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Vi vet, att detta är möjligt
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GUNHILD IEGEN:

NEJ till

atombomben!
I Stockbolms-Tidningens ,Debattt'orum" publicerades den tB ianuari ett inlägg i atomvapent'rågan
Aa t'ört'attarinnan Gunbild Tegen,
vari hon t'örordade en t'olkomröst-

ning om sztensled dtomvaqen eller
ej. Frågan bör kunna t'ormuleras
enkelt, säger bon, t. ex. ,Viil ni att
Saerige skall skat't'a atomt)aPen? >
en

sorn kan besvaras med

-ja ellert'råga
nej.
Med t'ört'attarinnans illåtelse
återger vi här bennes artikel.
l\ / an förvånar stg över den Pass-va
lY I pessimism som behärskar allmänheten när det gälier atombomben'
Ofta hör man uttrYck som: - När
atomkriget kommer är allting slutl
Bäst att inte tänka På eländet. Man
kan ju ändå ingenting göra åt det!
Man tycker sig höra ekot av ett gammalt ord: Låtom oss äta och dricka, tY
i morgon skola vi dö.

Och vi äter och dricker och köPer

bil och läser i tidningen generalernas
påståenden att vi måste ha atombomber. Vår tredje, kanske fjärde
försvarsmiljard får gå till att göra eller skaffa en atombomb - med den
förorening av atmosfären och jorden
som försöken medför.
Och sedan är det väl meningen att
vi skali fälla dessa bomber eller avskjuta dem med raketer. Vart?
Det ser ut som de Planerande makternas och institutionernas mänskliga
redskap saknade fantasi att föreställa
sig vad det nya atomkriget innebär:

total ödeläggelse till evärdelig tid' En
amerikansk expert säger i Bulletin of
Atomic Scientists att den interkontinentala raketen försedd rned ett vätebombshuvud är det farligaste massförstörelsevapen som

hittills skapats. Det

,lönar sig, bara om man förser

dem

med atom- eller vätebomber. Dessa raketer är dock icke absolut träffsäkra,

varför man måste använda orena
vätebomber för att måIet skall förstöras även om bomben faller 20-30 km.
på sidan.

Måste vi inte protestera mot nägot
sådant medan ännu tid är? Protestera
mot att v i skulle tänkas använda sådana vapen. Ännu sri länge talas det
fijrsiktigt om >taktiska> atombomber
>bara, av Hiroshima-bombens styr-ka! Vi minns Hiroshimas barn.

*

V

i med våra

Pass 150 fredsår och

vår framgångsrika neutralitetspoiitik
borde sätta en ära i att avstå från
frambesvärjandet av Ragnarök.
Det tycks råda en bestämd skillnad

mellan allmänhetens inställning

och

åtskiltiga tidningars. Kan det möjligen

bero på att allmänheten till hälften
består av kvinnor, medan de ledande
redaktörsposterna är besatta med
män? Jag har ännu inte träffat en enda kvinna som vill att vi skaffar oss
om sådana finns
atombomber
- men
hoppas jag att de inte sitter i riksdagen.

Den allmänna opinionen skapas till

av tidningarna. Därför
är det så viktigt att tidningarna ger
allsidig informatlon. Det skadar inte
heller att de ibland ger plats när en
kvinna förmår sig till ett offentligt
känslor-rtbrott. Manliga ktinsloutbrott
offentligt. Månförekommer också
-

betydande del

ga minns säkert den gången då Inga
Thorsson talade mot svensk atombomb
rakt ur svenska kvinnors
i radio

hirirtan. Men föredömligt lugnt och
sakligt. Hennes manlige motståndare
avbröt henne gång på gång. Det märk-

liga var att den manlige
ledaren inte ingrep.

diskussions-

*

Här en parentes fcir att undvika
medvetna eller omedvetna missf örst:ind. Vi påstår inte att det är könsskillnaden som gör kvinnor mer fredliga och mindre hågade för massmord.
Det är snarare deras sociala status

som gör att flertalet kvinnor

ännu

,hindras, av barnavård från teknikens
intellektuella lekar. Det finns också
män som inte tror på krig och atomex. bland de 150 svenska
- t.
författare som protesterade mot svensk
atombomb. Notiserna om dessa författare har stått med mycket liten stil medan generalernas förslag firats på
bomber

ledarsidorna.

Vi har lyckligtvis genom samfällda
demokratiska intressen kommit fram
till en politisk uttrycksform där kvinnorna har samma möjligheter som
männen. Det är f olkomröstning e n. Ännu har vi inte ett fast folk-

3

Det behövs Ctt FORSVAR
f..
rof barn familjer och gamla!
D

[ å kvällen den 4 februari fick vi
veta att nu var äntligen förhandlingarna i försvarsfrågan slutförda
och saken klar: militärutgifterna
ökar till 2.700 miljoner om året och
vid automatiska kostnadsökningar
till ännu mera. Några herrar steg
fram i radion, tackade varandra och
uttryckte sin oförställda glädje över
att försvarsfrågan återigen avgjorts
>>ovanför partigränserna)> i den fu,llstcindi,ga enighetens tecken.

Det är en enighet i toppen. Folkets
mening är en annan
men folket
tillfrågas inte. Bakom -beslutet ligger
högsta militärledningens krav på ett
omröstningsinstitut, men början är
gjord. Och den har redan visat att
folkomröstning lämpar sig bäst i enkla
frågor som kan besvaras med ja eller
nej. T. ex. vill ni att Sverige skall

skaffa atombomber?

*

>>effektivare försvar>>. fnte behöver.
man fråga folket: det är ju militären
och politikerna som sitter inne med
sakkunskapen!

Freden gognos ei
genom rustningor
Den generation som upplevat två
världskrig har sett resultatet av den-

na

>sakkunskap>>.

För varje männi-

ska som bryr sig om att tänka igenom problemen måste det stå klart
att ett litet land som vårt aldrig
någonsin kan tävla med stormakterna ifråga om >>effektivt försvar)>, om
man med försvar menar de moder'naste och farligaste vapnen. Däremot

kan ett litet folk som vårt, med ett
och ett halvt sekels obruten fred
bakom sig, ge stora bidrag till fre-

redelser!

I

av den skatten. Redan den b februari

var sockret 20 öre dyrare i butiker_

Det blev ingen
stondordhöining
Barnbidraget steg till 400 kronor

den 1 januari. Samtidigt

ökade

mjölkpriset med 9 öre och tog

unge_

fär en tredjedel av barnbidragsök_
ningen. De återstående två tredjede_
larna 1är inte räcka till att täcka de

utgiftsökningar barnfamiljerna drab_
bas av g:enom de nya indirekta skat_
terna. Små barn lever ju inte bara
på barnbidraget

tvärs genom alla partier.

vägrade att ha något att göra
med mänsklighetens självmordsförbe-

det öppnats stora möjligheter för
barnfamiljerna att betala det mesra

betala prishöjningen på bensinen ge_
nom den fördyring av olika konsum_
tionsvaror som obevekligen följer på
varje höjning av bensinpriset).

ja eller nej. Här borde inte behövas
några extra miljoner till partipropaganda. Frågan om atombomben går

den

måste betala för att krigsmakten ska
ha några hundra miljoner till, så har

elräkningar blir högre, bensinpriset
stiger med en femöring (även den
som inte har råd att hålla sig med
bil har möjlighet att få vara med och

soning och erbjuda våra politiskt neufrala tjänster som medlare.
Vi kan samarbeta med Nordens folk
som har samma intressen som vi.
trn ljusning på denna punkt kom
från oväntat håll. på Ailantpaktsmötet i Paris i december 19b? avböjde
Norges och Danmarks statsministrar
atomvapenbaser i sina länder. Vi står
alltså inte ensamma i världen med
vår dårskap att vilja rädda jorden som
människans hem.
Vad vi behöver är en folkomröstning
om denna fråga som kräver ett enkelt

det

lek och inte inkomstens som bestäm_
mer storleken av den nya skatt vi ntr

kapp med de andra.
Skatter är inte populära och åt-

Ja, bara det att vi vägrar att befatta oss med dessa utrotningsmedel är
ett memento till alla kulturfolk.
Vi kan arbeta för fred och folkför-

och helst hela Nor-

annat har det föreslagits att familjer med bara ett barn ska fråntas
barnbidraget. . . Men det är som bekant skilinad på skatter och skatter.
Man behöver inte alltid nödvändigtvis direkt beskatta inkomsten, man
kan så att säga beskatta behovcn.
Och åtminstone på en del varor är
behoven lika stora antingen man har
10.000 i årsinkomst eller b0.000 och
mera. Ja, de kan till och med vara
större i 10.000-kronorsfamiljen än i
den med 50.000 kronor
nämligen
om den förstnämnda har- flera bar.n.
Och eftersom det är behovens stor._

na. Sprit, svagdricka, cigarretter och
läskedrycker blir dyrare, hushållens

det gör vi inte genom att rusta i

situation?

Vilken allvarlig manifestation

brukar tala högt och länge om hur
svenska folket dignar under skattebördorna och hur nödvändigt det är
att stat och kommuner sparar. Bland

dens och folkförbrödringens sak. Men

Om vi svarar nej, vad har vi då för
alternativ för Sveriges räkning? Har
vi någon uppgift i nuvarande världs-

vore om Sverige

minstone två av de belåtna herrarna

I många skoldistri,kt saknar n1,&n
fortlarande skolmå,lti,der för barnen.
Det cir bara ett au de må,nga områ,den diir en ordentlig upprustning
behöus.

även om det finns

folk som tycks -tro det .- utan på
det far och mor kan förtjäna. Löner_
na är fastlåsta genom det tvååriga
avtalet, så någon kompensation för
de nya prisstegringarna får varken
arbetare eller tjänstemän.
Det finns andra kategorier som
också sitter illa tilt. Vi tänker på
dem som måste klara sig på en
knappt tilltagen sjukpenning, kanske
i flera månader, på de gamia som
har folkpensionen att leva på, på

Större behov

av

UPPRUSTNING
på andra områden
Vid sitt sammanträde

sönda-

gen den 9 febr. gjorde SKV:s
styrelse följande uttalande:
Vi, beklagar den fru'ktansucirda eni,gheten mellan de lAra
>>clemokratiska>> parti,Iedarna' x

frå,ga onr att belasta suenska
f

olket med ytterltgare rust-

ningsutgifter. För oss ter det
si,g som en maskerad förberedelse ti,ll ett beslut onl en suensk
atombomb. Talet orn modernisering och lorskning för försua-

ret inger oss farhå,gor. Att det
gtiller atomuapen uertfi,eras bl.
a. aD Suenska Dagbladets kontmentar som gå,r ut på, att frå'-

gan orn en suensk atombomb
fallr,t framå,t.

Vi, citerar Dagens Ngheters
referat au herr Spd,ngbergs gttrande r, rtksdagsdebatten sonl
ritergaus i, radi,on lördagen den
8 februari,: >>Hr Spå,ngberg Ir&gade statsrå,det uart den niistan

utlouade parlamentariska utrednr,ngen onl f örsuarskostnaderna som clet talades ont, efter
1951 å,rs öB-plan tagtt utigen.
Personli,gen lovade han att yrka

auslag på den kom,rnande försDarsproposttionen och anui,sa
uiigar att anud,nda de entra
skattepengarna ttll battre iindamå,I.>>

ttll hr Spå'ngbergs upplattning att det fi,nns
Vt, anslute?' oss

större behoo au suensk uppru'stning på, andra områ,den.
dem som av olika omständigheter är
tvingade att leva på det minimibeIopp som heter socialunderstöd. Var-

ken socialunderstöden eller sjukpenningen ökar fast levnadskostnaderna
stiger och även om folkpensionen är
indexreglerad så lär det dröja innan
pensionärerna får någon >>kompensation>>. Tiil yttermera visso signaleras höjda brödpriser, smöret blir
dyrare . . .

Ett försvar för barnfamiljerna, för
de gamla och sjuka, för de handikaP-

pade i samhäIlet
det är vad som
i första hand behövs.

Innan det btir iurig nt lördelas kuarter och trappuppgångar.

Nar

mnru hia[p' dt
bT,,

det

resultot

I Göteborg, där arbetet för vår tidning är mycket välorganiserat, tiillämpas sedan länge metoden med kollektiv lösnummerförsäljning. Så många
som har tillfälle träffas en bestämd kväll och >>genomarbetar>> ett område.
Fredagen den 7 februari var 34 SKV-kvinnor från olika avdelningar i aktion
ute i Redbergslid. Få en och en halv timme såltle de 405 tidningar.
Efteråt samlades man till kaffe (det behövdes, för det var 16 grader kallt
den kvällen!) utbytte erfarenheter och gladdes åt det goda resultatet. Här
några synpunkter på den kollektiva försäljningsmetoden:
för vi
Gun Jansson, V:a Lundby: Sådana här träffar är alla tiders
har ju så roligt samtidigt!
Kirsten Persson och Svea Reinhardt i Bjurslättsavdelningen betonar att
arbetet med tidningen går mycket bättre när man har fastställda försäIjningskvällar. Då är man inställd på att just den kvällen får inget hindra
en att ägna tiden åt tidningen. Och det är väldigt stimulerande att vara så
många i arbete på en gång.
Iris Dahlin, Älvsborgsavdelningen: Det är väldigt värdefullt med detta
tidningsarbete, där man går ut och knackar på obekanta människors dörrar.
På det sättet kommer man nämligen i samtal om de mest ski'lda ting och
problem som bekymrar och oroar människorna.
fngrid Ahlberg, I(ålltorp: Speciellt för nybörjare i att >>knacka dörr>> och
sälja tidningar är den här metoden med kollektiva försäljningar väldigt bra.
När man ser vilka mängder av tidningar som kommer ut bara man är tillräckligt många som hjäIps åt, ja, då blir man inspirerad. och inställd på att
ta nya krafttag för vår tidning.
Inspirerande tycker också Margit Antlersson, Torpa, att det är när man
strålar samman så många för att ge sig ut på arbete i en stadsdel, alla i
samma ärende. Roligt! säger Sara Bengtsson, Kålltorp, och känner sej förvissad om att det här är den enda rätta metoden om man ska uppnå verkliga resultat för tidningen.
Det är första gången jag är med om en sådan här tidningsträff och det
har varit väldigt roligt, betygade Ingegerd Andersson, Ilögsbo, och förklarade att man på det sättet också lär sej känna medlemmarna i andra
VERA
avdelningar.

.ffi

Bodny öhman:

Fo' HENNES
**.fu

värdighet och

gd#t*s.
.

HANS
l{ar får ai nn trentk motsaarighet til[ " I ORDE|VS SALT"?
Hon

bodde i New Mexico. Hennes hus vqr
icke hennes. Blott blommorno kring det ögde
hon. Esperonzo vor hennes nomn och hon vor
trettiofem. Hon gick med sitt tredie born. Må

det icke födos, icke till dennq vörld, bod hon
till iungfru Morio. Och hennes dotter frågode:
ör du ledsen, ffiommo, ör du siuk?
Esperanza kiintpade för si,n och kuinnornus utirclighet nten
också för nftinnens. Rollen spelas ur: Rosaura Rcrueltas.

Då, tfr,rta,n tintligen kont på, borclet och ljusen
tcincles glönde Esperanza alla sina bekymnler.
s

hem,

till sonen som stormade in.
Dottern fick ingel svar.
sade hon

#

ffi
s,k

d o-\'

Låt tårtan vara, den skall vi

- upp när pappa kommer
skära

Tårtan kom inte på bordet då pap-

pa kom. Och ljusen vid krusifixet
blev inte tända. Det drog ihop sig till
strejk vid gruvan och pappa hade
annat att tänka på än sin hustrus fö-

,

delsedag.

Blir det strejk, Ramon ? fräga-

de- hon. Då tar de radion tillbaka. Vi
har bara en avbetalning kvar.. .
Och Ramon blev arg:

KVINNANS ITEL
Det är ditt fel, Esperanza, det

- du som vi,Ile ha apparaten. Avbevar
talningar är arbetarnas förbannelse.

F

Men som Esperanza bara hade radion att lyssna till alla kvällar hon
var ensam och Ramon arbetade på
att skapa en slagkr'aftig fackförening, en tillvaro för de mexikanska

gruvarbetarna som inte låg de ame-

rikanskas efter, så blev även hon
arg::

-

6

När skall er fackförening kräva

glad att se honom glad, glad att de
också någon gång kom ihåg henne.
Jag har varit så dum, sa Ra-

- och smekte sin hustru. Men det
mon,

var inte sista gången han var dum.
Att slåss för de mexikanska gruvarbetarna, att se >bilden i stort>> där
andra plottrade bort sig i detaljer, att
visa stålblank proletär klassolidaritet när bolaget sökte muta honom att

bli förman, att bekämpa strejkbrytare, hålla ut i fängelset när lejda
gangster sökte banka >hårdheten>> rlr
det förstod Ramon. Men
- inte fatta att hans hustru
han kunde
fuen6ry1

hade någon

rätt att blanda sig

i

strejkens ledning.

DE KUNDE JU SJÄI,VA

S'

-åt:

r**

K'.uinnornct öuertar stre ikuakten.

av bristande skyddsåtgärder bars
just fram ur gruvhålet.
Ramon och många arbetare med
honom vände sig lika sorgset bort då

varmvatten och samma. hygieniska
förhållanden åt oss som de amerikanska kvinnorna har

kvinnorna begärde att få bli strejkvakter. Det skedde sedan bolaget fått
domstolen att förbjuda gruvarbetares
strejkvakt på bolagsmark. Strejken
tycktes förlorad. Men kvinnorna stod
på sig. tr'ick fackföreningsmötet att
förvandlas tiil massmöte, där även
kvinnor kunde få rösträtt och trumfade igenom att de skulle få uppta
strejkvakten. Ramon och många med

?

VI HAR, DISKUTERAT
Den saken har vi diskuterat.
Men det är givet att frågan om arbetarnas säkerhet måste gå före. Varm-

vattnet får komma sedan.
Och Esperanza suckade: alltid
kommer kvinnornas krav i sista
hand.

Ja, så ungefär är upptakten till de
amerikanska gruvarbetarnas underbara film >>Jordens salt>>, filmen som
inte fick göras i Hollywood utan måste spelas in av amatörer, fria amerikanska arbetare, som har något att
lära oss alla. Filmen har visats i veckor redan på Sture i Stockholm. I
varenda by och litet samhälle med bio
här i Sverige måste kvinnorna se till
att f.ä upp den filmen. Den distribueras av Nordisk Tonefilm.

ENDAST DET FöR,FLUTNA?
En rescensent i en kvällstidning
tyckte att filmen skildrade förhållanden som tillhör det förflutna i Sverige. Men är det så? Enligt rnin me-

ning har den åtskilligt att lära

både

män och kvinnor hos oss.

Då tårtan kom på bordet och ljusen tändes hade mexikanen Ramon
först varit i fackföreningen för att
lägga upp taktiken tillsammans med
den amerikanske fackföreningsorga-

SE

Ramon och de andra ryckte resignerade på axlarna då kvinnornas dernonstration med varmvattenskravet
nådde fram. De kunde ju själva se
vad som var viktigast. Arbetaren Kalinsky som dödats i gruvan på grund

honom röstade emot.

Det var inte sista gången Ramon
var dum. Han förbjöd sin hustru att
vara med i strejkvakten, vägrade ta

Åucn gruuarbetarbarnen, m,era lglörda iin tndnnen för det nA& i
ti,den, ktintpade på, kuinnornas si,da.

Htir står de bak gctllret r, ltingelset
oclt, krti,uer nt,jölk &t Esperanzas
nyfödde

...

nisatören från gruvarbetarförbundet.
Esperanza hade gått och lagt sig.
Nej, han hade inte själv kommit ihåg
hennes födelsedag. Det var sonen som
påmint honom. Och de aktiva fackföreningsgubbarna och deras hustrur gjorde en >>mananita>> som Espetanza skulle minnas genom år. Ramon dansade med andra. hon kunde
ju inte som gick i sista månaden. Men
hon var inte ledsen utan bara glad,

hand om barnen, då hon till sist tvingade sig dit. Nej, han var ingen bandit, ville henne bara väI, tyckte inte

att strejkkamp och klasskamp var
kvinnogöra. Han hämtade förstås
barnen i fängelset då Esperanza häktades. Och han lärde sig vad det ville

säga att hugga ved fem gånger om
dagen för att få varmt vatten till

disken, tvätten, ungarxas badning.
Och han sa: det här skall vi ordna
så fort strejken är över, vi borde haft
med kvinnornas krav från början.

Nej, vi skall inte berätta mera om
filmen. Vi hoppas ju att alla våra läsare skall se den, se hur Esperanza
växte i kampen för att föra strejken
till seger när Ramon och de flesta andra arbetarna var redo att ge upp.
IIon kämpade verkligen med värdig-F'olfs. å sid.
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I besöket

g Bi,r g i,t Ja,nsson, Stockholm, Gerda Rosancler och Margit And,ersson, Luleå, santt liingst t. h. Bi,rgtt Johansson, Sundbgberg.

hos Arbet sm,arknadsstyrelsen delto

Anmäl er hns arbetsfbrmedli'gen
manar SKv-kvinnor efter besök hor arbetsmarknadsstyrelsen
IJ en dolda arbetslösheten
den man aldri,g ser några stffror
på,, den man stillan ltiser om r, tidnr,ngarna
tir ett stort och uerk- för tusentals kutnli,gt problem
nor t uå,rt land. Sdrsktlt i de norrIrindska ltinen tir kutnnornas möj-

Ir,gheter txll f örucirusarbete kolossalt begrtinsade, ja 7tå, stna
håll helt obeftntliga. Också, x

a mellansuenska jcirnbrukssamhtillen iir f örhållandet detsan'trna. Industrtn som finns drir
sysselsiitter uteslutand,e manlig
arbetskraft oclt uad som å,terstår
för kui,nnornd, tir att konkurrera
on1, de f å,taliga platserna på
brukskontoret, några stcidjobb
mfr,ng

o

ch but

i,k s

SKV har under senare år ägnat
dessa problem stor uppmärksamhet.
Lokala undersökningar, uppvaktningar hos riksdag, regering och lokala
myndigheter har bidragit till att
väcka liv kring frågan om den dolda
arbetslösheten. Nu senast har en delegation från förbundet haft ett sammanträde med byråchef Bertil

vid

Arbetsmarknads-

styrelsens lokaliseringsbyrå. Syftet
var att få en information om hur de
statliga myndigheterna ser på kvinnornas sysselsättningsproblem
aktuella situationen.

Det kärvare klimatet på

i

den

arbets-

marknaden gör att man inte kan ställa frågan om arbete åt kvinnorna isolerad från sysselsättningsfrågan som

I

vid

Norr-

bottens Järnverk, där 176 man ställts

utan arbete, är ett oroande tidens
blir bekymmersamt i
många familjer när far blir arbets-

tecken. Det

lös och mor inte har någon inkomst.

På sina håll står al,ltså frågan

om

arbete över huvud taget. Men när det

gäller att öka kvinnornas sysselsättningsmöjligheter är det ofta en fråga
som måste ses på något längre sikt.
Industrier uppstår inte av sig själva.
Det måste planering och myeket an-

nat tilrl. Därför får inte kravet
>>kvinnoindustri> skjutas

i

om

bakgrun-

den.

PRIVATINDUSTRIN

Det är ju synnerligen orationellt att
frakta inredningssnickerier, köksinredningar o. d. ända från Sydsverige
när man har råvaran helt inpå knutarna i Norrbotten. En rationell industri av detta slag skulle mycket väl
kunna sysselsätta kvinnor. Samma
är förhållandet när det gäller lättare
arbeten inom järnmanufakturen.
Landshövdingen i Norrbotten har
förklarat att det skulle behövas inte
mindre än 1,5 miljoner dagsverken i
skogen för fröinsamling och plantering. Sådant arbete blir givetvis sä-

songbetonat men skulle kunna ge
många norrbottenskvinnor ett efterlängtat titlfälle att stärka sina familjers ekonomi.

EJ INTRESSERAD

anst tillnr,ng ar.

J o h an s s on

helhet. Permitteringarna

Många ansträngningar har gjorts

från Arbetsmarknadsstyrelsens

sida,

berättade byråchef Johansson, för att

få större privata industriföretag _bl. a. L. M.,Ericsson och ASEA
att
förlägga nya filialer till N,orrbotten,
men utan resultat. Man måste nog
ändå räkna med att det som skarll göras i Norrbotten måste ske med stat-

liga investeringar. Det som för närvarande skulle kunna tänkas vore att
Televerket utvidgade sin industri med
en filial i Norrbotten i stället för att

anlita den privata industrins tjänster
i allt större utsträckning ansåg vi.
Några av de projekt som diskuterades med byråchefen var förädlingsindustrier baserade bl. a. på skogsbruket och på Norrbottens Järnverk.

NÄGOT STATLIGT YERK
KUNDE FLYTT.d NORRUT.

.

.

På tal om den aktuella flyttningen
av tobaksfabriken i Gävle berättade
byråchef Bertil Johansson att Arbetsmarknadsstyrelsen håller på och
undersöker möjligheterna av att placera något annat företag där. I sammanhanget framhöIl han att utflyttning av något statligt ämbetsverk
som sysselsätter kvinnor skulle kunna bidraga till en bättre balans mellan den manliga och kvinnliga arbetskraften. Längre norrut än Gävle kunde man dock inte tänka sig att flyt-

ta. För nedre Norrland håIler man
dessutom på att diskutera placeringen av en stor tvättindustri för försvarets räkning. Konkurrensen står

Men dn nndro pabudnn da?
N J är kyrkomötet i höstas debatterade
I \ trågan om kvinnliga präster fick
den oinvigde lätt förestäIlningen att
det för nejsägarnas del rörde sig om
rena själanöden: de kunde inte för sin
tros och sitt samvetes skull gå med
på något som icke hade bokstavligt
stöd i den heliga skrift. Och Paulus
säger ju att kvinnan skail tiga i församlingen

I Vecko-Journalens andra nummer
för året erinrar Christina Lilliestierna
om att evangelierna innehåIler åtskilliga andra kategoriska påbud än
det av Paulus uppställda som varit
kärnan i fejden om kvinnliga präster
eller ej.
>Den okunnige tar sig för pannan:
hur kunde en sådan storm väckas för
innebörden i några Paulus-ord, hur
kunde det komma sig att prästerska-

pet kämpade så benhårt för att inte
den exakta efterlevnaden av just des-

sa meningar skulle ifrågasättas, när så
många andra förbigås i största tysthet?> säger hon och fortsätter:
>De instruktioner Kristus riktar till

sina lärjungar
alltså till dem som
skall fortsätta hans
verk och vars efterföljare i rätt nedstigande led präs-

terna anser sig vara
är kategoriska.
De upprepas gång på- gång, slås fast i
enkla och lättbegripliga meningar. Men
det är absoluta, kompromisslösa krav
han ställer:
'Skaffa er inte guld eller silver eller
koppar i edra bälten', förmanar han.
'Vandra utan ränsel och med bara en
Iivklädnad, utan skor och utan stav.

rnellan l{ofors, Sandviken och

Oc-

kelbo.

SKV-delegationen påpekade hur
Hällefors gjort stora ansträngningar

för att få en industri för

kvinnor.
F rågan är alltjämt olöst, men på lo-

kaliseringsbyrån

är man väl förtro-

gen med förhållandena där och följer
enligt byråchefen uppmärksamt var-

je möjlighet till frågans lösning.

DET ÄR BARA STATISTIKEN
SOM RÄKNAS

För att återgå till Norrbotten så
redovisas vid årsskiftet 110 arbetslösa kvinnor. Låter ju inte så farligt.
Men en egen undersökning som Str{Vdistriktet gjort visade att enbart
Tempo i Luleå haft 2.000 arbetssökande de senaste åren.

Av

dessa

har 90 kunnat få ar-

bete inom Tempo. När samma företag öppnade ett varuhus i Gällivare för något år sedan anmälde sig

Sälj allt vad ni äger och ge pengarna
tiII de fattiga. Den som inte försakar
alit han äger kan inte bli min lär-

junge
'
Farväl prästgårdar och

biskopshus,

adjö tjänstepensron och sjukkassa, slut

med skattefri bil, representationsanslag och dyrortstillägg.>

Mer än en fryntlig kyrkoherde
på symöte skulle beteckna det som
>okristligt) om någon i dag förespråkade eller handlade i enlighet med
Jesu ord om att slita familjebanden, att

Iåta ,de döda begrava sina dödau, sä-

ger artikelförfattarinnan och tillägger:
>Rubbad och inte tillräkneiig skulle
säkert omdömet bli om den hr biskop

eller domprost som vid sina kalas följ-

de det enträgna råd Jesus ger dem:
'När du gör en middag eller aftonmåltid så bjud icke dina vänner eller
bröder eller dina fränder eller rika
grannar att icke de till äventyrs bjuda

dig igen och dig sker vedergällning.

Utan när du gör gästabud så bjud fattiga, krymplingar, halta och blinda'.,
Dessa påbud går som en röd tråd
genom evangelierna, stränga och kompromisslösa. Men över dem har lagrats
många ton damm, säger artikelförfattarinnan, så många att det vore en ur

kristlig synpunkt hädisk tanke att något enda av dem skulle tas fram vid
ett kyrkomöte, putsas rent och hållas
upp till beskådande: se detta är vårt
rättesnöre. Så som man gjorde med
Paulus ord om mannen som kvinnans
huvud

FÖR HENNES VÄRDIGHET. . .
Forts. fr. si,d. 7
het för sin värdighet, skrev tidningen
som tyckte filmen skildrade något

som tillhörde det förflutna i vårt
land.

Men Esperanza kämpade inte bara

för sin egen utan även för Ramons
och männens värdighet, mot att bli
slagen och hunsad, för kvinnornas
jämlikhet i familjen, för husmödrarnas inflytande på de fackliga frågor-

nas lösning, för att kvinnornas

so-

ciala problem skall betraktas som en
integrerande del av de progressiva
krafternas kamp. Än har vi inte upphävt kvinnoslaveriet i vårt land. Det
finns tusentals husmödrar som saknar vatten och avlopp, värmeledning-

ar. Det finns tusentals husmödrar
som får utföra ett alldeles för tungt
hemarbete. Och när mannen kommer
hem heter det: vad har du egentligen

gjort hela dagen ?
När kommer arbetarnas och tjänstemännens organisationer att genomföra den rättvisa åt kvinnorna
som bolagsherrarna inte är intresserade av ? När kommer kommunala
och statliga förvaltningar och företag att såtta kvinnor på de bättre betalda jobb som männen nu envist behåller för sig själva ? När skall man
avskaffa de diskriminerande lönegradsplaceringarna för kvinnorna?
När skall likalönen genomföras i industrin, familjeservicen byggas ut ?

Det kommer att ske först när
400 kvinnor som sökande. tr'ör någon
tid sedan utannonserades i Luleå en
l<öksbiträdesplats. 62 sökande fl'ickor

och däribland flera lågavlönade som
hade realexamen! Dessa siffror talar

sitt eget tydliga
En uppmaning

språk.

till alla kvinnor

som

Gå till arbetsförmedlingen och anmäl er även om ni
vet att det för närvarande inte finns
någon cha,ns a,tt fh förvärvsarbete.
Det är bara statistiken som räknas
och när den börjar motsvara verklig-

vill ha ett arbete:

heten kanske även andra än de närmas't berörda får upp ögonen för hur

allvarligt detta problem är.
Syftet rned SI{V:s besök hos Arbetsmarknadsstyrelsen var att bidra
till en aktivare lokaliseringspolitik.
Men det gäIler framför al,lt för de lokala avdelningarna att skapa opinion
ute bland kvinnorna för att tvinga
fram konkreta förslag och åtgärder.
BIRGIT JANSSON

kvinnorna själva inte bara kräver
detta utan tränger sig på och tar del

av ledningen i sina organisationer.

VI BEHöVER EN
SÅDAN FILM
Vi behöver även en progressiv film
om detta, en svensk aktuell motsvarighet till >>Jordens salt>>. Det finns
regissörer som kan entusiasmeras för
uppgiften. Om inte SF vill göra den
frågan gäller ju även detta bolags
-orättvisor mot kvinnorna
så finns
- oss indet andra möjligheter. Låt
tressera Sigrid Ekendahl, UIla Lindström och andra kvinnor med betYdelsefulla kontakter. Det är ju inte
alltid d e t att inte männen vill oss
väI. Det är med dem som med Ramon: de är bara så förtvivlat efterblivna i kvinnofrågorna, åinda tills vi
rycker fram och lär dem vad det betyder att kvinnorna är med i kampen för rättvisa åt alla arbetande.
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Den sDenska leunadsstandarden sttger. Varje
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bosttider

för uiild"i,ga surnrnor, ljuso och modernt inredda

,.,f.,

'q,tl

Itigenheter. Men uad, för-

slå,r en årsproduktton au

cirka 60.000

bostad,slti-

nar det enbart
i Stockh,olm står 108.000
genheter

r, bostadskön? Äuen on1,
Itrilften au dessa, enltgt
bostadsförmedltngen, iir
så,dana som önskur byta

Itigenhet, sri kuarstå,r
dock utt hela landets å,rsproduktron aD bostiider
knappast rticker txll att
ge alla dem t, Stockholm
son1, saknar egen bostad
en sådan. Dcirför dras ui,
tinnu med, en myckenhet
au slumartade bostrider,
dit bostadsbrtsten tutngat många ti,ll en strindi,g

Torkrind saknas. Bå,

sont torkning sker i köken uintertid ,

kamp mot fukt,
ochrå,ttor...

.

mögel

ÄN FINNS DET SLUMBOSTÄDER.

Att bn omodernt i fnlkhemmet
t\t
LV'lutt funderar på hur clet egentligen är med den omskrivna svenska
standarden när nan iite närmare
g'r'anskat Iägenhetsbeståndet i ianrict. För siffrorna som kommer fram
ar ganska avskräcl<andc och gör en

Hagalund byggdes vid tiden omI<ring sekelskiftet. Tomterna var billiga och många av Stockholms arbe-

tare tog chansen att skaffa eget.
Men det var ont om kapital

iörv€rnad. Sålunda saknar exempelvis
var tredje lägenhet ordentligt wc.
över en tredjedel av aila lägen-

heter måste betecknas som mer eller
mindre undermåliga. över hälften
salcnar el- eller gasspis . . .
Slumbebyggelsen är inte försvun-

gar.

ncn om dct är någon som tror så.
Den finns fortfarande. I Stockholm,
Göteborg, Malmö och otaliga andra
städer. Och ett bra exempel har vi i

Allt detta mästerligt skildrat

i förstaden Solna.
Hagalund är ingen specifik företeelse men det ger en bra bild av

lund.

bostadsläget. Bakom den pampiga

tätt intill varandra.

l0

av

honstnären Olle Olsson som gjort
Hagalunds träkåkar kända över hela landet. Han har fortfarande sin
bostad och atelj6 i hjärtat av Haga-

l<åkstan Hagalund

fasaden av en påkostad kommunal
shyskrapa klänger sig trärucklen

varje

- och
byggare var sin egen arkitekt
använde det material som stod till
huds. Resultatet blev ett parisiskt
gytter av kåkar. Snickarglädjen fick
fritt utlopp och det sparades inte på
g':asverandor, tinnar och torn, branta takfall och konstfärdiga utsirnin-

Kommunala och privata intres-

En ut: kå,karna ritl Spetsqatan, Iika

trist inrLti sont tttannå.

sen kolliderar
En sanering av Hagalund har länge varit påtänkt men hitintills har

-

T. lt. reclboclarna. Innanför den öppna dörren ltgger

>>d*ssen>>

i en lå,ng rad.

skall byggas just på deras tomt och
begär priser därefter. Staden har
dragit sig för att utnyttja sin expro-

alla förslag strandat på de privata
tomtägarnas inställning. Man vet att
Hagalund skall förvandlas till ett
modernt bostadsområde och naturIigtvis tror de flesta att ett höghus

priationsrätt och i stället köpt in
hus undan för undan. Dessa hus är
8:50 kostar en sock björkred. Det
blir n&got billigare on7 n1,an huglger
siiilu.

w,'

som reg'el också moderniserade och

.?v

uppvisar mer människovärdiga bostäder än de övriga. En viss nYbcbyggelse har redan startat och kåkstan omges av en kinesisk mur av
moderna hyreshus.

Att bo omodernt .
För en husmor som av

bostads-

bristen tvingats med sin familj till
kåkstan väntar en ständig kamP
rnot fukt, mögel och råttor. Många
av husen sahnar vatten och avloPP
och där sådant finns är det ingct
ovanligt att ledningarna fryser vin-

tertid. Då får hyresgästen vackert
vänta till våren då sol och värme tinar upp det frusna och under tiden
hämta sitt vatten i grannhus eller
pumpar. Bekvämiighetshusen (vilket
ord för kåkstans små uthus!) skickar ingen vettig mor sitt barn till

Hu.srnors första jobb ont, nlorgna,rna^ Hon har en 6 må,naders baby, det gd,lle.r

att få

tr.pyt

t'iirmen

sfr'

snabbt som' möili'qt.

under kalla vinterkvällar. >>Hagalunds hjäItar> släpar fortfarande på
sina svarttjärade tunnor från bakgårdarna. . . När kylan sätter åt
måste kaminer och kakelugnar
sprängeldas för att temperaturen
skall hållas dräglig. Och ändå kan

il

Vi kvinnor r'ärlclerr ör'er

i;1"äJääi#;Ä;r;;-... ;

E
I ramför mig ligger en liten packe

Fortsätter vi åt sydost med handen på kartan ned genom Egypten
kommer vi till Sudan, det väldiga,
glest bebodda land, som så nyligen

Det är meddelanden från sekretariatet i Berlin om vad som sker eller
just nu skett inom olika kvinnogrupper på skilda platser i världen, om

vunnit sitt oberoende. Sudanesiska

blad av det slag som varje månad
brukar hamna på redaktionens 6ord.

strävanden och åtgärder för mer
rättvisa och ett bättre samliv män-

Fukt och mögel i, kigenheterna.

.

.

det hända att kaffeskvätten frusit i
pannan på morgonen. . .
Många inbillar sig att det är >billigt> att bo omodernt. De flesta, som
en längre eiler kortare tid bott i någon av kåkarna, svarar nej. Och det

niskor emellan, för barnens bästa,
för fred mellan nationerna.
Det är en intressant läsning. I
Italien har flertalet kvinnoföreningar
sammanslutit sig i kampen för lika
lön för lika arbete. Lönerna i Italien
är läga och kvinnornas ligger betydligt under männens vare sig det gä1ler en lärarinna eller en fabriksarbeterska.

sedan 9O-talet. Genomgjutna korkmattor kostar er 850 kr. Målare och
hantverkare höjer summan till 1.200
kr. Så måste ni anskaffa ordentliga
värmekällor
täljstenskaminsr

kan knappast anses billigt.

Alla kategorier bor i
slummen

Människor av alla kategorier finns

i kåkarna. De flesta av dem har
tvingats dit av bostadsbristen. Och
de kämpar förtvivlat för att komma
därifrån. Ilantverkare, yrkesarbetare, kontorsfolk o. s. v. De flesta av
dem skulle mer än väl ha >>råd>> att
avvara kåkstans >billiga>> hyror.
Förvånansvärt nog så är inte hälsotillståndet så dåligt. Men man får
12

nas rättigheter och förpliktelser som

medborgare. I en annan skrivelse
föreslås inrättande av kindergarten
för de yngsta barnen.
Från Mexiko
vars kvinnor fick
rösträtt 7952 -- -föreligger en rapport
från den första konferens av kvinn-

som det indonesiska kvinnoförbundet
höll i september och förberedelser för
den internationella kongress samma
förbund planerar. f raden av positiva beslut finns dock något från vilket man måste ta bestämt avstånd:

och de går på- 360 kr och drar vidare

månadshyra på 256 kronor! Och det

av ett memorandum som tillställts
den kommission som har i uppdrag
att utarbeta landets nya författning.
En dylik skrivelse insändes till kommissionen redan i januari 1957, men
tydligen utan påföljd. Det är en vädjan om fullt erkännande av kvinnor-

liga yrkesarbetare som hållits i landet, vari deltagit ombud från samtliga 29 medlemsstater, från fackföreningar, politiska partier och övriga
organisationer. Dc belgiska kui,nnornas sclnlntanshttntng för uiilfiird, och
fred, har sänt ut ett frågefomulär i
olika punkter angående familjernas
Ievnadsförhållanden, avsett att tjäna
som utgångspunkt för eventuella
framställningar till parlamentet.
Från Sydafrikanska unionen skriver man om de senaste faserna av
den strid mot >>apartheid> och rasförföljelse, där många vita kvinnor
slutit upp på de färgades sida, och
från Indonesi,en om en konferens

är lätt att belysa med ett exempel.
Antag att ni hyr en omodern trerumslägenhet i kåkstan. Grundhyran
är inte stor: 1.032 kr per år. Men ni
måste sätta bostaden i skick innan
ni kan bo där med era barn. De
gamla kvistiga trägolven måste täckas över. Inte heller kan ni ha kvar
originaltapeterna som hänger där

en merkostnad av elenergi på 40 kr
per månad. För köksspisen får ni
köpa ved ä 8:50 säcken. Familjen
som gett mig detta exempel noterade att den det första året hade en

kvinnors förening sänder oss kopian

den uppmaning som decemberkonNrir det iir kallt lryser uattenlednrn-

gressen tillställt landets regering att

på,

de skyldiga till attentatet mot pre-

väl antaga att åren och frostiga

döden. Kan dödsdomar någonsin verka utjämnande och försonande ? Är

garna. Då, få,r man hiimta uatten
annot hå,11.

vintrar härdat invånarna.
Vår standard är inte alltid överenstämmande med de imponerande
kulisser vi visar gästande, utländska
studiedelegationer. X'ör större delen
av oss finns inget ultramodernt,
centraluppvärmt Vällingby. Så nog
återstår det ett oerhört arbete innan
den svenska bostadsfrågan fått sin
lösning.

Arne öi,jen

sident Soekarno måtte dömas till
detta ej en av de punkter där vi
kvinnor borde kunna

Itali,en

enas?

Sudan

Mentko
Indonesien
Belgr,en
Syda,fri,ka
- fyra världssom vi- ser röster från

-delar, förmedlade till oss under de
sista två månaderna av 1957. Vore
det inte skada om inte något av detta också skulle nå fram tilM Kvinnors läsare ? Redaktionen har därför
tänkt sig att i varje nummer under

VETTIG
SPARSAMHET
A,T

J \" tir ui, redan ett stycke

t'nne

det nya å,ret med dess må,nga
cr,rbetsuppgifter. Vi har böriat plapå,

nera för uåra distriktsmöten, för
KDV:s kongress, å,rets förbunds-

möte, studiedagar och mYcket an'
nat.

Den ekonomtska planem'ngen iir
tnte den mi,nst ur,kttga. Vi, utnYttjar uå,ra möjligheter till tnkomst
genonL lotterter och fester au olt'ka
slag. Men då, ui, nå,gorlunda stikrat
uå,r ekonomt,

bltr ui ofta

onödigt

uåra möten
börjar dtskutera möjh'gheten att
sd,nda ombud, ttll det ena eller andra mötet hå,ller ut, hårt om slantarna. Kanske någon stiger: Det tir
onödtgt, ut, har i,nte rå,d att ge ut
så, mycket pengar nu, inte har ui
nå,gon nytta au det heller. Det iir
bcittre att ui spar uå,rd Pengar.
Naturligtuis ska ut' ua,ru, sq&rsa,n'Lnl,a,) r.r'issf cir det bra med en
god kassa. Men det rir tinnu bcittre
med entusiosf iskn och uiilt'nf ormerade medlemmar. Det d,r de som
f ör uå,rt arbete framåt, det d,r de
sonl tir audelntngens största tillgång, uiirdef ullare iin uå'rt euen'
tuella sparkapttal.
Då, ut, deltar t en konferens eller
kongress, lyssnar till föredru,g och
dtskusszoner eller samtalar med
andra SKV-kutnnor får ui liksom
en sttmulerand,e tniektton. Vr' reser
hem med nAa impulser och ett
öuermå,tt au arbetsuilia. Har kassan bltutt mager fi,nner ut' På nYa
uturigar att reparera skadan.
Lå,t oss dtirför glatt och ui,lli'gt
satsa på, uåra medlemmars utbild,ntng och på, uårt deltagande i, olt'ka
sammankomster. Då få,r ui den
allra btista rtinta:
Framgå,ng t, uå'rt a,rspq,rsanxnxa. Då, ui, på,

be

t e'
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Vi diskuteror:

l"

^L
Loner ocn
deltidsarbete

(,',ilit

Nyligen läste jag i en tidning att
för industrin i dess helhet har klyftan mellan männens och kvinnornas löner varit ungefär 30 |s under
efterkrigstiden. 1949 var klyftan

som minst; då var kvinnolönerna
?1.3

ulo

av männens. Sen

vidgades

klyftan igen: 1952 hade de bara 69,6
%, 1955 var siffran 69 jämnt och
1956 var den 68,9.
En del av skulden till denna otillfredsstäIlande utveckling har vi att
srika i den s. k. löneglidningen.
hävdas det. Männen har bättre
möjligheter än kvinnorna att pressa
till sej högre löner än vad avtalen
stipulerar. Här spelar kvinnornas

bristande yrkesutbildning in,

sägei:

man. Det är otvivelaktigt riktigt,
men, men.. . *

En manlig arbetare vid en metallfabrik i Stockholm berättade
för mig att en av hans kvinnliga
arbetskamrater fått en hjärtattack
och handlöst måst föras till sjukhus. Han var djupt skakad av hän-

delsen och av denna kvinnas

öde.

Så här berättade han:
fyrtio, men ser ut som
- Hon är
femtiofem, så trött, mager och sliten. Hon är gift och har tre barn
i skolåldern. När skatten dragits
från mannens veckolön återstår 150
kronor; det kan en familj På fem
personer inte leva av. Hon och jag
giir precis samma arbete och har

betalt per styck, men med

den

skillnaden att hon har 30 öre mindre än jag för varje styck. Det är
i fYra
ett mycket tungt arbete

-

timmar i sträck sitter man bitjd
över arbetet och anspänner sej till
det yttersta. Ungefär 4 styck klarar
vi per timma. Med det kommer jag
upp till 6 kronor i timman, medan
hon för sina 4 styck bara får 4:80.

ANNA srRöM

Fast hon alltså utför lika mYcket
arbete som jag har hon en tia mind-

detta år ägna en sida åt rapPorter-

re i dagsinkomst. Vilka extraförtjänster för bolaget!

na, kanske i allmänhet så, att vi kan
komma att se en rapport mot bakgrunden av de förhållanden under
vilka kvinnorna i det land som sänt
den lever och arbetar.
Låt oss i nästa nummer börja med
Meniko.

l/,
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Den här kvinnan som bröt samman under arbetet och hamnade
på sjukhus, hur ska hon klara upP

f!

sin situation när hon kommer

På

aia,-,t-,,-()-()-.-.-(t-()-.-(,-r,-(t-()-.-()-()Gi)-()-()c()-()-()-()-1)-,rr

benen igen'l En hjär'tattack är en
allvarlig historia. Att gå tillbaka
till det tunga arbetet igen kan dct
knappast bli tal om, även om det
skulle stå öppet för henne. vilket
inte är så säkert. Att hennes fysiska och psykiska krafter från början
var mindre än de manliga kamraternas är inte bevisat. Det som iir
bevisat är att hon hade en mycket
större arbetsbörda än sina manliga
kolleger: hon mtiste sköta ett hem
också och tre barn (och en manl)
som måste ha mat och rena kläder

och rent omkring sej. V:ir sagesman berättade att hon på hans fråga om inte mannen hjälper tiII med
sysslorna i hemmet medlidsamt
skakat på huvudet och sagt att ,det
faller honom inte in,.

*

Ett deltidsarbete skulle

kanske

vara lösningen på den här kvinnans
problem. Kanske skulle 4 timmars
arbetsdag ändå ge det tillskott

till

mannens inkomst som behövs för

att ekonomin ska gå ihoP? Om deltidsarbete stode att få. Och om hon

finge betalt för det arbete hon
gör . . . Men för att det ska ske
krävs det att den vrede vår sagesman gav uttryck för när han skildrade hur kvinnornas arbetskraft utnyttjas i industrin mot underbetalning, hålls levande också vid fackförenings- och verkstadsklubbsmiitena. Sist och slutligen åi:r det dock

inte arbetsgivarna ensamma som
avgör såna här frågor. I den andra vågskålen ligger arbetarnas
mäktiga fackiiga organisationer.
Det kan och får inte vara de kvinn-

liga arbetarnas ensak att hävda
kravet på lika lön för lika arbete.
Eller kravet på deltidsarbete åt
kvinnor som har hem och barn att
sköta.

Britta
{r

r3

Barnens egna sidon:

pip,
/4usen
öuenlU,
prdn det luftiga sommarhuset har den lilla
r musen Pips flgttat in t, sin under jordi,ska
liigenhet. Diir nere har hon gott om, mat som
hon sam,Iade thop m,edan uridret uar hyggltgt. Nu
bereder hon sej att öuerutntra nere ,i, jorden.
Få,glarna kom tnte ltingre lör att picka i, sej
frön. Den kalla ui,nden uirulade au hjtirtans lust
öuer ön. Pi,ps började bli, utildigt tjock. Och hon
bleu slö också, alltför slö lör att röra på, sej. AlItlnera stillan ltimnade h,on sin hå,la nere i, iorden.
I-;
r n morgon såg hon att ingången
| , till hennes våning var alldeles
igenmurad. Hon krafsade undan den
kalla, mjuka snön och gick ut.
HeIa marken var vit. Snön glittrade
i solskenet. Kylan sved i den lilla musens nakna fötter. KöIden härskade
överallt.
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två fulla skafferier. Inte anade hon
heller vilken olycka som snart skulle

Det skulle ha gått illa för vår tilla
mus om hon inte hade samlat mat i
förväg. Hur skulle hon nu kunnat krafsa fram kornen ur den djupa, kalla

drabba henne.

snön?

En kall vinterkväIl satt två barn
vid den varma kakelugnen.
De små djuren har det svårt nu,
sa den lilla systern. Kommer du ihåg
lilla Pips? Var kan hon vara nu, tror

Altt oftare övermannades Pips

av
sömnen. Nu Iämnade hon inte sitt sovrum på tre dagar, hon bara sov hela

tiden. När hon vaknade begav hon sej
till sitt skafferi, åt sej ordentligt mätt,
och sedan sov hon igen flera dagar i
ett sträck. Ut i friska luften gick hon
aldrig nu.
Hon hade det gott under jorden.
Hon låg på en mjuk bädd och rullade

ihop sej till ett litet mjukt, varmt
nystan. Hennes hjärta slog allt långsammare och tystare. Hennes andedräkt var svag. Hon bara sov, mjukt
och stilla.
Dvärgmössen sover inte hela vintern,

sä som murmeldjuret eller hamstern
gör. De magrar medan de sover så
länge och de börjar frysa. Det gör att
de vaknar och då beger de sej till sina

skafferier och äter.
Pips kunde sova lugnt: hon hade ju

14

./1
'3--

ETT HEMSI{T UPPVAKNANDE
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Men lova då att du inte rör hen-

ne utan ger henne åt mej, sa flickan.
- Gärna för mej, lipsill, sa brodern.
Samma kväll satte han ut en råttfälla i skafferiet. Och det råkade vara
samma kväll som Pips vaknade nere
i sin håla. Den här gången var det

inte kylan som väckt henne. I sömnen
hade hon känt något tungt över sin

rygg. Hon trycktes ner av jord och
fallit in
och täppt till korridoren.
sn<i. Taket river henne hade

- Jä, säg det, svarade brodern
lugnt.
Hon har säkert för Iängesen
råkat i klorna på något annat djur.
Flickan snyftade till.
- Vad är det med dej? frågade bro-

Nu gäIlde det att handla snabbt: köIden är inte att leka med.
Först måste hon skynda sej till sin
källare och äta sej mätt på korn; är

Det gör mej så ont om den lilla
musen,
hon var så mjuk och så

Lilla Pips kröp upp på marken
och sprang över snön fram till sin
källare. Men runtomkring var det fullt
med små djupa håI i snön, det var spåren efter rådjursfötter. Gång på gång
föll Pips ner i ett håI, tog sej upp
och föll ner i nästa håI. Och när hon
kom fram till den plats där hennes
vinterförråd var nergrävt fick hon se
att där var bara ett stort, tomt håI.
Rådjuren hade inte bara förstört

dern förvånad.

vacker

-

Det var allt något att sörja över!

Jag ska sätta ut en musfälla
du få hundratals likadana.

-

så kan

- Jag vill inte ha hundra, sa systern. Bara jag får en, en sån där liten
söt och gul mus
__ Vänta du bara, dumsnut. Det kommer nog en sån också i fällan.

man mätt känner man sej varmare,
då kan kölden inte döda en.

hennes underjordiska våning, de hade
också ätit upp hela hennes vinterförråd.

OVNN SNö OCH IS
Pips lyckades nosa rätt På nagra
korn som rådjuren trampat ner i
snön. Maten gav henne krafter och
värme och åter höll sijmnen på att

tecknade sig som en skarP fläck mot
den glittrande, blåvita isen och månskenet gjorde att hon inte kunde gömma sej för fiendens ögon.
Skuggan sänkte sej över lilla Pips.
Krökta klor borrade sej smärtsamt in
i hennes kropp. Ett starkt slag träffade henne över huvudet. Pips fcirlorade
medvetandet.

övermanna henne. Men hon kände På

sej att om hon nu lade sej att

sova

skulle hon aldrig vakna mer, då skulle
hon dö i snön och kylan. Därför ruskade hon på sej och biirjade springa.
Vart? Det visste hon inte själv. Hon
sprang alltid dit nosen råkade peka.

Det började redan bli natt, månen
stod högt på himlen och snön glittrade. Pips sprang ända tills hon kom till
flodstranden. Där blev hon stående.
Sluttningen ner mot floden var ganska
brant. Nedanför låg en mörk, djup
skugga, och där bortom glänste den
breda isbetäckta floden. Pips vädrade

oroligt. Hon var rädd att springa
över isen. Vad skulle hon ta sej till om
någon upptäckte henne mitt ute på
floden? I snön kunde man åtminstone
gräva ner sej när fara hotade.

Bakom henne fanns bara utsikten
att hungra och frysa ihjä1. Framför
henne Iåg kanske möjligheten att finna
rnat och våirme någonstans. Och Pips

sprang framåt. Hon klrittrade ned för'
sluttningen och Lämnade rin, där hotr
levat lugn och lycklig så liinge.
Men ett par onda ögon hade redan

upptäckt henne. Knappt hade hon
hunnit fram till mitten av floden förrän en hastig, ljudlös skugga förföljde
henne. Niir Pips tittade bakåt slig hon

EN OLYCKA KOMMER
SÄLLAN ENSAM
Det var alldeles mörkt när PiPs
vaknade upp. Hon 1åS på något hårt
och ojämnt. Huvudet värkte och det
sved i såren, men det var varmt. Medan hon slickade sina sår började hennes ögon vänja sig vid mörkret.
Hon såg att hon befann sej på en
plats med runda väggar som fortsatte
hrigt upp. Något tak kunde hon inte
se, lnen högt ovanför hennes huvud

skymtade en stor öppning och genom
den trängde gryningsljuset ner. Pips
tittade efter var hon hamnat och rusade förskräckt upp. Det visade sej
att hon hade legat på döda möss. Det
var flera stycken möss och alla 1åg
stela och döda. Tydligen hade de redan
länge legat där.

Skräcken gav Pips krafter.

Hon

Hennes sår var inte dödliga,

men

uggleklorna hade sårat henne i bröstet,
så att hon hade lite svårt att andas ntir

hon sprang.
När hon vilat lite och började andas
regelbundet igen så upphörde ocksir
det konstiga pipandet i strupen. Hon
åt sej mätt av den bittra barken på
buskarnas grenar och sprang sedan vidare. Hon hade bara en tanke: att så
fort som möjtigt komma bort från
denna hemska plats. Hon sprang och
sprang, men bakom henne blev det en
liten stig kvar det var hennes spår.
Och när vår- lilla mus hade hunnit
fram till skogsbrynet, där det stod ett
stort hus med rykande skorsten och
omgärdat av ett staket, d:i hade räven
redan hittat hennes sprir'.
Räven hade ett mycket fint viiderkorn. Han visste genast att musen
hade sprungit förbi där alldeles nyss
och satte efter henne. Hans röda
svans lyste mellan buskarna och han

sprang naturligtvis mycket, mycket
fortare än musens små ben orkade.
STACKARS MUSIKANT!
Pips anade inte att räven var henne

i hälarna. När därför två

gläfsande

klättrade uppför den skrovliga, branta
väggen och kastade en blick ut. Runt
omkring stig hon bara snötäckta grenar och under henne fanns bara buskar. Pips befann sej i ett träd: hon

hundar rusade emot henne trodde hon
att hennes sista stund var kommen.
Räven vände blixtsnabbt. Hans röda
svans syntes ett hastigt ögonblick, så

tittade fram ur en fördjupning i

diga språng rusade hundarna rätt över
huvudet på Pips och försvann in i

trädet. Men vem som dragit henne dit
och kastat ner henne, det fick hon
aldrig veta. Och hon rådbråkade inte

sitt förstånd med att räkna ut det
utan skyndade sej att fortast möjtigt
komma därifrån.
Så här hade det gått till. På isen
hade en uggla förföljt henne. Ugglan
hade slagit till musen i huvudet med
sin näbb, slagit sina klor i henne och
flugit till skogs med henne.
Lyckligtvis var ugglan mätt just då,
så mätt att hon inte hade plats för
minsta lilla mus i magen. Därför be-

slöt hon att Pips skulle hamna i
skafferiet. Ett sådant hade hon nämligen i ett gammalt ihåliet träd. Där hade hon ända sedan hösten samlat förrird, så där 1åg redan ett dussin döda
möss. På vintern är det ofta besvärligt att få tag i mat och till och med
bara en lätt skugga på isen. Hon visste inte ens vem det var som förföljde
henne. Förgäves tryckte hon sej platt
mot isen, så som hon brukade göra när
fara hotade. Hennes gttlbruna päls av-

skulle: det pep sii underligt i struperr.

sådana nattliga rövare som ugglorna
måste ibland svälta.
Den här gången hade Pips haft tur.
VäIbehållen kom hon ner på marken
och kilade in i buskarna. Först här

märkte hon att allt inte var som det

var han försvunnen i skogen. Med våil-

skogen.

Pips nådde fram till huset utan vidare äventyr, slank in under trappan,
och fann ett hål där hon genast tog sej
in. Det första hon mrirkte härnere var
en stark lukt av möss.
Varje djursort har sin egen lukt;
mössen känner skillnad på varandra
genom lukten på precis samma sätt
som vi människor kan skilja på var-

andra genom utseendet.
Därför visste Pips att det levde möss
här som var av en annan sort än hon
själv. Men det var möss i alla fall och
Pips var ju också en mus. Hon blev
lika glad som Robinson när han återvände till människorna från sin obebodda ö. Hon började genast att ieta
efter de andra mössen.
Men det visade sej att det alls inte
var så enkelt att hitta dem. Lukt och
spår efter andra möss fanns överallt,

men ingenstans hittade hon

några

möss.

I taket på trossbottnen hade mössen
gnagt flera håI. Pips tänkte att mös-
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aYdelningar
p ii annan piats i detta nummer läser
' ni om hur man i Göteborg pir ett
fiiredömligt sätt ordnar lösnummerfiir'-

säljningen av Vi Kvinnor. Men tro
därför inte att vännerna där nere
glömmer bort prenumerantvärvningen.
I skrivande stund är deras prenumerationsupplaga 766 ex. och att de frivilligt skulle lämna ifrån sej förbundets
vandringsfana är uteslutet. Deras starkaste konkurrent är f. n. Norrbottensdistriktet, som hittills har 956 prenu-

meranter och inte visar nrigra tecken
tili triitthet. Men var blir Stockholm
av i kampanjen? Ännu är icke fjoltirets prenumerantsiffra på långt när
uppnådd. Och det är också andra di-

strikt

som måste öka takten om de ska

ha några chanser.
Sir några plock ur högen av lappor-

ter från avdelningarna.

Nå,gra aD deltalJa,rna, t,

Kirunaau-

delningens studi,eci,rkel.

Många av avdelningens övriga medIemmar är förresten med i socialt arbete genom att de frivilligt går ut och
hjälper gamla, sjuka och mindre bemedlade människor som behöver ett
handtag.

FRÅN AVESTA
kommer en lång och innehållsrik rapport, där vi bland annat får veta att
SKV-avdelningen samman med Avesta

I VETLANDA
har virr avdelning startat en studiecirl<el i iimnet ,Den nya socialhjälpslagen,. Cirkeln, som är anmäld till ABF,
ledes av fru Bojan Lindhe, avdelnin-

gens energiska ordförande, som för övrigt iir mycket socialt engagerad och
frlrn och mcd denna säsong ansvarig

fiir ABF:s barnfilmklubb i

Vetlanda.

Deltidsarbete aktuellt
debattämne i Karlskoga
Vid sitt senaste möte hade Xtitrr]rnas samarbetskommitt6 i Karlskoga
frågan om deltidsarbetet uppe till debatt. Det skedde på SKV-avdelningens
initiativ och det var Britta Andersson
friin SKV som inledde debatten med
en i)versikt över de utr:edningar som
gjorts om kvinnornas möjligheter till
deltidsarbete. Såväl de anstäIldas som
arbetsgivarnas argument i frågan be-

lystes och utifrån egna erfarenheter

som förvärvsarbetande husmor framhöIl tal. de önskemål som många nu
heltidsarbetande kvinnor har.

Efter inledningen föIjde diskussion.
Dii man allmänt ansåg frågan vara av
stor vikt, beslutades att man i varje
enskild organisation skall fortsätta diskussionen.

sen bodde kanske däruppe, så hon
klättrade upp för väggen, tog sej in
genom ett hål och befann sej i en
visthusbod.

Forts. t ncista
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I(ooperativa Kvinnogille inför julen i
ett upprop vände sig tili föräldrar och
mulsmän med en vådjan om att icke
l<iipa krigsleksaker till barnen.

PÄ SESKARO
långt i norr har vi en avdelning med
42 medlemmar. Mötena blir mer och
mer välbesijkta, skriver ordföranden,
fru Lova Mäki. Vi inom styrelsen
fiirsirker komma med nya tips för att
g<ira mötena så intressanta och trev-

liga som möjligt. Vår avdelning har
arbetat mycket för tvättstugefrågan på
Seskarö. Det ser mörkt ut men vi tänker inte ge oss. (Nej, tacka för det.
Sir fint som de samman med andra

I<vinnoorganisationer drev igenom att
vatten- och avloppsfrågan äntligen
Irjstes. Red:s anm.). Nu har vi i alla fall
fiitt till stånd en tvättstugekommitt6
med representanter från alla kvinnoorganisationer på platsen. Den ska nu
undersöka möjligheterna till försöks-

teckningar på andelar till en andelstviittstuga.
MALMO-AVDELIYINGEN

rapporterar att den var mycket verksam under folkomröstningskampanjen.
Den genomförde också i fjol en petitionsrörelse mot prisstegringarna och

samlade inom ett enda område
Persborgsområdet 500 namnunderskrifter som tillställdes regeringen.
En studiecirkel i Brevskolans kurs
,Kvinnan i familj och samhälle> är i
gång inom avdelningen. Den är ansluten till ABF. Vidare nämner man ett
besök hos systerorganisationen i Köpenhamn som ett 20-tal medlemmar
deltog i.

l.r

1.. l.

I

r

)r0r graoje var oer
i SKV-avdelningen i Jönköping när
man för första gången kunde håIla
möte i stadens nya Folkets Hus. Länge
har föreningslivet i Jönköping varit
bedrrivligt vanlottat på lokaler. I och
med tillkomsten av det nya Folkets
Hus har det skapats möjligheter inte
bara för en bättre inre föreningsverksamhet utan ocksti till trevliga
sammankomster av olika slag.
>Premiären> för SKV-avdelningens
medlemmar och deras familjer gick av

stapeln den 2 november i den s. k.
Stjärnsalen. Trots att >asiaten> härjade våldsamt vid den tidpunkten lyckades man samla ett 40-tal deltagare.
Avdelningens ordförande, fru Aina
En gdahl höll ett kort tal om SKV:s
strävanden och uppgifter, andra med-

lemmar underhöll med deklamation
och sång. Axia och Karin stod vid
för det bjöds på nyvåffeljärnen
gräddade våfflor till kaffet. Och eftersom man samlats till >familjekväll> och
stämningen var glad och otvungen
blev deltagandet livligt när man satte
i gång med ,20 frågoru efter välkänt
mönster och sedan gav ordet åt de
"oförberedda talarnas klubbr.

*

Ett lyckat

möte

genomförde SKV-avdelningarna i
Stockholms södra ytterområden den

11

febr. Dr Andrea Andreen talade om
sitt besök i Hiroshima och filmen >Hirashimas barno visades. Ett lotteri till
förmån för algeriska flyktingar inbringade 75 kr. Vid mötet antogs ett uttalande att tillställas Frankrikes regering med anledning av det franska
överfallet på den försvarslösa tunisiska byn Sakiet-Sidi-Jussef.
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smeten och grädda i 250 gr. ugn i

15-20 minuter. Värm under tiden I
eller 2 burkar små ärter i sitt spad.

(,

Stjälp upp omeletten på varmt fat, slå
ärterna (utan spad) bredvid omeletten,
klipp persilja över dem och häll lite

Kåseri om mat av KRISTINA

tomatketchup över omeletten. Gult,
grönt och rött
dekorativt och got1.
- bröd
Smör och rostat
hör till.
Så till de varma smörgåsarna. För

alla beskrivningarna gäller följande:
Man tar vitt formbröd, helst ej dagsfärskt, skär ungefär 1 cm tjocka skivor, putsar kanterna och brer smör
el. margarin på skivorna.

curry; 3) Hårdkokta och grovt hackai en god vit, ganska tjock sås,
tillsatt rikligt med hackad persilja;
de ägg

4) Svampstuvning med brYnt lök;

5)

Sparrisstuvning med hackad och brynt
1åittrökt skinka.

Gratinerad kalvfärskotlett

t_r
I lur vi rad och lust med en liten
bjudning en kväll? En samvaro i all
enkelheb med de närmaste vännerna
som ett angenämt avbrott i vardagslunken? Det finns så mycket att ventilera och diskutela i nuet - mången
gång kan man under en mera >ledig"
samvaro få uppslag och impulser som
man sedan kan omsätta i de större
sammanhangen.

Kanske har budgeten kommit i någorlunda balans efter helgen, så vi kan
kosta pir oss ett biobesök tillsammans,
ja kanske rent av teater. Och så efteriit en liten bit mat hemma. Det där

med en liten

bit är modellen. Då
slipper husmor gå i skytteltrafik mellan bord och spis.
Gratiner eller varma smörgåsar är
idealiska vid sådana här tillfällen. där-

fijr att det mesta kan göras i ordning
i förväg och sen återstår bara gratineringen.

Här några

förslag.

Fyllda gratinerade pannkakor
Gör i ordning en pannkakssmet (utan
socker!) och låt den svälla någon timma. Grädda så tunna pannkakor ni
kan. Lägg dem på ett fat helt utbred-

da och med smörpapper mellan varje.

Förslag till fyllning: 1. Bryn köttfärs (ej för fet) i stekpannan, späd med
en aning grädde så den blir lite simmig. Blanda ned hackad brynt lök ev.
- tobrynt svamp
och
med
- ochsmaksätt
matketchup, salt
vitpeppar. Lägg
sii ett par rejäla matskedar fyllning på

varje pannkaka, rulla samman

och

placera dem i rader på smort eldfast
fat. Strö riven ost över och några klickar smör. Så långt kan man ailtså förbereda rätten. fnnan den serveras gratinerar man den i ugnen i 250-215 gr.

Ställ fatet ganska högt upp i ugnen.
Andra förslag till fyllning i pannkakorna: 2) Fiskstuvning smaksatt med

Gör' i ordning en god kalvfärs och
kosta på 1 äggu1a och lite grädde i
smeten, smaksätt med lätt brYnt lök,

salt och peppar. Ev. kan man dryga ut

fiirsen något med mosad potatis eller

skorpsmulor som fått sväila i grädde.
Forma smeten till små biffar och stek
dem i gott matfett. Lägg dem på smort
eldfast fat och täck över dem med en
svampstuvning (ev. också ett galler av
pajdegsstrimlor, men det är inte nödvändigt). Gratineras i varm ugn och
serveras med kokt ris, smaksatt med
tomatketchup. Smör och rostat bröd

hör till.

(4 st.)

Rensa och dela sönder 6 böcklingar,
blanda dem med 1 rå äggula, 4 msk

grädde och rikligt med klippt dill. Salta och peppra en aning, bred blandningen på smörgåsarna och strö riven ost
iiver. Gratinera i 250-275 gr. ugn, det

tar knappt 5 minuter. Sätt dem hriet
upp i ugnen.
2) Varm svampsmörgås
(4 st.)

Gör en god stuvning på tl., burk
svamp (vilken sort som helst), späd

med grädde. Bred stuvningen på smörgåsarna, lägg ett par tomatskivor och

ett par ringar brynt lök på varje. Riven ost över. Gratineras som ovan.

3) Varm ansjovissmörgås
(4 st.)

Spaghetti-fest

Tilt denna rätt ätgär förutom

knappa 3 hg spaghetti en burk Chat-

kakrabba, 1 burk champinjoner i
vatten, lite smör, mjöl och gräddmjölk.

Bryt spaghettin i ca 1 dm långa
bitar och koka den 15 min. i saltat
vatten. Medan den kokar fräser ni
de skivade champinjonerna i smör,
doftar över en dryg msk mjöl och
späder med gräddmjölk och med
spadet från svampen och krabban
tills ni har en lagom tjock stuvning.
Blanda sedan i den sönderpillade
krabban, men iåt inte stuvningen koka sedan, då blir krabban seg. Sist
iblandas den kokta spaghettin, det
hela hälles i smord eldfast form och
strös över rikligt med riven ost. Sist
några smörklickar ovanpå och in
med anrättningen i ugnen för gratinering i 200 gr. värme. Efter ca 20
minuter är rätten genomvarm och
vackert brun på ytan. Servera smör
och rostat bröd till.
En innehållsrik omelett

(fiir 4

1) Varm böcklingsmörgås

personer)

Vispa sönder 4 ägg, koka upp 3 dI
gräddmjölk och slå den över äggen

under vispning. Smaksätt med salt och
en aning vitpeppar. Bryn sedan i stekpannan finskuren kokt potatis, lök och
lättrökt skinka och blanda det i omeIettsmeten. Bryn 1 msk smör i en
omelettform eller stekpanna, hälI i

(Om ni kan få tag på ansjovis,
förstås.)

Strö först på rikligt med riven ost
på smörgåsarna, bred över tomatketchup och lägg sedan 2 ansjovisfit6er i
kors på varje skiva. Riven ost över.

Gratineras som ovan.
Saknar man ugn kan man i stället
steka brödskivorna i stekpannan i gott
matfett. Den i förväg lagade stuvningen uppvärmes och bredes på smörgåsarna. Här uteslutes den rivna osten.
Grönsallad passar fint tilt alla de här
rätterna, förutsatt att man kan få tag
i den till rimiigt pris förstås. Skölj bladen i kallt vatten och glöm inte att ta
bort den grova bladnerven. Lägg upp
salladen i en trevlig skåI och ltit den
stå kallt tills den ska serveras. Då bibehåller den sin sprödhet. Olja och
vinäger tillsätter man vid bordet.
Och vad ska vi så välja för drycker
till den lilla supen? Det är en smaksak.
Pii >Systemet, kan man få både alkoholfritt torrt vin och halvtorrt vitt
Iättvin, som är billigt och gott och
passar utmärkt till såna här rätter.
Eller vanligt öl
sånt finns också alkoholfritt för -den som så önskar.
Grapejus kan man också tänka sej.

Tilt sist gott starkt kaffe.

kanske

med en liten kaka till.
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,tl,tL.tnrlter

Dri tittade mamma ut genom kam-

ntar:dörren och sade:

- Lova är rädd att flickan vaknar!
Ettan sag att Albert blev mörk i ansil<tet. men sii skrattade han till och
sade:

Siln 1ål får hon vänja sig vid!
inte mera.

- han spelade
lVlen

*
,71
I
T
..1l- re

al

senare en grå dag kort före

iul stod mamma vid bal<bordet och Ettan vid spisen, dilr skinkan puttrade i

sitt spad.
,- Det iil fiilskråickligt vad

Jack

sl<iiller, sade marnma bekymrad. Vi
kan inte ha en sädan hund i en stad
- - inte ens i en utkant som här.
Jä, Rurik var mycket snällare, sade- trttan. Kanske det är någon som
kommer hit?
-- Det är bäst du ser efter. Folk kan

ju bli ihjrilsklämda av den där

gap-

halsen . . .

Ettan gick ut på trappan och såg att

en släde stannat ett gott stycke från
hundkojan. En lång man och en liten
kvinna steg ur och lyfte ner ett litet
bylte. som visade sig vara ett barn.
Loval ropade trttan. Och Albert!

- ni i stan i dag? Stig in!
':\rOch
sedan Albert slagit

tömmen om
hristens framben, gick de alla in i köket

tili mamma. Hon hade just lagt den
sista bullen på pliiten och höll på att
torka sig om händerna. när den Linge
Albert klev över tröskeln, följd av hela familjen och Ettan.
frrimmande, sade mamma
- Viiket
vrinligt.
Nu ska vi koka kaffe. Ni har
viil inte bråttom hem?
._ Hem? sade Lova. Vi far aldris

hem mera.

Mamma stannade.

- Vad? Ni tänker väl inte fara till
Amerika?
Jo, sade Lova, vi tänker det. Jag
-

vet nog att kaptens inte tycker om att
folk emigrerar, men nu har vi beslutat
oss. I kviill far vi med tåget till Göteborg.

Nu hade Ettan övertagit kaffekokningen, och mamma hade satt sig på

kökssoffan bredvid Lova.
Men Edit? sade mamma som ett
- försök
sista
att avvärja ijdet. Hon är

ju så liten.
Tre år, sade Lova. Det finns
mindre
barn som följt föräldrarna över
Atlanten. Vi ska börja ett nytt liv därutc med ctt eget hem . .
Mamma svarade inte på det. Hon
visste likaväl som Ettan att Alberts
gamia mamma flyttat till sonen, sedan
hon för ett år sedan blev änka. För
l,ova hade hon varit ett kors att dra
pä, och nu flydde hon från korsdra.

gandet.

-- Vi har fått in svärmor på ålder-

l8

rese,,

domshemmet, sade Lova som svar pfi
mammas outtalade fråga.
Kanske Albert vill gå in och hälsa- på kapten, sade nu mamma. Han
ligger som vanligt, men han orkar nog

ta emot och prata en stund

..

.

Så där ja, nu kunde de prata öppet.
Den dag var längesedan förliden då
Ettan var ett hinder för samtalet. Nu
var hon stora flickan, snart femton

Som husmor

VET DU
värdet av en frysbox eller av

samma fabrik.
- Allt
detta är
ting
som underlättar din

år...
gick inte längre, sade Lova
- Det
tårar rullade fritt utf ör hennes
och

vardag

men de är
dyra att köpa och allt
för få har
råd tilt det!
Men låt nu
dina dröm-

kinder. Jag kunde inte se gamla mänoch dra Albert
niskan supa sig full
med sig . . . Jag begriper
inte hur de

kunde få så mycket brännvin! Frun
vet att jag alltid varit godtempiare . .
Ettan satte fram kaffe. Den lilla flic-

.

kan satt i moderns knä, hon hade ljust
lockigt hår och stora blå ögon, litet
utstiiende som Albert och hans gamla

mar föra dej

i

bjöd henne kakan för andra gången.
Hon är så blyg, sade Lova stolt.
-Mamma var ledsen,
det kunde Ettan
se.

Varför har ni inte frågat oss? Vi

l<unde
kanske ha

sällskap

med din ma-

ke eller
god vän

mamma. Ettan gav henne en kaka, men

flickan vände sig blygt om och tryckte ansiktet mot Lovas blus.
Så där ja, var duktig flicka, loc- Lova. Ta emot
kade
kakan, iilla Edit!
Det är stora Edit som bjuder!
Barnet kikade fram och log. Ettan

en

Huskvarna el-symaskin Automatic
eller en veckotvättmaskin från

en
på

en flygtur till Paris med en veckas gratis uppehälle för er där.
Och: vi bjuder dessutom på 10 trevliga familjevagnar som toppvinster
i vårt lotteri.
Ta chansen att
vinna någon
av de 2.000
f ina
vinsterDå, av vilka
rri

hjälpt er! sade hon.

niimnf

n:io-

ra härovan,

Kunde ni inte få in gumman på fat. . .
pii irlderdomshemmet utan att fara till

studie

i

lotteriel

B I LTUREN.
Beställ lotter
i dag! Pris kr.
2:10 pr styck.
5 st. ger gratis dragnings-

Amerika?

också, sade Lova
- Det är bröderna
obönhörligt.
Det är dåliet folk. Jag

tänker rädda Albert. Han har inte haft
det bra sen kapten slutade segla. Det
har bara blivit slarv på olika båtar . . .
Nu ska vi bli farmare. J a g kan arbetal Och det skall Albert lära sig också,
när vi får en egen jordbit.
Kaffet dracks och Edit fick ta in en
bricka till pappa och Albert. Helga och
Lisa och de andra barnen kom in och
hälsade på gästerna. Det blev inte
mycket tillfälte till samtal före middan, och sedan gick tiden otroligt fort.
Snart var klockan sex, Lova började
säga adjö och klä lilla Edit.Mamma

lista och
sänder vi

10 st.
dess-

utom portofritt! Anveind
talongen nedan!

hade tårar i ögonen.
Nog
det bedrövligt att så präk- folk är
tigt
som ni skall behöva ge er i

väg tilt Amerika, sade hon.
Den store Albert var generad. Han
plockade med nattsäcken och fiollådan.

Jaså, den får följa med,

sade

mamma
vänligt och pekade på fiolen.
Js, jag har också sagt att det är
onödigt, sade Lova skarpt.
Det säger inte jag, sade mamma

Från BILTUREN, Box 784, Sthlm
beställes härmed
sändas

till:

1

st. lotter att

allvarligt.
För Albert betyder fiolen
lika mycket som som Edit för Lova!
Vi måste låta männen
ha sina nöien
också!

Lova såg lite skamsen ut, men
lilla figur när hon sade
acljö. Hon kände sin betydelse, detta
Forts. d, sid. 20
sträckte på sin
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genomförde tisdagen den 4 februari
ett lyckat möte i Fred och Frihets nya
lokaler vid Hovslagaregatan. Distriktsledningen hade vänt sig till Indonesi-
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LODRÄTA ORD
1. Är silver, heter det.
2. Skorpa men inte bröd.
3. Tänk på teater.
4. Elektrisk sådan är vanlig.
5. För blommor.
6. En drömmens ö.
7. Får blommor i september.
8. Inget trevligt.
9. Hör till växtvärlden.

VÄGRÄTA ORD
Uppvaktas i oktober.
Rysk flod.
Därmed menar kisen otur.
Har ni väl gjort ofta.

t2. Inte mitt.

Vill vi människorna skall få.
Kyla.

Tillfrågas vi ibland om.

Gruva.
I(an man väl kalla kätten.
21. Finare huvudsak.
22. Många i Stockholm.
24. Är barn sällan.

10. Redskap.

14. Oftast bara hälften så långt.
17. Hönsjobb.
20. Berg.

i

42.

Skarpa.

45. Familjenamn med anknytning

växtriket.

48.
51.
52.

nya punktskatterna.
54. Ofta av gummi.
DO.

56.

Ätbörd.
Åstadkommes

57. Ett slags
58. Såar.
59.

i

sammanslutning.

Har vi väl alla.

.
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28. Har bilen.

seln.

till

de

regel genom upp-

lösning eller sönderdelning.

l "

LOSn

29. Orsakar bråkstaken.
32. Ombytlig.
33. Del av ben.
36. För säkerhetens skull.
41. Av betydelse inom husdjurssköt-

För tätning.
Bestraffad.
Dryck som torde drabbas av

*

26. Blomma.

östergötland.

39.
+0.

draget.

24. Gör den upprymde gaphalsen
25, Lrgnvatten.

papper.

Folk som känner skären.
Har det svårt så här års.
För modern navigering.

rade publiken en inblick i de indonesiska kvinnornas levnadsförhållanden
och deras föredömliga aktivitet både i
kampen för den nationella friheten och i
dagens uppbyggnadsarbete. Hon berättade hur kvinnorna skapar barninstitutioner, skolor och universitet och praktiskt hjälper till att övervinna analfabetismen (i dag kan 50 proc. av befolkningen läsa och skriva, mot endast ett
par procent vid tiden före befrielsekampens seger 1949). Den nya författningen garanterar kvinnans fullständiga medborgerliga rättigheter och i
dagens Indonesien tillämpas principen
om lika Iön för lika arbete!
Skioptikonbilder och indonesisk musik på grammofon gav en fängslande
illustration till det intressanta före-

22. Kanske med hjälp av 31 vågrätt.
23. Den halas det i.

Bekanta för mykolog:en.
Ibland högst, ibland lägst.
31. Ger värme.
34. Kan man gripas av.
öc. Tunn och rund, smakar som
27.
30.

Ort
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5lt

57

38.
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55

Dt.
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45

13.
15.
16.
18.
19.

mest älskvärda sätt uppfyllde. Hennes
tal- som hon framförde på god svengav den fulltaliga och intresseska

.l(r

.lft
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4.
8.
11.

2(r

3n

21t

:TJ

37

1.

25

S. Soekonto och bett henne komma och berätta litet om kvinnorna i
sitt land, en önskan som hon på det

42. Ledigt.
43. Den efterlämnade.
44. IJar man bruk för två.
45. Inte i moderna frisyrer.
46. Sorgligt att ta sig av.
47. Kiind britt.
49. Ha bråttom.
50. Gjorde Artamanova nyligen här.
53. Pojke.
Lösningarna skall vara oss tillhanda senast den 10 mars. De tre först
öppnade rätta lösningarna belönas
med bokpris. Märk kuvertet >I{orsord
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PRISTAGARE

1:a pris: Anna Laitamaa, Blomstervägen 4 A, Ludvika.

2:a pris: Disa Wennberg, Strandgatan 7, Haparanda.
3:e pris: Margareta Thorin, BYggmästarvägen L2, Bromma.
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var dock hennes seger. Att Albert vatden besegrade såg man tydligt på hans
biijda rygg och blyga leende. Ät Lova

skulle han aldrig våga svära när han

|

Svenska 1,.
Kvinnors
Vänsterförbund (S KV)

kastade veden på golvet. tänkte Ettan.
Han skulle aldrig kasta veden på golvet :rt henne, han skulle lydigt lägga

den i låren...
Ettan och Helga fick följa med till
stationen och vinka av amerikafararna.
Lilla Edit grät. men Lova log tappert

in i det

år 1931 och har utvecklats
ur föreningen Frisinnade kviruror,
uppstod

som bi,ldades 1914. Det bygger på

sista.

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

re rir senare, den vintern då Ettan läste på studenten, kom till jui ett
tjockt brev från Amerika. Det var
skrivet med Lovas dåIiga handstil och
starka sjäI. Hon berättade om deras

medborgarnas behov.

SKV är sedan maj 1946 svensk
sektion av Kvinnornas Demokratiska
Världsförbund (KDV), som omfattar

farm. Det hade varit hårt jobb i början. sade hon, men nu var det värsta

över och de började ha någon förtjänst
av jorden. Tyvärr hade Albert fått dåligt sällskap första tiden, det hade blivit samma sorts liv som hemma, men

lyckligtvis hade det gått illa för supbröderna, så att Albert fått en läxa för
livet. Den ena hade i fyllan och villan
slagit ihjäl den andra, och Albert hade
varit vittne till slagsmålet. Det hade

hängt på ett hår att han själv blivit
anklagad, och det hade tagit honom
djupt. Efter den betan smakade han
inte sprit, han var lika mycket godtemplare som hon själv, fast någon
godtemplarloge fanns ju inte här ute
p:i landet, man fick hålla sig nykter
rindå . . . Vad Edit betrtiffar hade hon
varit svårt sjuk under de första åren.
hon blev förgiftad av vaccin på båten
när de for från Göteborg, de hade inte
vaccinerat henne i Sverige, och utan
vaccinering släpptes man inte in i Fijrenta staterna. Följden av sjukdomen
var att hon stannat i växten, så att
hon inte var så mycket större nu än

över 200 miljoner kvinnor i 80 låinder. KDV och dess nationella org:anisationer kämpar för att vinna och

Tvaclelad" forklad"rt
iir en rolig och prakti,sk idö. Oranoch nederdel tir inte hopsgtlda u,tan
fd,sta uid uarandra nted knappctr och
knapphå,l. Det har den fördelen att
förkliidet kan btiras med eller utan
',,bröstlapp>> och att m,an bara behörer tuiitta och stryka clen del sont,
.irtst då, iir sntutsig. Tuå,delade förklticlen kan också, se tnycket roltga ut
genom att ntan gör öuerdelen i en
auui,kande far11. Sft rarför inte'?

praktiskt förverkliga kvinnornas
rättigheter: rätt att rösta och att
väljas, rätt ti,ll arbete, till lika lön
för lika arbete och till befordran;
rätt till undervisning och yrkesutbildning och till social trygghet för
rroder och barn.

KDV och dess nationella organisationer kämpar för att tillförsäkra
alla barn ett lyckligt liv i trygghet;
undervisning och goda bostäder, hälsovård, sund litteratur, goda fritidssysselsättningar. KDV vill samla all
världens kvinnor oberoende av hemort, ras och livsåskådning till försvar

av freden.

då de reste hemifrån. Men vid samma

tid som Albert blev nykter så började

också flickan växa, så nu kunde de
hoppas det bästa för framtiden, och de
hoppades allt gott för de hemmavarande, och aldrig hade hon, Lova, ångrat
att de reste, fast Albert hade haft hemlängtan i början. De hade hört att kapten var död, och det var de ledsna över

och framförde sitt vänliga beklagande.
Och aldrig skulle de glömma all vänlighet sista gången. och Albert talade

jämt om att frun försvarade fiolen
hans
och därför har han också fått
- den,
behålla
och så för att flickan tycker så mycket om när han spelar fiol.
Med hälsningar till alla barnen, särskilt Edit. från Lova.
Mamma log och grät, när hon läste

detta brev.

Vilken stark vilja i den där lilla

kroppen!
Det var inte lätt att ha henne
som barnsköterska, ska jag säga. Hon
tålde inte att jag ville bestämma om
Ettans skötsel. . .
Tror mamma att de iir lyckliga nu
-

då? frågade Ettan. Tror mamma inte

att Albert gör uppror

igen.

det, sade mamma tank- Kanske
fullt,
men han ångrar sig nog och kryper till korset. Lova kommer alltid att

segra, för när det inte blir som hon
vill, så vill hon som det blir! Albert
har ju blivit som hon ville
men for

flickans skull tycks hon ha- fått böja

sin vilja efter händelserna. Vi skall

genast skriva ett kort till dem med
hälsningar . . .

Ettan gick in i sin lilla kammare och
skrev upp samtalet med mamma
och
- Lomånga, många år efteråt skrev hon

vas och Alberts historia så gott hon
kunde. Det var en dag då hon genom

hemvändande svensk-amerikaner fått
höra att Edit dött vid femton års ålder i sviter efter vaccineringen och att
Lova drivit upp farmen till högt värde.
Om Albert sade de ingenting, han spe-

Iade inte längre någon roll. Det var
Lova som var huvudpersonen, det var
hon som hade härskaregenskaperna.
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