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lärkan att bönderna farit ut på fäl-
tet med en maskin. På högra sidan
hade maskinen fyra trävingar med
tänder, precis som på en räfsa och
nertill fanns en platta som såg ut
som en halv tallrik. På vänstra sidan
satt en man och körde maskinen.
Han styrde kosan mot rågåkern, just
den rågåker där Skönfots hade sitt
hem. Maskinen svängde med vingar-
na och lärkan tänkte: När som helst
iytter den och flyger sin väg.

Men maskinen höjde sig inte och
flög inte sin vä9, men från högel
sida föll den höga rågen på tall-
riken, gled ner på marken och lade
sig i raka strängar. Bakom maski-
nen gick kvinnor och band ihop den
slagna rågen till nekar.

Då äntligen begrep lär'kan vad
det handlade om: Aha, det äi' en
skör'demaskin! Bönderna börjar slä
rågen. Då måste de unga rapphön-
sen redan ha börjat småskolan. Jag
måste dit och se vad de får lära sig
där.

I linåkern fann hon familjen Skön-
fot, precis som Rödha1s hade sagt.
Föräidrarna var just i färd med un-
dervisningen. Lärkan gapade av för-
våning när hon såg hur ungarna
vuxit bara på en kort tid. De hade
redan bytt ut sina mjuka dunklän-
ningar mot fjäderklädsel.

Skönfot steg upp på en jordkoka
och de fyrtifyra ungarna fördelades
av Rödhals i en halvkrets nedanför.

"Kok!" ropade Skönfot. "Hör på!o
Och sedan talade han till ungarna

om hur nyttig bildning är för rapp-
hönor.

"Ffar hon bildning", så började
han "kommer en ung rapphöna
aldrig att fara vilse i livet.-

Skönfot talade länge och lärkan
såg hur ögonen föll igen på ungarna
och hur den ene efter den andle
somnade.

"Ffur man ska skydda sig för fien-
der", sade Skönfot, -för jägare, för'
pojkar och för rovdjur och rovfåg-
Iar - det är det som är den stora
frågan ! I småskolan kommer ni att
få lära er hur man ska bete sig pä
marken, och sedan, när vi kommel
till den högre undervisningen, hur
man förflyttar sig i luften. Vi rapp-
höns är mat'trffiglar och flyger bara
upp när fienden är i hälarna på oss."

Och så gick Skönfot över till några
praktiska exempel.

"Låt oss anta att en människa när-
mar sig oss . . ., vi säger att det är en
pojke. Vad är det då vi framför allt
måste göra?"

Ingen svarade på hans fråga: a1la
fyrtiofyra ungarna sov lugnt och
djupt.

Men Skönfot märkte det inte och
fortsatte:

',Framför allt kommenderar jag
eller Rödhals viskande 'Kok! Pass
upp!' Ni vet redan att när ni hör'
dessa ord måste ni vända er mot oss
och noga se efter vad vi gör.o

Det behövde han då rakt inte säga,
tänkte lärkan, eftersom alla fyrti-
fyra ungarna, som nyss sov så djupt,
på en gång vaknade upp och vände

näbbarna mot honom så fort han ut-
talat ordet .Kok-!

"Jag säger 'kok"', fortsatte Skön-
fot, "6g5 gömmer mig, det vill säga
jag drar in fötterna under mig och
trycker mig tätt titl marken. Så
här."

Han drog in fötterna och alla fyrti-
['vla unsårnå siorde ]ikadant.rrrr ö1,\

"Just så . . . Vi ligger stilla ocir
tittar noga efter vad pojken gör'.
Po.jken kommer ral<t emot oss. Då
kommenderar jag så tyst att ni
knappt kan höra det: 'Tärk!' - och
alla springer vi upp på fötterna . . .-

Här sprang Skönfot upp och med
honom alla fyrtifyra ungarna.

,'. Sträcker oss, Så . ." Skönfot
sträckte halsen snett framåt, helrt
hans l<ropp sträcktes så han såg urt
som en smal flaska på tunna ben.
Men ungarna - hur mycket de än
för'mådde sträcka på sig så såg de i
alla fall ut som små bollar på korta
ben.

och flyr, medan vi försöker
döIja oss bakom gräset", slutade
Skönfot.

Och den flaskiiknande Skönfot
sprang plötsligt ner från kullen och
försvann in i linåkern. Efter kom
der fyrtifyra ungarna trippande så
fort benen bar dem - och linet runt
omkring dem vaggade.

Genast fladdradc Skönfot fram
igen och satte sig på sin plats på den
lilla kullen. Och naturligtvis kom
också de små fram så fort de kunde.

"f)et här duger inte!,' bannade
Skönfot. "Ska man fly på det sät-
tet. Hela linåkern kom ju i rörelse
när ni flydde in där. Pojken kom-
mer genast att ta en sten eller en
käpp och kasta efter oss. Ni måste
lära er att springa i gräset så att
ni inte ens snuddar vid ett ax. Se
nu på hur jag 8ör. . .-

Äterigen förvandlade han sig till
cn flaska på fötter och kilade in
i linåkern. Det täta gröna linet slöt
sig bakom honom som vattnet över
en dykare, och sedan rörde sig inte
ett strå längre.

"IJnderbart!" ropade lärkan. "Nifår hålla på och, öva er länge, barn,
innan ni lärt er springa så flott!-

Skönfot kom tillbaka från andra
sidan åkern och fortsatte lektionen:

.Lägg noga på minnet att man
får inte springa rakt fram utan all-
tid i zickzack. till höger, till vänster,
till höger, till vänster, rakt fram.
Vi försöker igen."

Lärkan hade börjat känna sig
hungrig och brydde sig inte längre
om att titta på hur ungarna lärde
sig fly.

.Jag måste säga adjö på en stund",
sa hon till Rödhals och flög bort
för att leta efter larver.

I den del av rågfältet som ännu
inte mejats ned fann hon så många
och läckra små larver att hon glöm-
de allt annat i världen.

*
(I nästa nummer får ni läsa

om hur en jägare kom ut på
fältet med sin stora hund och
vad som då skedde.)



VÄGRÄTA ORD:
1. Vankat omkring.
6. Hör til1 heminredningen.
9. Kyla.

10. Bör man vara.
11. Snask.
12. Gör kanske skorna.
14. Tycker de flesta är tråkigt att

gora.
Ett stort och viktigt ord.
Äterger det framförvarande.
Gammalt kvinnonamn.
Det sorn är över.
Vad det är vet Gagarin.
Modernt kontaktmedel.
Transportabelt tak.
Resultat av puts.
Uppskattad del av kräftan.
Motsatsen till kiumpiga.
En sak vars röst man nog bör
lyssna till.

Lösningarna skall vara oss till-
handa senast den 15 oktober. De tre
först öppnade rätta lösningarna be-
lönas med bokpriser. Märk kuver-
tet "KOrSOrd nr 6".

LOSNING TILL KORSORD NR 4

Pristagare: Hilda Larsson. Rönn-
novsgatan 23, II vån., Hälsingborg.
Hildur Johnsson. Vändgatan 1 C,
Skoghall. Karin Kilander, Kringel-
va.gen 24, Mariehäll.

VARA DYRA BARN. .
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oclt slcor. I enbarnsfamiljen ber'äli-
nas de vuxnas andel av utgifterna
fcir l<läder och skor till 1.2i2 kr on-t

iiret och balnets till 3BB. I tvåbarns-
{aniiljen ät' motsvarande belopp 1.13r-i

till {ör'åildlarna och 656 till de två
bzri'nen och i tleltrt'nsfamiljen 1.080

till föräldrarna och BB4 till bat'nen.
Barl<om dessa siffror måste gömm:l

sej åtskilliga timmat' vid symaski-
nen! Skulle kläderna köpas fät'diga
vol'e barnens klåidl<onto betydligt
högre än föräldrarnas. eftersom barn-
I<onfel<tionen inte är just billigare än
vuxenl<onfel<tionen medan samtidigt
barnen dels växer ul' sina klädel'
clels sliter ut dem i ett betYdligt
sn:rbbare tempo än de vllxna.

Och vad l<ostar nu barnen - alltså
genomsnitt av st'enska barn - sina
föräldrar och samhället? I enbal'nsr-
familjen kostar clet. räknat i år'ets
priser', 960 kr i månaden eller 11.5?0

l<r. al' vilka staten står för' 2.530. I
tväbalnsfamiljen blir de biiligare:
det måste de bli eftersom ingen får
1ön efter barnantaiet. Där stannar
liostnaderna för varje barn vid 5-lti

l<r i mainaden och i trebarnsfamiljen
vid 420 kr. Ju flera barn det är i fa-
milien dess mindre får vart och elt
av dem l<osta.

Vid utr'äkningen a\,' barnkostna-
delna har man delat upp tttgifterna
i tre huvudposter: Barnets indiui-
dt"LeILa lconsumtion, som omfattal
livsmedel, kläder och slcor, inventa-
rier och husgeråd samt resor. bar-
nets andel i hushål'Iets konsumtion:
bostad. sommarstuga o. d)'L, samt

-- ii,r det aD 11,:te marb e t e t.
En del tycker kansl<e att bosta.l

sl<a man ju ha ocl<så om man inga
barn har. inventarier och husgeråd
lil<aszr. Men barn behöver plats de

såväl som de vuxna och ofta är det
väl så att bostaden om möjligt måste

bli större när barnen kommer. In-
ventarier och husgeråd kommer ock-
så barnen titlgodo (för att inte taia
om barns förmåga att utöva slitage
på inventariet och. i småbarnsåldern.
krossa husgerådet!).

Nå, vad innefattar så samhäliel.s
utgifter för barnen enligt socialsty-
relsens beräkningar? Det är inte bara
de allmänna barnbidragen och skol-
frukosten, det är framför allt skolan,
skolundervisningen, läroböcker. fria
skoiskjutsar, en del kostnader för
häIsovård och tandvård och annat.

När man hör summan 11.570 kr
om året för' enda barnet blir ma;'t

kanske häpen. Glöm då inte bort att
i detta är inräknat värdet av mo-
derns arbetskraft och samhällets ut-
gifter för barnet. Man bör ocksa

Iägga på minnet att de siffror man
fått fram i uträkningen gäller ett
genomsnitt för samtliga barn undn:r

16 år i privata hushåIi. Givetvis iit'

Korsord nr6

15.
I7.
19.
2t.
2:].
25.
28.
29.
30.
32.
33.

LODRÄTA ORD:
1. Kan förebåda skyfall.
2. Populärt namn på viss arbetare

en gång.
3. Form. tillstånd.
4. Är skämt.
5. Hai'väl ordet i sin makt.
6. Vägmaterial.
7. Mår gott.
B. Ta vård om.

13. Är trädkantad.
16. Sås och skördas och äts.
17. Sitter i halsen.
18. Kan mamma kanske göra den

IiIIe syndaren.
20. Reser utan biljett.
22. Görs kanske ett namn På val-

sedeln.
24. Uttrycl< för guldviliten.
26. Nog.
2?. -Sn-reknamn" på gris.
31. Ton.

1?
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Sverrska Kvinnors

Vänsterforbund (S KV)
r,rppstod år 1931 och har utvecklats
ur föreningen Frisinnade kvinnor,
som bildades 1914. Det bygger på
samarbete mellan olika åsiktsrikt-
ningar och har därvid alltid hävdat
sin tro på kvinnornas särskilda upp-
gift för fredens sak och övertygelsen
att samhäIlet måste omdanas till att
motsvara även de kvinnliga medbor-
garnas behov.

SKV är sedan maj 1946 svensk
sektion av Kvinnornas Demokratiska
Världsförbund (KDV), som omfattar
civer 200 miljoner kvinnor i B0 länder.
KDV och dess nationella organisati-
oner kämpar för att vinna och prak-
tiskt förverkliga kvinnornas rättig-
heter: rätt att rösta och att väljas,
r'ätt till arbete, till lika iön för lika
arbete och till befordran; rätt till un-
dervisning och yrkesutbildning och
till social trygghet för moder och
barn.

KDV och dess nationella organisa-
tioner kämpar för att tillförsäkra
alla barn ett lyckligt liv i trygghet;
undervisning och goda bostäder, häI-
vård, sund litteratur, goda fritidssys-
selsättningar. KDV vill samla all
världens kvinnor oberoende av hem-
ort, ras och livsåskådning till försvar
av fretlen.

Tidningen
VIKVINNOR
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det många faktorer som påverkar
barnkostnaderna, inte minst famil-
jens inkomster, och naturligtvis bar-
nets ålder, bostadsorten och annat.
Det är ett genomsnitt man velat få
fram och det intressanta härvidlag
tycks oss vara att man inte bara
räknat med de direkta kontanta ut-
gifterna utan också med den om-
vårdnad barnet nödvändigtvis krä-
ver och sökt värdera den i bestämda
kontanter.

Vi får som sagt tiltfäIle återkom-
ma tili den här utredningerl om barn-
l<ostnaderna. Inte minst borde det
vara ett krav att samhällets del av
dem skall höjas. Här är det främst
de allmänna barnbidragen vi tänker
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UR INNT--IIALI-E'f ,

Appell frdn KDV:s rddsmöte
Små daghem, i bostadsliigenhet
Ett besök i Ungern
Sommarkolonier siiljs stttå barn

får stanna i staden
Olgcksfallen bland barn
Sandra och Flogd Patterson
SIau, stig upp . . .

Vd"ra dgra barn
Nouell, barnsida, handarbete, tips

för hemmet m. m.

OMSLAGSBILDEN: Ordf. i Unger-
ska lcuinnors nationalrd.d, tru Edith
Erd,ei, rned en ung rnagAar i fam-
n,en. Liis f . ö. artikeln om Ungern
inne i tidningen.

år
kr

l- o. Greta
Tryckeri AB Plantryck, Sthlm, 1961


