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En västtvsk pastor, Hcinrich Grisshammer,
skrev följande i ett brev till ir-rstitieministcrn

i

Niedcrsechse

n i anledning rrl två

nya

upprörande r;ittsfall:

t'. . . Det tog mycket lång tid innan ni
frigav dc politiska fångarna fruarna E,lfrie.'le Kautz och Gertrud Schrötcr. Och nu evser ni tydligcn att gcnomföra samnrt för:h:rlningstaktik i fråg;r om fruarn:r Ernmi
Meycr'och Hert,r Di.jrrbeck' Ni hrrr undcr
er rclativt korta tjänstgöringstid l'ecl;1n vunnit rykte iör cr'benigcnl-ret att kverhålla
kvinnlige politiska f ångar i fängclsc. Det
var icke något ör,e rtyg.rndc dontslut sonl
f.illde f rurarna Meyer och Diirrbeck retroak-

tivr för cn gärning,

i

srället borde skatt;'rs sonr prisv;ird och iörtjiinstfull . . . Inte
som

r1o!i med dette, kvinnorn:r hålls rrlltjämt
fänesledc trots att str;rffbestämnrclsen i fråga inte längrc gällcr, utan har upphävts av
Förbundsdlgen.. ."
Vi lånar dcsse r,rdcr ur tidrtingen "F{eute"
sor-n utkommer i Hildeshcinr, Västtyskhnd,
och sonr i en artikcl upplyser om Lrakgrundcn till dessr fall. Råda dessa kvinnor l-rer
bittra rcf ;1re nhcter ev kriget och f ascismett.
Fru Meycr ftirloracle vid ctt bonranf;rll sitt
iildste barn, sin mor, mormor och ytter-

ligare sLikting;rr. firu Dijrrb.'ck kastl.lcs
tgl+ i fängclse i 12 månac{cr för sin kamp
rrot Hitlcr. Efter Irigivningen ställdes hon
unclcr .polisöl'crvakning äncla

fram till kri-

gcts srut.
Båd,r n å har var:it mcdlemttter ,rv

numcril förbjr-rdn;r, p.rrtipolitiskt

clct

obuudua,

dcmokr:rtiska kvinnoförbuudet
(DF'D), sorn trl. i1. toi{ upp k;mpen mot
ltom\rape n och mot alle krigsförbercdelser.

Tvska

Trots irtt förbunclet upphörde mcd sin vcrksamhet för fcnr ;ir scdan hlr Emrni Meycr
oclr F{ert;r Diirrbeck dömts retrctaktirtt tör

cn r-crksemhct som tidig,'rre v.rr icgal.

Mecl

clcnna dom I'rer delst;rten Nieclersrrchsen till
oclr nrccl trotsat Irijrbundsdagc'tts bcslut onr
rltt såclana str;tf f bcstiimmclscr inte längrc

fir

tilli.inrp;rs.

M,rn fråger sig: h,rr då irrtc dcsse kvinnor

begått andre

str.rf

f

blrr.

gämir-rgar?

.lo,

i

uticdningen står: bl. e. iöljaudc' rrtt liisr bcträffancle fru Mcvcr: "tlen 2.6.51 deltog bon
i ctt särsleilt stltvslssvv- 1e med kvinnof örburzdets styralse, sont bebandlade ett lagför,s/ag rörande Iikställigbet mellan mttn oclt

bt,inna. Hon deltog iven i diskussionerna
|"

tt

Onr Hcrta Diirrbeck heter dcc bl. a. att
l-ron dcn 29 scpte rnber 1951 taladc vid ett
opinionsn-röte. anordnirt ar'

l)FD i

gilias tydligen inte i delstatcn Niedersachsen.
"Heute" berättar t. ex. att man i Liinenburs
dömt 20 kvinnor under 31, månadcr tiil
samm:rnlagt 160 månaders fängelse på gruncl
.-rv dcras oppositionella verksamhet. Dcss-
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Hitlerticlen ver oförvitliga antifescister och

rnotståndskiimper. Jr., varför dctta i dag
räknirs som en belastning istället för ell
rnerit? Det kanske sammanh'ängcr mcd derr
allmänna åklagarens C)tterbach inställning,
mcnrr "Hcute", ty' dct är han, Hirlers f. d.
villiga instrument, förinterc av pcllacker och
judirr, som nu viicker åtal på åtal och främst
mot antifascistiska kvinnor.

Det är skrämmandc att gång efter ,rnnln

tå höre hur västtyska aktive antif:rscister
och demokrater döms till långa fänge lscstraff irv f. d. nazister, krigsförbryterc som
begåtr otaliga brott mot miinsklighcten.
Naturligtvis ;rngår dessa förhållanden inte bara de drabbede kvinnorna, det är så

klart. Dct framgår också:!y de nrånga
proteste r, sonr redln skickets till Niederiachscns rninisterprc'sidcnt Dr Dicdcrichts,
till "Rechts;-russchussvorsitzenden des l,an..
destages Nicdersrrchsen" och till Västt-vskrr
Förbundsrepublikcns iustitieministcr l)r
Buchcr i Bor"rn. Världsfredsårct har protcsrcr.rt och likaså den bclgisk;r jnkädrottniugcn Eliseberh. I Frrr"nkrike har cn kvinlloorsIi1111sl[lon senrlat natnnunderskrifter
och .lct intern;rtionclle denrokretiskr iuristförbundet har s;int en protestskrivelse, det
irlindsk,r arbetlrplrticr har gfort clcts;rnr111

t1.

Just när dess,r r.rder skrir.'s scr vi iclen
r".isttyska tic{ningcn "f)_ic T'1t", ;rtt fru Mcr'-

er, sonr saitcs i Vechte-fängelset dcn 13
rrril i fiol hrr fri,'ir its. Irru Dijrrbcck sittcr
cmcllcrticl elit j.imt fringsl;rd sedan den 3
;rugusti 1964. När hon kom till finselset
Fick hon omedelb.rrt föras tiyer till en siuklider ev .svåra sviter:
efter den bchanelling hon fick under hitleravdch-ring eftersom hon

ticlcn.

till, så att proteströrelsen
växer sig så sterkt att är.'en Flcrt;a l)iirrbcck k.rn åtcrvänd;r till sin f;rmili!
Låt

oss hiälpa

ur

innehållet

fulänsbligbetens största

Tre nobelpristagare

livsfråga

J
1

Det grymma kriget i \lietnam

196t

årb-

det internationella

t

samarbetets

VåLdsnolitik kan inte rädda världen..
Granisbapse

tipbws

..

nbeter i stället iö, kollek-
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Saenska Kainnors

Vänsterförbund
år 1931 och har unccklats ur förcningcn Irrisir-rnade kvinnor, som ;bildadcs
upprstocl

1914. Dct byggcr på sanrarbcrc rncllan olika
åsiktsinriktningar och har clärr.id alltid här'dat sin tro på kvinnomas särskilda uppgif r
för ire,clcns sak och sin iivcrtl'gclsc att samhället nråstc onrclanas till att lnotsvara ävctl

cle kvinnliga meclborgarnas be.h.rr."

SKV är

scdar:r

maj 1946 svensk

sektion

av Kvinnorn;rs l)errokratiska Värlclsförbuncl
(KDV), sorn onrfettar över 200 miljoncr
kvirrr-ror i 80 Iänder. KDV och dess natio-

nclla organisationcr kiimpar: för att vinn.r

prektiskt förvreklige ku-innornas rättigbeter: r;itt att röste och rätr att väljas, r.itr

oc,lr

till rrbete, till lik.r lön för lik;r arbete och
till befordran; rätt till undcrvisning och ,vrkcsutbildning och till social trygghet fi;r
n-roder ocl'r birrn.

KDV och dcss nationella organisationcr
för atr tillförsäkra alLa barn ett
lyckligt lizt i trygghet'undervisnir:rg och
kän-rpar

Flannover

ijver temat "fril r';rl i hela Tyskllnd"' Man
cliskuter.rcle ctt förslag soln Tyska f)ernokr;rriska Republiken nyligen ställt.
Kort sagt: kvinnorna h,rde arbct.rt ektivt
iiir reforrrrc'r och en fredlig politik och det

Utkommer med nio nr per år

OMSLAGSBILDEN:
1964 års nobelpristagare

i fysik professor
Dorothy Crowfoot-Hodgkin. Se artikeln
sid.

4

goda bostäder, hälsor'ård, sund litteratur,
goda fritidssysselsättningar. KDV vill sarnla all världens kvinnor oberoende av hemort, rrs och lir.såskådning till försvar Av
f

reden.
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förhEndra

kä!'Ruapenkriget

Svenskq kvinnors vönsterförbunds styrelse hqr
i ett uttqlqnde som bl. q. översönts till Förento

Nqtionernqs generolsekreterore, sqmmtrnfqttol
sin syn på de frågor som bör stöllos i förgrunden för fredssträvEndenq iust nu.

Under ollo ör hor vårt förbund med kroft
deltogit i kompen pö ott ovskoffo kriget.
Vi ör djupt medvetno om ott för vorje år
som gått sedon den 6 ougusti 1945 hor det

mer och mer blivit mönsklighetens storo
livsfrögo ott förhindro ett körnvopenkrig.
Vi vet ocksö ott mönniskor hor en benögenhet ott blundo för de foror som ör större ön ollo ondro. Tonken pö dem stör oss
i vört sysslonde med dogens problem, Då
och dö hönder det ott jordens enklo mönniskor grips ov förföron, höjer rop ov foso
eller somlor sig till völdigo protestoktioner.
Det kon voro tönkore - en Schweitzer, en
Russell - eller forskore - otomfysiker med
Pouling i spetsen - som vöcker oss. Eller
det kon voro ett londs mödror som mörker
ott deros borns mjölk ör förgiftod och somlor sig i vrede. Men sö smöningom sjunker
vögen ov foso och vrede, vi ötergår till vor-

Redon för ett ör sen tillkönnogov sokkunskopen ott den ledonde körnvopennotionen Förento stoterno hode ett loger
ov körnvopen motsvoronde 30 ton trotyl för
vorje mon, kvinno och born pö helo jorden.
Sö kon vi inte fortsötto. Det ör ekonomiskt
sett en dörskop och ur sjölvbevorelsesynpunkt ett vonsinne ott löto mönskligheten
år efter ör bolonsero pö terrorjömviktens
kn

störing qv desso mönsklighetens 'iorligoste fiender;
ot

t ollo de notioner i vörlden som

hor

körnvopenreoktorer occepteror inter-

notionello gorontier mot ott körnmo-

teriol qnvönds för militörq öndomål;

ivsegg.

qt

t ploner görs upp för grodvis

minskod

Vi

pöyrkor

tillverkning ov biologisko och kemisko

ot

t

vopen liksom ov s. k. konventionello
vopen med sikte på militörvösendets

överenskommelsen om stopp för körn-

vopenprov snorost utvidgos lill qtt
göllo öven underjordisko prov och ott
överenskommelsen rotificeros ov ollo
jordens stoter;
ot

dogens bekymmer.
Under ollt detto orbetor militör och rustningsindustri, med stöd ov enormo ekonomisko resurser, lugnt och målmedvetet vidore. Pö vör undergöng.

körnvopenloger och tronsportmedel

för körnvopen med sikte på totolför-

t de stoter som nu öger körnvope,r
vidtqr omedelboro ötgörder för qtt
hindro en ytterligore spridning dv
desso vopen vore sig genom tillverkning eller genom överlötelse;

ot

t

en plon
för oskodliggöronde ov befintligo

överenskommelse tröffos om

avveckling.

Vi hölsor med 9lödje ott

Storbritonnien

som försto lond skopot ett ministerium för
neCrustning.

Vi hölsor med glödje det vöxonde ini oliko lönder för fredsforskning.
Vi riktor en tröngonde moning till helo
vörldens stotsmön och politiker ott ofördröjligen inledo ett somorbete för ott gemensomt bekömpo vör jords'iiende nr
- kriget.
tresset

1

Det hor vorit en stor glödje ott möto
Andreo Andreen och ott konstotero ott vi
möste ho stött tillsommons nögro steg
från vorondro 'iör fem ör sedon i Kino.

Jog sönder er ollo godo önskningor för

det orbete vi ollo möste utföro för somorbete i helo vörlden.
Dorothy Crowfoot-Hodgkin

tre nobelpristagare
tre kuinnor
Tre kvinnor har under åren tilldelats
i kemi, Marie Sklodowska Curie, som för övrigt också delat ett fysik-

nobelpris

pris med sin make och en annan fysi-

t. ex. vanliga

--

sin inställning och intensiv fredsvän.
Hon och hennes make var lärjungar
till Marie Curie och lyckades framställa radioaktiva grundämnen, som liksom radium har stor medicinsk och vetenskaplig betydelse.

kin från Oxford.
De har alla are rrbetat på det

till

svår-

tillgängliga gränsområdet mellan fysik
och kemi och dc har alla sysslat med
om ocliså av
strålningsexperiment

-

skilda typer.

Marie Curie upptäckte radium och

lyckades renf ramställa detta sällsynta
grundämne.

ett mineral

Av

sex

ton pechblände

blev det en tiondels gram

ofantliga praktiska,
radium! Radiums

teoretiska och ekonomiska betydelse insågs snart, men makarna Curie vägrade

att ta patent på framställningsmetoderna. De var båda radikala till hela sin
livsinställning, hon var dessutom som
polske fanatisk fosterlands- och frihetsvän.

Marie Curies dotter lröne,

gift

med

världsfrcdsrådets förste ordfiirande F16döric Juliot, var också radikal till hela

Dorothy Crowt'oot-Hodgkin med SKV:s blommor På klän-

ningcn tillsammans med de
önriga nobelpristaBarnd i ett

TV-lamtal. TV:s Bengt Feldreich
längst t. b.

+

-

med

Ju mer komplicerad en molekYl är
ju svårare är det att beräkna struktu-

och nu senast Dorothy Crowfoot-Hodg-

ker, hennes dotter Irdne Juliot-Curie

koksaltkristaller

deras hjälp, man kan också bestämma
atomernas placering i kristallen.

Dorothy Crowfoot-Hodgkin är elev
professor J. D. Bernal, världsfreds-

rådets nuvarande ordförande, och djupt
engagerad i vår tids stora frågor. Hen-

nes make undervisar i Ghana, hennes
barn är aktiva i u-landsuppbygge i Afri-

ka och Indien. Hon tycks sannerilgen
inte tillbringa sin tid i något vetenskapens elfenbenstorn.

Hennes vetenskapliga insatser år
framför allt knutna till undersökningar
av penicillinets och vitamin B L2l.s
struktur. Det har skett med hjälp av

ren, nu sker det med hjälp av elektronhjärna. Dorothy Hodgkin har lyckats
att bestämma byggnaden hos en rad viktiga organiska föreningar, f örst och
främst penicillin och vitamin B 12.
1,942 började hon arbeta med penicillin och efter fyra års arbete hade hon
lyckats. Brist på vitamin B 12 leder till
perniciös anemi, den nödvändiga dtg-

är 0,5-5 miljondels gram. Det
är därför av största vikt att känna till
vitamin B 12:s sammansättning'
Det lyckades 1956 efter åtta års arbete. Att känna en förenings struktur
i detta fall är det fråga om förening- med hundratals atomer dr givetar
vis ytterst viktigt, när man skall klargöra dess verkningar och eventuellt för-

dosisen

söka framställa dem syntetiskt.

I hyllningsartiklarna kring Dorothy
Crowfoot-Hodgkin har det framhållits

röntgenstrålar. Röntgenstrålar är iiksom

hennes geniala intuition, hennes energi,
hennes klara hiärna, hennes stora charm

vanligt ljus en elektromagnetisk vågrörelse med den viktiga skillnaden att
vågorna är mycket kortare, av samma
storleksordning som atomerna. Röntgenstrålarna kan därf ör brytas i kristaller och sedan ungefär femtio år har
man studerat kristallernas struktur

över att överbringa hennes hälsning till
E. P.
våra läsare.

-

och varma mänsklighet. Ett personligt
sammanträff ande bekräftar allt detta,
hon hör hemma bland dem som för
mänskligheten framåt på bred front
och vi i SKV är glada och högfärdiga

det g rymma

kriget
iUietnam

Undcr denna titel skriver Bertrand
i den amerikanska månadstidskriften "The Minority of One" om
USA:s krigföring i Vietnam. Han säRussell

ger: "Jag känner få krig som utkämpats
med mer grymhet och förstörelse eller

med mera ohöljd cynism än det krig
USA för mot bondebefolkningen i Sydvietnam. Detta krig är ett koncentrar
av den likgiltighet gentemot individens
frihet, nationellt oberoende och folkets
välfärd vilken är utmärkande för den
världspoli,tik som förs av de militära
och industriella intressenter som kontrollerar Förenta staterna."
Russell säger att en stor del av hans
data hämtats från en tidning "Det fria

federation har av siffror publicerade av
USA:s försvarsdepartemenr dragit den
slutsatsen att kemisk och biologisk krigföring utprovas i Sydvietnam. Några
av våra läsare minns kanske vad Ma Thi

Chu från Vietnam hade att berätta vid
Kvinnornas världskongress sommaren
1963 om det hon själv setr av barns

och kvinnors lidanden. Ett särskilt
krymt kemiskt vapen är napalmbomberna, ett tortyrvapen. En ay DPV:s
ledare skriver med förtvivlan om de
förbrända kropparna av oskyldiga kvinnor, barn och bönder som ligger ströd-

50 procent av de tillfrågade ansåg att
USA skötte sina angelägenheter i Vietnam illa. I samma tidning citerar \Wilfred Burchett från Cambodia err urralande att om USA skulle bc;rja ett allmänt krig i Sydöstasien med ofrånkomlig intervention så skulle alla spår av
amerikanskt inf lytande bli utplånade
ända ned till Singapore. Burchett har

tagit det foto från en av Cambodjas
gränsbyar
flicka pä tl år bränd
av napalm
som vår bild visar.
Den 19 december
biirjade etr antal

monstranter genomborrade av många

amerikanska fredsorganisationer en protestaktion i Vietnamfrågan. Många kända namn möter oss bland undertecli-

Vietnams svärd", som är våldsamt anti-

dt-g".

kommunistisk. Denna tidning är officiellt organ för Vietnams demokratiska

narna: Dorothy Day, Paul Goodman,
Lewis Mumford, A. J. Muste, Bayard

med en fräga

parti (DPV). Enligt deras vitbok hölls
redan 1963 100.000 antikommunistiska
natio,nalister i interneringsläger. Enligt
samma källa befann sig '1.963 mer än sex
miljoner av lantbefolkningen i s. k. strategiska byar vilka vitboken karakteriserar som koncentrationsläger. I september 1963 skriver DPV att av de fiendeförluster som regeringen redovisar
ar 40 procent guerillasoldater och 60
procenr bönder som ej deltagit i de militära operationerna. Strategisk a byar
betyder fångenskap, tvångsarbete och
fruktansvärda grymheter.
De amerikanska vetenskapsmännens

da över fälten och om buddhistiska de-

kulor

"detta 'år Sydvietnam av i

Bertrand Russell slutar sin artikel

till

amerikanska oliktän-

kande, liberala och socialister om

de

att de fakta han meddelat kan
tjäna som modell för den Fria Världen. Ar det inte på tiden att närmare
anser

skärskåda "nationens intresse",

den

"Fria Världen" och de principer som
amerikanska oliktänkande vill företräda? "Det är hög tid att protestera. Vi
hoppas att det inte är för sent och att

detta grymma krig får ett slut."
Veckotidningen "National Guardian"

för den 12 december innehåller svar på
Russells frågor. I en ledande artikel sägs
det att en färsk Gallup visat att drygt

Rustin, Glenn Smiley, I. F. Stone, Dagmar \Wilson. Det heter i det flygblad
de undertecknat: "Vi uppmanar President Johnson att förklara omedelbart
eld upphör för de amerikanska styrkorna i Sydvietnam och att de snarast mö;'ligt dras bort. Vi påyrkar a.tt en konferens omedelbart inkallas mellan de
nationer som har med situationen i
Sydvietnam att göra inklusive Kinas
fastland och USA
Krigsmotstån-" uppmanar till
darnas international
världsomfattande anslutning

till

demon-

strationer med samma syfte. Andra
fredsorganisationer väntas utsända liknande

uPPmaningar'

A. A.

1965
det internationella
samarbetets år
D.,

och dcss sektioner sysslar med och har
stor erfarenhet av och det underströks

Kvinnornas Demokratiska Världsförbund fyller 20 är. Sin alldeles särskilda
prägel fär 1965 också av att det av FN
utlysts som "clet internationella samar-

att

nya året bjuder på två viktiga
iubileer: både Förenta Nationerna och

betets år".

federationen

har ett mycket gott

samarbete med UNESCO och Värlcishälsoorganisationen.

Sqmorbete

sparkar och slår kvinnor

solidoritet

Iddn om ett internationellt samarbetsår för att rikta uppmärksamheten

med dem som har
daritet. Solidaritet

ett förstärkt samarbete väck-

det svårt.
Av de 60 länder som var rePresenterade vid rådsmötet var 15 afrikanska,

på de positiva sidorna i den internationella utvecklingen och den stora betydelsen av

tes ursprungligen av en indisk delegat
i FN. Det var 1.961. Resultatet blev en
kommittd och i november 1'963 framlades så i generalförsamlingen av sju
länders delegationer, däriblands SveriBes,

ett förslag om att FN:s 20:e är

skulle bli det internationella samarbetets
är.
Det vore fel att påstå att det hittills
gjorts någon propaganda för samarbetsåret i press och andra svenska inrikes
massmedia. Men vid KDV:s rådsmöte i
oktober 1,964 ågnades det och vad kvin-

för att

stärka det internationella samarbetet stor uppmärk-

norna kan göra
samhet.

Rådsmötet ägde rum

i

Sofia, Bulgari-

ens huvudstad, där delegater från 60
länder på det hjärtligaste välkomnades
av representanter för det bulgariska sys-

terförbundet.
Diskussionerna

kom i hög grad att

röra sig om KDV:s eget 2O-årsjubileum

och vad kvinnorna kan göra för att
stärka det internationella samarbetet.
Detta med ett internationellt samarbetsår får inte bli en fras som till intet
förpliktar, det var den allmänna meningen. Der beslutades att tillställa olika
FN-organ material i frågor som KDV
6

Samarbete

9

asiatiska

av tio dör . . . Kvinnorna kan varken
läsa eller skriva. Fascistisk diktatur
undantagstillstånd i städerna. . . Många
politiska f ångar sitter sedan åratal i
ensamcell ... Den politiska polisen

det. betyder också soli-

och 10

latinamerikanska.

Alltså en tydlig övervikt för dem man

brukar beteckna som u-länder.
I högen av anteckningar från mötet
griper jag ut några:
"I byarna är folk sjuka av undernäring, den enda kosten är ris och bönor.
Barnen saknar skor på fötterna . . . 68
procent av barnen saknar skolor . . .
Ingen form av sjukvård existerar i byarna . . . (U. rapporten från Costa Rica.)

"22 fångar sitter i ensamcell i Bur-

Min egen far fängslades
ett par månader efter min födelse
fortf arande sitter han inspärrad. Nu

gusfängelset.

besöker jag honom med min lilla dotter'
Men i september förbjöds plötsligt alla
sådana besök. Kan ni förstå vad det

för dem som sitter innanför
murarna! . . . Hjälp fångarna! Visa solidaritet med Spaniens kvinnor!" (I.Jr en
betyder

spansk delegats tal.)

Eller detta ur en portugisisk delegats rapport om tillståndet i hennes
hemland:
"E,n förfärande arbetslöshet på lands-

bygden. Barnen tigger utanför godsägarnas dörrar, ofta avvisas de bryskt
utan att ha fått ens en brödbit. Ett barn

till

döds . . ."

Flygplon med silvervingor
strör över oss - gift

Ät solidariteten med Sydvietnams folk
ägnades en särskild konferens som det
bulgariska kvinnoförbundet organise-

rat. Där konstituerades den internationella hjälpkommittd som tillkommit på
KDV:s initiativ och vars syfte är att
bringa moralisk och materiell hjälp åt
kvinnorna och barnen i Sydvietnam.
Den senaste tiden har vi praktiskt
taget dagligen kunnat läsa i pressen
härhemma om kriget i Sydvietnam.
Men jag försäkrar er som läser detta:
det vi serveras i pressen d.r bara en
blek skuggbild av den ohyggliga verklighet som trängde sig på oss ur rapporten som förelades konferensen om
tillståndet i Sydvietnam. Napalm- och
fosf orbomber över byarna ödelägger
människor, djur och växtlighet.
"Genom ständigt återkomm ande raz-

zior söker de injaga skräck i befolkningen. I tusental drivs människorna
samman i ohyggliga koncentrationsläger som de gett namnet "strategiske
byar". De utnyttjar Sydvietnam som
försöksområde för sina biologiska och
kemiska vapen: från augusti 1,961 till
maj '1,964 genomförde de drygt 200
flygraider, släppte ner kemiska giftstoffer, varvid 20.000 människor förgiftades. Många av dessa dog, otaliga
husdjur dödades och ca 300.000 hektar
risfält och andra livsmedelsodlingar för-

d

$
fd

På bilden längst ned ses dcn
nordvietnamesislea delegaten
i talarstolen ocb bär intilL ser

vi Kobra Omar t'rån At'ganistan (i mitten) tillsammans
mcd Sira Diap och Salamata
Diagne t'rån Mali.

i hjärtbild av den

stördes. En av våra diktare har

slitande strofer gett en

hemska atmosfären; översättningen för-

n t:;,.t"n..

bara ett svagt intryck

Flygplan med sihteraingar
avtecknar sig mot bimlen,
strör öaer
Sift . .
Trädens löa gulnar, grendrnA
t'örtorkar,
risplantornd, på t'älten slokar
med bw'oudena.
Aldrig mer shall twpparnd gdla
ocb väcka oss till en nv
.

rnorgon.
Ögon, lelara som bällans vdtten)
aldrig mer skall de skåda aåren!
Små barn med f arbrända hinder

ocb febriga läppar
irrar, stämplade av döden,
omlering och söleer sina
mödrar!
Efter många års hård och hjältemodig
kamp lyckades det vietnamesiska folket skaka av sig det franska kolonialväldet och 1954 undertecknades i Geneve en överenskommelse som tillförsäkrade Vietnam dess oberoende, dess
territoriella enhet och oantastbarhet.
Bland undertecknarna var också Förenta Staterlla, vars bombplan strrir dörl
och fasa över Sydvietnams städer och
b)'tt!

Moroliskt och moteriellt stöd
åt Sydvietnom
I den vädjan om hjälp som den sydvietnamesiska delegaten f ramförde vid
konferensen i Sofia betonade hon det
moraliska och materiella stödets betydelse

för Sydvietnams folk. Hon rikta-

de en speciell hälsning och ett tack till
de män och kvinnor i Förenta Staterna

som stöder det sydvietnamesiska folkets sak. De blir allt fler och fler, dessa

amerikaner som komn-rit till klarhet om
vilker-r oerhörd f örbrytelse den ame -

rikanska interventionen i Sydvietnam
är och som därför kräver slut på kriget och rätt för Vietnams folk att bestämma i eget hus. I pressen har vi den
senaste tiden läst om påtryckningar på
president Johnson från olika skikt och
grupper i Amerika. De begär också korten på bordet om de skändligheter som
arnerikanska truppcr begår i Sydvietnam.

I det dokument om i(DV:s verksamdess 2O:e år och det
het under 1965
intar
är
internationella samarbetets

solidariteten en framträdande plats. Det
gäller att få till stånd ett utbrett moraliskt och materiellt stöd åt Sydvietnams folk. Vi måste kräva att Geneveöverenskommelsen av 1954 respekteras,
att de amerikanska trupperna och ame-

rikanskt krigsmaterial dras ort från

Sydvietnam.

I

dokumentet, som innehåller en rad

rekommendationer

till de

nationella

sektionerna, understrykes också att vi
måste utveckla en speciell solidaritetskampanf för Sydafrikas folk som kämpar mot apartheid. Bojkott mot alla

sydafrikanska varor. Krav till regeringarna att de fölier FN:s rekommenda-

tion om avbrytande av de politiska
och ekonomiska förbindelserna med
Verwoerdregimen.

Konferens om ,Afrikos born
Under årest första hälft kommer ett
seminarium att genomföras i Bamaka på
Mali. Hälsotillståndet bland Afrikas
barn är temat. Malis regering lämnar
stort stöd åt denna viktiga konferens,
men den Lan inte ta alla kostnader på
sig. Franrför allt är flygresorna i Afrika
mycket dyra, en biljett kan kosta upp
till 500 clollars, och KDV vädjar nu till
sina sektioner att hjälpa till med ekonomiseringen a\r de af rikanska delegaternas resor. Nog borde vi här i Sverige
kunna klara åtminstone en delegats
resa

?

Till

de uppgifter KDV ställer sig unI ortsät tning på sidan I B

skaffa boken och

läs

!

uåldspolitik
han inte rädda uärlden
På lrongressfesten den 2 maj i Göteborg
talade Andrea Andreen om vårt förbunds ärorika historia och nu föreligger denna historia i tryck.
Det är en ytterst intressanr läsning

som först och främst virrje SKV:are,
men också alla andra r;cm intresserar sig
för fredens, familjens och kvinnornas
problem bör taga del av.
Iröreningen Frisinnade kvinnor bildades i skuggan av det första världskriget

till Frisinnade
kvinnors riksförbund och 1931 till
1.914, ombildades 1921

Svenska kvinnors vänsterförbund. Ada
Nilsson
en av initiativtagarna
blev
den nya- organisationens första-ordförande och förblev under hela sitt långa

liv

verksam i förbundet. Under 25 år
var Kerstin Hesselgren ordförande, hon
efterträddes 1946 av Andrea Andreen.
som kvarstod till 1,964.
Elin \Wägner präglade med skönhet
och pregnans oförglömliga senrenser.
1918 skrev hon i ett flygblad:

"Vilka idöer sonc sha utgå slutIigt segrande ur leanunrrnas och
andarnas kamp ttcta oi iclee.
- -

Men det se

pi att våldspolitihen
icke han rädda aår olyckli-

När Frisinnade kvinnors riksförbund
ombildades till Svenska kvinnors vän-

ga värld. Kainnorna på fredskont'erensen i Haag utdömde den redan
Sedan dess har vålds-

sterförbund skedde det på förslag av
Elisabeth Tamm och avsikten var
som den alltjämt är
att samla kvin-

- - bat't att upptsisa leonsepolitiken
kvenser ailkas t'asor man då icke

Mänsblig- - utrota hribeten måste
get, innan hriget utrot d. r rn. ä n s h I i gb e t e n."
aågade ana.

1935 under "kvinnornas vapenlösa
uppror":

"Vi tro icke på sleyddsvapen,
gasmasker och hällare. Vi ha

på
ge-

i uppgit'ten dtt skydda alla. Vi alja icke

nomskådat det orimliga

aara med orn den brutala kamp

t'ar livet som i t'arans Lgonblich

måste blossa upp inom ciailbet'olk-

i vilha de svaga ocb
gå under. Vi vilja
måste
t'attiga
icke prisgivas med våra barn åt
eld och Sit't utanf ör övert'yllda
skyddsrum men l.,e"ler icke räddas
på andras bebostnaci för att sedan
stiga ut t en ödelagd aärld."
nlngen ocb

B

Finonsminister Ströng hor gett ollmönno
skotteberedningen ett klort underbetyg ge-

skikt för betolo en högre skott ön vod de
skulle behövo göro som ogifto, enligt nu

nom ott sjölv löggo from förslog till provisorisk lösning ov en rod viktigo skotte.

göllonde skotteskolor.

rögor.

I ett ovseende hor finonsministern tillmötesgått det krov som fromfördes ov Svensko
kvinnors vönsterförbund hösten 1963 - ott
införo sörbeskottning för dem sö önskor.
Denno frivilligo sörbeskottning upphöver
emellertid boro en ov sombeskottningens
oröttvisor - den som bestör döri ott två
sombeskottode mokor i högre inkomstc

fer i Norge och dels för Leningrads
barn och där kommer Gerda L;nderot

in i bilden.

1.946 anslöt sig SKV till Kvrnnornas
demokratrska världsförbund t-'ch i boken får m.an en noggrann redogörelse

över hur detta tillgick.
Inte minst viktig för dagens SKV:are
är redogörelsen för alla de aktioner och
uttalanden som gjorts fran. till nu. De
speglar den historiska utvecklingen genom åren. -- Det vore mycket att tilllägga om dennl intressanta läsning, men

vikrrgarc
läs

er rådet: skaffa boken

!

och
E. P.

(Andrea Andreen: Svenska kvinnors
r'änste'förbund. En femtioärsberättelse.)

nors yrkesintensitet.
Det ör gonsko orimligt ott vi i skottemössigt ovseende sko tvingos levo kvor i
förhöllonden som vor rödonde kring sekelskiftet dö gift kvinnos förvörvsorbete snorore vor undontog ön regel. Det ör pö

sambeskattningen måste bort

f

Under krigsåren bedrevs en intensiv
hjälpverksamhet dels för nazismens of-

de merskott och genom ott progressionen
intröder rött tidigt pö skotteskolon, drobbos hustrun ov en hårdore beskottning i
iömförelse med hennes ogifto kollego i
sommo inkomstskikt. Detto hor uton tvekon en storkt hömmonde effekt pö kvin-

$träng har sagt: A
dags att säga:

- och icke partr
nor från olika partier
anslutna. Följden blev en kraftig ö1.ning av medlemsantal och inflytande.

Andro oröttvisor kvorstör.

Exempelvis

den tröskeleffekt som uppstör nör gift icke
förvörvsorbetonde kvinno söker sig ut i or-

tiden ott vi för ett skottesystem, så utformot ott det behondlor mon och kvinno
som jömlike.

- Aktenskopet kon inte löngre - officiellt! - betroktos som en försörjningsinstitution, Sombeskottningen bör ovskoffos och vorje indvid - mon som kvinno - betroktos som sjölvstöndigt röttssub-

bete. Genom ott sombeskottningen medger

jekt.

moken rött ott tillgodogöro sig hustruns

Ströng hor sogt A. Hon bör genost sögo
B - dvs. titlsötto en utredning med trppdroget ott snobbt utorbeto de nyo skctte-

ortsovdrog,

sö hor detto ovdrog på för-

hond konsumerots. Så ,1nge hustrun inte
förvörvsorbetor

hor moke.r söledes

lögre

skott. Nör ortsovdroget f lyttos över tiil
hustrun får monnen vidkönnos

er

betyccr.-

skolor som behövs för ott vorken gi{to e ler
ogifto skoll diskrimineros vid en örerging
frön som- till sörbeskottning.

NEUTRAIITET-

å'

okänt begrepp
bland militäre r?.
När våra pojkar mönstrade på senhösten fick de en broschyr "Inför inskrivningen 64", som bl. a. avser att orienter^ dem om läget i världen. Har försvarsministern läst denna skrift? Känner någon annan regeringsmedlem till
den? Det är en skrift som skaii laras av
alla landets 18-åriga ynglingar i rörsta
hand och är alltså inte helt ovi'rtig eftersom de väl ändå måste tro act den
redogör för den officiella svenska utri-

kespolitiska uppfattningen. Där finns
inte ett ord om vår neutralitet.
En bild av ett jordklot delat i två delar, en röd halva med en jättelik sovjetsoldat, en blå meC en betydligt mindrc och tydligen sämre utrustad yngling.
Texten ansluter sig väl trl, denna bild,
som .,i ser av några axpl.rck:
"E

t'ter andra aärldsbrigets slut

i945 hoppades man på t'red ocb
samt'örstånd ntellan t'olken. Det

--"*"

blev inte så. Bara några år

adr misstron mellan

grånsat brig

senare

Sverige

blocken ytterligt stark och sedan
dess har spänningen mellan Ösr
och Väst aarit konstant. Det kalla
briget barjade och har nu pågått i
mer än 15 år . .."
". . . De ideologisha motsättningarna mellan öst ocb Väst be-

bli, att

Väst bar i dag lut'tbevahningsocb t'lygbaser i Norge ocb Danmark. En t'ramt'lyttning av dessa
baser till svenslet område skulle
innebära stora t'ördelar genom tidigare zsarning rnot t'ientliga Iut't-

risken

t'ör ett världskrig alltjämt är stor.
Läget kan t'örsämras oerhört
snabbt. Om det blir brig bommer
någon längre lörvarningstid inte

att
re

ant'all samt möjligheter att anaända eget jaht- ocb attackt'lyg mot
ryslea styrhor i Mellaneuropa ocb

mot baser

ges.

'Fred genotlr styrka' är idag

riktat enbart nrot

i vår omgianing kan doch snabbt
ändras, z.,ilbet lean medt'öra ökad
risb t'ör ett sådant dngrepp.

står.

Slutsatsen måste

-

däremot mindre san- är
politiska f arhåtlandena
nolikt. De

stormakts-

i

östersjöområdet."

Vi väntar nu på en förlilaring om hur
"Inför inskrivningen 61" kommit till,
om någon kommer att ställas till ansvar f irr innehållet och slutligen vacl
"16fiir inskrivningen 65" kommer att
E. P.
innehålla.

en

alitet.

Sverige är en randstat på gränsen mellan öst och Väst. Rtsken
att bli indragen i en konllilet mellan stormakterna är stor. Ett be-

SKV-förslag:

ge uapenuägrare alternatiut!än$t
inom den ciuila siukuården
Svensko kvin nols vö nsterf örbu nd ho r
hos försvorsminister Sven Andersson

påiolot det foktum ott ungo svensko
mön vorje ör 'ivingos ovtjöno föngelsesfroff på grund ov ott de ov
eti:ko sköl vögror göro militörtjönst
och ott deros ontol ör i stigonde.
Aven sådono vopenvögrore som
bereds oll:ernotivtjönst inom försvorets rom ökor storkt. Den uppgiften
be,kröftos bl. o,

i årets

stotsverks-

proposition dör or m6chefen i sino
onslogsöskonden inför budgetöret

1965166 begör

ökot onslog till

de

vörnpliktigos doglön bl. o. ov döt

skölet ott ollt'llero vögror vopenl:jänst deros tjönstgöringstid ör
:om bekont betydligt löngre ön von-

ligo vörnpliktigos.
För den som över huvud toget

vögror göro tjönst inom totolförsvorets rom återstör emellertid inget on.
not clternotiv f. n. ön föngelsestrof-

fet. lsin skrivelse till försvorsministern pekor SKV på möjligheten ott
erbjudo desso vörnpliktigo olterno-

tivtjönst exempelvis inom den civilo

sjukvården eller åldringsvörden.
Med hönsyn till den svöro personolbrist 56ry1 -.jukvården sedon lönge
bro!:tos med kunde en sådon olternotivtjönst tjöno två godo syften -

dels befrio totolvögrorno frön ett
stroff som ollt flero betroktor som
oförtjönt och dels tillföro sjukvörden
mångo storko frisko orbetshönder.

Vi hoppos ott försvorsministern tor

upp SKV-försloget till ollvorlig prövn

ing.

r
ril[|[|$kilp$B]|hElB
$
i stället för
kollektiuhus
'fanken på kollclitiv service i forn av
daghem, centralkök, centraltvätt, städservrce m. m. uppkorn i samband med

att kollektivhusid6n

realiserades

i

Sve-

rige på 193O-talet.

I ett radiotal år 1950 berättadc jag
om Reillyplanen, som stått refererad i
Byggmästarcn 1949. Reill,vs tanlic vAr
att sammanföra 30 till 60 bostäder i
f orm av radhus liring en gemensam
gräsplan som alla runt onr boendc ser
och har uppsikt över. För tre sådana
bostadsenhetcr kring varsin gräsplan
finns cn gr.rnnskapsenhet (com- ccntcr) son-r innehåller cl:rghem,
mur-rity

lekskolor, storliiik, rcstrrrlrJl-rg, tviittstuga, fritidslokalcr av olika slag och butiker. fag sa att jag tror att grannskapsenheter är f ramtidens melodi. Dct skul-

lc inncbäre minclre

c'lubbelarbete f iir

utonl hemmet arbctande rnödrar. Det

kar- och tanclläkarmottagningar, olika

skulle ge hemrnakvinnor tillfälle att under någon del av dagen ägna sig åt just
den del av hemarbetet som de är skickligast i och få göra det mot betalning
och bland arbetskamrater. Jag framhöll
också att både barnen och männen skulle vinna på denna service. Till slut
nämnde jag att det fanns -goda ansatser
till grannskapsenheter i en del av Stock-

slags butiker.

holms förorter.

saknades

I

denna grannskapsenhet

dock f lera viktiga

element,

nämligen daghem och fritidshem, möjlighet att se till sjuka barn i familjer

där båda föräldrarna förvärvsarbetar
samt städnings-, tvätt- och lagningsservice.

1948 års bostadskollektiva kommittd
avslutade sitt delbetänkande om kollek-

tivhtrs (SOU 195413) med följande uttalande: "Kommittdn f örordar att de

Ärsta Centrum i bruk sedan år
var den första grannskapsen1953

för bostadsförsörjningen ansvariga myn-

mera prof cssor: Uno Ährdn, var den
som f örst tog upp idön att gruppera
lokaler för kollektiva behov kring ett
litet torg: biograf, restaurang, teater, kaf i, post, apotek, bibliotek, fritidslokaler, lekskola, mtrsiksal, studierum, lä-

digheterna såväl som kooperativa byggnadsorganisatione r och enskilda bySgnadsföretag mer iin hittills intresserar
sig för denna form av bostadsbyggande. Vid plancring av nya bostadsområder-r sår'äl som vid sanering av äldre bostadsbestånd bör noga undersökas om

heten.-Riksbyggens dåvarande chef, nu-

det cj är lämpligt att vissa fastigheter
projekteras och uppföras i form av kollekti'lhus. Hänsyn härtill bör tagas även
vid uppgörandet av bostadsförsörjningsoch stadsplaner."
l,n komplettering till nu nämnda undersökning publicerades 1,962 i en PM,
"llamiljekollektivhus i Sverige" av Gunnar Äsvärn. Av denna framgår att hyresgästsammansättningen 1962 är ungedcnsamffra som tidigare vad gäller
l<ön, ålcier, socialgrupp och att behovcr av service för familjerna ökat. Gun-

fär
!:x:#19+*

ss

nar Äsvärn påpckar också att "kollektivhusen utgjort för små enheter för
att till rimliga kostnader och med tillräcklig valfrihet kunna uppehålla olika
servicegrenar".

Riksdagsledamoten Cecilia Nettelbrant skrev i tidskriften Byggform nr 8,
1962 om "Samlad service". Hon anser

att ordet kollektivhus ej bör användas
det har gett upphov till missförstånd.
-Hcn framhöll vidare att enbart daghem

t"F

i

ffi
dEf,Sb

*:

ej löser problemen för förvärvsarbetande makar eller ensamstående med
barn. Det finns andra arbetsfält och det
finns dessutom ett hjälpbehov även för
ensamsdående

utan barn och för pen-

sionärer och andra handikappade. I
fortsättningen säger hon: "Lämpligen

bör serviceanordningar samlas i speciella servicecentra. Ett enda hus är nämligen i allmänhet inte tillräckligt underlag för de skiftande slag av serviceanordningar som är erford.erligS för att
det skall bli möjligt att tillhandahålla
hyresgästerna en fullständig hemservice.

Ett

sådant servicecentrum

bör natur-

ligtvis också kunna betjäna omkringliggande områdcn
Bland de serviceanordningar sor-n alltid borde finnas i ett se rvicecentrum
kan nämnas daghem för barn i olika
åldrar, förskola, isoleringsrum för sjuka
barn, sovplatser för barn till föräldrar

som på grund av nattarbete eller av
andra skäl är tillfälligt borta, sjukskö-

terskor för vård av sjuka i hemmet, anställd personal som kan kontrakteras
för viss tid för tvätt, städning, stryk-

ning, lagning, budskickning m. m., portvakt som mottar och distribuerar försändelser, matsal och tillgång till f ärdiglagad mat att inta i hemmet. Genom
ett fylligt urval av skilda serviceanordningar och genom ett tillräckligt stort
underlag inom ett bostadscentrum och
kringliggande områden bör d.et bli möjBilderna på detta wppslag z;isar oliha interiörer t'rån lamiljehoteLlet i FIässelby: Dagbcntmet med sin Lekvänligd miliö, iritidshemmet mecl lugn ocb ro t'ör lä:rläsning ocb den
inbj,ggda kcälisöp pna bwtiken.

ligt att komma ifrån det tvång att utnytt ja serviceanordningar som för

viktigaste ändå är att Martin vänjer

många varit en avskräckande tanke när
det gäller dc ganrla kollektivhusen.
Självfallet måste det eta.bleras ett intimt samarbete mellan bostadsproc{ucenter och stadsplanerare på ett tidigt

både att ta hänsyn och att stå på sig.
Jag skulle aldrig kunna ge hononr allt
jag
tror
och
på
daghen-rmet
får
det han
faktiskt ingen mamma eller pappa kan
ersätta allt detta. Fast det är klart för-

stadium

i

Va-

stadsplaneringsarbetet.

kenheten inför de här problemen hos
de aktiva kommunalmännen synes emellertid inte vara vad den borde
Tystr-raden

vare.

och initiativlöshcten hittills

är talande bcvis härför.

Servicc-

centra skulle kunna f iirändra livsbe tingelserna för jäktade, gamla och handikappade människor. Vore det inte
viirt att pröva?"
I en intervju för Vi K"'innor i j"lnumret 1962 t"alar Hagar Montclius orn
sina erfarenheter. Hon är en varm anhäng:rre av daghcn-r: "I(anske det allra

sig

vid ett kollektivt liv. Han får lära sig

att inte heller daghemmet kan ersätta pappa och marnma! Både hem-

stås

och daghemsmiljön behövs för att fylla
Llt ett litet barns lir.. Men så har vi
tycker profijrstås infektionerna.
- Jag
blcn-ret sliall lösas så här. Oka daghemspersonale n så att diir f inns e n rescrv
som kan ryclia ut och sköta sjuka barn

i hernr-r-ret. Jag tycker iute att man skall
iiverlämna sjuka barn till en okiind
hemskiiterska som barnet inte sett förr.rt.
tror inte det iir nödr'ändigt
- Jag
r-ned kollcktivhus men däremot ett stort
I:ortsättning på sitlan l8

kade bär hörde hon brummandet av de
förbipasserande bilarna och ibland hor-

den

de hon män och kvinnor som skrattade. Gumman lät henne inte gå i närheten av vägen.
Medan hon plockade de våta bären i
stävan, tyckte hon att hon hörde en

av bilarna stanna. När hon

lyssnade,

hörde hon rop och skratt åt landsvägen

ensamma

till, men det var för långt borta för
att hon skulle kunna urskilja orden.
Hon böjde sig över bärbuskarna och
försökte få stävan full så fort som möjligt.
Det var middagstid, innan hon var
f

ärdig. Hon sprang mot gården där

fiumman satt och väntade på bären.
Medan hon sprang genom fårhagen

ncr mot ån, hörde hon åter rop

och

skratt av flera människor. När hon konr
fram till spången, kunde hon urskilja
deras otydliga konturer genom dimman. E,tt stycke neråt ån, bortåt Nedre
sjön, var fem eller sex män och flickor.
Katherine gick över spången och
fortsatte ån mot den plats där männen
och flickorna var. Först trodde hon att

dagen

de höll på att meta, men innan hon
visste ordet av var hon på bara hundra

meters avstånd från dem; och dä såg
hon att de badade och dök i ån. Dimman, som hängde lågt över stränder-

au Erskine Caldwell

rå, hade lättat för några

ögonblick,

och hon såg dem tydligt bara ett litet
stycke bort.

I en veckas tid

hade de våta midsommardimmorna söderifrån, från kusten,
vältrat in över Maine; flak av grå tjocka strök fram som smutsig ånga över
marken och planade av de lägre åsarna
och höjderna, medan bergen mot norr,
mot Kanada, sveptes in i fuktgrå moln
och försvann ur sikte. I går hade tjoc-

kan lyft sig upp över takåsen, nästan
över almarnas toppar, men i dag, på
söndagen, var luften så fuktig nere vid
marken att fönsternätens maskor fylldes av små ogenomskinliga vattenhinnor.

Katherine skyndade in från trädgården över det våta gräset. Hon öppna-

de köksdörren försiktigt och stängde
den långsamt med ryggen mot den.
Gumman slog efter henne n-ed kryckans grovända och svor åt henne.

Flickan hoppade undan och sprang
bort till andra ändan av köket.
Hela rummet var mättat av midsommartjockan. Små vattenpärlor glimmade i de dammiga spindelvävarna över

i bland sipprade dropparna i
smala rännilar nerför bordsbenen.
spisen och

dej i väg och plocka bär åt
- Ge
-ig, skrek gumman fu henrne. Ge dtj

iväg ocb plocba bär! skrek hon. Hör du
inte vad jag säger? Din lilla satan! Du
plockar hela stävan full, annars tar iag
kryckan och slår ihjäl dej!
kved Katherine. Jag ska gå.
- Jadå,
Låt se att du får fart på dej då!

-
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Jag ska slå skallen av dej om du inte
ger dej iväg på ögonblicket.
Katherine tog stävan från köksbordet och sprang ut, innan gumman hann
lyfta kryckan igen. Den fuktiga dimman lade sig över hennes hår, medan
hon sprang neråt ängen, och tårarna
rann utför de våta kinderna. Bärmarkerna låg på andra sidan år, bortom
fårhagen. Utmed ängen gick stora vägen i nordsydlig riktning.
Hon plockade så fort hon kunde.
Hon visste att gumman i alla fall skulle stå och vänta på henne i köksdörren
för atr slå efter henne med krvckan.

därför atr hon inte kommit tillbaka ti-

Hon stirrade med vilda ögon, när
hon fick se en av männen och en av
flickorna vada upp ur i'n och stå på
stranden ett ögonbli,-k, innan de dök
ner i vattnet igen.
Hon var så förvirrad av vad hon såg,
att hon varken förmåddet skrika eller
springa sin väg. Hjärtat bultade häftiet
och hon skälvde i hela kroppen av spär
ning!

Medan hon stod där i förunC; rn inåsynen, var det en av f lickornr
som klättrade uppför strandbrinken och

för

sprang bort över ängen. Hon stannade
och vände sig om och ropade åt en av
männen:

Försöi. att ta mej om du kan!

-Och skrattande sprang den

digare. Hon skyndade sig allt vad hon
fijrrnådde, men det grck inte att plocka
fortare.

flickan bort över ängen och försvann i
den täta dinrman.

Nåera hundra meter därifrån rusade
bilarna föror it bådä hållen, på väg

skrattade och stänkte vatten

uppåt Kanada eller på återväg {rån Maine. Runt omkring låg skogen, den djupa, mörka skogen där karlarna högs
massaved på vintern, i den vita frusna
snön. Karlarna som arbetade där var
f ransmän från KanaCa och hon förstod inte vad de sa. Nu tanns det ingen
männrska i närheten. Närmaste samhälle låg 70 kiiometer söderut och de enda
människor som syntes till här uppe i
skogarna var turister, och de for bara
forbi på vägen och stannade aldrig.

De andra männen och

f

nakna

lickorna
på yar-

andra.

Katherine stoJ på scrandbrinken
ovanför dem. H.rn hade aldrig sett någonting liknande i hela sirt liv, och hon
kunde l nappast fatta att r",nga män och
flickor kunde ha .å roligt tillsammans.
Det var för otroligt för att kunna vara
sant, men hon kunde höra allt vad de
sa och se allt vad de gjorde. Andå var
hela scenen overklig för henne. Hon
hade aldrig varit tillsammans med andra
ungdomar, och hon var alldeles förvir-

Hon hade aldrig varit ända framme vid

rad av det främmande och märkvär-

landsvägen, men när hon gick och ploc-

diga

i

deras uppträdande.

Hjärtat bultade så upprört att hon
inte kunde stå stilla längre. Hon ville
springa så fort hon orkade och kasta
sig ner mitt ibland dessa unga människor och skratta med dem. Så blev hon
plötsligt medveten om stävans tyngd i
handen och sprang av alla krafter mot
gården, där gumman väntade.
Gumman ryckte stävan ur händerna
på henne och började dta. Katherine

gick in

i sitt rum och stängde dörren.

Skälvande av spänning stod hon vid sin
säng och tänkte på vad hon hade hört
och sett därnere på ängen vid ån. Hon
sprang från fönster till fönster och försökte se ut genom den våta dimman.
Om bara inte dimman hade varit, visste
hon att hon skulle kunnat se ungdomarna på ängen. Men hon såg inte

längre än till fönsterrutorna. Dimman
täcktä allting utanför.
Medar: gumman satt i köket och åt
upp bären, smög sig Katherrll: tyst ut
genom dörren på framsidan av huset
och sprang ner mot ån. Medan hon
sprang utför sluttningen, försfkte hon
L,öra vad de unga människorna ropade
till varandra. Hon ville vara precis som

de, springa mitt in ibland dem och
i gräset. Hon ville skratta

kasta sig ner

och d1'ka ner

i

ån och stänka vatten på

allesammans.

När hon kom rusande ner mot

ån,

upptäckte hon plötsligt att männen och
flickorna inte fanns där längre. i)e hade
tagit sina kläder och gått tillh.tka till
bilen, och nu var de antagligen redan
fler.l kilometer borta. Nu hade hon ing-

enti: , tt

göra. Hon ville inte "ara ensam , i< ån. Hon ville vara tillsammans

'r.gon, med unga människor som
Je och stänkte vatten på varandra Ensam stod hon vid ån och grät.
IJol frös i den vära dimman och

mec-l

skratt.r

börjaJe darra. De heta tårarna föll kalla
och hårda på hennes ermar och händer.
Langsamt vände hon sig om och gick
uppför sluttningen mot gårderr. Hon
upprepade om och om igen för sig s;älv
de ord hon tyckte sig höra, då hon för
några minuter sedan sprang ner mot ån
och kände sig uppfylld av sådan lycka.

3" ffi ?, l : li"

o'1

"stävan.

r

;i::'.i. rt ;i X';

Katherine sa'tt och
"" grät på sängen
inne i sitt rum. Hon kastade sig På
rygg och pressade en kudde mot ansiktet för att inte gumman skulle höra

henne.

Frampå eftermiddagen steg hon upp.
Hon gick omkring i rummet, stannade
vid ett av fönstren och försökte med
blicken genomtränga den gråa dimman
som hängde över jorden. Därute fanns
ingen som kunde se på henne, inga unga
män och flickor som hon kunde se På.

Där fanns inte längre det som hade
hänt vid ån på eftermiddagen, när den
gråa dimman var uppfylld av skratt
och ån av vattenplask. Det var inte
detsamma. Och hon kunde inte skratta

högt.

Efter kvällsmaten, när gumman hade
gått och lagt tig, smög Katherine ut
och sprang genom det fuktiga mörkret
ner mot ängen. När hon kom fram till
ån, kunde hon inte se någonting, inte
ens gräset vid sina fötter. Overallt omkring sig kände hon den klibbiga vätan. Allting var höljt av svart dimma.
På andra sidan åsen tyckte hon sig höra
en bil med hög fart rusa vägen fram
mot Kanada. Hon försökte igen, men
hon kunde inte skratta högt i den våta
dimman.

en diktare
och fredsuän

är borta
Strax före jul gick Carl Emil Englund bort. Vi kommer att minnas
honom som skapare av en lågmäld
och finstämd lyrik där ett lidelse-

fullt

engagemang

i

mänskligbetens

största frågor ofta slår igenom. I
kampen mot förintelsevapnen och

för freden var han omutlig. Han
ställde inte bara sin diktning i fredens tjänst, han hörde till dem som

grep in och arbetade praktiskt med
förberedelser för möten och konferenser och som ofta var med om att
verkliggöra de beslut som fattades

vid sådana konferenser.
Vi hyllar minnet av en klarsynt
och konsekvent fredsvän.

Säusångaren och
generalen

Hon sprang över bärmarkerna, tills
hon var framme vid vägen där bilarna
brukaCe fara förbi. När hon kom dit,
ställde hon sig ute på vägen och väntade. Det var över midnatt. Hon väntade men det kom ingen bil från någotdera hållet.
Medan hon stod

mitt ute på vägen,
hörde hon tydligt på avstånd samma

skratt sc'rm hade gjort henne så egendomligt upprörd tidigare på dagen.
Klart och tydligt hörde hon en flickröst. Det var någon som ropade: Försök att ta mej om du kan! Nästa ögonblick hördes en mans röst någonstans
långt borta i mörkret. Och sedan hade
hon runt omkring sig män och flickor,
Fortsättning på sidan
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Oroa inte gryningen,
insvept i en lius mantel
glider den ut ur sitt läger,
lwtar sig t'ram och ser wt
özter bergen.
Ingen major i världen

kan hwka sig mot saärdet
ocb befalla
giv akt eller enskild
ställning.
G eneralspersoner bar ingen
rnakt utanför människan,

de betyder tå litet i det
st or d sAnltrTanb ange t,
Ingen vettig sävsångnre På
denna sidan månen
lyssnar till deras tal
eller gitter lelea rned deras
leksaker

-

(Eko ov sommoren. 1955.)
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kräuer snabb utbyggnad

au daghemsuerksamheten
Vid cn uppvaktning hos statsrådet Ul-

la Linclström i slutet av

november

rarnfdrde en delegation f rån Svenska
livinnors vänsterf örbunds styrelse tanken om att det borde skapas ett särskilt organ för atr centralt utöva huf

vuCmannaskapet
heten.

för

barnstugeverksam-

I den skrivelse som överlärnr-rades till
Ulla Lindström refererades till en diskussion som förts vid SKV:s förbundsstyrelsemöte den 14-15 noven-rber där
kravet om en snabb utbyggnad av barnstuge\rerksamhetcn restes.

"I

barnstugeverksamheten innefattar
daghem, fritidshem och lekskolor,
dvs. verksamhet för barn från sex månaders ålder till 14 år", heter det i skri-

vi

velsen.

Eftersom denna verksamhet måste bli

omfattande och

ef

tersom dess

! uppr:ahtningen deltog arhitclet SAR Hillcvi Svedberg,.lKV;s ordt'örande Eaa Palmaer oclt
socionom Brit Hedman.

snabba

utbyggnad är viktig för samhället anser vi det nuvarande systemet enligt

vilket barnstugeverksamheten sorterar
under socialstyrelsens barnavårdsbyrå
vara mindre ändamålsenligt. Dessutom

trala administrationen beträffande förskolan från socialstyrelsen. Med förskoleverksamhet avser kommittin all barn-

kor-rfe-

stugeverksamhet gällande åldrarna fyra
till sju år i daghem och lekskolor. Vi
skulle vilja utvidga detta förslag till att
gälla hela barnstugeverksamheten dvs.
även den ur psykologisk synpunkt viktiga verksamheten under spädbarns- och
småbarnsåldrarna samt skolåldersverksamheten i fritidshemmen.

rens den 14 maj 1,964 har föreslagit att
flytta huvudmannaskapet dvs. den cen-

Enligt vår åsikt vore det synnerligen
önskvärt att för all denna verksamhet

Den ensommq...

lösning au
korsord 7

är det en principiell skillnad

mellan

barnstugorna och barnavårdsanstalterna (barnhem och upptagningshem). De
senare är avsedda att ersätta hemmen
under det att barnstugorna komplette-

rar hemrnen.
TCO:s utbildningskommittös

Fortsättning lrån sidan
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som ropade och skrattade, likadant som
hon hade hört dem på ängen förut. Av
klangen i deras röster förstod hon att
de stänkte vatten på varann i en å och
låg nakna i gräset på stranden. Men de

skapa

te

Vi anatt ett sådant fristående organ skulle ha betydligt större möjligheter än
ser

socialstyrelsens barnavårdsbyrå under

nuvarande f orhållanden har att förverkliga socialdepartementets intentioner och önskemålen frår-r olika berörda
r-r-ryr-rdigheter liksom från barnfamiljerna om cn snabb utbyggnad av alla de
institutioner som innefattas i begreppet
barnstugor.

Sociala meddelanden
utkommer inom kort med ett speciolnummer om bornstugeverksomheten.
Vidore förekommer ett utförligt referot om en ILO-enköt om fomiljeservicen i oliko lö nder,

I ett redon utgivet nummeliinns

mycket vördefullt och intressont moteriol :omlot f rån OMEP-kongressen
(vörldsföreningen för förskoleborn)

hon aldrig skulle kunna finna dem n-redan allt var så dimmigt och svart.
Hon väntade och lyssnade efter någon bil på vägen. Men det kom ingen.
Hon ville stå mitt på vägen så att männen och kvinnorna såg henne.
Den tidiga gryningen bröt igenom

t

i Stockholm i

som hölls

somros.
rekviSociolstyrelsen, Fock,

Sociolo meddelonden kon

reros fr'ån
Stockholm

2.

IIIIIII

dimman och fann henne liggande på vägen, och hennes kropp var slagen livlös
av en bil, som hade skjutit fram genorn
mörkret en timme tidigare. Hon låg liv-

TU-Radio-Transistor
-

risterna på r'äg rnot Kanada någonsin

Vinnare: Kaisa Olsson, Kiruna, Rtrth
I(arlsson, Karlskoga, och M. Johar-rsson,

hade sett.

Bandhagen.

14

samarbe-

sen och arbetsmarknadsstyrelsen.

var så långt borta, att hon visste att

lös, n-ren hon var naken, och ett leende
som var början till ett skratr förvandlade henne till den vackraste kvinna tu-

ett särskilt organ i nära

n-red sl<olöverstyrelsen, bostadsstyrel-

alltid ett fynd

hos

6
IIII

40

Blekingegatan

rII

Tel.
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AtT SV själv
J

Hemmokvöllor finns dom? Blond upptogno föreningsmönniskor
ör det konske litet tunnsött med den voron. Men de kvöllor mon
ör hemmo och hor möjlighet ott kopplo ov med en bro bok
bösto löshörnon, eller konske rent ov titto på TV, dö kon det
voro skönt ott kuro ihop i en hörligt vorm långkjol'
Vördinnedrökt hor mon kollot det hör nyo modet med lång
kjol och jumper. Vi tycker ott det löter litet för pretentiöst, det
för en ott tönko pö kolos eller nögot liknonde. Hemmokjol låter
böttre tycker vi och visor hör nedon hur mon uton större för-

och våI1a ryget hos

i

digheter i sömnodskonsten sjölv kon östodkommo en sådon.
Som moteriol kon mon t. ex. onvöndo tweed eller skotskrutigt yl-

le, De smö detoljerno, som veck, sprund, knoppor, skörp osv, kon
vor en och to med efter egen smok. Ett hårbond isommo tyg sont
kjolen kon voro klödsomt.

Lindholms

Sibyl

Tulegoto n 22

Tel. 32 43 07

STOCK HOtM

SKAFFA BOKEN OCH LÄS!
"Det ör en ytterst intressont lösning som först

och

römst vorje SKV:ore, men också ollo ondro som intresseror sig för fredens, fomiljens och kvinnornos
problem bör togo del ov . . ."
E. P.
f
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Du är i alla fall en

baddare att

- räkna, sa Bamse.
kunna
* Jo, jo, svarade onkel Plumse stolt,

jo, jo.

FIur ska jag finna så många ettöringar
då? undrade Bamse.
vägen och leta, sa Plumse.
- Gå till
Bamse
letade och letade på vägen.
Men inte hittade han några ettöringar.
En drg sa,tt Bamse modstulen på en
sten vid vägen. Då kom Kia Kaja knal-

lande med en tusenkilos guldklimp på
ryggen. Kia var springpojke hos trolltandläkaren.

Vad ska den där vara till? frågade- Bamse.
Den ska vara till guldplomb åt

- Bambam, svarade Kia. Vad gör
jätten
du själv på vägen?
Bamse talade om att han letade efter

Mopedtrollet

ettöringar.

För j^g vill köpa en morrped,

suckade han.

Au Harry lseborg

Vad ä,r en ettöring för

något?

undrade Kia.
Bamse visade sin slant och Kia sy-

Nå, det ar bra att ni har gott

Barnen lekte på klockmakarns gräsmatta. Janne var buss och Lilian åkte med

- För så här gick det
minne.

bussen.

steg Bamse

Men Lilleman Blom

köra moped.
Och så åkte han runt pä sin trehjuling.

för liten att ha moped, sa
- Du är
Janne.
Är jag väl inte, sa Lilleman.
Jo, det är bara stora pojkar som
får- köra moped.
vid

var översållad av röda klängrosor.
Lilleman åkte fram till klockmakarn.
Sen la han huvudet på sned och frågade:

Ar det sant att bara stora pojkar
får- köra moped?
Jaha, det är det, svarade den
gamle.

Men då han märkte att pojken blev

röd i synen och såg ledsen ut, skyndade
sig klockmakarn att säga:

. och så troll, förstås.
Får troll ha moped? sa Lilleman

storögt.

Det lär vara sant, Lilleman.
för lite sen.

Jag hörde det

De andra barnen spetsade öronen och
upphörde med leken.
Berätta, berätta! ropade de.
- Sätt er hos mig då, så ska
jag be- sa klockmakarn.
rätta,
Barnen satte sig i rad på gräsmattan
framför den gamle.
Och han berättade:

Ni kanske minns att jag talat om
ett- troll som heter Bamse? började han.
16

J^, ja,, skrek barnen.

-

ped!
Sen la han

ett öre på disken.

Mopedhandlaren tittade först på
pengen. Därefter tittade han på den fina mopeden som var till salu. Bamse
stod redan och smekte tvåhjulingen
med sin ludna hand.
Det heter inte morrped utan mo-

- sa handlarn
ped,

till

slut.
jag

- så gärna vilja köpa den där morrskulle
peden.

Mopeden kostar åttahu,nd'ra kro-

nor. För en ettöring får man

ingen

moped.

är det för skillnad på åtta- Vad
hundra
kronor och en ettöring, då, frågade Bamse.

-

Det får du själv räkna ut,

svarade

mopedhandlaren.

väl det, sa Bamse.
- Får
Sen gick han till de gamle

Om jag fär ettöringen så får du
guldklimpen.
Jag kan hämta en annan i

nytt och satt i

r^ och

-

En guldklimp är väl inget att

ha,

sa Bamse.

kan ge den som present. De
- Du
gamle
skulle nog tycka om att ha den
som prydnad på byrån hemma.
Bamse tänkte att Kia kanske hade

rätt. De gamle skulle nog bli väldigt
glada, om han gav dem en present. Det

blir alla gamla, tänkte han.
Kia sa:
Du kan väl ställa guldklimpen
mitt på byrån. Då ser de gamle den
hela dan. Och så

blir de glada.

Bamse ville gärn a att de gamle skulle
bli glada. Så han gick med på bytet.

Kia sprang iväg med ettöringen

som

han fått, men Bamse och guldklimpen
blev kvar vid vägen. Då kom mopedhandlaren körande med sin skraltiga

bil. Bilen sa töff och stannade mitt
framför guldklimpen, som låg mitt på
vägen.

i

berget.

Den förste han såg därinne var farfar.
Han var så gammal att han blivit barn
på

nade den noga. Sen sa han:

guldberget.

Jag ska be att få köpa en morr-

Gör väl det, sa Bamse. Men

husväggen. Sommaren hade kommit på
allvar och väggen bakom den gamle

-

mopedhandlaren och

sade:

sa:

J"g vill inte åka buss. Jrg vill

sa Lilleman.
- Nähä,
det är sant, sa Janne.
Jo,
Klockmakarn
satt på sin bänk

in till

till: En dag

en lekhage med skall-

byggklossar och hade

kul.

Så

honom ville Bamse inte störa.
Därför gick han in till onkel Plumse,
som var en hjälpsam gammal trollherre. Di Plumse fått höra om Bamses bc-

kymmer föll han i stort skratt. Jr,

skrattet var så stort och s'tarkt att berget sprack pä, fyra ställen.
Min gosse, sa onkel Plumse då han

skrattat
färdigt. Har du inte lärt atr
skillnaden mellan en ettöring och åttahundra kronor är så här stor!
Han bredde ut armarna så mycket
han förmådde. Då begrep Bamse att
skillnaden var mycket stor.

ligger

Vad är det för en stor sten

som

i

vägen, ropade mopedhandlaren.
Det är väl en gullklimp, sa Bamse.
Mopedhandlaren hoppade ur bilen,

tittade närmare på guldklimpen och
svimmade. Bamse hämtade vatten ur
diket. Sedan baddade han mopedhandlarens panna med vattnet.
Det första mannen sa när han vaknade var:
Guld! Guld!

- försökte lyfta guldklimpen men
Han
orkade inte utan skrek:
Du får så många mopeder du vill
ha-om du hjälper mig att baxa in gullklimpen i min bil!
Bamse lyfte guldklimpen i sin handflata och la den varligt in i bilen. Den
gamla bilen sjönk ihop under tyngden,

men inte värre än att den kunde köras.
Samma dtg fick Bamse sin moPed.
Och nästa dag och dagen därPå och i
flera veckor och månader kom det mo-

peder till trollberget. Bamse tänkte på
alla. De gamle fick ingen guldklimp. I
stället gav Bamse dem en fin moped att
ha på byrån.
Sen satt de gamle och tittade På den
fina tvåhjulingen som stod där på byrån och blänkte. De vaggade fram och

åter där de satt på trollstenarna och
brummade förnöjt:

Sicken en grann morrped han gav
oss, våran Bamse.
Kia Kaja fick också en moped. Och
ettöringen f ick Bamse tillbaka. Han
hängdc upp den inom glas och ram På
bergväggen.

Där ser man, sa onkel Plumse,
man ska inte glömma att även en liten
slant kan bli en stor gullklimp.
Bamse log och viftade belåtet med
svans och öron. Sedan steg han upp på
sin moped och åkte ut för att se sig om

i

vida trollvärlden.

Overallt åkte trollen omkring på mopeder som Bamse skänkt.
Det var så det kom sig att hela vår
värld blev full av mopedtroll, skrattade
klockmakarn och slutade sin berättelse.
Klockmakarn stod vid sin vita grind
och såg efter barnen då de vandrade
hemåt.

Det skymde i Körsbärsgränd. I skogen sjöng koltrasten. Papegojan Polo
sov i sitt fönster. Katten Truls slumrade vid sin krukväxt. Gamle Grålle
leddes in i stallet. Duvorna hade flugit
upp på rådhusets tak. Troja och hennes

i sin korg.
Töff! sa pojken som var
- körde in i sitt busshus.
och

valpar låg

en

buss

Lilleman Blom och Lilian var ensamma

i

Körsbärsgränd.

En försenad ekorre kilade över vägen
in i klockmakarns trädgård.
Koltrasten i skogen sjöng och sjöng.
Lilian gäspade och log lYckligt:
Alla mina djur, mumlade hon, alla -mina djur i världen. . .

och slank

i världen,

gäspade Lilleman

Blom.

nytt från

"sparbössegiuens" uänner
I

samband med luciafirandet gav en del
avdelningar extra festivitas åt sina sammankomster genom att tömma sparbössorna och tillställa förbundskassan inne-

hållet. Andra har meddelat att de ska
göra likadant i början av året.
Men tyvärr d.r det tydligen fortfarande en del som anser det personliga

sparandet för förbundet som "småtteri"
att syssla med. På annat sätt kan det

inte förstås att ännu en del avdelningar
struntar i det, trots att det vid detta
laget är två är sedan starten. Det år

sror skada, därför att de avdelningar
och enskilda som är "sparbössegivens"
vänner visar så fina resultat att man
måste vara blind for att inte se vilka
möjligheter som här finns att sätta förbundets ekonomi på säkra fötter om

och inte bara en del . . .
alla hjålp,tes åt
Avdelningarna i Solna och Sundbyberg ligger i ädel tävla'n om högs,ta beloppet när sparbössorna töms. I december hade de gemensamt möte med lu-

ciafestligheter

sparbössetömning
och då slog Sundbyberg Solna med någon hästlängd. Till tröst för Solna skall
sägas act i det långa loppet jämnar det

och

Avdelningar:
Transport
5.327: 41
Skärgården

1,42:

Sthlm
Södertälje
Bromma. Sthlm
Skellefteå

151:

Vantör,

Nyliden-Slagnäs

-

702 52
9: 50
37:
39:

-

-

154:35

Koskullskulle
Tidaholm
Farsta, Sthlm

226:08

Sundbyberg ..

'1,51: 41,

Hägersten, Sthlm

130:

Båtskärsnäs

1,32:23

30:

-

44

get redovisat 536:47 och Sundbyberg
458:80. Det är nära en tusenlapp det
från två avdelningar! (Och under
samma tid har dessa båda avdelningar
också anslagi,t 500 kr vardera till för-

Västervik
Ensbilda:

-

bundskassan.)

Många avdelningar kunde nämnas i
detta sammanhang. Exempelvis den lil-

la

avdel'ningen

i Nyliden i

Norrbotten,

vars 9 medlemmar hitrtill,s redovisat kr
128 34 från s,ina sparbössar. ELler Farstaavdelningen i Stockholm som tömt

två gånger; det samla'de resultatet 4762 08. Eliler ra Sbärgårdens

sina bössor

avdelning

i

Västerbo,titen:

kr

4582

två

sp,arbös-

69. Från

Sö-

/u.

Ella o. Sam Jansson, Häger-

sten

Nanny Forsman, Sthlm ....
Anna Malmkvist. Sthlm . ..

1,62 7 5

29

1'6

37:30

50:
Sthlm
Summa kronor 6.955215
De läsare av Vi kvinnor, som gärna
vill stödja SKV (som liksom alla ideella

Gerda Lundin,

föreningar har det bekymmersamt med
ekonomin), är så välkomna i vår "spar-

klubb". Sänd in nedanstående talong
och vi skickar genast en sparbössa. Och
tackar på förhand for hjälpen!

SKV, Norrtullsgatan 5, Stockholm Va

jog anmäler mig

Och ni hor verkligen vorit mycket prok'

till vor

redovisningen:

73:

totionen svoror våro ollro yngsto lösore.

posten.

till

78

sönderklippto ov en ostyrig redoktionssox,
men fint hoppusslode igen. För den pres'

Den utlovqde l--,oken, skickos

Och nu

Fyrklövern , Sthlm

Till

Stuvsto, Don Lundström, Box 463, Korströsk,
och Ingo Koorle, Fock 141, HeCenöset.

kr 248:74! Tror ni inte det finns

flera som gärna skulle göra likadant om
de bara bleve ombedda och försedda
med förbundets sparbössa?

Luleå

setömninga,r och

tisko. Nöston ollesommons hqr onvönt to'
pe. Det tönkte vi inte på nör vi skrev om
tävlingsuppgiften i iulnumret. Nu sko vi i
ollo foll tolq om vilko som hode sönt in de
tre försto lösningorno, som vi drog ur bun'
ten ov kuvert:
Anne-Li 5jöström, Stombonevögen 16,

lagt

sej! Sedan de båda låg i
startgroparna våren 1963 har Solnala-

i alla fall ut

fyra farbröder

en på

och

dertälje är det samlade resulta,tet hittills
240:67, frLn Västervib 190:
Vad enskilda vänner kan-.mata förbundets sparbössor med ger treklövern
Anna, Nanny och Gerda i Stockholm
exempel på. Två gånger har de tömt sina bössor och gett förbundet samman-

som, "SKV-sparare"

Namn:
Bostadsadress:

Postadress:

......

17

ban Vestbro under lcdning av docent
Lennart Flolm, Statens institut f ör
byggnadsforskning. Fil. lic. Gunnar Äsviirn och proFcssor Carin Boalt har bistått med hjälp och råd vid uppläggningen. Tanken bakom arbetet har varit att genom bättre sakunderlag kunna
vinna gehör hos statiiga och kommunala myndigheter samt hos privata, ko-

operativa och allmännyttiga bcstadsförerag f ör kollektiv service inom bostadsområdena.
En allsidig service kan bli ekonomiskt
genomf

örbar genom att kollektivhus

ersätts med grannskapsenheter.

De nödvändiga beståndsdelama

i

grannskapsenheten skulle då vara föliande: restaurang: livsmedclsbutik (halvfabrikat) i samband med restaurangköket, städ-tvätt-lagningscentral, inläm-

il. n., fuilständigt dagling
hem med avde lningar f ör spädbarn,
imåbarn, förskolebarn och skolbarn
av paket

grqnnskqpsenheler . .

.

Forts"ittnirtg från sitl,tn I I

behov .rv kollektiv service

f

ör

f

arnil-

jerna."

Att det i dagens läge föreligger ett
verkligt behov av kollektiv service
framgår av den undersökning i form
av examensarbete som utförts 1,964 pä
Tekniska högskolan i Stockholm av
teknologerna Ingrid Jussil och Dick Ur-

I965 det internqtionell<r . . .
Fortsättning t'rån sidan

7

der samarbetsåret hör också att i samarbete med andra nationella och internationella organisationer anordna en in-

ternationell konferens till

barnens

skydd. Mer-ringen är att framförallt sarnla läkare, pedagoger, socialarbetare och

andra som speciellt intresserar sig för
barnens bästa tiil överläggningar. Att
det på detta område finns övernog av
problem att diskutera och söka komrna tillrätta med vet vi alla.
Rådsmötet gav vidare sekretariatet i
uppdrag att på grundval av delegaterans rapporter och diskussionerna under
mötet utarbeta ett memorandum att
tillställas FN. Däri skall ges uttryck åt
federationens oro och förbittring över
de tragiska betingelser under vilka hundratals miljoner barn ännu i danna dag

lever. Och det saknas inte åskådningsmaterial i en värld där 600 milioner

mer än hälften av alla småtbarn
är sjuka av untingar- på vår planet
- miljoner hälfdernäring och där 250
ten av alla barn i skolpliktig ålder
är dömda rill analfabetism. Nr 1l 1964
av UNESCOS tidskrift The Courier
som ägnas åt avrustningsproblemet ger
oss på första sidan en ny påminnelse om

vart pengarna tar vägen 1,20 miljone'r
dollar om året kostar världens rustningar! Oversatt till svenska kronor
IS

(fritidshcm), klubbverlisamhct för äldre
.rliolbrrn sanrt någon form av samlingslokal till uthyrning vid fester såsom 50-

årskalas rn. m. Tillsyn av sjuka barn
skulle ske genom till daghemmet knuten
arbetskraft som kunde tillkallas vid be-

hov. Om Inan skall sköta de lindrigt
sjuka barnen i deras hem eller i en liten sjukavdelning vid daghemmet måste det bli en fråga vars lösning kom-

över 600 miljarder kronor årligen! För
xtt uttrycka något ohyggligt brukar vi
använda ordet "djuriskt". Vi bör orngående be djuren orn ursäkt. Inget djur
gör något så vanvettigt och bestialiskt
som människorna: låter sina barn gå

under i svält och sjukdomar, lämnar
dem r sticket och rustar sig till tänderna för att kunna ta död på dem som
möjhgen lyckats överleva . . .
Ett annat memorandum som sekretariatet uppdrogs att under medvenkan
av experter utarbeta gäller diskrimi-

mer att bero på bostadsområ,iets storlek och efterf rågan på dennr, servicesig för
detalj. Denna barnvakt
- varc
sjuka eller friska barn kunde i rnånga
f all anförtros åt äldre pcrs()ner som
önskar lätt,

tillfälligt

arbetc.

Overhuvud teget kunde Ce .rlika scr-

vicedetaljerna sliapl arbetstillfiilicn för
cn del av de inom områdct b,;.:nde (på

hel- eller halvtid). Kvinnor (eilcr män!)
med specialutbildning på något hithörande område eller personer irrcd vana
atr sköta ett eget hem kunile f å anställning för matlagning, tvätt, strykning, lagning, klädvård, städniirg osr'.
Genom att komplettera bosladsornrådena med dessa grannskapsenlieter skul-

le man fä en mer levande rniljö till
romma f ör alla boende. M;n skulle

f

inte längre kunna tala om "st-rvstäder".
Inte minst för de hemarbeta,i,le kvinnorna skulle dct betyda en möjlighet
till gemensk;rp i arbetct, cn f rigörelsc
rur en isolering.
Om Alva Myrclals frr.nrtiiisönsLrtn,
r,rttryckt i Morgonbris nr 1., 1965, att

alla barn f rån åtminstone 4 -irrsåldern
skall fä kostnadsfri vistelse i lekskola
under 5 timrnar om dagen (lialvdaghem) så skulle även de hemrrbetande
mödrarna till förskolebarn få nröjlighet
att ha halvtids förvärvsarbete utanför
hs
hemmet.

de nationella sektionertra bör på det
sätt som passar dem fira 2O-årsdagen.
De bulgariska kvinnorna utövade ett

srorstilar värdskap för delegattrna. Efter mötet fick de delegater som hade
möjlighet att stannå några dagar dess-

utom tillfälle att besöka en rlci ortcr
ute i landet.
Valborg $t,cnsson

neringen av kvinnorna. Också her finns
det s jöar av material att <jsa ur. Det
är med hänblick på nästa session i FN-

solidaritets-

urskotter för kvinnorättigheterne detta
material skall sammanställas.

konferens

Det blir tilfälle att återkolnma till de
f rågor som här berörts. Sammanf attningsvis kan sägas att det var ett myc-

ket intressant och viktigc möte som
holls i parlamentshuset i Sofia den 2026 oktober. Beträffande f irandet av
KDV:s 20-årsdag beslutacics att förlägga nästa rådsmöte till den tidpunkt
då 2O-årsdagen av federationens bilcian-

de infaller och att ge detta möte en
bred karaktär, genom att inbjuda andra
organisationer och enskilia kvinnor
utanför KDV att deltaga. Viclare beslöts
om utgivandet av en broschyr om
naturligtvis
KDV:s historia. Och

-

-

i Hanoi
Den 20 november genomfiirdes i
Hanoi en internationell solidari-

tetskonferens för Sydvie tnams
folk. Den hade samlat eti: stort

64 delcc:rtioner
- länder. 12 interrån 50 olika

deltagande
f

nationella organisationer deltog i
konferensen, bland dem Kvirrnor-

nas c{emokratiska världsfiirbund
som representerades av sirr generalsekreterare Rosa Iasovich-Pantal6on.

kåseriet:

tågterroristen
Vrd man framför allt minns från
sin barndoms skolutf lykter \rar
den underbara matsäcken eller

paus i korsordslösandet. Hans
svada skölier över offret som får
något panikartat i blicken och

massäcken som en del säger. Den
hade kvällen innan komponerats
av en kärleksfull och omtänksam

efter en stund blek och darrande

I axelremsväskans vaxdukskledda inre låg de konstfullt hop-

avskräckas. Han

mor.

vikta paketen:

smörgåsar med

ägg och ansjovis, skinka, prickig

korv och hästkött. Där fanns de
två hårdkokta äggen, sockerdricksf laskan, tern-rosen med
choklad och bleckdosan med
tunnpannkakor. Redan efter tio
minurers färd började skolbarnen
inventera förråden och efier ytterligare fem minuter var två
tredjedelar av dem slukade.
För de flesta vuxna människor
hör emellertid skolutf lyktsätarraseriet till ett förgånget stadium.
Så inte för tågterroristen. Kanske han aldrig fick vara med på

någon skolutflykt eller hur skali
man annars förklara hans beteende? För honom skulle nämligen
en resa förlora hela sitt värde om

den stora shoppingväskan fylld
med bananer, smörgåsar, wicnerbröd, gotter, termoskanna inte
fanns där tryggt placerad under
bänken.

Tågterroristcn slukar maten
n-red otrolig hastighet och efter
en halvtimma f ruktar man att
människan skall få kolik. Ovriga
medpassagerare som väckts av
hans pra.sslande och smaskande
följer intresserat, irriterat, fascinerat, med avsmak, avundsjukt (sätt
kryss för det som passar er!) hans
förehavanden. Barnen stirrar på

honom,

för barn har alltid

ett

föröclande intresse fcir ätande pers()n c-'r.

När shoppingväskan åter
på sin plats något slankig

står
och
tunn och en konfektpåse prasslar
i tågterroristens knä börjar han
granska sina medpassagerare. Han

kastar sig iiver grannen till vänster, som olyckligtvis gf ort cn

vacklar ut genom kupddörren.
Men tågterroristen låter sig inte

riktar sig nu till
mannen på bänken mitt emot.
Han pratar om allt: fotbollsseri-

er, parkeringseländet, släkthistorie r, vårsådden, avhästningen,

myntsamlande, tulpanodlingar
m. m. Han berättar om var han
kommer ifrån och vart han skall,
om sin familj och priset på den
nya överrocken. Sedan anställer
han korsförhör med de tappra
sorn finns kvar i kup6n, ingående enkäter som gör att passagerarna tror att de har hamnat i ett
testinstitut.

'fågterroristen har vidare rest
överallt och har minnen f rån
Yahimbo

i

Japan, Moorombishri-

silien ingår det i morgontoaletten
att tömma skorna på kackerlackor och skorpioner. Bayern har
gott öl och i Miinchen dricker
man det i vaser på en liter. I Spanien finns det gott om åsnor men
i Sudan har krokodilerna utrotats och i Venedig luktar det illa

i

augusti osv.

Tågterroristen finns såväl i första som andra klass. Ingenstans
undgår man honom/henne. Har
ni sctr fram mot en stilla färd
med en god bok eller tidningen
som ni inte hunnit läsa och råkar
ut för tågterroristen vill jag bara
i all anspråkslöshet rekommendera vissa försvarsåtgärder:
t. Titta honom/henne stint i
ögonen. Räck sedan ut tun€ian
så långt det går.
2. Be att få en smörgås eller n å.

3.

kii i Nigeria och

San Creato i
Chile. Och stormar, givetvis har
han varit med om stormar på Indiska oceanen, utanför Goda
Hoppsudden och på ryska stäppen, varifrån han raskt skyndar
över

till

vet

n:og adr!

alla

Bra-

Kraka

de pittoreska posthästar-

i

träffats någonstans, han/hon

5. Be honom/henne hålla käft.
6. Bryt upp från kupdn.
Med hälsningar

na i Vales. I Grekland är

miinniskor svarthåriea och

4.

E,rbjud honom/henne ett par
öronproppar med orden: Hi.r
är så stimmigt!
Le mystiskt, säg att ni har

kryss nr

1

lösningen skalL para redaletionen tillhancla scndst t!en t5 t'ebruari.
lösningarna belönas med bokpriser.
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