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ORATT OCH FRTD T(AI\
EJ LTVA TILLSAMMAIqS
(Ur RANI ESFIVi ARI

NE' HRUS

lJ011.i CTCl'LSeTL

fr{itt hjät'ta \.-ai' s1-.r iingrl-l11 ar- glädjc nar jag :inn:iiliit53 p:isli sirg fiedsklinrpalnas jiilteliita delncnstraiion
clla fr':,.m g,enom Lc,ndons gator'. Tiolu:;cntais och åter tiotusentals unga

cch gamla hvinnor'. mijdrar mcd
l-.

ai'nr-agn

:l r-,

s tr-r

den

ter

ar,' bå

da liijn en

tåigacic hän1lör'da f ram och lirär'd.e
l'ed. slul; p:i l<ni'nvapenpro\-en och

f

allmän ar.r'';stnir-rg. Det var cn demon3t|ati(ln Sorn gav ett klirr'r uttr;.c'1' för den r'äraitde off entliga
opinionen för ired. Det är inget un-

att presider-rt Eisenhorr,er eniigt
uppgift lär' ira sagt till ministerpi'esident IVIacNTillan: >>Jag tror att foliien vill freden och om vi inte ger
dcm den rå kan ctrct hända att dc
skaffar sig antlra regeringer".
ciet'

*
Alla stora miir-r bernöCai- sig att
fiirna en \'äg' till fred. Om huvudpic,blemen råcleL' dct inte längre någla meningsskiljaktigireter'. Nu gäller

det att finna den ril<tiga

r,åigen. Om
för nuftet får' t:ria är' clen sa-kra vägen
a,tt finna i mrjlet mclLari Ce fyra s1ora. orrt inic vici föi'sta sar-nmantr'ädet
så r'ici det andra och C.cr tred.ie och
cie n-rdrngr föij:rnclc. Om man tippnår'

cnigl-rct olt-r cn effeirtiv inspektion
ör'el ett et:ipitvis genonför'l ar,r'ustningspi'ogranr lippnas r-n n5' r'äg 1ill

l1.ciia. Det sll,rllc unrianr.öja cjet ciamolilessvärd soln i foln-i av l<rigshot
stäncligt sr,'ävar rivcr. ','år'a huvudcn.
Det sliulle befr^i:r oss fr-ån ångesten

ocir hatc1.. ett cinrsesiciigt firltloen.ie
skr-rlle kcmrna i slä11ct, vär'mc och
samalbete sku1lc födas. Våra b:rrn

sliulle inte längle holas ar- far:in

för.

l<r'ig. De skr-rlle l<unna \.-äxa uDil i
f red. lycli:,r och tr.l-gghet. F örutom

dessa beiydandc psykologiska för'-

rindlingat- - tänl< ba-r"a på r.illla rrä1diga summor scm sllulic bii fi"iställcia fiir- b:itti'e ändarnall I mi11 li1la

hr-ivud. lian jag rai<t inte r.iilina ut
stoi'Iel<cn av dcsga rrälcliga, stu.mrylct'.
I dag giir stör'st:r clelcn:r,r; alll regering;ar"s sta'r"sinkolnstcr tiji fcjt'svrt'ci. cile.i'med andi'a old iill uppr.r:stning och kligsmatei'ial. C)ci-r var;{r,ån
l<ornmci' clc'ssa pengar'? Det är' l-.önciernas cch ar-]-.etalnas surt iör.v:ii.r,icie slantar', J-.ri;nderna oc.h at'beiarna

sorrl titgöi' majoriteten av vlir-lCe ns
bcloll<ning frrin deras svelt och
blod koi'niner pengarna. I stället Iör'

att vi skulle använcia dessa peng.:tr
tiil bröd. smör och rnjölk cch till cleres barns uppfosti'an gel vi ut clem
för
som vi kailal det
der.as
trygghet, viiket i vell<ligheten är en

otrygghet.

Vi måste alltså arbeta r.idar.e för

2

cipril

Lcl ,*id Köpenhtt?rzitr-

rrasseklelna nyligen i Sydafrika,

så

länge apartheidpolitiken obehindrat

ifil

f

oi:tsd.tta, så länge

koJonialsS'stem kan det

det existerar

aldrig bli nå-

gon r-ei-klig fred för människorna.
Or'ätt och fred kan inte leva tiilsammans" Principen om sjåilvbestäm-

tillerkännas människol'na i l<olonierna precis som alla

r-nend.er'ätten måste

:rnclla.

J:rg bcr därlör alla fredsvännel att

196A).

ai-i'ustning ccir lijl

l;r-igsi:-tcii;stili:;

omvancillng i fteasir-:Cr-rsti'j. Till en
böi jan kan dei.ta trir-,n-in-ia :r.ti rneclr'ör'a ett csäkc-r'I liigc pii allte|smaliinadcn. sii scm faliet til vid alla la-

ocksa åigna sin uppmärksamhet och
slna l-r:i-lrödande.n åt avskaffandet av

t:i'igens clsaker. Annars kan det i
b.ista fa]l bli cn del liittnader. men
cir.r-i sl'Jtiiga segern kair bara konrma
ot-r'i

dikala Iör':inClingar'. ilti.n inc,:r'r nr:'cliet liort tid krimmer Iörclelat'na att
b1i trppcnbar"a ocit om man betrak-

tai'vär.Iden som en helhet komntci' r'i
sn:rlt att vara i ståncl till att untlanr'ö.j:r den Lronislia ar'l:etsiijsi-reteli:-:
onCa. scm follien i cl.e LrndElut\,ccli1a-

dc länclerna lidei' undei'.

vi alsliaffar krigens

orsakcr'.

PORTIA t,l
BRUTUS
"Poltia til Brutus:

Ejer jeg

dct

kun

x

Och cietta är' hela hernlighcter-i. \ri
milste lär'a oss att betrakta vät'lCen
sol-)-r cn enl-iet. Vetenskapen hai' giolt

vär' stora planct til-l en litcli r-i: i icl.
Tacl< vale den hal jag kunnat lesa
tusentals mil. Undci' loppet a\- clc:

sisla trrå veckolna har den fört inig

tiil ti'e kontinenter': till Asicn. Aflika

och Eurcpa. Vi k:rrr inte läi-rg;re bch.ålla våra nationella gränset's tlanga
hcriscnt. Våra internationeila licntakter har visat oss att rniinnisl'oi'nir
och clelas J:ehov är desamm:r i hcl:r
..;ärld.en. Till det vtire må r:lika hur]fät'ger'. an-.;ii,;tsfolmer, \.rancr och scder- bestå, men inneist inne åir. i'i
alla lil<a. Andan och sjä1en rir d.ens:-r.n-rrna i alla n-iänniskci- cch det vi

scr' :ir- bala olrkai'tacie yttr"ir-rg.al'.
Om vi ailtså l:il oss att l:etlaiiirr
vär"lden sorn en enhet lian vi lått sät-

ta in våir kraft. vår'a medel och dc:
pcngar vi hal' över på omi'åd.en ocl-r
måinniskor scrlr allra bäst behö-u'ei'

Cet. På det sä1.tct l<an vi skapa- er-r
i1'cklig vär1d. däi' som,:u.betc- cch jnic
kc.nli:ui'rens gäilcr. diii' liäi'lel"len fiil
ersätta irat oc:h krig cch där' vi mc.r,1
hjäip ai' heia mänsl<lighetens iil cnade iirafter lian avsi<affa hungel'.

set Lod og andel i din
terden
sii t:i to blot skcil" dele bord og seng
og sonrnte tider tale salnlnen?
Bor jeg
i dine sf cerers gderzone? Er dcr
Portia ej Brutus' rnage. kun hans
begrcen

skoge?x

Lirn rnig. oh WiIium Shakespecire,

din sonet
for hint ord i 1. scene.
a,kt ii t -,ltLlitts Ccesar- de_.t

til

h.r'idest

alene

gir sagen slagl<raf t.

gamle

Sufraget!

D:el er ct cliur]<r'lt punkt bragt på
det rene.
ef krav om ligepart i menneskets
rctt.

Det ga:Jdel krrindens fuide
menneskeret.

sjrikdom. clände ocl-r iidande. Vi ar'J:etar för' en ny vär'ld ocir en n)-

hriis den er rrler end. mundsverjr.

väi'lden är cienna n1-:r vär'lds fr.äms-

Tre og et hah't århundrcde tilbage
tilriibte du din tid den formuiar.

notabene..

m:insklighct cch mörh.ai,na i hela

ta alkiteiitet'. Slappna inte. ai; i

era

anstr'ängningar utan ar"beta vidare lil.:a energiskt som förut. Segci'rr jrc,n.-

mer att bii r'åt'.

dage.
>i<

l\Ien, krira systrar och rnedclelege-

raCe. jag skulle

som ligefuldt har bud till vore

intc fylla rnin plikt
om jag inte filste el uppmärir.samhct
pti kligets orsal<er, ty u1.a.n att dessa
olsakel skaffas Llf världcn lian r-i
inte rd-lina med framgång i vaia
str'ävanden. Kapprustning. atornvapen: krig och kligspotential är'
symptom på en sjukdom. Denna
sjukdom är kolonialism,
rasdi s klimine rin g och hö gmo d.
Så länge sådana saker händer som

Hrrem gjorde med

et crd

så

soleklar

som clli den udestrengte kvindes
l<1age

?

Dit vidsy'n spurgte.

gi

svar.

-

Vor tid skal

Piet Hein
Frantför'cl t:icl Köpenhatnnsntötet
skftdespelerskatt vicl Drsntutiska
teotertt i Stocl;ltolttr, Gercl Hein).
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L]PPFOSTRAN
en fardldrarnas
hållit konUmeå och får man tro press-

äroverkslärarna har
ferens

i

referaten därifrån var meningarna i
viktiga frågor ganska delade.
En del talade för uppförandebetygens slopande och rekommenderade
varningar och samtal med syndarnas

föräldrar i stället, andra hävdade
att uppförandebetygen är nödvändiga: de påverkar attityden

i

hela sko-

Ian, sades det.
Det som emellertid kom mig att
studsa när jag läste referatet från
första dagens förhandlingar var den

tudelning mellan kunskapsförmed-

ling och fostran som ordföranden för
Målsmännens riksförbund, direktör
Erik Bendz, bekände sig till. Stockholms polischef, Nils Liining, undrade om Iärarna är kompetenta att
bidra till elevernas fostran och om

föräldrarna är kompetenta att fostra
sina barn. Han ifrågasatte bl. a. om
inte lärarutbildningen måste ändras,
om inte frågan om barns och ungdoms fostran borde bli ämne vid universiteten, bland de värnpliktiga och

bland kvinnorna exempelvis inom
civiiförsvarets ram. Och en skolman,
Iektor Thyne, efterlyste en för hela
vårt folk, för skolan och hemmen gemensam moralbildning. Vi måste få

errsak?

gemensamma normer
fostran ansåg han.

för ungdomens

Det var här den främsta representanten för Målsmännens riksförbund

kom in i bilden. Ska lärarna vara
både kunskapsförmedlare och sjäIa-

sörjare, barnavårdskonsulenter och
ungdomsvårdare? undrade han. För
egen del ansåg han att deras uPPgift bör begränsas till kunskapsförmedling och att barnens fostran är
en föräldrarnas angelägenhet.
Bortsett från det märkliga i en sådan upp-"attning hos en ansvarig re-

presentant för Målsmännens riksförbund (är inte samarbetet mellan hem
och skola en av hörnstenarna i riks-

förbundets verksamhet?) kan man

bli att undra
hur skolan kan undgå att också
vara fostrare. För att barnen över
som lekman inte låta

huvud taget ska kunna tillgodogöra
sig några kunskaper kräves ett visst

mått av disciplin, uthållighet och
koncentrationsförmåga, saker som
väl inte är människan medfödda
men som hon måste bibringas i hemmet och i skolan. Saker som har med

fostran, med karaktärsdaningen att
göra och där såväl skola som hem
har stort ansvar.
Och den etiska fostran? Vad är det

Fiirdig för skolan igen elter >>skurlotet>>. Solbrcinnan bleu lite oid,mn
humöret rir det
men strunt t, det
tnget -fel pö,.

för slags skola där man inte skulle
vara inställd på att bibringa barnen
och de unga ansvarskänsla, högsinthet, respekt för arbetet, kärlek tiil
freden och aktning för andras människovärde? Kan man tala om en
demokratisk skola om inte detta går
som en röd tråd genom hela dess
verksamhet?

Att när det gäller barn och ungdom skilja på kunskapsförmediing
och fostran tycks åtminstone en lek-

man absurt. Skolan är dock något
annat än en ABF-cirkel.
Att sedan skolan inte hålIer måttet, att lärarna som polischef Liining
sa kanske inte är kompetenta är en

Fick-

peng0rno

annan sak, men en sak som så små-

p0

topeten
Att

ueckoslanten

bör bli lite stöme

med, å,ren

iir

uiil'

ganska naturligt.

Tlten tsad bör en siuå,ring få, göra au me(I

i

ueckan och, aad bör en 7l-dring

ha? Den fr&gan nar uarit föremå,t för und,ersökningar bland skolbarn

och

en ilel skotd,istrikt. Teckningen hdt oisar aad man ansett
uara ,nofiimum. Må,lsmiinnens riksförbun(l rnenar diiremot att l-å'rt'ngen bör
få, 7 krorw och att d,en &rlt,ga höjntngen bör begriinsas till 25 öre. Hur som
helst, d,et atisenttiga iir d.ock att man söker komma fram till' _en enhetlig
norn1,, Då, kommer nld,n ifrå,n mtssunnsamheten och, föriildr&rna sh,pper tiatet
om att >d,om and,ra kittarna få,r 2 kronor, aarför f&r iag inte lika mgcket . . .>>.
d,eras 1öriild,rar

i

ningom bör kunna rättas till. Om
man har den riktiga målsättningen.
Vad ska för övrigt samarbetet mellan hem och skola gälla om fostran
är enbart föräldrarnas angelägenhet?
Att inpränta i föräldrarna hur också de ska vara kunskapsförmedlare?
Övervakningen och biståndet vid
bi'rnens läxläsning har, om man får
tro föräldrarna, alltmer blivit till en
betungande uppgift i hemmen, särsl<ilt svår för de föräldrar vars egen
skolgång var av blygsammaste slag.
Elisabet

3

ger större än Belgien ! (Belgiens areal
är något mindre än Smålands.)

*
England har iänge haft två viktiga
kolonier i Västafrika: Ghana
förr kailat Guldkusten - och Niger i a. Ghana är sedan 1957 oberoende medlem av Brittiska samväIdet

och Nigeria
Englands största koloni och mer- än tre gånger större
blir fritt i oktober.
än moderlandet
Där såväl som -i Ghana har självständigheten noga förberetts och begåvad ungdom har haft möjlighet att

studera både i hemlandet och vid
Englands högskolor och universitet.
När engelsmännen reser, kommer
det att finnas afrikaner färdiga att
träda in och överta deras poster.

:

*

=t
*m

r

Det stora sammanhängande engel-

ska koloniområdet ligger öster och
söder om Belgiska Kongo. Längst i

=ililI
*w

nordost

rakt nedanför Etiopien

finner vi- ett välbekant namn. Det är
K e n y a, där för några år sedan en
sammanslutning bland bantunegrerna, den s. k. Mau Mau-rörelsen, gjorde uppror mot de vita. Upproret kuvades, men de infödda fick vissa rättigheter, så t. ex. sitter numera i det

==

Iagstiftande rådet lika många afrikaner som vita, flertalet valda. Ke-

Det nya Afrika
Karta med kornrnentar
IYIed sin areal av 29.800.000 km2
är Afrika den största av våra världsdelar, men dess invånarantal stannar vid 230 miljoner, medan Asien
har nära sju gånger så många in-

vånare och vårt lilla Europa med
sina endast 9.900.000 km2 har mer
än dubbla antalet. Kastar man en
bliek på världsdelen i en geografisk
atlas, tycks lågländerna mest befinna sig i väster och nordväst
där
vi också har en del av jordens- störlandet hö- medan
jer sig österut och
söder om ekvatorn övergår tili sammanhängande
sta ökenområden

högland med väldiga bergsträckningar.

Därom ger kartan här bredvid
inga begrepp - den visar endast landets politiska indelning, som den ut-

formats under 1800-talets senare del.
då Europas stater sände ut expeditio-

ner

till

den väldiga kontinenten och
uppdelade denna nyupptäckta värid
sig emellan. Vid världskrigets slut
fanns det i Afrika endast fyra självständiga stater: Egypten, Etio-

pien, Liberia och Sydafrikan ska uni onen. Fördelningen
i övrigt var i stort sett så genomförd,
4

nyas stora problem är att på dess
vackra högland med dess behagliga
klimat så många invandrare från
England slagit sig ned och satt sig
i besittning av jord och makt. Samma problem möter oss i Sydrho-

a, som tillsammans med
och NyasaNordrhodesia
land bildat den s. k. Centralf e d er at i o n e n.
a f r i k an ska
desi

Det innebär att alla ekoonmiska och
utrikespolitiska frågor avgörs av en

att Frankrike behärskade Nord- och

Västafrika, Belgien det stora centrala
Kongo-området och England östra
och södra delarna av världsdelen.
,F

Kartan visar fördelningen mellan

fria och koloniala områden i början
av detta år - ett sällsamt läggspel
av brickor i olika storlek och färg.
Redan vid ingången av nästa år kommer dock stora förändringar att ha
inträffat. Med undantag av några

mindre områden längs västra kusten och - måste man tyvärr frukta
Algeriet, kommer då hela
Nord- och Centralafrika att tecknas vitt. De ljust grå områdena
på kartan är då aIla självständiga stater, som ej längre tillhör det
franska samväldet. På kartan förefaller många av dem små och obetydliga, men man bör akta sig för
att bedöma storleken efter den
på Afrikas karta är det endast skalan som är liten. Ghana är - för att
ta några exempel - betydligt
större
än England, Algeriet nästan fyra
gånger så stort som Frankrike och
Kongo åttio - säger åttio - gån-

federativ regering. Den betydande
vita befolkningen i Sydrhodesia arbetar för att de tre federationsstaterna skall bilda en fri stat inom sam-

väldet, men detta motsätter sig bantunegrerna bestämt. De har Sydafrikanska unionen med rasdiskriminering och apartheid som åskådningsmaterial och fordrar att federationen
skall uppiösas, om Sydrhodesia skul-

Ie lyckas i sina

strävanden.

*
Den 30 juni i år förklarades B e 1giska Kongo självständigt, den
till arealen största av Afrikas kolo-

nier och ett land med rika naturtillgångar. Under senare år har det anSettS Som en "mönsterkoloni". "När

belgarna lämnade Kongo, så lämnade de bakom sig Afrikas bästa arbetarbostäder och barnkrubbor, men
inget av det som ett underutvecklat

land bäst behöver", skriver

Per

Wästberg i sin bok "Förbjudet område". Han syftar på det faktum, att

de infödda hade det vida bättre i
Kongo än t. ex. i Sydafrikanska unionen vad det materiella angick. De
kunde bli förmän inom industrin,
lära enklare kontorsarbete, men de
saknade varje möjtighet att kvalifi-

Farväl

till

sommaren L960!
Inget blir som man tiinltt sej, brukar det suckas. Nej, i uarje fall bleu
tnte son'Lnl,aren det. Utom lör dem
uppe i höga norden (och det ska inte
m'issunnas dem). Ddr sjunger rå,gen,

n'Lognar kornet . . .

dtir

Men

söder

diirom har markens gröda drunknat.
Sri strrir ,-*i i,nga rekord i Rom kan i
alla fall, å,tmi,nstone uad det giiller
Iluuudstaden och trakterna diirom-

kring, OS-sommaren 7960 gå, tilt hi-

storien som den som slagit alla rekord.

Inte bara lör jordbrukarna uar den
en kalldusch au uiirsta slag, för semesterfirarnu också,. Det bltr stress

au

så,damt htir, siiger
och, huttrat

har suttit

ltikarna: folk

i dgrt

förhyrda somntarstugor och gå,tt uarandra

på, neruerna.

Alltså,, faruiil ti,ll, sommaren

ltir sörja

7960.

d,en. Och, så, tar ui,
i,tu med höstens och ui,nterns uppgifter och bestyr
och börjar drömma

Ingen

om niista

cera sig för intellektuella yrken och
den som visade intresse för politik

p6er och deras ättlingar har förenin-

bestraffades

stensfråga och

nära nog något oöverkomligt. När
Kongo blev självständigt, skall det
inom detta land med mer än 13 miljoner invånare ha funnits 16 personer med akademisk utbildning! Det
hade verkligen, som Wästberg uttryckte det, varit "bullar i stället
för skolor" och vi upplever nu ef-

*
Situationen i Sydafrika
är
minst sagt lika vansklig. Också där
står en mäktig minoritet mot en
överväldigande men fattig och förtryckt majoritet 3 miljoner vita
mot 9rlz miljon- bantunegrer pius
asiater. Sen 1948, då
"färgade"* och
Nationella partiet fick den politiska ledningen, har allt gjorts för

hårt. Universitet och
högskolor var obevekligt stängda för
afrikaner och resor till andra länder

ter

självständighetsförklaringen

vanskliga följderna.

de

*
Ännu återstår två av de mest betydande staterna, den ena med kust
vid Medelhavet, den andra upptar
världsdelens sydspets. Båda befinner
sig sedan år i en djupt tragisk situation - och alla olikheter till trots
av samma orsak. Det är Algeriet och

gen med Frankrike blivit en exiför närvarande tycks
ingen lösning vara i sikte.

att hålla de infödda nere. Tvångsarbete, raslagar, olika grymma former

av rättslöshet, allt praktiseras. Av
alla Afrikas brännande problem
tycks det sydafrikanska vara det
mest outhärdliga.
Stockholm 17lB 1960.

Signe Fredholm

Sydaf rikanska unionen.

* Blandras av färgade och vita.

egna valda ombud till det
franska parlamentet. Av befolkningens 10 miljoner är 9 nästan uteslutande araber och berber och den
tionde fransmän, italienare, spanjorer och judar. Algeriets grannstater
är självständiga eller blir det under
den närmaste tiden och sedan nära

som intresserar sig för ovan antydda
frågor:
Alan Paton: På lösan sand - även

har varit förenat
Algeriet
med Frankrike sen 1866, då området
helt enkelt annekterades, inte som
koloni utan som provins som i många

år sänt

sex år för det med Frankrike ett
blodigt och förödande krig för sin
nationella frihet. Ett par gånger under det sista året tycks man ha varit lösningen nära, men så har knuten åter dragits till. För den jämförelsevis stora minoriteten av euro-

- .. .

son1,n1,d,r

Böcker lämpliga att läsa

för

dem

andra böcker av samma förf. men

särskilt denna, som utkommit i Vingförlagets serie.
Trevor Huddleston: Natten är nära.

Gunnar Helander: Det nya kom
från negern. Endast för vita m. fl.
böcker.

Per Wästberg: Förbjudet område.
De tre första böckerna behandlar
särskilt Sydafrika, medan Wästbergs
är en reseskildring från länderna i
Centralaf rikanska federationen.
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En arm6 som
ständigt decimeras
Denna artikel skrevs före sommarens uppgörelse med sjuksköterskorna. Vi tar in den ändå,
ty uppgörelsen innebar endast lönehöjning för
vissa sköterskegrupper, de andra är lika underbetalda som förut. Av de 1.4?6 nya siuksköterskor som utexaminerades i fiol slutade 20 0/6 under årets lopp. Mer än halva sjuksköterskekåren
lämnade i fjol sitt yrke. Men myndigheterna fortsätter med nödlösningar i stället för lönehöiningar och de som blir lidande är patienterna och
alla de som behöver men inte kan få en säng på

ett sjukhus.

Bilden har

L lntae att ni under ett halvt år
intensivt studerat 28 olika ämnen
och under tre års tid måst utföra

ui tagit ur tidskri,ften Vi.

Ursprungli'gen

fanns på, btld,en ocks& en grupp sköterskor med, rAggen
mot kameran, i,llustrerande dem som stannar kuar. De
aar 70. Desso iir d,e som gå,r och' de iir 75 ...

tungt och orent kroppsarbete. Antag

att ni vårdat flera

människors liv
och hälsa natt och dag, måst lYssna
titl sjukas bekymmer och lidanden
och anhörigas oroliga frågor. Antag
att ni, sedan ni arbetat i B timmar,
får order att arbeta ytterligare, trots
att ni dignar av trötthet. Men yrkets

etik kräver att ni aldrig visar trötthet eller irritation, ni är ständigt bevakad av överordnade. Antag att ni
sedan tar en examen men för ert
arbete endast får samma Iön som
en djurskötare. Fast det finns förstås ett kryphål för arbetsgivaren två år efter examen har ni endast
rätt til samma lön som en kommunalanställd vaktmästare samt ingen
ersättning för övertid alls . . .

Det är varje

sjuksköterskeelevs
lott. De ännu större kraven kommer
när hon är utexaminerad.

Antag att ni stiger upp kl. 5 och
börjar arbeta kl. 7 på en operationsavdelning. Ni ska assistera och instrumentera flera timmar i sträck och

stå upprätt på en enda fläck i 25
Ni måste vara noggrannare än en finmekaniker, ha
kondition och uthållighet som en
idrottsman, vara toppvaken som en
graders värme.

tågklarerare, koncentrerad och snabb

som en flygpilot. I{irurgen måste
kunna lita absolut på er.
Efter arbetsdagens slut kan ni en-

6

ligt tjänstereglementet kommenderas

träda i beredskapstjänst. Det innebär
att ni med tre timmars varsel ska infinna er på sjukhuset. Ni kan inte

gå på en bjudning, vågar knappast

bada ifall telefon skulle ringa, knappast somna så hårt att ni ej hör signalen, en sommarweekend kan ni

ej fara till

sportstugan om den ej

har telefon. Ni är aldrig riktigt fri,
riktigt ledig.
Telefonen kallar er. Ni instrumenterar vid en operation några timmar mitt i natten. För beredskapstjänsten har ni 1:50. Nej, inte i timman utan för hela natten. Kommenderar man er att vara jour, dvs. att
stanna kvar på sjukhuset, tjänar ni
60 öre i timman. Sådant kan hända
varje operationssköterska.
Eller om ni är avdelningssköterska
på vårdavdelning och bor i sovstad
och måste stiga upp i ottan, ta emot
nattrapporterna före kl. 7; ni har 3
timmars rast mitt på dan, men eftersom det tar en timma till sovstan,
är de till ingen nytta. Ni är färdig
kl. 20 på kväIlen i bästa fall. Varannan söndag arbetar ni också. Då
har ni efter en vanlig arbetslördag
ensam ansvaret för 32 patienter, utan

tretimmarspausen.

Ni är juridiskt

ansvarig för vad elever och biträden

utför. Extra ersättning? För denna
elva och en halv timmas arbetsdag
åtnjuter ni en allmosa av 1:20 i timman för obekväm arbetstid. Detta
händer varenda helgdag på våra
sjukhus.

Lönediskrimineringen går
igen inom hela kåren
Trots en ständigt stigande efterfrågan på sjuksköterskor som bort ut-

nyttjas av förhandlarna för dessa,
är de föremåI för restriktioner som

inga andra kommunalanställda skulIe acceptera. Lönediskrimineringen
går igen inom hela kåren uppifrån

och ned: rektor för sjuksköterskeskola har 1.000 kr mindre pr månad
än rektor för Statens skolköksseminarium. Kliniklärarinna 3-4 lönegrader lägre än likvärdiga lärare.
Slutlönen för avdelningssköterska
efter nio års tjänst är efter en extra
utbildning om 3 månader till 1 år
1.514

kronor.
sjuksköterskeelev kostade pr

år"En
under 1958 i Västerbotten 1.942
kr, under det att en elev vid cen-

tral verkstadsskola kostade 7.753
kr, vilket betyder en hel sjukskö-

V

orfa, rnte frogo

hutmödrn na ttll ,nds?
T't
H
I önster ar titl för att släPPa
in dagsljus, sol och luft, inte sant?

Och för att man ska kunna se innan
man går ut om ParaPlY och gummistövlar ska med. (Alta somrar är det

tvättningen. Där ser man, tänkte vi,
det goda exemplets makt, för det är

naturligtvis en som böriat och så har
de andra övervunnit sin rädsla för

att visa sej med putstrasan i näven.

väl inte Iika självklart som den

gångna. . .) För att ljuset ska kunna
titta in och man själv ut bör fönstren

ibland tvättas, en sak som alia vet.

Trodde ni ja! Och vi - tills vi flYttade in i ett höghus uPPfört av ett
större bostadsföretag med kommu-

nal anknlzlnlng i Stockholm, som
anlitat arkitekter som tycks totalt
okunniga om den detaljen.

Som nyinflYttade förvånades vi
över de många väluPPfostrade äkta
männen i det här huset. Under höstrengöringen tycktes samtliga vara
sina hustrur behiälpliga med fönster-

terskeutbildning. En utbildning till
snickare kostar c:a 6.000 kr Pr år,
eller för en 4-årig utbildning 24.000
kr.,, (Överläkare Erik Forsgren i
GP B febr. 1960.)
Inbesparingarna på sjuksköterskeeleven är dessutom stora, ty sjukvården.är så organiserad att eleverna
är assistenter till de examinerade

sjuksköterskorna; tredjeårseleven

tjänstgör

i

ren vikarie

dessa bristtider ofta som
- endast mot elevlönen,

c:a 100 kr, trots att hon då bär fulla
juridiska ansvaret. Redan här böriar
landstingen inbesparingarna på sjuksköterskan. Våra svenska sjukskö-

terskor åtnjuter gott rykte för sin
höga utbildningsstandard. "Svenska
sjuksköterskor får i rätt stor utsträckning utföra arbete, som i länder med läkaröverskott utföres av
Iäkare, skriver överläkare Forsgren.
Men långtifrån med läkarlöner, förstås.

Märkligt är att Medicinalstyrelsen

och Läkarförbundet aldrig föreslagit
att någon del av läkares extrain-

komster delas med medarbetaren-

sjuksköterskan. Vid t. ex. vaccinationer och ympningar utför sjuksköterskan det praktiska arbetet, kallar
patienterna, organiserar arbetet, skö-

ter instrumenten läkaren

injiceForts. d' siil. 18

tak är försedd med tak och
väggar i plast. När hon efter Piskningen dyker fram ur kuren är hcn
överhöljd med damm och inte bara
från de egna mattorna. För naturhusets

åt

Tiden gick, höstregnen slog mot ru-

torna, den första snön föll och så
började det Iacka mot iul Det nära
två meter breda fönstret i vardagsrummet fcrmligen skrek efter puts.
Sidan in mot rummet var inget Problem, det gick som en dans. Sedan
fick vi förklaringen till alla fönsterputsande män. Fönstret skulle
ö p p n a s Det gick inte till mer än
cirka 1 decimeter. Uppklivna på var
sin stege studerade vi upphängningsanordningen och kom så småningom

underfund med att fönstret med
hjälp av rrreisel och hammare kunde
lyftas av krokarna i sidorna så att

skivan kom i vågrätt läge. Med hiälp
av två par starka armar också. Så
putsade vi framifrån och från båda
sidorna - och längst ut med hjälP
av en långskaftad borste! (På åttonde våningen lutar man sig inte långt
ut över skivan och för övrigt kostar
en ruta åtskilliga tior!) In mellan
rutorna kom vi aldrig med Putstrasan, vi orkade inte få isär dem. Först

ligtvis ställer allt damm från andras

mattor som lagrats på golvet till med
en lustiger dans så snart hon stiger
in och börjar svänga rottingen. Att
hon hemskt gärna skulle vilia ta i
närmare betraktande den som hittat
på denna sinnrika anordning begriper man. Det man däremot inte begriper är varför de som bYgger hus
inte kan rådfråga husmödrarna, så
de slapp göra sig själva till åtlöje

och dra hyresgästernas förbannelse
över sina huvuden.
t&

En sak till: Hur kan man

bYgga

höghus och installera en enda hiss!
I vårt hus är hissen med jämna mel-

- ibland flera dagar
i sträck. Gamla människor i de högst
upp belägna våningarna får hålla

Ianrum trasig

sig inne, för de orkar inte trava B-10
trappor upp. Folk vågar inte be sina

gamla föräldrar eller andra med
skröpliga hjärtan och ben

till

sig, för

de kan alltid riskera att hissen är
obrukbar, så gästerna måste vända i
porten ! Nog borde det väI finnas två
hissar i ett höghus? Så folk inte blir
fångar i sina egna lägenheter.

Brita

när en persienn som satt kvar
från de förra hYresgästernas tid -

gick sönder och en man från Persiennfirman kom för att laga den, fick
vi hjäIp med att få isär rutorna och

medan en med uPPbiudande av sina
yttersta krafter höll ytterrutan i nå-

gorlunda horisontalt läge lyckades

vi - åter med hiälP av långskaftad
borste nödtorftigt Putsa rutorna
på insidan. I höst måste vi kalla På
fönsterputsare, två stycken, en till att
hålta fönstret och en till att putsa.

Nog skulle man bra gärna vilja se
den i ansiktet som konstruerat dessa
fönster!

*
Det finns fler som hYser önsknini liknande riktning. En väninna
som bebor en lägenhet i ett annat
höghus uppfört av samma bostadsföretag, berättar att piskaltanen på

gar
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Se upp med modefLua. Det sorn kanske uerkar ,retrtra,, i dag, iir Ofta
hopplöst omodernt i morgon.
Niir det göIler !iirgerna,
mt de stora, oftast dgrbara

gorn

gtorna fd, lugna diskreta fiir-

ger. En knallröd eller ilsket
bld, soffa tröttnar man ltitt pd,.
Oclt. d,et kostar mgcket att klii
orn en softa, och möbeltgget
bör man kosta på. en god ktsalitet. Tiink pd att det finns

uarudeklarationer,

som talar om t. er. uad, bords-

gtan tå\.

Gunnel Björkman,

Stock-

holms stads bosöttningskonsu-

Ient, ger på, sin utstiillning i

det nAa

Farstagå,rdsomrd,det,

,,Bo med, gammalt och nytt>>,
prou pd, uad hon menar med
ouanstdende maningar.

on har hittat gamla "fula" saker på Stadsauktionen eller "Små

smulor", opererat bort fula detaljer,

kapat för höga ben och målat i
vackra färger och resultatet har blivit möbler, som är både vackra och
ändamålsenliga och framför allt bilIiga.

GAMMALT OCH NYTT
SAMSAS I NY VANING
Genom att på detta sätt kombinera
omsorgsfullt valda nyinköp med
gammalt arvegods och uppsnyggat
auktionsgods har hon lyckats att nyinreda en 3-rummare på 75 m2 med
textilier, mattor, radioapparat och
armatur för kronor 5.5L2.
3-rummarens familj, pappa, mamma och 2-årig dotter, har lagt ner
mest pengar på sängar och sängutrustning. Dux Malmstenssäng Aveny
med skumgummimadrasser. AIlt
kvalitet av det ganska dyra slaget,

Bilden öuerst uisar den charmanta
blomsterupphiingni,ng en

i

f gr

ans u at'-

dagsrttm: röda glasskå,lar placerade
i, en >>hå,llare>> au fAndigt sammanftistad,e

der.

2 cm breda

ren'Lsor i,

3 likadana renlsor

mjukt lii-

bi,ldar uppItcingningskedja och, tiistes i en enkel
plastmoj som löper ö gardinskenan.
1'. u. ser ui, de proktiska korgarna

i

tamburen lör hamdskar ocla halsduIcar, fars öuerst och minstens allra
nederst. Korgarna iir fiistade ur,d en
trciribba som skruuats last i utiggen.
E

i många, många år
blir "omodernt". Trevlig detalj i sängkammaren är det
men som varar
och som inte

virkade sängtäcket och den vackra
gardinen av sammansydda våder i
blå och gröna nyanser klänningsshan-

tung fodrat med flanell. Fint tips
för den som vill lägga ner lite arbete

på detaljerna. Till täcke och gardin
finns arbetsbeskrivning.
Utgifterna för nattbord och toalettbord har Gunnel Björkman lyckats
hålla mycket låga genom att på
Stadsauktionen inhandla två stycken
s. k. kommoder, med marmorskiva
och tassar på de alltför höga benen,
för 19:50 stycket samt en lamellskiva 40X200 cm plus virke till fyra
par bordsben. Av detta har hon
åstadkommit två bra nattbord och
ett utmärkt toalettbord. Hur det går
till? Man lägger marmorskivorna på
ett enkelt furuunderrede, som man
låter en snickare göra om man inte

Ruth Boh^on,

Resa österut
n tidig daggfrisk morgon minns
jag från denna regniga sommar. Vi
gick genom en trädgård i det flacka
ryska landskapet kring Moskva fram
mot flygplatsen. Sex svenskor På

i Sovietunionen. Bakom
vi några dagar i miljonstaden Moskva, där vi besökt institustudieresa
oss hade

tioner av olika slag, och där vi också
rePresentanter för
många folk och raser strömma förbi
på gatorna och i vestibulen i jättehotellet Ukraina. Tystnaden och den

sett och hört
En jun4d.ag 7960 stod, ser suenskor och betraktade Kremls gyllene
kupoler. Liingst t. h. fru Ruth Bohman, som hiir be_riittar on1' resan'
ite öuriga Ai fr. h. rriknat om,budsmannen i, Stockholms FCO fru
Ehn Mössberg, fru Inga Beskow, Göteborg, fru Ann-Mari,e Bystedt'
sekreterare

Fred,gard.h,

i iCO, ied,aktören i Sl6,å,nska Dagbladet fru Soniq
lru Bi,rgit Johansson, sundbaberg, Damen liingst

och

t. u. iir tolken.

kan sjäIv, och får två bra nattbord

med oömma skivor. Man kaPar kommodens ben och får två stadiga hurtsar över vilka man lägger lamellski-

van, varefter man måIar det hela i
en vacker färg eller helt enkelt vitt,
och man har fått ett utmärkt toalett-

bord. Gamla stolar kan man köPa
för en tia och med litet färg och en
dyna i snyggt bomullstYg kan man

göra underverk.
Rejäl säng och leksaksskåp till husets dotter, som har eget rum. Var-

dagsrummets gamla uPPmålade
korgstolar trivs bra med soffan av
senare årgång.
I 4-rummaren är förutsättningarna

annorlunda. Här bor en familj med
tre barn, en 16-årig flicka och två
pojkar på I och 14 år. I familjens
tidigare bostad fanns huvudsakligen
äldre möbler, som det gällt att Placera in bland de nyinköpta moderna.
De gamla möblerna var av det slag
man brukar kalla antikviteter. Vardagsrummets byrå och stolar i guld
och svart passade väl till Kerstin

Hörlin-Holmkvists moderna soffa

och fåtölj. Familjen hade kostat på
sig en vacker ryamatta i 800-kronors-

För sina skrivgöromål har
fått ett Malmstensskåp med skrivklaff i syrebetsad furu och karmstol klädd med

klassen.

pappa och mamma

handvävt tyg. Denna vägg innehöll
även hyllor för TV och radio och På
goivet nedanför läderputor för TV-

tittande barn. Blomkrukorna Iåter
Gunnel Biörkman sväva en meter
ovanför fönsterplattan, upphängda i
röda glasskålar. Vardagsrummets
element doldes på ett bra sätt av
grovt tyg spänt på träram. Bra tiPs
för dem som tröttnat att titta På
fula element. Bosättningskonsulenten lämnar arbetsbeskrivning. Hela
familjen har fått nya sängar av god
kvalitet och med prima sängutrustning. Barnens skrivplatser är auktionsfynd, som fått en liten UPPsnyggning och kompletterats med
enkelt ihopkomna bokhyllor. Flickrummets auktionsköpta emma i
småblommigt "mormor"-tYg å 55:var en utmärkt arbets- och vilstol.
Kökets fyra stolar är av samma modell som stolarna i barnens rum,
windsorstolar ä kr 15:-, målade i
olika färger. Bra med tanke På familjens större fester. Det är trevligt att kunna ställa lika stolar kring
ett bord. Köksbordet i massiv teak,
en bekväm bänk med plats för fYra
och klädd med svart dupont, lätt att
hålla rent. Trevlig detalj i 4-rummarens tambur är vantkorgarna.
Utställningen är sevärd och läroBirgitta Malmsten
rik.

gröna friden

i trädgården var

en

kontrast, som stannade i minnet.
Men snart satt vi i flYgPlanet och
såg den stora slätten med träddungar

och hus, åkrar och vägar glida fram

under oss, tills alltsammans försvann, gömt under det ulliga molntäcke, ovanför vilket vårt plan seglade fram, ensamt under solen På
åtta tusen meters höjd. Grusien vid
Svarta havet var vårt måI, och hela

resan, som tar två dYgn med tåg, gör
man med flyg På två timmar. Det
första vi såg av landet var snöklädda,
skimrande fiätltoppar, som höide sig
över molntäcket. Det som visade sig,

när vi gick ner för landning, var
inte mindre skönt, men vänligare.
Berg och dalar i underbara färg-

i grönt, brunt och svartblått. Ett sådant landskaP bör man
kanske först möta luftvägen, då man
ser dess karaktär På ett sätt, som
man inte glömmer.
Inte glömmer iag heller de män-

skiftningar

niskor jag mötte

i

detta väldiga land.

Särskilt kvinnorna och barnen, vars

förhåtlanden vi försökte att under tio

dagar så mycket som möiligt lära
känna. Våra studier liknade en flygresa på det sättet, att vi fick de stora

svepen, vida överblickar och konturer. Samtal och samvaro med våra

ryska värdinnor gav oss sedan de
närbilder, som var möjliga att hinna
med på denna korta tid.
Hur är det då att vara kvinna i
Sovjetunionen? I Moskva besökte vi
en urfabrik med 6.000 anställda, varav 314 kvinnor, och i Tbilisi en texForts. å, sid.
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Ul, har ltte sudrt att tiinka
hall.åarna. Men uisste ni att i

oss TV utan
tel,euisionens

barndom förkastade nlan hel,t de synliga presentatörerna. De som till iiuentyrs hade TV
1954-1957 kommer util ihå.g *spiikrösten* el-

ler pl,akatet med koöl.Iens prograrn.
Emell,ertid öndrade n'Lan sig. Frdgan Dar
bara: skul,l.e man göra som i Tyskland, Italien
el,Ier Frankrike: anutinda sig au pinuppor, eILer Lansera den mer rejtil.a engelska tEpen.
Ntir TV-gubbarna sett och hört på, i det ntirmaste 300 testande, pl,ockade rnan ut den
suenska TV:ns kuinnliga hallå,are. Hiir iir de.
Ndgra uiil,könda ansikten, andra nya i gamet.
Göteborgskan hör till, de nykorade och fröken
Gunilla Nordön hade sitt första framtrtidande

i

somras.

Text och btld' Nils Lindqvist
JEANETTE VON HEIDENSTAM kommer så
väl ihåg dagen efter en TV-kvälI, med ovanligt många ursäkter för tekniska missöden på
grund av en strejkande textapparat. Hon skulIe åka till sitt jobb och klev på spårvagnen.
Just inkommen hör hon hur en liten parvel
häver upp sin röst: "Mamma titta, där kommer ett tekniskt missöde!" Annars är hon
TV:s hallåchef sedan 1957, har iobbat som
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programledare på svenska utlandsprogrammet
sedan 1954 och är född i Shanghai. Hon har
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rest vida omkring i världen, bland annat i
Indien och Persien, där hennes far varit
svensk minister.

Som upplysning till INGRID MATSONS många
beundrare landet runt må nämnas att numer
mottas all uppvaktning av vänliga men bestämda
vakter utanför TV-studion på Vathallavägen. Det
lär ha hänt att någon het viking stått och lurpassat på henne, men det var kanske mer förr,

då hon hette Ingrid Olsson. Nu har hon blivit
fru och mor till ett barn, har TV som levebröd

:

\
\
I

I

och att finansiera högskolestudier med. Till jul
skall hon vlra klar med plugget och då ämnar
fru Matson bli ,,fröken,, igen, men då i något av
Stockholms lärovet k. TV tänker hon överge ritminstone för en tid .. .

$l'

BIRGITTA HELLSTRAND brukar synas från
Göteborgs horisont. Hon är gift och mor till tre
barn men hinnr:r iikväl metl att arbeta som
scripta. Hon har dock ett litet problem. Hon
måste alltid visa upp sitt identitetskort vid besök
på barnförb'iudna filmer. Höjden var ändå när
hon skulle hämta ut barnbidragen. Postexpediten sa att det måste hennes mamma göra.
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GERD ALMGRENS första kontakt med TV skedde
i Frankrike under hennes konst- och teaterstudier
där 1954. Man skulle ha ett provprogram och fröken Almgren lyckades med argan list övertala
producenten att plocka in några svenska lucior'
Den franska moralen stäIldes på hårda prov: kun-

de det anses anständigt att uppträda i nattskjorta
i TV ! Det var nära att de fått bära luciakronorna

den nordiska envisheten vann
och det blev succ6. Sin hallåIön drygar Gerd Almgren ut mecl föreläsningar och artiklar om Afrika,
som hon känner utan och innan. Att vara TV-hallå

i kjol och blus, men

GUNILLA NORDEN gjorde sin
debut i TV den 2 iuni. Hon är
därmed yngst i hallå-gamet. Det
var inte enhart för sina sex A
och fyra a, som hon blev anstäIld,
hennes utseende därtill gjorde att
man valde henne bland 100 asPiranter. På sitt studentbetyg från
Motala läroverk har hon stiPendier både till Finland och England. TiIl hösten räknar hon dessutom med att kunna ta en trea i

hela livet har hon svårt att tänka sig'

engelska på Stockholms högskola.
Extrajobb har hon På en resebYrå.

\
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ANNEMARIE BJöRKLUND hAMnade av misstag i fel klassrum ,
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det berömda stipendie-universitetet i USA. Hon skulle På sin sedvanliga lektion i journalistisk reklam, men kom tiil en lektion i
TV. Sedan den stunden blev hon

TV-frälst. Hon är den Yngsta
hallåflickan, och har varit ordinarie sedan i mars i år. Annemarie Biörklund är också scriPta
men siktar På Producentjobbet'

BAL HOS CATHERINE
Till Van Den Brandts hus kom
man in genom en stor hall vars väggar fullständigt tagits i anspråk av
speglar. Av mycket breda och mycket höga speglar. J. J. Van Den
Brandt var av den meningen att det
bästa alltid är det dyraste. Han ville
ha det bästa.
Balen gäIlde J. J. och hans affärer. Hans hustru Catherine stod vid
ingången och tog emot gästerna. En
fullkomlig skönhet.
Kapellet spelade. Man dansade,
J. J. talade om dollars och dollars
och dollars och dollars.

.

.

Därutanför trängdes limousinerna.
Det var mycket varmt. I mitten av
mars är Californien underbart. Från
den närbelägna oceanen kom en lätt

och jag har ingen aning om vad det
är hon har."
-Färdigt?- frågade fröken på tele-

fonstationen.
"Nej !" skrek Catherine.
Men förbindelsen hade redan brutits.
SOLDN CÅN UPP

VÄSTER

Olyckan hade kommit plötsligt,
som en blixt från klar himmel. Den
hade verkligen fallit från himmelen.

Man förvånar sej, man

sammans." Mellan

i går och i

om Sophia. En vacker flicka, irländska från hjässan till fotsulorna. För
två månader sen fyllde hon arton.
En kaskad av rödblont hår som ingen kam kunde tämja längre än fem
minuter, ögon som moderns, hela
flickan full av sprudlande liv. Hon
säger alltid precis vad hon tänker,
gör som hon säger och ångrar aldrig
något hon gjort.

Patricia var långt borta, någonstans vid Pacifickusten. Samma

ocean vars bränningar nådde nästan
fönstren på J. J.:s hus, bar Pa-

till

tricias lustjakt, detta under av blänkande trä och koppar som J. J. och
Catherine skänkt henne till hennes
artonde födelsedag. Sedan någon tid
befinner sig lustjakten på japanska
breddgrader.

På avstånd liknade Van

Den

Brandts hus, där alla fönster stod
vidöppna, en papperslykta. Skratten
rullade nerför trädgårdstrappan och
uppslukades av havet. Jazzkapellet
spelade som gällde det livet.

Långt borta, någonstans i det inre
av huset, ringde telefonen.
"Madame", sade Susie, "telefon
från
Japan."
"Ifallå", sade Catherine.
"Hallå, mamma?"

"Ja", sade Catherine, "vad har
hänt?'>
"Iför på, mamma, bli nu inte upprörd, det är Patricia. . . Hon är sjuk
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amuletter, stod plötsligt i historiens
strålkastarljus. Denna del av planeten hade man utkorat som plats för
atombombsexplosioner. Där lekte
Pentagon med atomen.
Expe:ter hade utstakat gränserna

för farozonen. Inspärrad i denna bur,
hette det, var bomben garanterat
ofarlig. Vincent visste: ombord på

"Mary-Ann", under Jake Finleys omtänksamma befäI. var han lika säker som i London eller New York.
Så småningom klarnade det upp.

Molnen drog långsamt bort och an-

tog bizarra former: lejonhuvuden,
fåglar med utspärrade vingar, en
galjonsfigur med flygande man

sedan en vargnos...

och

/4olnel
Av Martine

modern.

Bromfield, ensam arvtagare tilt
ret bodde nu i Tokio.
Patricia hade inget som påminde

dag

trängde döden in och detta finner
man aldrig helt naturligt.
Patricia var inte död, Patricia var

enkelt långtråkigt att behöva göra
det ensam. Om Sophie åtminstone
vore här...
Sophie var tjugutvå och hade inte
ärvt mer än det svarta håret av

bankhuset Bromfield. Det unga pa-

säger:

"Fferr N. är död. Hur är det möjligt,
så sent som i går åt vi middag till-

bris.
Catherine spelade sin roll som husets fru utan att ha någon större förnöjelse av det. Hon fann det helt

Allt annat - de stora ögonen, det säkra uppträdandet
stammade från Van Den Brandt.
Gud har skapat oljan, alltså är
Gud stor och lovvärd, men Van Den
Brandts är engagerade i olja, de är
för Gud vad Mohammed är för
Allah.
Sophie hade gift sig med en man
ur deras kretsar, en viss Harry

I

Bikini och Eniwetok. De båda atollerna i form av en hästsko. som

Monod

oVi får vackert väder", sade pa-

sjuk. Men frågan var: skall Patricia
dö? I hennes fall var det absolut
inte naturligt.
Dagen för katastrofen började Iivet som alla andra dagar. >'MaryAnn" gungade makligt på en ocean
utan virvelvindar, utan orkaner och
utan cykloner. Oceanen tåg där
mycket stilla under en molntäckt

tricia.
Inget svar. Hon hade bara sagt det
för att något säga.
"IIur skulle det vara med ett litet
Blas?" föreslog Teddy.
De drack. Tako, den japanske stewarden, blandade sina cocktails med

de man solen. Någon

såg denne honom stadigt in i ögonen. Tako besvarade blicken och

himmel; bakom molnens grå dis anaannanstans,

möjligen någon annanstans

stormar.

rasade

Lugn, mjuk fart. På jakten var
man bland idel vänner med undantag, naturiigtvis, för manskapet. Män
om vilka man visste att de fanns
där, man kunde till och med le mot
dem om man råkade möta dem, de
störde inte. Lugn, mjuk fart.
Till sällskapet ombord på "MaryAnn" hörde förutom Patricia
och
läkaren Vincent Malvern ytterligare
tre: Allan och Diana Benson, son
och dotter till ägaren av ståIverket
Benson, och Teddy Brent, som beredde sin far, generalen Harlan
Brent, bekymmer därför att han
hårdnackat vägrade att ägna sig åt
militäryrket eller något som helst

yrke.

Den här dagen, framemot klockan
tolv förmiddag, befann sig "MaryAnn" utanför Japan, 11" 53 nordlig
bredd och 170' 58 östlig längd. Så
lydde åtminstone anteckningarna i
loggboken. Patricia och hennes vänner sade detta rakt ingenting. Men
Vincent hade som alltid konsulterat

kartorna

i kapten Finleys hytt,

ty

han föredrog att veta var han befann

sig.

På kartan var spärrzonen

för

skeppsfarten sorgfälligt utmärkt med
hjälp av rödpenna, några hundra
mil i detta oceanrum kring atollerna

ofelbart mästerskap.

När Tako räckte Vincent

det var Vincent som först
ögonen.

glaset

sänkte

Vem av dem visste var Tako var
född, var han bott, var han befann
sig den dag det hände i Hiroshima?
Vem av dem hade någonsin ägnat en

tanke åt att Tako inte bara existe-

rade som en förstklassig robot? För
dem var atomstrålningen inget annat än ett ofarligt experiment. Men
för Tako var det ett tragiskt minne.
Snö föll på däcket, fint vitt damm,
som pudersocker. Regnmolnet på
himlen blev till vit aska. En bomullsvit snö svävade ljudiöst genom
luften. Snöfall i mars i Stilla havet!
Havet hade förmörkats och på vattenytan glittrade damm.

Patricias hår var vitt, som pudrat. Det hade hänt på en minut.

Med ansiktet riktat mot himlen tog
hon skrattande emot denna manna
på panna, kinder, ögon och läppar.
Det roade henne. Hon öppnade läpparna en aning för att smaka på det.
Det smakade intetsägande som vatten.

Patricias hår var som höstligt löv,

av en tidig vinter överdraget med
siiver. Hon strålade av skönhet, ungdom och självförtroende. Dammet
som fortsatte att falla förlänade åt

hennes ansikte en sällsam tjusning.

"Det är ovanligt, inte sant?

hon.

sade

-Låt oss hellre gå ner
sade Vincent.

i

kajutan",

det?- frågade Patricia.
"Varför
,,Det är radioaktivt regn", sade

Vincent.

,,Vad betYder det?- frågade Pa-

tricia.

Han drog djuPt efter andan.
,,Tyvärr vet vi inte i detali, miss
Van Den Brandt, vad alla dessa
atomfenomen för med sig. Därför
skulle jag föredra att ni ginge under
däck."

Men inget hände. Snöfallet hade

upphört. De borstade håret, bankade
dämmet ur kläderna, däcket skrubbades och "MarY-Ann" blev åter en
båt som alla andra som fortsatte sin
resa genom det harmlösa havet.

De unga människorna metade' spelade boidtennis, dansade, simmade
i havet, spelade vattenPolo.
Tidigt på morgonen den fjärde dagen kände Patricia en häftig klåda.
ntt osynligt nässelutslag fanns nå-

gonstans under huden. Ganska
Jnart fann hon det outhärdligt. Vincent var av den meningen att det
rörde sig om solsting. Dagen förut
hade hon suttit alltför länge uppe på
däck. Också Diana klagade över
yrsel och själv hade han känning av
otrevliga stickningar i huden'
På kvällen kallade Patricia läkaren till sin hYtt. Hon satt framför
spegeln och sYnade ansträngt sitt
ansikte.

,,Vad har jagf" frågade hon. "På
en dag har min hud blivit svart. . ."
Hennes hud uPPvisade verkligen

en ovanlig, dunkel färg. Inte djuPsvart som bläck men som urvattnat
bläck.

Inget medel som Vincent använde
hjälpte. Nästa morgon vaknade Patricia med brännsår På kinderna,
på armarna och nacken. Armarna
var fruktansvärt uppsvällda. Hon led
obeskrivligt: hon kände det som om
ett hett järnföremål drogs över hu-

hade förlorat nästan alla tänderna,

hon åt gröt och buljong, man gav
henne ibland Iitet vin. Hennes organism sönderföIl. Hon kunde inte
lä-ngre röra sig. Catherine och sjuksystern Evans läste högt för henne.
Patricia tackade dem med ett försök
tilt leende. Inget av allt hon tidigare tyckt om intresserade henne
Iängre.

Men emellanåt hade hon Piötsligt
underliga infall:
nMammaltt

älskling?"Vad är det,vilja
resa till Hiro"Jä8 skulle
shima."
Och hon började skratta. Det var
ett hemskt skratt som skakade hennes utmärglade kroPP och detta ansikte där bara ögonen fanns kvar.

-All right-, sade hon efter

en

stund, "jag gör mig inga illusioner,
jag vet att iag inte kan resa dit. Men
då vill iag träffa en flicka från Hiroshima som var i min ålder när
den första bomben föll. Det kan ju
inte vara så svårt att ordna."
Och när Catherine inte rörde sig
ur fläcken kände Patricia hur vreden steg uPP inom henne.
du då inte att denna flic"Förstår
jag
hemligheter

har en del
ka och
att anförtro varandra."
Så kom tre dagar senare Fumiko.
Det var en vacker ung kvinna På

år som inte visste vad man egentIigen ville henne och därför kände
sig obehaglig till mods. Av dessa
amerikaner hade man ju inget gott
28

att vänta. Men eftersom hon var en
godhjärtad varelse smälte hennes
hjärta när hon såg Patricia' Hon
tog hennes hand och log. Också Pa-

tricia log. Det var lika hemskt som
skrattet tidigare.
Fumiko hade händelserna i Hiroshima i gott minne. Där förlorade
hon sin far och mor och sin lille
bror, berättade hon. Själv hade hon
klarat livet.

tur",
"Det var verkligen en sagolik
varje fail mås"I
te jag ju tro På det.- I hennes röst
mumlade Patricia.

låg en sådan förtvivlan att Catherine
och Fumiko inte visste vad de skulle
svara.

"Ni är alltså den enda överlevande
av hela familjen?" frågade Patricia
vidare.

Fumiko.
"Ja", nickadeväl
kännas skönt för
-Det måste
er", sade Patricia rned ett försök till
leende, "att se en amerikanska i
detta tillstånd.-

Fumiko slog ned ögonen.

I

hennes

minne stod Hiroshima i flammor
och hennes lille bror kom springande från skolan, en levande fackla.
"Det gör mig mYcket ont om er>>'
sade hon enkelt.
Ännu vid den sista koPPen te visste Fumiko inte om hon skulle avslöja sin hemlighet för dem.

Patricia låg med slutna ögon' Detbesök tröttade henne. Catherine
gav Fumiko en vink.

ta

"Jag tackar €r,,, sade hon lågt,

"adjö".
Fumiko reste sig långsamt. "Sover
hon?" frågade hon.
"Nej då", sade Patricia med svag

röst, -jag är alldeles vaken. Adiö,
kära ni."
Ljudlöst gick Fumiko mot dörren.

ni", sade hon hastigt,

"jag
"Vet
steril. Det har er bomb gjort."
Och hon försvann i korridoren.

är

du, mamma?" viskade Pa-

"Hörde
tricia, "hon sade 'er bomb' . . ."
De följande dagarna talade hon

ideligen om Fumiko. För Fumiko
hade atombombsdramat yttrat sig på
ett sätt, hos andra som hon inte
kände hade verkningarna

varit

an-

norlunda. Men en sak stod utom
varje tvivel och hon gav uttryck för
det en dag som, det anade hon, skulle
bti en av hennes livs sista.

"Vad det var skönt att leva! Om
man måste berätta vad som hänt

den.

Samma kväll talade Vincent med
Jake FinleY. KaPtenen hade inget
emot att genast anträda hemresan.
,,Vad tror du, Doc? Är det den

beryktade strålsjukdomen ?"

det."
"Jag befarar
FinleY teg och betraktade kartan

på
- kaiutväggen.

,,Dessa lögnare!" sade

han slutli-

gen.

PATRICIA DöR
Man gjorde allt som stod i mänsklig makt.
fring Patricias sjukbädd demonstrerade medicinska experter sitt
gagnlösa vetande. Sjukdomen fortitieA obevekligt. Det var ingen sjukdom längre, det var döden som gradvis bemäktigade sig sitt offer.
Patriciä sade knaPPast ett ord.
Hon var inte att känna igen iängre.
Den rödblonda strålglans som tidigare stått kring henne vaf borta,
den pärlemorskimrande huden verkade nu död och frånstötande. Tim-

ma efter timma låg hon och stirrade
upp i luften med tomma ögon. Hon
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Från KDV,

s

och aktiv roll att spela vid förverk-

bvråmöte:

ligandet av fredlig samlevnad; den
kan ej helt fylla sin uppgift så länge

,,
v I rnannen
ruasle fAr*as
.)rars
la sleg el lron ord ti ll lnondlins

Den 2-S juli samlades
KDV:s byrdmedlernrnar till
möte i Berlin. Bland de dokument som diir antogs oar ett
otn AVRUSTNING OCH OM
VAD KYINNORNÄ I DAG
MASTE GÖRA r'ÖR ATT
DEN SKALL BLI VERKLIGHET. I dokumentet heter det
bl. a.:

mig, för att människorna ska känna
avsky, så har jag inget emot det.dig, käraste!,' sade Cathe. "Lugna

rlne.

,'Jag vill inte lugna mig,,, invände
Patricia. ''Jag vill att alla skall veta
vad som hänt med mig."
"Vad gör det från eller till, käraste? Först och främst måste du tänka på att bli frisk igen.-

"Men det dödar, mamma>>, skrek
Patricia med gäll röst. "Det dödar,
förstår du. Man måste tala om det
för alla, man måste. . ."
Sju dagar senare började dödskampen. Det var precis i samma
ögonblick som fiskaren Kuboyama
begrep att han aldrig skulle återse

flottiljen som vid nattens inbrott sticker
ut till sjöss, aldrig skulle återse sin
hamnen Yaizu och den stora

hustru och sina barn. Patricia stod
vid tröskeln till livet när hon dog,
Kuboyama rycktes bort mitt i sin
mannaålder.
Den ödesdigra vätebomben gjorde

en miljonärsdotter och en enkel fiskare till olyckskamrater. Det var
jämlikheten från Eniwetok.
I rummet drog man för gardinerna. . . Patricia låg döende.
Catherine hoppades på ett under.
Inget i världen betydde något förutcm dessa flämtande andetag. Jorden stod stilla i sitt lopp. Patricia

låg för döden.
I rummet, där morgongryningen

alltmer började tränga in, tänkte

Catherine på vad bomben kan göra
människorna. Man måste förbjuda
den! Människorna måste dock begri-

pa hur avskyvärd den är och förbjuda den. Hon är mor. hon vet det
och är beredd att räcka handen åt
alla dem som går in för att bomben
skall förbjudas.

bara ville. . .> viskade
"Om vii plötslig
vrede.
Hon kommer inte att vila. hon
kommer att ta kontakt med Funiko
och stewarden Tako hon skall
hjälpa till att skaka upp världen. . .
Catherine
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Endast allmän och total avrustning under internationell kontroll
kan säkerställa en varaktig fred.
Kapprustningen är ej blott farlig
utan även ruinerande. Den kräver
enorma penningsummor för tillverkning av allt modernare vapen under

det att halva människosläktet lider
av undernäring och hundratals miljoner barn saknar skolundervisning.
De belopp som används för hela
världens rustningar under två år
skulle göra det möjligt att under
samma tidsperiod industrialisera underutvecklade områden och avskaffa
hungern. Livet kunde förvandlas för
varje kvinna, för varje familj över
hela jorden.
I samverkan med alla fredskrafter

måste kvinnor

i olika länder

in all sin kraft

sätta
och fördubbla sina

för att tvinga alla
är ansvariga för
världens öde att använda sin makt
i fredens tjänst i överensstämmelse
ansträngningar

regeringar som

med folkens krav, förmå dem att ta
steget från ord till handling i avrustningsfrågan.

Låt oss kräva en omedelbar lösning av sådana brännande frågor

som stopp för kärnvapenproven, des-

sa prov som dödar redan i fredstid
och utgör ett hot mot liv och hälsa

nu och i kommande generationer.
. . . Avrustning innefattar även att
tillverkning av kärnvapen upphör
och alla existerande lager av dem
förstöres, att alla vapen förstöres,

att militärstaberna upplöses och mi-

litärtjänsten avskaffas.
. . . Alla internationella konflikter
måste lösas genom förhandlingar;
krig som medel att slita tvister mellan länder måste bannlysas.
Varje lands nationella oberoende
måste respekteras liksom principen
om rasernas likställighet och folkens
rätt till självbestämmande. Det får
icke ske att människor tvingas att
gjuta sitt blod för att de prineiper
som fastställts i Förenta Nationernas
stadga skall bli tillämpade.

FN-organisationen

har en viktig

Folkrepubliken Kina är berövad sin
rättmätiga plats.

När kvinnorna bekämpar den diskrimination de är offer för, arbetar
för bättre levnadsvillkor och kräver
resurser för att gynna framåtskridande, då bidrar de samtidigt tilt

för fred och påskyndar sin
fulla utveckling, vilken de kan nå
endast i en fredlig värld.
Vi upprhanar alla kvinnor att inför parlament och kommunala församlingar ge uttryck åt sin vilja och
påyrka att deras länders valda ombud vidtar mått och steg för att
tvinga regeringarna att arbeta för
kampen

avrustning.
. . . Ju bredare kvinnornas enighet
är och ju mer omfattande deras sam-

arbete med alla fredskrafter,

desto

effektivare blir deras bidrag till
säkerställande av en varaktig fred.

Vad kun vi företa
OSS battre än söka
Iätu kätrna varandral
. . . Kvinnorna och deras förhållanden intresserar oss mest, och vi möter också många kvinnor av skilda
slag och i olika positioner från anonyma fabriksarbeterskor och sjuk-

vårdsbiträden

till Lidija

Petrova,

vice ordförande i Sovjetkvinnornas

kommitt6 och som sådan ställföreträdare för Nina Popova, en av Sovjetunionens mest kända kvinnor och
medlem av högsta sovjet. Vi lär oss
åtskilligt om varandra, för också de
ryska kvinnor vi möter är nyfikna
på att få veta något om kvinnorna

i vårt land. Ibland ler vi

igenkännande mot varandra, och jag tänker
som så ofta när jag träffat kvinnor

i andra länder: Vad kvinnor ändå
har lätt att finna beröringspunkter.
IIem, familj, barn - det är samtalsämnen där kvinnor alltid kan finna
varandra. När vi berättar om våra

barn, då försvinner nationaliteterna.
Vi är kvinnor och mödrar rätt och
slätt med samma glädjeämnen och
samma bekymmer, och jag undrar
i mitt stilla sinne om toppkonferenser hade varit lika vanskliga, om det

varit kvinnor som suttit vid förhand-

RESA ÖSTENUT
Forts, fr. srd. I

tilfabrik med 3.000 anställda, även
här ?5 0/s kvinnliga. Ekonomichefen

och chefskonstruktören mötte oss vid

i urfabriken. De var båda
medelålders kvinnor, stadiga och
säkra, ungefär som vi tänker oss en
svensk husmor. Glada toner strömmade oss till mötes ur en radioan-

besöket

läggning inne på kontoret. Man hade
gymnastikstund, fick vi veta och skyn-

dade oss ut i fabrikslokalerna för
att få en glimt av vad som Pågick.

AlIt verkade väbekant för en svensk
husmorsgymnast. Det var arm- och
bensvängningar, huvud- och ryggböi-

ningar till hambotakter. Fabriken i
Tbilisi hade män i chefsställning och

tycktes det åtminstone vid ett hastigt besök - mera vara inriktad På
speciellt manliga och kvinnliga avdelningar. Det var den tYngre ma-

-

skinparken oeh reparationsavdelningen, dit mannen var koncentrerade,
som gav det intrycket. Men sådant
är ju variationer, beroende på olikartade industrier och lokala förhåIlanden. Det viktigaste var enhetligt.
Daghemmen flYttar

till

landet om sommaren
Fabrikerna

i

Soviet har självklart

egen barnkrubba, barnträdgård och

sommarkoloni. Även småbarnen i
barnkrubban vistades under sommaren på landet, berättade man i urfabriken. Man hade i denna fabrik

män. Om t'
ex. Mammie Eisenhower och Nina
lingsbordet

i stället för

Chrusjtiova hade suttit mitt emot
varandra i Paris i stället för de re-

spektive äkta männen. Då hade kanske toppkonferensen atdrig behövt
avbrytas! Kvinnor, som fört ett vänskapligt samtal om hur barnbarnen
artar sig, behöver inte springa ifrån
varandra av prestigehänsyn. De kan

utgå från en gemensam basis av
djupt mänskliga erfarenheter, som
borde göra det lättare för dem att
nå fram

till

samförstånd även ifråga

om allmänna angelägenheter.

Men nu är det inte så, och kvinnorna har ännu en bit kvar till de
förhandlingsbord, där världens öden
avgöres. Men medan vi väntar därpå, vad kan vi företa oss bättre än

att söka lära känna varandra?
(Sonia Fredgardh i
Slcdnsko Dagbladet.)

i kolchosen utamför Tbilisi i, Grusien' Liingst t. u. kui,nnan sotl1'
utmiirkts med, Lenin-orden !ör sitt utomord,entliga arbete med kolchosens

Frå,n besöket

suinfarm.

under 1959 övergått till 7 timmars
arbetsdag, men ammande mödrar
hade 5 timmar. De kunde då amma
sina barn, som togs om hand På
barnkrubban, och hade trots den kor-

tare arbetstiden rätt till samma Iön
som för 7 timmars arbetsdag. Man
förstår, att med det höga födelsetal
som Sovjet har måste avdelningarna för barnavård bli stora. Barnträdgården vid urfabriken hade 500
platser men var för liten. Man höll
på att bygga ut den med Ytterligare
250 platser. Barnkrubban skulle ut-

ökas med 150 Platser. Vi såg, att där
verkligen var trångt.
Av dessa siffror kan man kanske
också dra den slutsatsen, att kvinnorna i Soviet finner det siälvk1art
att fortsätta arbetet utanför hemmet,
även sedan de fått barn. Vi anser ju
här, att mödrarna ska kunna välja,
vad som passar bäst i det enskilda
faltet. Vi vet, att i praktiken är pressen på mödrarna att stanna hemma
mycket stark. Dels den alimänna
meningen, som faktiskt utpekar den

såsom sämre moder, som fortsätter
sitt yrkesarbete. DeIs det förhållandet, att bristen På daghem och andra

hjälpanordningar faktiskt gör det
omöjligt för många att lämna sina
barn de timmar som behövs för att
sköta ett arbete utanför hemmet'
Hur stäIler sig saken för sovjetkvinnan? Hon har tedigt med full

Iön vid havandeskaP 112 dagar och
kan få ytterligare tre månader efter
ansökan. Ett år kan man vara borta

och ha rätt att få tillbaka sitt förra
arbete eller ett likvärdigt vid före-

taget. Man kan naturligtvis också
säga upp sitt arbete och stanna hemma obegränsad tid. Här kommer vi
in på en annan för kvinnorna här
hemma mycket brännande fråga,

nämligen yrkesutbildningen. Vid de
båda industrier vi besökte hade man
yrkesutbildning i anslutning till fabriken. Där fanns också kvällskurser
och allmänbildande kurser för sådana, som ville fortsätta till högre sko-

lor. Studerande vid dessa fabriksskolor hade också möjiighet att få ar-

betstiden nedsatt till 5 timmar Per
dag med samma lön som tidigare.
Här fanns inga åldersgränser.

Gott om Personal i
sjukvården

För sjukvården var det också väI
sörjt. Sjukhusavdelningarna vid dessa fabriker var välutrustade. Ett
stort arbete På förebyggande vård
kunde man inrikta sig På med de
utomordentliga personalresurser' som
fanns: på urfabriken 1? Iäkare och
1? sköterskor. Regelbundna läkarun-

dersökningar av alla anställda var
obligatoriska. Cancerundersökningar

t. ex. två gånger om året. Vi pratade
bt. a. med den kvinnliga gynekologen

och frågade, om någon ProPaganda
barnbegränsning förekom. Hon
berättade, att hon varie vecka har
föredrag om kvinnohYgien, då hon
också tar upp sådana Problem som

för

Forts. d. sid.
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BARNENS EqNA

stpoR

var den första ungen - en naken
blind liten fågelunge, som stapplade ut ur äggskalet. Flugsnapparhonan kastade genast skalet ur boet.
Snart därpå såg ytterligare tre

I

q öhuns en
n gökhona satt i en björk mitt

i

en skogsdunge. Runtomkring rådde

stor brådska. Fåglar flög fram och
tillbaka mellan träden, sökte skyddade vrår och bar dit fjädrar, mossa
och strån.

Snart skulle små fågelungar komma till världen. Det var dem fåglarna sörjde för. Det var därför de
hade så bråttom att fläta, bygga och
klistra bon.
Men gökhonan hade sina egna be-

kymmer. Hon kan nämligen inte
bygga några bon och inte uppföda
några ungar i ett rede. Hon satt där
och tänkte:

Jag stannar här och spionerar på

fåglarna. I det bo som byggs allra
bäst ska jag smuggla in mitt ägg.
Och gökhonan satt i sitt gömställe
och följde fåglarnas förehavanden.
Fåglarna märkte ingenting.
Ärlan, ängsknarren och lövsångaren byggde sina bon nere på marken.
De gömde dem så väl i gräset att
man inte kunde upptäcka dem ens

på två stegs avstånd.

Gökhonan tänkte:
De här bona är väl gömda. Men
om nu plötsligt en ko kommer och

råkar trampa på boet och krossar
min unge! Nej tack, mitt ägg smugglar jag varken in hos ärlan eller hos
ängsknarren eller lövsångaren.
Och hon såg sig om efter andra
bon.

Näktergalen och trådgårdssånga-

ren hade byggt sina bon i buskarna.
Gökhonan tyckte de var bra. Men
då kom ekorren farande med svansen i vädret. Alla fåglarna kastade
sig över honom och sökte jaga väck
honom från sina bon.
Gökhonan tänkte:

Ekorren nosar reda på vartenda

bo, till och med näktergalens

och

trädgårdssångarens, och kommer att

ta min unge. Var ska jag sticka in
mitt ägg?
Då observerade gökhonan en liten
flugsnappare, som flög upp ur en

r6

ungar dagens ljus.
Så gick några dagar. De fyra ungarna växte och var redan riktiga
små mjuka dunbollar.

gammal ihålig lind och ilade de andra fåglarna till hjälp.
Där är ett utmärkt bo för min
unge! tänkte gökhonan. I den djupa
hålan i trädet kan ingen ko trampa
ihjäl honom och ingen ekorre kan
ta sig in där. Hos flugsnapparen ska
jag smuggla in mitt ägg.
Medan flugsnapparhonan deltog i
i jakten på ekorren flög gökhonan
ner från björken och lade sitt ägg
på marken. Sedan tog hon det i
näbben, flög till linden, stack huvudet in i öppningen och bäddade försiktigt ner ägget i flugsnapparens bo.
Gökhonan var mycket glad att
hon äntligen fått sin unge installe-

Då först kom den femte ungen
fram ur skalet. Den hade ett tjockt
huvud och en stor näbb; hans ögon
var betäckta med hud och var mycket utstående. Hela kroppen var
kraftig och grovvuxen.
Flugsnapparen sade:

"Det där missfostret tycker jag
inte om. Den kastar vi ut ur boet!.
"Ä nej då! Vad tänker du Få!,'

svarade flugsnapparhonan alldeles
förfärad. "Ifan kan ju inte rå för
att han kommit till världen sådan."
Från detta ögonblick hade flugsnapparen och hans fru inte en lugn
stund mera. Till sent på natten bar
de mat till ungarna och städade ef-

ter dem. Mest av alla åt den femte

ungen.

rad på en trygg plats.
Fåglarna hade jagat bort ekorren

och flugsnapparhonan vände tillbaka

till sitt bo. Hon märkte inte

ens

att ännu ett ägg kommit dit. Det nya

ägget var nästan lika litet som hennes egna fyra. Hon skulle naturligt-

vis ha räknat över dem, men den
lilla flugsnapparhonan kunde inte
räkna till tre ens. Lugnt lade hon

sig ner att ruva.
Hon måste ligga på äggen länge,
hela två veckor. Men hon var tålmodig. Hon stannade gärna i i sin
håla i trädet. Hålan var inte bred
och inte särdeles djup heller, men
den var varm och ombonad. Allra
bäst tyckte hon det var att ingången

var så smal. Bara med möda kunde
hon sjäIv ta sig in där. Därför kände
hon sig också lugn; ingen skulle kun-

na tränga in

i

boet när hon flög ut
för att hämta mat åt sina ungar.

När den lilla

flugsnapparhonan

ville ha mat ropade hon på sin man.
Flugsnapparen lade sig då på hennes

plats och väntade tåligt tills hon
ätit sig mätt på fjärilar, flugor och
mygg. Men när hon kom tillbaka
flöe han upp och satte sig på en

kvist, precis över ingången tiil boet
och sjöng av hjärtans lust.
Slutligen tyckte flugsnapparhonan

att något rörde sig under henne. Det

Flugsnapparen och hans fru hade
flugit bort för att skaffa mat. När
de kom hem igen såg de två av
sina små duniga ungar ligga på

marken under linden. De hade sla-

git huvudet i rotknölarna och dött.
Men hur kunde de ha ramlat ut
ur hålan?

Flugsnapparparet hade emellertid

inte tid att sörja och grubbla. De

kvarvarande ungarna skrek högt av
hunger. Ailra högst skrek det li[a
missfostret. Fiugsnapparen och hans
fru byttes vid att stoppa mat i gapet på honom. Och så flög de bort
för att hämta mera.
Genast bökade det lilla missfostret
med sin stjärt under en av de små

bröderna som var kvar. Den lille
sprattlade och rullade sedan ihop
sig i en fördiupning på missfostrets
rygg.

Därpå tog missfostret stöd med
huvudet i hålans botten. Med sina
tunna nakna vingar stödde den sig

mot väggarna och sköt sig långsamt
bakåt ut mot boets kant.
Nu syntes redan den dunbetäckta
ungen, som satt på missfostrets rY88,
i öppningen. I detta ögonblick flög
flugsnapparhonan med en fjäril i
näbben mot boet och såg hur något
underifrån stötte ut en unge genom
hålans öppning.

I

sin förfäran släppte flugsnapparhonan sitt byte och kastade sig över
sin unge. Den var redan död.
Men inte heiler denna gång för-

stod hon att det lilla missfostret
kastade hennes duniga ungar ur
boet. Vem hade väl kunnat tänka
sig att han skulle vara så avskyvärt
elak. Han var ju bara tre-fYra dagar gammal och var ännu alldeles
naken och därtill blind.
När flugsnaPParhonan åter flugit
sin väg satte det lilla missfostret
den fjärde och siste brodern På
ryggen. Och som förut, med stöd av
huvud och vingar, kastade han den
lilla fågelungen med en oväntad stöt
ut genom öPPningen.
Nu hade han blivit ensam i boet.
Flugsnapparen och hans

fru

grämde

sig och sörjde över sina fYra små,
men det återstod dem inget annat
än att föda det lilla missfostret, deras ende. Ungen växte nu med varje
dag, ja med varje timma. Hans ögon
öppnade sig.

"Se bara så tjock han blivit",

sa

flugsnapparen till sin fru när de
råkades vid boets öPPning med var

sin fluga i näbben. "Och ett sådant
matvrak! Han är ju omättlig, den
rackaren!"

Den omättlige ungen bara växte

och växte. Och hans matlust växte
med honom. Hur mYcket föräldrarna
än bar till honom, alltid var det för
litet.
,,Vad ska vi göra?" frågade flugsnapparen sin fru i uPPrörd ton.
,,I{an har redan vuxit oss båda över
huvudet och han liknar alls inte någon flugsnaPPare!jag ju SjäIv", svarade ho"Det ser
nan bedrövad, "att det inte är vårt

kött och blod. Men nu är det för
sent att göra något - man kan iu
inte låta honom dö av hunger. Han

är vårt fosterbarn och vi måste ge
honom mat."

ger att han inte kunde stå På fötterna och sträcka ut näbben.

Sommaren gick mot sitt slut. Den
hårda höstvinden märktes allt tydligare, den gamla linden knarrade
och bävade av stötarna. Fåglarna

På eftermiddagen kom en Pojke
och en flicka tilt dungen. Vinden
lyfte de gulnade löven från marken
och fick dem att virvla runt i luften'

länder.

Sedan lekte

rustade sig

för

resan

till

sydligare

Ärlan, ängsknarren, lövsångaren
och näktergalen gav sig i väg med
sina ungar. De inbjöd flugsnappar-

paret att göra dem sällskaP. Men
flugsnapparna bara skakade På huvudet och fäste deras uPPmärksamhet på boet i den gamla linden. Ur
boet hördes hungriga Pipanden och

genom öpPningen stack gökungen ut
sin uppspärrade näbb.
Hans fostermor försökte varje dag
övertala honom att flyga ut ur boet.

,rSerr, sa hon, trdagarna har redan
börjat bli kalla. Både för dej och
oss är det hög tid att flytta härifrån'
Det är också farligt att sitta kvar
i boet, det blåser hårdare för varie
dag och vem vet om inte den gamla
linden en vacker dag faller för stormen.>>

Men ungen vände bara huvudet
hit och dit och blev sittande i boet.
Den kalla hösten hade kommit,
flugor och fjärilar försvann. Slutligen sa flugsnaPParen till sin fru:
"I{är kan vi inte stanna längre.
Vi måste resa innan vi dör av hunger. Vi vet ju i a1la fall inte längre
var vi skalt skaffa föda till gök-

Barnen sprang och sökte fånga dem'

tille pojken

de kurragömma. Den
gömde sig bakom den

gamla linden.

Plötsligt tYckte han sig höra en
fågelröst inifrån stammen. Pojken
såg upp, fick sYn På hålan i trädet
och kiättrade uPP.

,,Kom hit!'' ropade han till systern'
-Det sitter en gökunge i boet'"
Den lilla flickan kom sPringande
och bad brodern att iYfta fågeln ur
boet.

"Jag kan inte få in handen!" sa
pojken. -I{ålet är för litet."Då ska jag skrämma göken", sä
flickan. ,,och så fångar du honom
när han kommer fram'"
Flickan började slå mot trädstammen med en käPP. Från hålan hör-

des öronbedövande larm. Gökungen
samlade sina sista krafter, stödde
sig med fötter och vingar mot boets
väggar och försökte Pressa sig ut

genom öppningen. Men hur han än
försökte lYckades han inte komma
igenom.

"Titta bara!" skrek flickan. "Göken kan inte komma ut, han är för
tjock."

jag klara",
"Vänta bara, det ska

ungen. Utan oss kommer han snart

sa pojken.

måste lämna boet."

Han måste vidga hålet ordentligt innan han lyckades lyfta ut gökungen'
som redan hunnit bli en fullvuxen

att vara så utsvulten att han själv
Flugsnapparhonan måste foga sig

hans önskningar. För sista gången
sitt fosterbarn. Sedan
lämnade de skogsdungen och började ställa kosan mot sydligare nei-

i

matade hon
der.

Gökungen blev ensam kvar. Snart
ville han ha mat och började skrika.
Men ingen kom.
På natten blåste en storm uPP.

in i boet. Den lille göken tryckte sig mot väggen och darrade av rädsla och kYla. Vinden var
så stark att den gamla linden vajade
som ett halmstrå.
På morgonsidan lade sig vinden.

Regnet slog

Gökungen satt som förut

tätt tryckt

mot boets väggar. Han visste inte

till sig av skräck.

När solen redan stod högt På him-

len gled deras strålar in

genom
boets öppning och värmde gökungen.

Men han var redan så svag av hun-

Ur byxfickan halade han fram en
fickkniv och böriade bearbeta hålet.

gök,

tre gånger så stor som sin fos-

termor. Men det långa stillasittandet
i boet hade gjort honom klumpig
och han kunde inte flYga.
"Vi tar honom med oss", sa bafnen, t'och matar honom."

*

Förbi den tomma linden drog fåg-

lar på väg mot Södern. Bland

dem

var också gökungens mor.

Hon såg hålet i trädet där hon
våren tagt sitt äge och tänkte

På
På

nytt:

jag gjorde det! Där
''Så skickligt
fick min unge ett ombonat hem' Kan
just undra var han är nu? Säkert
kommer jag att träffa honom

i

Sö-

dern.tt

Försänkt i sådana glada tankar
flög hon snabbt vidare.

l7

Ukrsinsks rnönster

t Korsstqgn
2l

De ukrainska korsstygnsbroderi,erna tir berömda. I allmiinhet sgs
tle t, tuå, f tirger: suart
och rött. Det giiller också, för dessa tuå, som iir

ausedd,a som bårder

på,

i uitt linne. De
sm,å rutorna på, öore
ntönstret sEs i suart, likaså, >>st jiilkarna>>, ntedan blommorna och
dtr,kar

kantbå,rilerna sAs i, rött.
PfL det undre mönstret
sgs grunddetaljen i det

sicksack-fornti,ga mitt-

parti,et ,i suart, de enkla,
stygnen soln genomkct,r-

s&r ttti,ttpartiet i rött
>>blomTrlorn&>> likaså.
Ett uackert broderi, ockoch

så, på,
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preventivmedel. Dessutom fanns naturligtvis möjlighet för alla kvinnor
att när som helst vid ett personligt

få pessar inprovat.
Ett besök på en kolchos utanför
Tbilisi gav oss en inblick i landsbesök

bygdskvinnornas förhållanden. Deras

arbetsvillkor och möjligheter att
ordna för barnen föreföll inte att
vara sämre än stadsbefolkningens.
En ung kvinna med Leninorden på

i mottagningskommitt6n och följde oss sedan runt. Hon hade fått sin höga utmärkelse för sina utomordeniliga resultat i kolchosens svinfarm. Kvinnorna hade alla möjliga poster, t. ex.
som brigadledare och agronomer, besin enkla dräktjacka var med

rättade man. Den kvinna jag bäst
minns - utom den rara svinsköterskan - var ändå bibliotekarien, som
tydligen var byns eldsjäI och kulturapostel.

På många sätt har kvinnorna i
Sovjet bättre möjligheter att ordna
sitt liv än vi. Men de är slitna av
tragiska upplevelser och sorger under hårda krigsår.

Vi

beundrade våra vänner i Leningrad oeh Moskva
för deras lugn och levnadsmod, när
vi i olika sammanhang fick glimtar
av vad de hade fått utstå under kri-

get och de hårda uppbyggnadsåren.

Och det kändes vemodigt att skitjas
från Nel1y, Maria, Galina och Elena,
som vinkade farväl åt oss från kajen

i

Leningrad.

r8

en liten flick-

klcinni,ng.

.

fr. sid. T
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Många av de sysslor såsom smärre

olycksfall, omläggningar, borttagning av stygn som en poliktinikeller provinsialläkare tar betalt för,

sköter systrar utan ett öres extra ersättning. Det är rättvist att kunnig_
het belönas - men varför bara läkarens?

TCO-direktören Walter Aman säjer att iöneIäget skulle varit ett annat om kåren inte varit helt kvinn-

iig. Sekreterare Gösta Dahlström
konstaterar i TCO-tidningen nr 1
1960 att .sjuksköterskornas låga tönesättning i förhållande till utbildningstid och arbetskrav är iögon-

fallande- trots att "den drivande
kraften i 40-50-talens arbetsmarknad varit utbuds- och efterfråganfaktorerna på arbetsmarknad.en".
Men trots överbelastning, alla medicinska nyheter och ökat krav och
ansvar, ökat jäkt, väntar systrarna
år efter år på rättvis lön. I stället
för att ersätta dem hederligt för deras arbete vidtas surrogailösningar:
utom tvångsplaceringarna - reaktivering av pensionerade sjuksköterskor, utfyllnad av luckorna med
tredjeårselever, import av utländska
sjuksköterskor, epautbildning av di-

striktssköterskor till barnmorskor
Barnmorskeförbundet har protesterat häftigt - försök att skapa kom-

av sjuksköterskor, övertid som överskrider arbetsmunala reservkårer

det av nya sjuksköterskeskolor, ty
tillströmningen av elever är god.
Man prövar som

i

kramp vad som

helst hellre än att betala lockande

lön till de existerande sjuksköterskorna. överallt på arbetsmarknaden gäller annars - och det har särskilt hävdats beträffande kvinnoyrkena att desto större lönen är,
desto större är attraktionen till yr-

ket, desto mindre frånvaron.
Men - i stället för att locka fram
de 8.000 ej verksamma sjuksköterskorna av landets 27.031 med rättvis
lön, söker man avhjälpa bristen med
alla dessa undanmanövrer. Mest förr'ånande är att inte ens de mest upp-

enbart orättvisa särbestämmelserna

som pinar denna elitkår ändras, såsom:

Sjuksköterskan

.

rar och erhåller 2-7 kr pr

skyddslagens bestämmelser, byggan-

har inte fri uni-

form såsom poliser, spårvägstjänstemän och taxichaufförer. Varför inte?
Uniformen är arbetsdräkt.
Färdigexaminerad elev åtnjuter
under två år endast aspiranilönen
A B även om hon placeras i chefs-

befattning. Varför?
Sjuksköterska som innehaft ordinarie befattning får inte vara ur yrket mer än 3 år för att få rätt räkna
tjänstgöringsår för högre lönegradsplacering. Efter 3 år måste hon börja

från början.

Moderskapsdiskrimine-

ring!
Om en distriktssköterska blir sjuk
dras 20 olo av hennes lön. Enligt S 9,

mom. 5 landstingens tjänstereglementes "specialbestämmelser m. m.
för sjuksköterskor,, är annan di-

striktssköterska skyldi,g överta hennes arbete utan nå.gon ersöttning för
sitt dubbelarbete. Ren nettoförtjänst

för landstingen.
Formellt, enligt avtal, skall övertidsarbete över 4b timmar i veckan
kompenseras med 1b0 % av timlönen, såvida inte ledighet motsvarande en och en halv gång övertiden kan
ges inom tre månader.
Men - för det första: eftersom det

inte finns rätt att själv välja ledighet eller pengar, blir det i allmänhet ledighet, dock kan bara ett fåtal
på grund av sjuksköterskebristen
samla

till

heldag ledigt, vanligast är

håltimmar då och då. Ledighet i
stället för pengar innebär besparing
för landstingen. För det andra betyder uttagen ledighet att kollegerna
belastas med övertidsarbete. För det
tredje måste övertiden uppfylla tre
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krav: 1. Den gäller aktivt arbete under jcur- eller beredskapskallelse. 2.

Den han gälla Iör tjänstgöring å anna.n sjuksi<öterskas tjänst. NIöjiigen

[ungrlar detia när' det gäller s.jukclom. men vem berättar för sYster
om hennes rättigheter vid alia grättsfa.ll - det sparas in åtskilligt på r;ad
siuksköl.ei'skor ej nted reglementet i
ira"nd kräver. 3. För det tred.ie finns
ct'i utnrär'kt li11-phå1 Itir arbetsgirraren: ör'eltidsa rJ;ete ntåste bcoldras

och gcdkii?r?rri,s av irustlor'. Husmitdrarna tiIIhör' gencm sin r,rtbiidniirg
sjukskötersl<eliårcn. men si<al1 bevalia. iruvud.manncns intressen. I
sparsamhei'snil k:r-tr cle liita bli att
godkilnna ör'ertiden. Anses den

>'i1oi'-

malt- höra samman med arbetets
början och slut ges ej övertidsersättning. Sjuksköterska som ska siuta
lil. 20 kan därför' arbeta tilI 21 och 22
utan ersättning, t1' det shali vara
uppehåll mellan ordinat'ie tid och
ör.ertid för att den ska gcdkännas.
Den för landstingen så lönande
cliskriminei'ingen av sjuksl<öterskorna bely'ses bra av krisen vid Lunds
ncurol'ilurgiska klinik i rnars 1960.
Lasa.ret'isCilektör Arne Johansson
u.tvcrkadc bakorr I'yggen på Sjulisköterslieiöreningen rätt av gcneralclir.oktör' Engel vid NTedicinaistyrels3n a-tt ansta,11a underläiiare som
.:pci'etionssl<ötelsiicrr och erbjudanciet spikades på m:dicinska {öieningen i Lur-rd. De medicirte l<,and,idal.ernq, erb jöds 600-1.0A0 kr nLer pr
n'tånad,dttenoperation,ssköterska.
Då clet gäildo maniig arbetskraft insiig :rl1tså n-rvndighet'erna sambandeL
rnellan llin och albetets arttlaktivitet.
Ansiaget soirl >'-\-ar ol1-cl";lig1 foi'n-iulei':r.t- (SvD) togs docl< bort. På l:'iliarhall frarrhijlls d"et orimliga i att
I<a,nd i

ciatein:r s]<ulie lilara

e"r'betet

uta.n den cliarenhet en rutinerad ope-

rationsskciter-slia har.

Vi har c:a

800.000 yrl<esat"bctande

vinnor'. oe flest:r uuderbetalda. på
a.r'bets:markrraden visade LO:s kvinr-io1önel<oir-rmittö. Staten tiänar år1igen 300 r'r'tilicncr' lironor pfr för låga
li

kvinnolöner', enligi Brita Elmön
(Hertha nr 6. 1959). Inom TCO är'
hali'a. rnedlemsantalet kvinnor. Kundc inte en dci av de 300 miljonerna
a.nvändas tiil att åstadhomma lönedemokrati i Sverige. bl. a. för sjui<systrarna? Vad skulle män begära i
deras situation. tror ni? Vill vi ha
bä.ttre patientr'ård måste vi främja
vården om sjuksköterskorna.

VÄGRÄTA ORD
1.
6.
CI

Plockas från buske
lfar namnsdag i mars
Tänka sig till

10.

Den känner husmor av vid varje

11.

inköp
Ta cfter

12. Såciana
14.

de tuffa
Motsatsen till 7 loCrätt

Slets itr-r
Med hjälp av s:iciana liommet'
rnan Lrpp
i9. Hcn kåinuetecknas ir-ic ir-rst a\'
mildhet
21. Bruliar boven giii'a
2,1. Vill vännef gåil'lla
25. Respekt
29.
.'t (, .

Del av pjäs

egen

32. Misstänl<te
.tD.

().

1. Alltför vanlig i trafiken tyvär'i'
o
f+^l-+
Z. .'1'IICr\
^

L

3. Vardagiig i sämre mening
4. Fortfarande
5. Blir det som rätas ut

14 vdrgrätt

mensioner
13' trågeI

Ett sådant är r'ä1 inte mycket v:irt
Iriöda

'

I{ar vi alla
Sagofigur som alltid

iB'
20'

nämne

s

i

säliskap med en flock r'övai'e
22' Maskuiiner
24' Ett sätt att foga samman
26' Oaktat
27 '

Ungt maskuiinun-t

31' If

uscijur

Liisningarna skail vara oss tillhanden 20 oktober. De tre först
öppnade rätta lösningarna bclönas
rned bokpriser. Märk kuvertet "Korsd,a senasl

c,rd nr 5".

Blir kaffeböuorna
LODRÄTA ORD

tilt

Vattenfall av imponerand.e di-

()

16'

står inte högt i kurs blancl

IIar väl hunden sin
I{är gnisslar detl

Göra lämplig
Motsatsen

1'7

17.

9O

6.
7.

>ik

Så ber vi alla våra trofasta "lösaom ursäkt för fadäsen med förla numrets korsord. Det var olösligt
och förklaringen är att ombrytaren
placerade in fel l<lich6: en gatnmal
korsordsruta som råkade ligga hvar
re>>

i klich6arkivet. Vi hoppas På ert

överseende och lovar att missödet
inte sira upprepas.

l9

Bade förstand och
r
| ...
h järtelag
minst för

fredssakens

"Icke
skull
torde det bli av nytta att

mödrar, hustrur och döttrar komma att deltaga i parlamentens diskussioner över krigsbudgeten
kanske skall det en gång bli kvinnornas stora gärning att göra slut
på de ohyggliga krigen genom sitt
vekare hjärtelag, som då fått det
i bestärnmanderätten över staternas öden.,'
Orden är Frödings och ingår i
en uppsats om "I(vinnosaken" där
pläderar

inte bara för
skalden
kvinnorösträtten utan för kvinnans rätt till utbildning och arbete på lika villkor med mannen.
>Det är hårt att avstänga en människa från det livskall, där hon
tror sig bäst kunna skaffa sig sitt
levebröd och dit hon anser att
hennes anlag hänvisa henne

bara emedan hon U" 6oinna", säger han och bemöter de olika invändningar som i seklets börian
gjordes mot kvinnorörelsens krav
på samma rättigheter för kvinnorna som för männen att välia

yrke och få arbete.
Det är en ur många synpunkter

intressant läsning, kanske främst
därför att man häpnar över hur
mycket av de fördomar som Fröcling här bekämpade faktiskt ännu lever kvar trots att livet, hela
utvecklingen, marscherat förbi och
vederlagt dern. Hur många är det
inte ännu i sputnikarnas och mån-

resornas tidevarv som hävdat att
åtminstone de gifta kvinnorna bör
hålla sig till sina kök och ungar
och inte ge sig ut på arbetsmark-

att inte tala om hur
svårt det är att f.ä likalönen satt
ut i livet!
naden. För

gott ar"Om en kvinna gör lika
bete som en man är det naturligt

och rättvist att hon erhåller lika

stor betalning...', skrev Fröding.
Men i det svenska samhäIlet har
det tyvärr ännu inte blivit "naturligt'n att män och kvinnor ska
ha samma lön för samma arbete,
så inrotat som det är med särskilda lönelistor för kvinnorna och
låglöner i de fack där de utgör
flertalet arbetande.
Fröding trodde att när kvinnor-

na fått medbestämmanderätt över
staternas öden skulle det kanske

deras stora gärning att göra
slut på de ohyggliga krigen. Och

bli

även om det ännu

är i

Barnens tanduå,ril iir ett '.-i,kttgt kapi,tel, sa tanddoktorerna pd, sr,n kon-

gress hiirförleden. Alltså, brist att
börja x tid! Är sedan n'tan"LnLCL lika
snar att följa goda rå,d som jag
dus. uara obeuekli,g ifråga onl snasItet
så, har jag alla utsikter att
- tand,ucirk och tjusa ud,rlden
sli,ppa
med, en piirlrad!
,2-g2ax:92-x:D2->=22-;=J2-x:?z

13nlusnitxgslråsqn
De tändes, de nya elektriska
tanl<arne

det lyste, det sken i varenda vrå
då skreko de gamla eländiga

-

dankarne:

tar eld i var knut!
Släck ut! Släck ut!
>>Det

Låt pusten blåsa och saxen

gå!>>

Men skulle man sett något fräckare,
den heliga talgens gäckare,
elektriska 1ågor, stora och små
sig läto ej släckas av talgljussläckare,

men brunno ändå!
Tablå!

Gustaf Fröding
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man dock

i

dag säga att de sbelar

kare hjärtelag* det beror På utan
på deras förstånd och deras växande insikt om att deras barns

och hela mänsklighetens

liv

och

framtid hänger på att freden
tryggas.
Britta

år 1931 och har utvecklats
ur föreningen Xtrisinnade kvinnor,
uppstod

som bildades 1914. Det bygger på

samarbete mellan olika åsiktsriktningar och har därvid alltid hävdat
sin tro på kvinnornas särskilda uppgift för fredens sak och sin övertygelse att samhället måste omdanas
till att motsvara även de kvinnliga
medborgarnas behov.

GzF{GzF{GzF{GzFtGzFtGzFtGz

ringa utsträckning som kvinnorna
är med vid rådsborden så kan

Ytterst

S"" ska Kvinnors
'
Vansterförbuncl (SKV)

Utkommer med nio

VÄNSTERF''öRBIIND
32 80 96

Tryckeri AB Plantryck, Sthlrn,

praktiskt förverkliga kvinnornas
rättigheter: rätt att rösta och att
väljas, rätt till arbete, till lika lön
för lika arbete och till befordran;
rätt till trndervisning och yrkesutbildning och till social trygghet för
moder och barn.
KDV och dess nationella organisa-

tioner kålmpar för att tillförsäkra
alla bam ett lyckligt liv i trygghet;
undervisning och goda bostäder, häl-

sovård, sund litteratur, goda fritidssysselsättningar. KDV vill samla all

SVENSKA KVINNORS

Tel.

SKV är sedan maj 1946 svensk
sektion av Kvinnornas Demokratiska
Världsförbund (KDV), som omfattar
över 200 miljoner kvinnor i 80 låinder. KDV och dess nationella organisationer kämpar för att vinna och

1960

världens kvinnor oberoende av hemort, ras och livsåskådning till försvar

av freden.

