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uälstånd

aurustning

fred genom samanbete -
genom

Den l0-17 ivli genomförs på inbiudon ov Vörldsfredsrådet
en internotionell fredskongress i Helsingfors. Över 2.000
deltogore vöntos f rån c:o 1OO-tolet lönder.

I meddelondet från Vörldsfredsrådets möte i Berlin heter
det bl. q.: "Rådet inbiuder qllo ott to oktiv del i kongressens
plonering, i kongressförberedelsernq och i siölvo kongres-
sen. Allq som ör intresserqde ov fredens, det nqtionello obe-
roendets och den ollmönno ovrustningens problem kqn delto
i denno kongress".

Detto hor mqn i Finlond togit ordentligt fosto på. Under
månoderno from till kongressen genomför Fredskömpornos
Förbund en londsomfqttonde möteskomponi under porollen
"Fred genom sqmqrbete - völstånd genom qvrusining". Allo
orgonisotioner och enskildo som ör intresserode ov fredsfrå-
gon sko på dessq möten ho möilighet ott för<r frqm sinq
synpunkter och förslog som ollo nedtecknos för ott förqs
vidqre till vörldskongressen"

Från Vörldsfredsrådets sido röknor mon med ott kongres-
sen skcl bli den störsto och mest representqtivo vörldssqm-
ling för fred, som någonsin ögt rum. Att sqrnqrbetet för fre-
dens sok blir en ov huvudpunkterno i kongressens qrbete ör
siölvklorf och ligger helt i linie med FN-beslutet ott proklo-
mero 1965 som det internqtionello somorbetets år.

Vi utgår ifrån qtt det också från Sverige kommer ott deltq
en representotiv delegotion i sommcrrens fredskongress och
Vi kvinnor kommer löngre frcrm ott informerq om förbere-
delsernq.

ur innebållet:

Det lealla kriget: en ny iasl
Varje levinna bör själa t'å bestämma ..
log trodde jag drömde ...
Sörgårdsstadiet är passerat
Lena Granbagen till Dramaten
Dagen D - när kommer den till kom-
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Saenska Kaonnors
Vänsterförbund
uppstod ir 1931 och har utvccklats ur för-
eningen Frisinnade kvinnor, som ;bildadcs
1914. Der byggcr på samarbetc rrrellan olika
åsiktsinriktningar och har därvid alltid häv-
dat sin tro på kvinnornas särskilda uppgift
för fredens sak och sin ör,ertr.gelse att sam-
hällct nråste orrrdanas till att-rirotsvara är'en
de kvinnliga medborgarnas behov.

SKV är scdan maj 1946 .svcnsk scktion
er. Kvinnornas Demokratiska Världsförbund
(KDV), som omfattar ör'er 200 miijoner
kvinnor i 80 länder. KDV och dess natio-
nella organisationer kämpar för att vinne
och praktiskt förvrekltga kainnornas rättig-
beter: rärt art rösta och rätt att 

"äljas, 
rltt

till arbete, till lika lön för Iika arbete och
till bcfordran; rätt till undervisning och 1.r-
kesutbildning och till sociel trygghct för
moder och barn.

KDV och dess nationell.r orsanisationer
känroar för att tillförsäkr.r al[a barn ett
ll,ck'ligt li'u i tryggbet ' undervisning och
goda bostäder, hälsovård, sund litteratur,
goda fritidssysselsättningar. KDV vill sam-
Irr all världens kvinnor oberoende av hem-
ort,. rAs och livsåskådning till försvar av
lreden.
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Ur en ortikel ov Bertrond Russell i

februorinumret ov den omerikonsko

tidskriften "The Minority of One".

opposition mot bönderna vars flertal anslöt
si! till "viet cong"r lösligt organiserade
guerillaband. Viet cong brukade slå ned på
en bv och beeära stöd av dess invånare som
tog iin tillflyit till djungelskogen. För att
göra slut på detta sammanförde den vietna-
mesiska rigeringen med amerikanskt stöd
befolkningen till "strategiska byar". Regi-
men som följde efter Diem fortsatte med
amerikansk hjälp att göra detta. Dessa by-
ar var praktiskt taget fängelser. Förut exi-
sterande byar evakuerades med vårld. I de

Ungefär samtidigt som Bertrand Russells
artikel publicerades har amerikanska freds-
krafter trätt i aktion på ett sätt som är
enastående i de senaste årens historia och
som t. o. m. överträffar aktionerna under
Kubakrisen.

Protesterna framkallades av Förenta Sta-
ternas bombräder mot Nordvietnam 7, 8

och 11 februari. Den organisation som gått
i spetsen är 'Vomen Strike for Peace
(\fSP) Detta är så mycket mera anmärk-
ningsvärt som deras ordförande Dagmar

En nyhet för vår tid är att ett stabilt im-
perium kan omfatta hela världen. Detta
beror på kärnvapnen och har lamslagit alla
som lever på krig. Upptäckten av kärnva-
pen har haft till följd att krig kan tillintet-
göra vårt släkte och därigenom gäcka alla
de strävanden som under tidigare epoker
legat bakom krig. I detta läge är statsmän
rådlösa. Alla tillfredsställande krig i gång-
na tider har blivit omöjliga. De enda san-
nolika alternativ som återstår är fred eller
förintelse. I denna situation lider den tra-
ditionella statskonsten sammanbrott. Gam-
la slagord blir ihåliga och gamla politiska
mål oupphinnliga. Detta faktum har även
politikei börjat förstå och det framtvingar
nya former av kallt krig.
. . I detta nya läge har Amerika mer eller
mindre av en händelse utvecklat €n ny
politik vars mål är att till Amerika över-
löra så mycket som möjligt av det som
brukade tilhöra de europeiska västmakter-
na. Varhelst England eller F,rankrike eller
Italien varit invecklade i ett besvärligt
kolonialkrig har Amerika kommit till ve-
derbörande makts hjälp och småningpm
genom finansiell och militär överlägsenhet
trängt ut de forna imperialistiska herrar-
na o"ch därigenom etsatt tidigare kolonial-
vårlden med egna satellitstater.
. . Men stora frågetecken kvarstår: Kan det
nya imperiet lyckas och kan det bli sta-
bilt? Kan den amerikanska politiken lyc-
kas? Amerika har redan mött stora svårig-
heter; de viktigaste för ögonblicket i Syd-
vietnam och Köngo. Sydvietnam var en del
av det franska Indokina men giorde uppror
under andra världskriget. Fransmännen blev
slutligen slagna 1954 vid Dien Bien Phu. En
internationell konferens ägde rum i Genöve
och beslöt att hela Kochinkina skulle upp-
delas i flera stater av vilka Vietnam var en.
Vietnam självt delades i norra och södra
men denna delning skulle vara temporär
och inom två år skulle de två återlörenas
och en neutral parlamentarisk regim skulle
etableras över hela området.

Den föreslagna uppgörelsen led emellertid
sammanbrott nästan omedelbart. Nordviet-
nam beslöt att bli kommunistiskt under
det att en stor majoritet i Sydvietnam
ville vara neutrala. Den lilla minoritet som
höll fast vid Västmakterna begärde stöd
från Amerika. Amerika svarade med en
kampanj vars mål snart visade sig vara att
göra- Sydvietnam till en amerikansk koloni.
Amerikas anhängare i Vietnam var de som
tidigare stött fransmännen. Deras ledare
var den kristna Diem-familien medan res-
ten av befolkningen var buddhister.

Diem-familien begick ett antal grymtre-
ter. Vissa framstående buddhistiska digni-
tärer smorde in sig med lättantändliga oljor
och brände sig till döds. Detta var för myc-
ket för amerikanarna som åvsatte f)iem-
familjen. Men amerikanarna fortsatte sin

\$/ilson just hotas med fängelsestraff på ett
år och 1000 dollars i böter om hon och
hennes två medkämpar skulle bli dömda
för "förakt mot kongressen". Anklagelsen
har sitt ursprung i att de bidragit till att
professor Yåsui - ledare för fredsarbetet i
japan 

- fick visum och kunde hålla en
föredragsturnd i Amerika.

Den 11 februari genomförde på initiativ
av VSP och Internationella Kvinnoförbun-
det för Fred och Frihet (IKFF) omkring
5OO kvinnor en demonstration framför Vi-
ta Huset och man uppsökte kongressmän
för att framföra protester mot Vietnam-
kriget.

Den 13 februari var det stora demon-
strationer utanför FN-palatset i New York
och därefter marscherade man 2 eng.
mil till Förenta Staternas, Englands, Sov-
jets och Frankrikes FN-delegationers hög-
kvarter. Initiativet även till denna protest
hade tagits av VISP.

Två studentgrupper organiserade en mass-
demonstration utanför Vita Huset den 20
februari. Studenter kom i bussar från ett
stor antal städer och de påyrkade: ingen
utvidgning av kriget; omedelbara förhand-
lingar; fria val och bortdragande av För-
enta Staternas trupper från Vietnam.

Just i pressläggningsögonblicket kommer
eti meddälande- f'rån \VSP att de beslutat
inkalla till ett slag för freden den 20 mars.

Denna dag göres till en internationell dag
för f,red i Vietnam och både män och kvin-
nor uppmanas kräva upphörande av fient-
ligheterna, omedelbara förhandlingar och
börtdragande av alla utländska trupper.

A. A.
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det kalla kriget:

en ny fas?
ITIIIIIITIIIITIIIII

nya var invånarna instängda och bevaka-
dä. Under tiden hade de proamerikanska
trupperna etablerat en terrorregim. Den
heÅ[iga polisen växte till hundratusental
och deras uppträdande var otroligt grymt.
Ledaren föi Buddhisthierarkien, den Vör-
dade Tredje Thien Hao, rapporteråde år
7963 att 160.000 hade dött på grund av
regimen. 700.000 hade torterats och stym-
pais. 4CO.0O0 hade satts i fängelse; 31.000
våldtagits; 3.OOO fått bukorganen uttagn-a
medan de levde; 4.OOO bränts levande. Siff-
ror som dessa kan citeras från andra tillför-
litliga källor. Amerikanarna upptäckte med
förvåning att de ej älskades av befolkning-
en trots äenna behandling. Nu överväger de
ett anfall på Nordvietnam som Kina för-
bundit sig att försvara. Det är inte otro-
ligt att Sovjet vill göra detsamma som
Klna, vilket de faktiskt tillkännagivit sig
ha för avsikt. Om Amerika framhärdar blir
världskrigshotet överhängande.

Hur kan det komma sig att vanliga hygg-
liga amerikanska medborgare stöder detta
kiigl Hur kan de överväga, så som nu sker
att utsträcka kriget till Nordvitetnam med
risk att det utstråcks till först Kina och så

Ryssland vilket sannolikt skulle innebära
människosläktets undergång? Allt detta blir
möjligt genom en väldig lögnkampanj, del-
vis fiån myndigheter delvis från pressen.
Andamålet med lögnerna är att hålla vid
liv tron på kommunisternas ondska vil-
ken framslälls som så fruktansvärd att alla
mänskliga varelsers död inte vore ett för
höst pris att betala för att få slut på den.
Foitfirande finns det hopp om att Amerika
ska avstå från detta sista steg men hoppet
bilr mindre för varje d.g. - -



uarle kuinna
btir sfälu få bestämma

Söllon hor svensk opinion vorit sö storkt engogerod som
under de februoriveckor dö debotten kring obortfrögon
blossode upp med söllsynt sködod kroft. Den oktion som
igöngsottes ov Riksöklogoren för ott uppspöro och bestroffo
kvinnor som rest till Polen för ott fö obort möttes med en
nöro nog kompokt opinion,

Vod som vor en oning förvånonde vor kvinnoorgonisotio-
nernos storo tystnod. Endost ett kvinnoförbund - Svensko
kvinnors vönsterförbund - fromtrödde med en mening. An-
nors vor det i huvudsok ungdoms- och studentorgonisotio-
nerno som ogerode.

I det uttolonde som orbetsutskottet i Svensko kvinnors
vönsterförbunds tillstöllde justitieminister Hermon Kling rik.
todes en stork protest mot den tolkning Riksöklogoren gjort
ov nu göllonde log. Somtidigt krövde förbundet en snobb
öndring ov den svensko obortlogen"

"All erforenhet visor ott det för bornens skull ör ov
störsto vikt ott de får vöxo upp som völkomno bqrn."
hette det vidore i SKV-uttolondet. "Så lönge som eko-
nomiskq och sociolq förhållqnden, liksom vört folks psy-

kisko hölso och dess ollmönno fostron till verklig borno-
vönlighet önnu lömnor mycket ott önsko, onser vi ott
det möste tillåtos vorje kvinno ott sjölv bestömmo om
hon skoll fromfödo bqrn eller inte."

För ott ge ytterligore eftertryck åt förbundets stöndpunk-
ter demonstrerode nögro medlemmor från Stor-Stockholms-
distriktet med textode plokot pö Norrmolmstorg i Stockholm
söndogen den 21 februori. Två och tvö stod de dör ien-
timmorsposs under den gonsko kyligo söndogen. At<tionen
vöckte stor uppmörksomhet och SKV-orno fick också möngo

sympotibevis under dogen. Vör bild visor Herto Fischer-
Lorsson och Birgit Johonsson pö post vid plokotet.

Opinionsstormen tvingode regeringen ott fotto beslut om
s. k. obolition. De kvinnor som rest till Polen och dör fött
obort hode hondlot igod tro och görningen vor dörför inte
stroffbor. Men ifortsöttningen ör det söledes brottslig
hondling ott skoffo sig obort utomlonds.

Hur hor myndigheterno nu tönkt sig kontrollero ott ingen
bryter mot denno tolkning ov logen? Sko mon vid sidon ov
posskontrollen inrötto en sörskild ovdelning för gynekolo-
gisk undersökning? Eller sko mon boro hållo ögonen pö
dem som reser till visso lönder? Under ollo ör som gått hor
ingen - voresig RÄ eller onnon myndighet - ingripit ide
möngo foll då völsituerode kvinnor rest till Schweiz eller
nögon onnon stons, logt in sig pö en dyrbor klinik och fått
sin obort utförd. Mon hor gjort det "snyggt", det hor kostot
någro tusenloppor, men i princip blir olltsö ocksö desso
kvinnor logbrytore.

Det ör en omöjlig stöndpunkt mon kommit from till och
det ör klor krönkning ov kvinnornos dignitet. Andro hond-
lingor som enligt svensk log ör brottsligo och som utförs i

ett lond dör logstiftningen söger nögot onnot, kommer inte
ott beivros. Jon Myrdols exempel med mutkolvorno i u-lön-
derno tolor för sig sjölv.

Helo den situotion som uppstått ör ohöllbor och dörför
ör det glödjonde ott regeringen sö snobbt tillsotte den nyo
obortutredningen och gov den gonsko vidströckto direktiv.
För ovonlighetens skull ör det kvinnomojoritet i utredningen,
mon för boro hoppos ott o llo hor förmögo ott se för-
domsfritt pö det storo problem de fått ott utredo och ott
de förstör ott orbeto snobbt. Vi för onledning öterkommo
till debotten i obortfrö9on vid senore tillfölle.



ffiwS KU- krav:

handlingarna

stoppa

agresslons-

mot

Norduietnam

I Stockholrn relgerlcle SKV-nredlern-
marna snabbt när amerikanska flygför-
band utförde nya bombräder mot om -

råden i Nordvietnam. En handfull kvin-
nor representerande olika avdelningar
uppvaktade amerikanska ambassaden

och överlämnade en skrivelse där det
h eter:

"tJndertecknade, medlemnrar i Sven-
ska kvinnors vänsterf<irbund i Stor'-

st.'rckholrn, uttrycker sin d,iup.r ()ro i;ver
Förenta Staternas angrepp mot nord-
vietnamesiskt territorium.

Vi är medvetna om det faktum att
Eder regering, efter mer än tio år av
inhuman inblandning i Sydvietnam'
negligerande Genövefördraget av är
'1.954, nu tar risken att utlösa ett tredje
världskrig.

I detta ögonblick av yttersta f ara
hemställer vi enträget till Eder regering

Wffi
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rit den isyftc'.rtt siilir.r irc..[ert ()rtt('-

delbart nråtte
stoppa aggressionshandling,rrnl mot

Nordvietnam,
inlcda f redsförhandlingar,
dra tillbaka. alla. amerikanska trupper

och militär hjälp från Sydvietnam,
underteckna Genåvefördraget av är

1,954 och därmed låta det sydvietna-
rnesiska folket självt bestämn'ra om hur
landets frarnticl skall fornras.

*"w

lidköpings SKV Kiruna

i Röddcr Barnen-qktion begär

Nör Lidköpings SKV-ovdelning höll möte i

februori, sö ögnodes detto öt Röddo Bor-
nens hjölpoktion för Jemens born, Fru Dog-
ny Hollgren frön Röddo Bornens lokolov"
delning tolode om verksomheten och vi-
sode filmen "Atto ov tio - Jemen det glöm-
do londet". lntresset blond medlemmorno

vor stort och sö gott som somtligo på det
völbesökto mötet lovode medverko i ov-
delningens insomlingsoktion under febru-
ori mönod.

Röddo Bornens Lidköpingsovdelning hor
i lokolpressen riktot uppmörksomheten på

SKV-ovdelningens insomlingsoktion, som

gör i Röddo Bornens regi, och uttolot för-
hoppningen ott ollmönheten pö ollt sött
skoll stödjo den.

Vid lidköpingsmötet gjordes öven ett ut-
tolonde som tillstöllts regeringen.

"Vi vödjor till regeringen", heter det

bl. o. i uttolondet, "ott den måtte föreslå

sådono bidrog till U-londshjölpen, ott vört

lond gör före och visor vögen för ondro
högt utvecklode industrioliserode lönder så

ott bidrogen östodkommer utveckling from
till vör levnodsstondord inom rimlig tid.

Vi onser ott bidrogen för nörvoronde mero

hor koroktören ov ollmosor och ott rege-
ringen i ollt för stor utströckning förlitor
sig på hjölporgonisotionernos insotser, ex-

empelvis från Röddo Bornen, vors verk-
somhet vör ovdelning oktivt stödjer med

bössinsomlingor för ott öven i hondling vi-
so vör solidoritet.

Vi onser, ott svensko folket inte löngre
med gott somvete kon öse ott born dör
ov svölt och brist pÖ medicin, uton ott
svensko stoten gör en reell insots".

SKU

hälsokontroll
I en skrivelse till Norrbottens londsting hor

SKV-ovdelningen i Kiruna begört ott snora

initiotiv sko tos för ott ollo kvinnor som på

eget initiotiv genomgör gynekologisk un-

dersökning hos lönets lökore också sko få

genomgå cytologprov för ott utröno even-

tuello förekomster ov concer i livmoder-

hqlsen,

Vidore begör ovdelningen ott ötgörder

sko vidtqs för ott utbildo personol som gör

det möjligt ott inrötto ett cytologiskt lobo-

rotorium i Norrbotten, vilket skulle göro det

möjligt ott igöngsötto regelbundet öter-

kommonde concerundersökningor blond
norrbottenskvinnorno.



"lag trodde

fag drömde"
lngrid Krömer - den tysko simhopperskon - som tog

guld i Rom och som gick mot nyo segror i Tokyo, on-

sögs inte voro nögot lovonde hopp nör hon för tio

ör sedon holvt motvilligt börjode tröno. Klous Romm

beröttor hör hur lngrid år för år nörmode sig vörlds-

eliten.

Jag grälade med mig själv och tyckte
illa om all simhoppning. Tränaren Kuh-
nert höll närapå att kasta ut mig. Han
hade för länge sedan givit upp allt
hnpp om mig.

1958
Nej, Ingrid har inte någon idealfigur

för en simhopperska. FIon är liten och
verkar litet mullig. Men Evelyn Sybin-
ski, Kuh nerts tränarassistent, förstår
att väcka intresset för simhoppningen
hos denna skolflicka trots all hennes
oskicklighet i början.

FIon tar Ingrid un,ler sina vingars
skugga, då tränaren Kuhnert vill ge

upp henne. Hon satsar på sin skydds-
lings goda uppfattningsförmåga och ut-
präglade kroppsbehärskning. Och hon
tror på att flit, envishet och äregirig-
het skall utveckla sig inom Ingrid allt-
eftersom de första framgångarna upp-
nås.

Evelin Sybinski börjar få rätt. I{en-
nes skyddsling, den lilla, mulliga 15-

åriga gymnasisten blir tysk mästarinna!
Redan samma år deltar Ingrid i euro-

pamästerskapen i Budapest. Ett hopp
misslyckas. Hon får en fjärdeplacering.

"I början var jag fruktans.,ärt för-
argad över det. Men sedan blev jrg
medveten clm att j^g hade ju tävlat
tillsammans med Europas bästa simhop-
perskor. Det gav mig mod."

1960
De olympiska spelens överraskning i

Rom: Den okända TDR-simhopperskan
Ingrid Krämer störtar de dittills obe-
tvingliga amerikanskorna från deras
simhoppartron! Två gånger står hon på
segerpallen i "Stadio del Nuoto".

"Jag kunde inte hålla tårarna till-
baka, då man hängde medaljen om hal-
sen på mig. Jag trodde, att jag dröm-
de..."

1963
Två olympiska guldmedaljer förplik-

tar: Ingrid har under tiden hunnit bli
dubbel europamästarinna. I Leipzig
vann hon den nyinstiftade europapoka-
len i simhopp.

Två olympiska guldmedaljer och ota-
liga komplimanger och giftermålsan-
bud hade kunnat förvrida huvudet på
den unga flickan. Ingrid har numera
tagir studenten och börjat studera vid
högskola. Och de okända friarna fär
korgen. Till och med de mest, hård-
nackade av dem, som skickar sina kär-
leksförklaringar per magnetofonband,
avsPlsas.

Ingrid har funnit sin vän bland sina
idrottskamrater. Då tidningar medde-
lar, att Ingrid Krämer och tyngdlyfta-
ren Hein Engel gift tig, avstannar
strömmen av giftermålsanbud, men
inte lyckönskningarna.

Ingrid Krämer-Engel, 20 år gammal,
flyuar med sin rnan från Dresden till

1955
I Dresden äger ett samtal rum, som

skall bli historiskt. Två män sitter mitt
emot varandra och pratar. Det är Rein-
hard Kuhnert, simhoppartränare i

Dresdens "Sportclub Einheit" och pap-
pa Krämer, chef för ett företag i sta-
den.

Egentligen samtalar man bara offi,
hur herr Krämers företag skall kunna
hjälpa idrottsklubben att bygga ett spe-
ciellt träningsredskap för simhopp, som
Reinhard Kuhnert har funderat ut.

Men pappa Krämer lovar inte bara
hjälpa, han tänker också på sin dotter:
"Säg, herr Kuhnert, kunde jag inte få
skicka hit min Ingrid till er? Jag tror,
att lite idrott skulle vara bra för hen-
ne."

1956
Ingrid har fogat sig i faderns instruk-

tioner men utan speciell glädje. En gång
i veckan tränar hon tillsammans med
simhopparna i Dresden, "för att driva,

litet sport".
Tränaren Kuhnert märker, vad Ing-

rid tänker. Ibland verkar det till och
med som om hon hyste ett djupt hat
till träningen med den intensiva gym-
nastiken och klättringen upp till tram-
polin och torn.

"Mer än en gång kravlade jag mig
gråtande och rödslagen ur bassängen.

6



Rostock. Förbundstränaren Max Kinast
tar sig här an olympiasegrarinnan, som
fortsätter att studera till gymnastiklä-
rarinna i östersjöstaden.

1964
I Tokyo gäller Ingrid Engel-Krämer

som favorit. Hon ligger "6^ra" pä fjar-
de plats, då finalen går i simhoppstäv-
lingen. Man kan inte märka något spår'
av nervositet hos henne. Uppmärk-
samt iakttar hon sina amerikanska kon-
kurrenter Patsy Villard och Jeanne
Collier. Koncentrerat och i relativt
snabba hopp närmar hon sig tätplat-
serna. Till slut har hon 7 poäng i för-
språng och är åter olympiasegrarinna i
simhopp.

"Från tornet kan du inte klara dig
med din axelskada", hade tränaren Ki-
nast sagt. "Det vore bättre, att inte
ställa upp. Dina chanser ligger i tram-
polinhoppen."

Men Ingrid hoppar ändå från tornet
i Tokyo. Den skadade axeln gör ont.
Med en erm simmar hon efter varje
hopp till bassängkanten. I slutomgång-
en fattas 1,35 poäng för guldmedaljen,
som erövras av amerikanskan Leslv
Bush. . . 

*
"Nu skall jag först göra en paus ett

år. Sen skall jag träna in nya hopp för
att komma i form till olympiaden 1968
i Mexiko. Dår fär man nog räkna med
de sovjetiska och japanska simhopper-
skorna också, som enligt min mening
inte bedömdes helt rättvist i Tokyo i
jämförelse med amerikansl orna." Ny:r
hopp för den tredubbla olympiasegr,r-
rinnan? FIon var den första, iom visa-
de en dubbelskruvsalto!

"Den internationella utvecklingen går
framåt. Den som vill hålla sig i toppen,
måste också vara med och bestämma
hur toppen skall se ut!"
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OMVIXI,ING
Brevskolan har lång erfaren-
het av att utfonna kurserna så
att dessa tre element på ett
självklart sätt byggs in i stu-
diearbetet.
lOO.OOO-tals deltagare warje år
finner det lätt att arbeta med
wåra kurser.

Prospekt
och upplgs-
ningar frå,n

BREVSKOLAN
STOCI(HOLM T5

()8/44 04 80

låglönepolitik

Som Vi kvinnors Iäsare kanske erinrar sig
skrev SKV i slutet av förra året till Medi-
cinalstyrelsen och begärde en snabb upp-
rustning av de cytologiska resurserna för
att det inom rimlig tid skulle bli möjligt
igångsätta massundersökningar av kvinnor
för tindigdiagnostik av livmoderhalscancer.

Nu har Medicinalstyrelsen svarat att en
sådan verksamhet som SKV efterlyser be-
drivs i begränsad omfattning på sina håll.
Den allmänna utvecklingen har emellertid
fördröjts genom bristen på cytologassisten-
ter och cytologläkare. Utbildningskapacite-
ten har varit begränsad och rekryteringen
har dessutom försvårats bl. a. beroende på

att cytologassistenterna, trots påstötning
från styrelsens sida, i allmänhet ej beretts
bättre löneförmåner än preparatriser som
enbart genomgått grundläggande utbild-
ning. Även studiebidraget under den sär-
skilda cytologutbildningen är lågt. Utbild-
ningskapaciteten förbättras emellertid från
och med innevarande år.

Medicinalstyrelsen uttrycker slutligen den
förhoppningen att den reviderade lagen om
allmän försäkring skall innefatta förebyg-
gande åtgärder t. ex. hälsokontroll. Därige-
nom skulle också utbyggnaden av gyne-
kologisk hälsokontroll med särskild hänsyn
till cancer väsentligen underlättas.

Blekingegatan
III
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TUrRadiorTransistor

- alltid ett fvnd hos
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Personliga presenter
Konst, handarbeten, slöjd, ur, kikare,
kameror, parfym, keramik, koppar, sou-

venirer.

PRESENTAFFÄREN
Kungsgatan 84, Stockholm K.
Tel. 54 74 90

Order till landsorten mot postförskott



uarför upptäcker inte

lärboksftirfattarna att

sörgårdsstadiet

är passerat

Krira red,. !

Du har bett om ett brev nred funde-
ringar omkring skolböcker fcir låg- och
mellanstadiet. Så sitter jag då här med
värkande muskler och yr i huvudet och
skall försöka åstadkomma en del syn-
punkter till Vi Kvinnor. Det borde va-
ra enkelt, för i många år har jag vid
disken, i tvättstugan, framför damm-
sugaren, stått och gått och undrat ijvcr
varför vi mamnror inte oftare oppone-
rar oss. J ag tror att r.'i har speciellt
svårt att pränta ned, r.ad vi går ocl'r
funderar på. Kan clet rlöjligen bero på
att vi så sällan i lugn och ro har till-
fälle att samla r'åra intrycli? Vi hinner
med barnen och hushållsarberer, vi kan
hinna läsa en del, många av oss klarar
dessutom ett förvärvsarbete. Men arr
inom hemmets väggar få arbersro till
att samla våra tankar och skrivl nccl
dem, det är inte lätt!

N{en till skolböckcrn:r. Varför lg'er
dessa kvar på Sörgårdsstadiet? Jag tror
inte, att jag år ensam om att reagera
ijver snälla, rara, menlösa man-rrrlor i
förkläde som det svämmar över av spe-
ciellt i lågstadieböckerna. Säkert har
läroböckerna pedagogiskt blivit mycket
bättre, visst är de roligare utformade,
men grundinställningen till familjen
och .samhället lever fortfarande kvar
på just sörgårdsstadiet. Har inte förfat-
tare och än mer illustratörer uppmärk-
sammat att kvinnorna även förekom-
mer pä arbetsmarknadcn? Är det inte
deras skyldighet :rtt ge en mer realis-
tisk syn av vårt samhälle? Tänker de

I

brev i influensatider:

inte någon gång åtminstone på de ca
80.000 ensamstående mödrarna) som är
tvungna att förvärvsarbeta? Var finns
de mödrar, som med stort intresse och
kunnighet gör en insats i produktionen?
Jag vill visst inte ta bort hemmamam-
man från läseböckerna, men jag menar,
att de skall ge någon p'lats också åt en
del av mammorna som även är ute i
förvärvslivet. Jag är fullt medveren om,
rrtt maioritetcn a\r alla mammor mcd

- Kan vi inte f å möta lite tillstökade hem
på någon sida där alla familjemedlemmarna
släpper loss och många barn bänner igen sig?

snräbarn och skolbarn har hclticlsarbc-
te "enbart" i hemmet. Många har intc
haft något val på grund av bristerna
i samhällsmaskineriet, men många av
hemmamammorna har ju intressen ut-
över hushållet.

Jag har gåtr igenom tio läs- och hem-
bygdskunskapsböcker för låg- och mel-
lanstadiet. Jag fann en mamma som
satt och läste tidning! Inte en mamma
dammade ens en bok eller gick till en
studiecirkel, inte en mamma slog i en
spik, inte en mamma låg på golvet och
körde bil eller tåg med sin pojke eller
flicka. Nejdå, mamma sittcr prydlig i
cn stol och lär sin dottcr sy. (Varfiir
it-rtc ,rckså poiken?) Och clc.tta nrcrl
prydlighcten! Kan vi intc få nriita litc
tillstiikade hem på någon sida, där all'r
farniljemedlemmarna släpper loss och
många barn känner igen sig? Tänk t. ex.
Astrid Lindgrens Lotta återfanns på
fler sidor eller om Bengt Anderberg
kunde medarbeta. som skrivit befrian-
de roligt om slarvmamma och buspap-
pa. Kanske kunde man med energiskt
arbete åtminstone få se en mamma krira
bil? Det finns inte en kvinna bakom en
ratt.

Visst förekommer några kvinnor i
produktionen. Men de är med ett enda
undantag ej där som mamma. Den enda
mamma jag traffat på med förvärvs-
arbete stod i affär. Äterigen frägar jag
var är alla mammor som finns i våra
industrier, vära mammor som är buss-
och taxiförare, våra mammor som
tjänstgör som sjukvårdsbiträden? Sjuk-
sköterskor men ej kvinnliga läkare fri-
rekommer.

Dessvärre är papporna lika ensidigt
och om möjligt än värre orealistiskt
skildrade. De är så småborgerliga, så

enda förklaringen till atr de fortfaran-
de f inns kvar på sidorna, är väl ått
våra pappor alltför sällan tittar i skol-
böckerna. Det finns utmärkta skild-
ringar från olika produktionsfält, men
de män, som vi där få följa, är ej där
i sin funktion även som familiefar. I
hemmen strosar eller sitter FAR med
slips och kavaj, i bästa fall utan kavaj.
Han försvinner till sitt arbete välkam-
mad n-rc'd portfölj under armen. Jag har
stött på en pappa utan portfölj - en
lokförare. Detta noteras tacksamt. Men
jag önskar till 1äseböckerna fler arbets-
lortiga pappor, pappor som även kan ta
med sin dotter till snickarboden, som
kan ta på ett förkläde och ställa sig
vid spis eller diskbänk, eller som med
hjälp av storebror eller storasyster kan
bada baby.

Sitter läroboksförfattare och illustra-
törer i ensamcell och producerar? Gran-
skas deras alster av sakkunniga med
skygglappar? Skolans målsättning lär
ju finnas formr.rlerad i många fina pa-
ragrafer och stycken.

Lotta
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Leno Gronhogen ör från och med i höst

fost onstölld pö Dromoten. Just nu tillhör
hon TV-teoterns ensemble, men ör tjönst-

ledig för ott göro huvudrollen i f ilmen

"Festivitetssolongen", som regisseros ov

Dromotens Stig Ossion Ericson.

Leno Gronhogens vög till teotern och

inom den hör till de krokigo, men också

till de stodigt och bront stigonde. Det ör

sju år sedon hon lonserodes i en Uppsolo-

revy ov just Stig Ossion Ericson som "Boby

Doll".

"Den flickon kommer ott gö löngt inom

revyn boro hon hor lust", stod det i tid-

ningorno. Och flickon svorode ott sjungo

vor nog roligt, men sjölv hode hon tönkt

sig ett ordentligt yrke och skulle fortsötto

med sino sprökstudier i Uppsolo.

Sedon blev det litet koboretsång, litet

filmroll (Arne Mottssons "Domen i svort"),

litet "Spetsbyxor" på ldeon. Glodo recen-

sioner, men Leno Gronhogen tönkte inte

ge upp sin tento men i tysko språket.

Sedon kom "lrmo lo Douce" och defini-

tivt slut på plonerno kring en fil. kond.

Leno Gronhogen fick fullt upp med ott

skoff o teoterpro ktik pö scengolvet och

pluggo extro teoterkunnigheter. Hon spe.

lode dromotisk teoter i Molmö, och ollt
möjligt i Slockholm, Villervolle i TV, ko-

boret pö flomburger Börs . . .

Förro öret fick hon sörskilt positiv kritik

för sin insots i "Brecht on Brecht" pö Lillo

Len,t Granbagett

Frida oclt Oscar

oclt Olot' fubnberg sotn
' ,tr' ', ' ttI r rt(t"ts Dlsof .

rr[|hrIo[|

teotern. Uttolode sin belÖtenhet över ott

få spelo sådon teoter och ville görno göro

det oftore, men "jog gör görno dummo

blondiner ifortsöttningen ocksö. De hor

hjölpt mig bro hör i livet".

Under senoste året hor hon hunnit med

ytterligore nögro blondiner, fost ott de hor

vorit sö dummo kon völ inte pöstås: i

"Cronks" på Lillon, i Kor-de-mummo-re-

vyn på Folkon, i "Vod sko vi göro" pö Lil-

lon igen. Nu gör Leno Grqnhogen TV-teo-

ter en vörtermin, och så huvudrollen - den

ljuvo drömflickon - i Festivitetssolongen"

Men i höst vöntor olltså Dromoten och

de storo vingslogen. Söllon hor völ nögon

Dromotenskådespelore hoft mindre teoter-

utbildning bokom sig ön Leno Gronhogen,

som ör först ott kommo in vid Dromoten

uton ott ho gått igenom elevskolon. Men

söllon hor nögon hoft mer ollsidig teoter-

proktik och förödonde scenchorm.

U. L.
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derna. Driftsbidrag utgår med t.200 kronor per år och plats för
daghem och med 500 kronor för fritidshem.

BARNEN VÄR VIKTIGASTE NATURTILLGÄNG.
Bland inledarna vid konferensen var det egentligen bara arki-

tekt SAR Hillevi Svedberg, som gav ordentlig plats för
barnen, som inte bara anförde arbetsmarknadspolitiska skäl för
ett forcerat daghemsbyggande utan som ef tertryckligt hävdade
att barnstugorna ur fostringssynpunkt är ett nödvändigt komple-
ment till hemmen.

- Ingen naturtillgång är viktigare än barnen, de skapar fram-
tidens samhälle. Därför är det ett samhällsintresse att barnen verk-
ligen får de rätta förutsättningarna för att göra den bästa insatsen
i samhället, yttrade Hillevi Svedberg.

- Det räcker inte att börja i skolåldern. Barnläkare, barnpsyko-
Ioger och inte minst kriminologer av facket understryker betydel-
sen av att barnen så tidigt som möjligt under förskoleåldern får
en riktig social inlärning inte bara i hemmet utan framför allt i
förskoleinstitutioner där det finns utbildad personal som verkligen
kan fostra barn.

Det gäller alltså att i en barnvänlig miljö utanför hemmet lära
barnen att umgås med varandra i grupp och med äldre på ett
naturligt och bra sätt. Gruppens värderingar och sätt att uppträda
sätter normalt sin prägel på barnen. Detta bör man ta vara på.

I vår moderna tid kan man inte isolera sig från kollektivet vare
sig det gäller skolor eller arbetsplatser av olika slag. Barnstugorna
med sina daghemsavdelningar, lekskolor och fritidshem har därför
en oerhört viktig uppgift - att lära barn att umgås med varandra
och ta hänsyn till varandra, genom leken får de lära sig vad man
får och inte får göra i gruppen, i samhället. Härigenom skulle man
också kunna motverka barnbrottsligheten som i stor utsträckning
tycks vara ett gruppfenomen.

Barnstugorna är alltså ett komplement till hemmen och bostä-
derna, ett komplement som behövs för att barnen skall kunna
bättre tillgodogöra sig skolans undervisning och anpassa sig i vårt
samhälle.

Det är viktigt att beakta dessa synpunkter innan man börjar
bygg" barnstugor. Endast så kan barnstugorna få en riktig ut-
formning.

FIUR SER EN BRA BARNSTUGA UT?
Hur bör en barnstuga innehållande daghem, lekskola och fri-

tidshem utformas?
Byggnadsplaneringen för barnstugorna skall börja redan på

)

när kommer den

i uåra kommun er?.

"Fler daghem" var mottot för den konferens som Socialde-
partementet genomförde för några veckor sedan med ombud från
106 kommuner.

"Fiär' står nu statsmakterna med stimulansbidrag i händerna,
rnedan kommunerna funderar". vttrade statsrådet Ulla Lind-
s t r ö m i sitt inledningsanförande. Ganska milda ord med tanke
på att statens 5 miljoner till s. k. anordningsbidrag ser ut att bli
outnyttjade under innevarande budgetår. Till stor del beror detta
på att många kommuner anser statsbidragen för snålt tilltagna.
Men det finns åtskilliga kommuner, som inte ens "funderar".
Utan att bry sig om barnfamiljernas problem förklarar man frankt
att här behövs det inga daghem och det är ändå bäst för barnen
onr de får vara hemma hos sin egen mor. Vi har haft anledning
att syssla med sådana kommuner tidigare i vår tidning.

Socialdepartementets konferens - Dagen D - var emellertid
till just för att stimulera fram ett mera aktivt aqerande från kom-
munernas sida i daghemsfrågan och problemet belystes ur flera
aspekter.

YTTERLIGARE 5OO.OOO GIFTA KVINNOR BEHOVS I
ARBETSLIVET 1930.

Byråchefen i arbetsmarknadsstyrelsen Bertil Rehnberg
redogjorde för utvecklingen på arbetsmarknaden och fäste de när-
varandes uppmärksamhet på prognoserna för tiden fram till 1980
som visar att näringslivet kommer att behöva ett tillskott av
5OO.OOO gifta livinnor. Ska näringslivet få det tillskott på arbets-
kraft från gruppen gifta kvinnor, som så väl behövs, då är det
alldeles nödvändigt rned en snabb utbyggnad av barntillsynen.
Men det som ska hända måste hända sna"bbt.

- Vi kan inte ens vara tillfreds med att fota planerna på dag-
hemmens utbyggnad på de nuvarande förhållandena. Innan dag-
hemmen är ett 

-faktum får vi då uppleva att utvecklingen har gått
gått förbi oss. Nej, vad som erfordras år att alla som sysslar med
den här frågan, kommunalfolk, fackföreningar, arbetsgivare och
arbetsmarknidsorgan, beväpnar sig med lite fantasi och försöker
bedöma vad som kommer att erfordras av barntillsyn om 5-10
år, yttrade byråchef Rehnberg avslutningsvis.'B'r 

i ta Hä s s e I r o t från"socialstyre"lsen redogjorde för gäl-
lande statsbidragsbestämmelser. Man kan få bidrag som motsvarar
50 procent av kostnaderna för ny-, till- och ombyggnadsarbeten,
doc-k högst 2.500 kronor per plats. Dessa bidrae sökes hos Social-
styrelsen. För inventarier till daghem och fritidshem utgår bidrag
ur allmänna arvsfonden. Dessa bidrag sökes hos Socialdepartemen-
tet och de belopp som beviljas utgör som regel hälften av kostna-
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Arbitekt SAR Hille,ui Svedberg och byråcbet' Bertil Rehnström
Till höger i bilden generaldirebtör Ernst Bexeliws.

stadsplanestadiet. Man bör se till att barnstugetomter i nära an-
slutning till bostäderna reserveras i stadsplaneförslagen så att
man inte behöver färdas långa vägar med barnen till och från
barnstugorna.

I nya bostadsområden bör barnstugorna förläggas till egna, fri-
liggande låga byggnader på för ändamålet reserverade tomter som
ger tillräckligt stora lekytor för utelek. För enplansbyggnader talar
många skäl såsom minskad fara vid brand, att personal och barn
slipper gå i trappor och att varje barngrupp lättare kan få sin egen
ingång och direkt förbindelse med sin del av lekplatsen, vilket
minskar infektionsrisken. Lekplatsen är en absolut nödvändig, oer-
hört väsentlig del av barnstugan, det har undersökningar vid Barn-
psykologiska forskningslaboratoriet visat. Barnen som har till-
gång till välplanerad lekplats i direkt anslutning till daghemmet
blir mindre trötta än de barn som måste gå till en längre bort
belägen lekplats, ofta då en allmän lekplats.

Daghem och fritidshem, särskilt om det är fråga om mer än en
avdelning, bör inte förläggas i flerfamiljshus. Däremot kan man
med fördel förlägga en barnstuga i ändan på en radhuslänga" När
det gäller lekskolor och halvdaghem, (dvs. 5-timmars vistelse) eller
mindre fritidshem kan man möjligen förlägga dem i bottenvåning-
en till flerfamiljshus.

I äldre bostadsbebyggelse där det inte finns några lediga tom-
ter kan en äldre villafastighet med en del förändringar ofta bli
en bra lösning på barnstugeproblemet. Särskilt som dessa villor
ofta ligger på trivsamma trädgårdstomter. En annan lösning är att
förlägga barnstugan i ena ändan av någon park i en fristående en-
plansbyggnad. Detta har med framgång praktiserats i flera städer.

Om det är fråga om att tillfälligt ordna daghemsverksamhet i
liten skala tills man får egna lokaler kan man temporärt ta en
eller två bostadslägenheter för verksamheten. Detta passar dock
bara för en liten grupp och blir därför ofta kostsamt i drift.
Dessutom blir det aldrig lämpligt ur praktisk synpunkt. En stor
nackdel är det också att dessa små daghem inte får någon lekplats
i direkt kontakt med lokalerna. Det är sällan man får lägenheter
i bottenvåningen med lekplatsmöjligheter utanför. Att ordna per-
manenta lokaler i bostadslägenheter blir dyrbart och det förefaller
också felaktigt att i dessa bostadsbristens tider utnyttja bostäder
för ett ändamål som de inte passar för.

i samspråk undcr k<tnt'cransen.

Behovet av barntillsyn kan växla från en tid till en annan. Barn-
familjernas sammansättning förändras med åren. Genom att ut-
forma barnstugorna t. ex. i paviljongsystem med vissa gemen-
samma lokaler som kök och personalutrymmen i en särskild del
kan man på ett enkelt sätt växla mellan de olika verksamhets-
former sonr blir aktuella.

TRIVSAMMA RUM MED HEMLIKNANDE KARAKTAR.
Vilka krav bör man ställa på en bra barnstuga?
Eftersom barnstugorna utgör ett nödvändigt komplernent till

hemmen och bostäderna bör det vara samma hygieniska krav
t. ex. att lokalerna inte får ligga under marknivån, att dager-
belysningen är god och att lekrummen är solbelysta någon del
av dagen. Dagerbelysningen är om möjligt viktigare när det gäl-
ler förskolebarn än när det gäller skolbarn anser ögonspecialis-
terna. I skolorna har man 22 procent av golvytan vid fritt läge
som miniminorm och man borde därför ha minst samma krav i
barnstugorna. Lokalerna bör vara så planerade att barnens behov
av aktivitet och rörelsefrihet blir tillgodosedda. Men dessutom
skall rummen vara trivsamma och ha en hemliknande karaktär.
Det är viktigt att lokalerna ligger lämpligt inbördes så att barnen
lätt kan orientera sig inom sin del av barnstugan och personalens
arbete och överblick underlättas.

En ändamålsenlig barnstuga kräver inte några dyrbart inredda
lokaler. Däremot är det betydelsef ullt att lokalerna är väl och
praktiskt disponerade och inredda. Då blir barnens vård och till-
syn lihsom underhållet av barnstugan så arbets- och personalbe-
sparande som möjligt och barnen får den stimulerande och posi-
tiva miljö som bäst gagnar vårt mål att fostra dem till verkligt
prima samhällsmedborgare.

Det är viktigt att t. ex. golvmaterielen blir billiga i underhåll
och skötsel samtidigt som de är lämpliga för barnen att sitta och
leha på. Leklokalerna måste få tillfredsställande ljudisolering ge-
nom t. ex. något ribbsystem eller ljudabsorberande plattor i ta-
ken. Väggbeklädnaden i barnens lekutrymmen kan variera; huvud-
saken är att de blir underhållsbilliga och passar lokalens funk-
tioner. Träpaneler från golv till tak och vävspända väggar har
visat sig vara utmärkta material ur alla synpunhter. Paneler på

Fortsättning på sidan 1B
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au Sussie Bjuvstedt

l'liitsligt slär solcn ut sonr cn praktfull vit blomnra övcrst på tlcn
högsta alptoppen i Hercegovina. Den första bussen med morgon-
dåsiga passagerare rullar ut från byn och spindlar sig väg ner
mot staden, där skolor och arbetsplatser väntar på bergens folk,,

Någonstans slår en klocka sex silverklingande slag som studsar
mot klippväggarna och kommer tillbaka som ett skälvande eko
genom glasklar luft. Bussföraren gnolar och håller för ett par se-

kunder ratten med högra handen medan han med den vänstra
rättar till backspegeln så att han kan le mot en svartlockig flick-
unge längst bak i bussen; dagens första glädjeglimt innan arbetet
börjar på allvar.

Om en timme sitter hon liksom så många andra små kontors-
flickor bakom en skrivmaskin - här börjar även kontoristerna
klockan sju på mornarna med ett par timmars siesta under dagens

hetaste timmar. Nu filar hon eftertänksamt sina välskötta naglar
och clelar försiktigt sin uppmärksan'rhet mellan backspegeln och
rnedpassagerarna, de f lesta skolungdornar! sonl passar på att slå

i sig dagens läxa, cller arbetare som lågnrält småpratar med var-
andra. Kastar då och då en road blick på ett par ängsliga turis-
ter, de enda som ägnar sig åt att studera omgivningarna och föra-
rens skickliga manövrar pä de trådsmala vägarna.

Ett möte med en skalbagge på den här traden skulle kunna
ända med katastrof. Det anar de, men vå.gar inte tänka tanken ut.

Del vqr en gång

Att ta sig fram per bil i de jugoslaviska bergstrakterna erbjuder
om inte direkta svårigheter så dock en hel del spänning. Vägarna
hänger ännu på sina håll liksom löst i luften och man får ibland
föreställningen att det bär rakt in i evigheten. Det är emellertid
bara en synvilla - efter en hårnålskurva fortsätter vägen alltid
någon annanstans.

Overallt pågår stora vägbyggen - 
jugoslaviska staten har sat-

sat enorma belopp för att underlätta kommunikationerna för lan-
dets folk och för turisterna, som i ständigt ökade skaror ström-
mar in i "Europas Kalifornien" som Jugoslavien ofta kallats -
och när man minst anar det suger däcken mjukt i nya släta asfalt-
banor.

Att följa med en morgontidig buss genom bergslandskapet är
som att göra en resa genom Jugoslaviens historia. Man vet, fast
det numera knappast ens kan anas, att en gång för länge sedan

var de stupade bergssidorna täckta av lummiga barr- och lövsko-
gar. Cypress, ek och bok grönskade och skapacle fondkulisser åt

dalgångarnas paradisiskt rika f lora och f ritt växande lustgårdar
med vajande palmer, citrus-, fikon- och andra fruktträd.

Adelvilt strövade omkring fritt, snabbfotade stengetter och

bergsantiloper var hemmastadda i paradisets ytterområden, där
rosafärgade molnslöjor väver luftiga ridåer kring bergskammarna.

Detta var före de stora härtågens tid, då ockupationsmakter (vi
kan här inte tala om fiender eftersom Dalmatiens folk inte vet
vad fiendskap är) invaderade landet, rövade dess skatter och sköv-
lade och brände dess skogar.

När skogen var borta torkade solen ut marken, vatten och viu-
dar förde bort jorden och endast mycket sakta börjar nu åter en

försiktig buskvegetation leta sig uppför bergssidorna.
Många sekler har rullat undan sedan vandalerna här skrev na-

turhistoria, men rnänskligheten är alltjämt densamma. Frånvaron
av skogar vittnar om längesedan flydda tiders vettlösa krig. Om
det sista kriget, lika vettlöst och lika gryrnt, vittnar bondgårdar-
nas brandsvärtade ruiner på vägen mot Mostar.

Om människans obrytbara energi och outrotliga förtröstan åter-
igen vittnar de små tegarna i skrevor och raviner.

leklobyrint för iöttur
Äkerlappar, inte större än ett lakan, täppor så små son'l en

handduk, ligger inklämda n-rellan stenar och bloch i terrasser på

sluttningarna. Varhclst det finns en jordbit stor sonl cn danrnäs-

duk, finns också en odling. Och stengärdesgårdarna ritar ändlösa
];ortsättning på sidan 16
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au lektor Helga Stene

reflektioner kring kvinnornas gltimda historia

Oversöttoren vill förutskicko ott förfoitoren till denno ortikel ör norsko och
qtt iog gonskq ovilligt överflyttor den till svensko, då dettq inte bör beho-
vos "skondinqvisko systrqr emellon" för ott med en lött öndring återge ett
gommolt tolesött. Helgo Stene ör iömsides med sitt lektorof diupt inne i

internotionellt orbete - sörskilt i vod som göller freden och kvinnorno. Un-
der kriget vor hon en löngre tid som flykting över hos oss. Vi ör glodo över
ott kunno publicero hennes ortikel, som förut sått i den norsko kvinnotid-
ningen Norges Kvinner. S. F.

T\ ,,.l-lgs vas verkligcn roligt att fä november-
numret av National Geographic Magazine
rned Helge Ingstads levande skildring av
arbetet med att gräva fram den stora bo-
platscn i Ncw Foundland, där norröna ny-
byggarez en gång slog sig ned. - Före ar-
rikeln mcd dess vackra illustrationer står en
notis av utgivaren :rtt Anne Stine Ingstad
just när dcn gick i press funnit cn liten
sländtrissa rrv täljstcn. Detta är - skrivcr
han - ett säkcrt bevis på att kvinnor ock-
så varit med vid denna tidiga bosättning.
Han skrivcr också, att dcnna lilla tingest
av täljstcn är dct äldsta curopeiska före-
rnå1, tillvcrkat av människohancl, sonr nran
lunnit på Arnerikas jord.

För dcn sonr fängslats av Elin \ffägncrs
idi orn kvinnornas glömda historia liggcr
dct något symboliskt i att här komrner in
cn sländtrissa! I sin bok Väckarklocka, som
korl ur 1941 och delvis skrcvs i förn'ivlan
övcr att kvinnorna intc irade lyckars av-
värja krigct, sägcr Elin tVägner följande:

"Dcn historia som formar vår syn är cn
synte tisk produkt. Vcrklighcten löses
upp i sina bcståndsdelar och samnran-
sättcs pä nytt cftcr nrct..rder som är ctt
Datcnt inon-r den lärda världen. Undcr
.lcn prcrcesscn utrangeras en dcl av vcrk-
lighetcn som oangående. Dct är den
vcrklighec sonl innehåller kvinnans
historia. Mäns och kvinnors historia
ar ju så sammanflätad som varp och
inslag i en väv. Men det har iyckats
göra cn historia e nbart av inslaget . . .

Men att dct utstrålar en suggestion från
historicn som gör kvinnorna osäkra, ly-
diga, rädda att gripa in även c{är deras
djupastc intrcsscn är hotadc, dcr faller
ingen in . . . En nränsklig historia skall
ägna lika myckct intressc åt rnän som åt
kvinnor för att bli en mänsklig historia.

Det är cn enorrn uppgif t att
leta fram kvinnornas histo-
ria. Dcn dr ett skiifer vars
rrr.ckel ligge r i cn f iirging-

.' I I rt
cll vJflLl.

Elin Vägncr mcnar, att br"rdsiiap onr r,år
historia och om dcn insats kvinnorna gjorc

unclcr århundraden är cn väscntlig förut-
sättning för att ge oss nödig självtillit, så
att vi skall kunna göra oss gällande i sam-
hällct. Mcn henncs tankar har inte alltid
haft så lätt att vinna gehör, inte en gång
hos kvinnorna.

Dcr är förunderligt hur vi i arkeologien,
som sysslar mcd myckec gamla tider, ofta
finner melbalans mellan kvinnor och män
än i historien, som i högre grad grundats
på rnänsklig värdering. Till våra stolraste
synliga minnen från gammal tid hör väl
våra vikingaskepp. I det ena är en höv-
ding begravd, i det irndra en kvinna med
lcdsagerska, antagligen en trälkvinna. I år-
tiondcn efter art Osebergsfyndet var gjort
talade arkeologerna om "Osebergkungen",
men när benen sändes till anatomisk under-
sökning kom beskedet: skelettrester av två
kvinnor. I)et måste ha varit någor av cn
chock. När nu Helgc Ingstads artikel om
Vinlanclskolonien går ut över världen, bör
vi vara inncrligt tacksamma för att sländ-
trissan blev funnen just i tid att komma
r-ned tillsammans med städet.

De gamla tingcn talar genorn arkcologicn
rrren vi har också ord som talar, historien.
Dc ganrla sagorna är ju ofta ncdskrivna två

-tre hundra år senarc än dc händclser äedc
rum! som de omtalar. Därför kan fanås-
tiska historier inte alltid godtas som histo-
ria, rnan behöver säkrare bevis. Sländtrissan
är ctt starkt bevis på att det var kvinnor
nrcd till Vinland.

Men låt oss kasta en blick på sagan och
se vilka människor som Ingstads fynd möj-
ligcn kan leda oss fram till.

I sagan om Eirik Raude berättas om två
namngivna kvinnor, som skall ha varit med
till Vinland. Dc hette Gudrid och Fröydis.
och skall bägge ha varir utpräglade och
framståendc försonligheter. Såm'så ofra i
sagan är den ena blid och god, Gudrid, och
clen andra stark och ibland gryn"r, Fröydis.
Gudrid födde Snorre i Vinland. Om Fröy-
clis fiir i.i höra, atr hon inre befann sig vil,
v ilke t tolkas sä irtr hon var gravid.

Onr var och en av dessa kvinnor berättas
11u en cgcndomlig och ganska inrressanr cpi-

sod. Medan de ännu var kvar på Grön-
land inträffadc en svår nrissväxr] Dc som
varit ute på jakt och fiske hade rnyckct
litet med hem och många kom inte till-
baka. Sjukdomar h;rjade också. I sin nöd
tar de sin tillflykc till trolldom och den
sorrr har största insikren i sådanr är cn
kvinna, Torbjörg, som kallas Lillvolvanr).
Denna har för sin verksamhet behov av en
annan kvinna, som kan sjunga ctr visst
trolldomskväde. Frågan år nu vem som
kan göra detta. Man hör sig för bland kvin-
norna och Gudrid säger att hon har lärt
dcr av sin fostermor. 

- 
Mcn hon är kristcn

och vill intc gärna sjunga det. Volvan sä-
gcr, att hon n'råste hjälpa folker med detta
och till slut samtycker hon och sjunger
kvädet så fint oc.h vackerr, atr ingen .sonr
var där tycktc sig ha hört de t sjungas
med cn ljuvare röst.

Att. "volvan" spelar en fran-rträdande roll
och att kvinnor hade kontakt med högrc
makter känner man till från månea andra
sammanhang. Det ser därför r'rt ionl om
forskarna antar denna episod som historisk
och säger at[ dcn g"r brr intrcssanta dc-
taljcr onr "Volvans" funktioncr och ar-
bctssätt.

Från Vinlandstiden förtäljcr oss sagan cn
sällsam episod ungefär på detta säir: Dc
norröna nybyggarna kommer i kontakt
med landets invånare "skrelingarne". De
har fredlig handelskontakr, byter skinn mot
kläde, som skrelingarna binder om huvu-
det. Men en dag kommer en tjur rusande
emot dem och bölar så förfärligr arr skre-
lingarna tar till flykten. I trc vcckor är dc

1) Ett litec svänghjul intc större än atc det
kunde hållas på en hand som tillsam-
mans med en ten utgjorde den äldsta
sländan.

e) Norrmän och islännirrgar.

'l) Motsvirrlr i viss mlin sic.rska.

Fortsättning på sidan 14
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Lösningen skall vara redaktionen tillhan-

da senast den t5 april. De tre lörst öppnade

rätta lösningarna belönas med bokpriser.

OBS!
På grund av förseningen av nr t hade

rnycket få läsare möjligher att sända in sin
lösning av krysser före utsatt datum. Vi
utsträcker tiden till den 1 april för dem
som gärna vill vara med och tävla.

en liten sländtriss6l ..,
Forts. lrån sidan I
försvunna, mc'n så komrner dc tillbaka r-rran-
starka och rncd många båtar. Det blir etr
rcgclrätt slag och de norröna männen flyr.
Fröydis hånar denr och eggar dcm till strid.
Hon ville också flt' nred dem mcn kan
intc, antagligcn för atr hon år gravid.
Emellertid tar hon ctt svärd f rån e n av
sina stupade landsmän. Och så berättas dct
att hon vände sig emoc skrelingarna. "Hon
lyfter bröstet upp över särkens kant och
'bryner' svärdct på dct". Då blir skreling-
arna så förfärade, att de rusar bort till sina
skepp och drar sina färde. Så kommer då
karlarna tillbaka och bcrörnmer Fröydis
för hcnncs förträffliga infall.

Inför denna episod tycks historiker och
kommentatorcr nog så hjälplösa. Den pas-
sar inte i de sammanhang, som man känner
till. Det är därför ganska karaktäristiskt att
dcn icke så sällan betraktas som en ohisto-
risk dramatisering eller ett senarc tillägg,
onr det också finns forskare som räknar
med att den återspeglar tabuföreställningar
eller magiska traditioner. Det karaktäristis-
ka och intressanta är, att den blir avvisad
som ohistorisk, men det händer inte så sällan,
att fantastiska detalier, som ansetts ohisto-
riska, visar sig vara troliga när nytt n'ra-
rerial tillkommer och jämförelse görs me:d
andra bcsläktadc vctenskaps!{rcnar.

I4

Nedanstående skulle väl också kunna räk-
nas som ctt allmänt förnuftigt resonemang.
Genom historien om Gudrid och Lillvolvan
får vi en klar föreställnin€i om en tradition,
som bärs av kvinnor. Vidare vet vi atc på
ett stort antal kulturområden är kvinnan
okränkbar. När man ser vilka perioder av
rnissväxt och nöd det varit i det gamla
norrönasamhället, förstår man, at[ bara det
att få släktet atr överlcva är en stor och
viktig uppgifr. Det är väl bal.grunden till
rcce ln: nkvinnor och barn först'" när det
gäller skeppsbrott. Vi möter den också i
iakttraditiönen: att ett dräktigt hondjur
skall icke fällas. Samma syn har kommit
med i gamla nordiska lagar. Jag väljer ut ett
exempel ur den gamla svenska Västgöta la-
gen, nedskriven i slutet w 7200-talet men
sannolikt med mycket äldre traditioner.
Der är en lista på nidingsdåd: Att dräpa
en man på tinget, dräpa en sovande man,
hugga härrder av en man, hugga bägge
föttörna av en man, det är: nidingsdåd. Till
slut kommer dct: "Dräper en man en kvin-
nä, så dr det nidingsdåd. Hon har alltid
fred till mötc och till mässa, om striden
är aldrig så stor mellan ntännen."

Elig Vägner antyder, en så enkel förkla-
ring iom att Fröydis utifrån denna tradi-
tion har velat visa de forfOljande skreling-
arna vem det var, som de nu ville ar-rgripa
och räknat med, att också de haft liknande
rraditioner om moderns okränkbarhet. Att
clct[a var cn traclition, son'r bara gick kvin-

nor emellan, kunde ju männens häpnad ty-
da på. Kanske kommer en dag, då också
denna historia anses vara historisk.

Detaljen med "svärdsslipningen" kunde
ju tänkas vara hennes cget påfund, drama-
tisk som hon är.

För ett par är sedan tog jag mig för att
läsa om igen de gamla norröna sagorna, solt-t
jag läst i skolan och som student. J1g var
häpen övcr allt som den gången hadc gätt
miu ftirbi om kvinnors liv och verksamhet.
Det korrmer ofta så en passant, Iiksom till-
frilligt här och där i en bisats. Men mrn
hade ju väsentligen haft manliga lärare, vid
univeisitetet likiom på gymnaiiet, och såg
på sakerna med deras ögon. Låt mig ta ett
cxempel från E,lin \Wägner: Hon nämner att
i skildringen av en jugoslavisk storfamilj
säger en författare: "Gården var uppfylld
av svågrar och svärsöner samt deras hust-
rur". Det enkla och direkta skulle väl ha
varit: där var systrar och döttrar med sina
män.

Men låt oss komma tillbaka till sländtris-
san, som Anne Stine Ingstad fann och som
nätt och jämnt kom i tid till Leif Eriksson-
dagen, som från detta år firas officiellt i
USA till minne av den första kontakten oss

emellan.l)
Jag tycker jag kan se Elin Wägners litet

vemodigt-hun-roristiska drag lysa upp i ett
stort leende av glädje över en liten sländ-
trrssa.
tl 

"tttrl: ncllan norrörafolkcn och USA.
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Turista i SOUf ETU N l0N EN
r landet med de många seuärdheterna
Sovjetunionens turistbyrå "Intourist" inbju-
der Er att besöka Sovjetunionen. Intourist
erbjuder sina tjänster i hundratals städer. Ni
kan besöka Moskva, Leningrad, Kiev, Minsk,
Volgograd, Odessa, Riga, Tbilisi, Tashkent,
Alma-Ata, Kharkov, Dushanbe och många
andra städer. Under Er resa i Sovietunionen
kommer Ni att få se intressanta platser, skif-
tande naturscenerier och få bekanta Er med
landets uppbyggnad, ekonomiska f ramsteg,
kultur och konst. Intourist erbjuder Er hund-
ratals olika intressanta resvägar med l/yg och
järnväg, ångbåtskryssningar, fascineran,de ru-
rer med bilar och bussar, härlig avkopp,lin,g
och utmärkt läkarbehandling på de bästa kur-

Ni reser natuiligtais med,

AEROFLOT

N ärmare upplysningar genom

orterna vid Svarta Havet - Sochi och Yalta

- och vid hälsokällorna i Kaukasus, utfärder
med flodbåtar på Volga och Dnjepr, camping-
turer till många av landets vackraste platser.
Hundratusentals turister som har besökt Sov-
jetunionen vet att Intourist betyder bekväm-
lighet och gästTrihet. Intourist står till tjänst
med resor för affärsmän, billiga genomresor
för turister från väst till öst, från norr till sö-

der. Under tiden I oktober till SO april linns
resor till betydligt reducerade priser. Ni kan
beställa Er resa och få all information om Sov-
jetunionen från turistbyråer som represente-
rar Intourist i Sverige.

INTOURIST och AER0FIOT INFORMATIONSBYRÅ
Sergelgatan 21, Stockholm C. Tel. 08i21 53 76, 21 59 34
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JUGOSLAVIEN
I'ortsättning lrån sidan l2

streck kors och tvärs i ett mönster, som i fågelperspektiv ter som
en leklabyrint för jättebarn.

Just nu sprutar jorden fram växtlighet. Fikon och citronträd
bär stora gröna kart och plommonträden lovar god skörd till
fromma för slivovic-bränningen (det jugoslaviska brännvinet med
40-42 procent alkoholhalt). I dalgångarna rodnar bigarråer och
körsbär, men i de högre belägna bergsbyarna har de ännu inte
hunnit längre än till blom i väldiga konfirmandbuketter.

Så olika infaller årstiderna här att man i dalarna räknar med
full sommarsäsong med nära nog tropisk värme under april-no-
vember, vid samma tidpunkt har ett sydskandinaviskt klimat en

halvtimmes resa upp i bergen och klimatförhållanden som erinrar
om Nordkalottens strax innan man når den högsta bergskammen.

Intet under således att Jugoslavien blivit särskilt populärt turist-
mål för svenskar, vilka som bekant gärna vill njuta av söderns sol
och värme, men alltid talar längtansfullt om Nordens svalka och
friska grönska då hettan blir för stark i turistlandet.

Allt för qllq

Jugoslaverna har också berett sig att ta emot den ökade turist-
invasionen. Overallt längs Adriatiska havets kust växer lyxhotel-
len upp som svampar ur stengrunden och vid de vidsträckta pla-
gerna.

Här kan alla smakriktningar tillgodoses. Den som fiiredrar att
få skursand i håret och mellan tårna kan få denna iinskan till-
fredsställd. Den som vill steka sig brun på saltvattenslipade klipp-
hällar kan göra det. Och den som söker avskildhet och stillhet i
hög och sval bergsluft har här utomordentliga möjligheter att få
sin åstundan uppfylld.

Ytterst få turistländer i Europa torde kunna erbjuda större

valfrihet för kunden i detta avseende, och solen och der genom-
skinligt klara vattnet är garantcrade lrur nran än välicr.

Välier men Dubrovnik, för att ta ett namn bland många, kan
man om värmen blir för stark svalka sig med promenader i renäs-
sansmily'ö eller leta sig ännu längre tillbaka i tiden under rekog-
nosceringstripper till vallar och fästningsverk från 900-700-talet.

Vi skall här inte tala om museer och andra sevärdheter. Det må
vara nog sagt att folk med historiskt forskarintresse har hart när
obegränsade möjligheter att tillfredsställa denna lust praktiskt ta-
get överallt i Jugoslavien. Inte minst i Dubrovnik, som dessutom
lockar med fästningsspel, konserter, folkdanser och annan kultu-
rell och intressant underhållning under årligen återkommande
sommarfestivaler.

Kulturinlresse
Den kulturella aktiviteten inom landet är f. ö. just nu impone-

rande stark. Konst, film, teater, litteratur och musik omhuldas på

ett sätt som gjort att Jugoslavien bara på ett par år ryckt fram
bland de högst placerade på listan över konstproducerande länder
i Osteuropa. På vissa områden har man här börfat en försöksverk-
samhet som saknar motstycke i erkända kulturländer. Statsunder-
stödd experimentfilm, konstnärsbyar där målare, skulptörer och
andra bildkonstnärer fritt får pröva sig fram och utveckla sina

talanger, kulturutbyte med skilda länder (Sverige bl. a.), arbets-
och studiestipendier till skådespelare, musiker och författare är
några exempel på vägar man valt.

Ändå är Jugoslavien ett fattigt land, som under seklemas gång

vid upprepade tillfällen och utan egen förskyllan råkat bli valplats
för andra nationers krig, härjat och utsuget av grannar i öster,
väster, norr och söder och från andra sidan havet. Knappt har ett
mödosamt uppbyggnadsarbete påbörjats så har nya oroligheter
blossat upp och lagt allt i spillror. Annu lever åldriga jugoslaver
som varit med om fem krig och kanske därtill fått se sina hem
och hela sin släkt utplånad vid naturkatastrofer.

Men ingenting har hittills lyckats krossa den sega livsvilja och
optimistiska tro på en ljusare framtid som besjälar detta älskvärt
gästfria folk. Till och med i Skoplje, som begravdes i grus och
spillror den fruktansvärda jordbävningsmorgonen 26 juli 1963,
slås dörrarna åter upp för turister. Nya hotell har byggts över de

gamla hotellens ruiner och bilburna affärsmän eller turister rastar
här på vägen mellan Miinchen och Athdn eller vallfärdar från
semesterstäderna vid kusten.

Så går Iivet vidare och jugoslaverna fortsätter oförtrutet sin
strävan mot hägrande mål av frihet och oberoende. Turismen är
ett led i denna strävan, turism betyder välvilliga tillskott i landets
kassakista, men också - och kanske främst - ökad förståelse mel-
lan skilda folk, en förståelse som kan bli grundvalen för bestående

trygghet. Tito vill öppna porten för världen. FIan har gjort en

lyckad början.

Julkryss 64 vonns ov Fru Brito Johonsson, Holmstod, Doris Svohn,
Arjeplog, och Elin Sjöö, Huskvorno. Prisboken kommer med posten"

hur skulle ni helst I ailja resa till

JTTGOSLA\rIEN
Jugoslavien kallas ofta med rätta "Sydeuropas
besök och upplev underbart skönt klimat, liuv
gästfrihet och västerländsk komfort.

semesterpatadis". Göt ett
liga badorter, österländsk

'rra"(I flyc1 ...
Caravelle varie söndag Köpenhamn -Zagreb -Belgtad - Dubrovnik
Iiir cr sotrt vill ilvga till Jugoslevicn lr:rr rcscl)\'råcrna ctt antal rnycket prisfiir-
rnånliga resor att vrilja på..{llt rir ortlurt fi;r:rtr ni skall ha det så bckvinrt sonr
rnöjligt i Jugoslavicn,

eller i I-f e{ren bil...
Dct finns nr:ing;t k,irnfortabla carrrpingpl:rtser iivcr hcla lantlct. Trelligt tips: Res
ntctl nrorlcrn bili;iria, luftkontlili,rncrltl och lnetl srvinrnringprxrl, från Ancora i
norrir Italicu till Zarlar n;ira "Arlriatic Highrvav" sonr striicker sig utefter rlen
r':rekrrt lttlriatiske kustcn i l)elnraticn. llcg:ir upplvsning:rr frirn cr n)ot()r(,rgilnisrti()n.

oBS. VrSUM BEHöVS EJ FÖR NORDTSKA TURTSTER! BE-
STÄLL GRATIS FÄRGBoSCHYR MED KUPoNGEN HÄR!

'('GiOstLA\/Is;II 
A Tt'B I ST BYn,AN

Box 40003, Stockholm 40
Sönd mig genost grolis er förgbroschyr om Jugoslovien (med korto).

Texfo helsl!
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STORREDOUI SNING

från Fyrklöuern i Sthlm
Redovisningar från sparbössetömningar-
na duggar in då och då och på för-
bundsexpeditionen är glädjen särskilt
stor de dagar då det kommer "spar-
pengar" över postgirot.

Vid storstockholmsavdelningarnas
styrelsekonferens passade Fyrklövern på
att redovisa inte mindre än 400 kronor.
Det är, så långt vi kan minnas, det
största beloppet hittills som redovisats
från en enda avdelning (på en gång).

- Till att bör-
ja med var det
ingen särskild en-
tusiasm f ör spar-
bössorna, säger
Ingrid Utberg,
ordförande i Fyr-
klövern. Men med
den här redovis-
ningen tror jag al-
la blivit övertyga-
de om att det är

ett bra sätt att skaffa pengar till för-
bundets verksamhet. Riktigr fyra hund-
ra var det inte i bössorna, om san-
ningen ska fram, så vi fyllde på ,pp
till jämnt hundratal f rån avdelnings-
kassan. Nu börjar vi på ny kula igen
och kommer väl tillbaka mcd en ny rc-
dovisning så småningom.

f ill och med '-rtomlands följer man
vår sparbcissegiv. Det blev Ärstaavdel-
ningens ordförande Anna Wcnnberg
varse när hon kom till Danmark här-
förleden. Hennes väninna, som är pre-

numerant på Vi kvinnor, frågade var-
för i all världen inte Ärsta har redo-
visat något. Men nu kommer alltså Är-
sta-avdelningen med en fin redovisning
på 103 kronor och 13 öre.

Södertälje som fanns med i förra
tabellen kommer med ytterligare 70:85.
Luleåavdelningen hör också till dem
som ofta hör av sig.

Tvärån, Båtskärsnäs och Pajala år
andra Norrbottensavdelningar som är
representerade i denna redovisning och
det bör sägas, att dessa redovisningar
har sitt speciella värde. Ty bland SKV-
spararna i dessa avdelningar finns inte
många förvärvsarbetande kvinnor med
egen inkomst att ta av. Ett litet extra
tack, alltså!

I övrigt anbefaller vi tabellen här ne-
dan för studium. Vi återkommer med
ny redovisning i nästa nummer.

Yi*r: ::::',,,,,:;';;"; ;"; ;! ;;l
Taärån
Itottnäs ....:.:::...::..
I:yrklövern, .9tblm
Borlänge
Råtsleärsnä-i . . .

Liclingö
Innerstaden, Stblm
Södertäljc
Pajala
Luleå
Ärstct.

8-marsbälsning

Allo kvinrror frön det lillo soligo Bul-

gorien sönder hjörtligo hölsningor

till sino svensko vöninnor. De önskor

svensko kvinnor lycko till isitt pri-

votliv och fromgöng i orbetet. Med

onledning ov den internotionello

Kvinnodogen den 8 mors uttrycker

de sin solidoritet med svensko kvin-

nor,

-#ån-
Flyg inom Skqndinqvien

eller vio Prog

rill Asien, Afriko och Kubq

Till Eder tjänsc

INFORM.: SVEAVÄGEN 9-11
Tel. 20 7290, 2107 90

Arlanda flygplats:0760 600 00 ankn. 309

I,{YHETER!
En nordisk berättelse
av Konstantin Paustovskij

Hundra år omspännes av händelser-
na i "En nordisk berättelse". Första
delen utspelas på Äland. En rysk of-
ficer förälskad i en svensk flicka An-
na Jakobsson och soldaten Tichonov
offrar livet för att rädda en flycnde
rysk officer som deltagit i kampen
mot tsarens självhärskardöme. Efter
100 år träffas i Leningrad deras cf-
terkommande etc....
En intressant berättelse av en god
förfarrarc'.

Pris inb. 5:75

6.955: l5
127: 69

20: -4B: -27: -70: -100: -110: 7ll
57: l0

100: -106: -70:85
52: -34: -103:13

8.41 1 : 70

Svensk-rysk fickordbok
av Milanova

Onrfatt ar 10.000 ortl.
Prins inb. 5: -

Arbetqrkulturs Förlog
Kungsgatan 84, Stockholm K
Tel. 54 38 82

Summa kronor
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Fråga

i Eder

d&Fl,#w

affar
et'ter de wtsöka

bwlgariska

t'rwkt- ocb

grönsakskonserverna!

Prova (orn Ni inte gjort det

f örut) t. ex.:

Donaus allad

Marinerad paprika

Harricots verts

Skalade tomater

Tomatpurd

Tomatjuice

Aprikossylt

Hallonsylt

Jordgubbssylt
Hallonkompott

Jordgubbskompott

Gener<r logent:

AB S. I. NORMAN
STYRMANSGATAN 5. S'TOCKHOLM O.

Tel.: 08i63 01 40

I',lyhet t'ör Saerige!

UNBTADSDOTMAR
En originalrätt från Balkan, som på

gjorde förebilden till våra kåldolmar.

tid ut-

dagen D. . .
I:ortsättning t'rån sidan ll

en del av väggen med en horisontell markering ger ett anstalts-

mässigt intryck som man vill slippa i denna barnvänliga miljö
som skall vara ett komplement till hemmen. Lekrummen skall
vara rymliga och ha fria golvytor så att barnen kan röra sig fritt
och variera sina lekar utan att jämt behöva ta hänsyn till möbler
som står i vägen. Men dessutom skall det finnas utrymmen för
lekkök och slöid i både daghemsavdelningar och fritidshem och
inte bara i lekskolorna. Det bör vara samma pedagogiska verk-
samhet i de olika barnstugeformerna i samma åldersgrupper.

Byggnaderna blir billigare i underhåll om lokalernas ytor inte
är för knappt tilltagna. Särskilt gäller detta lekrum, kapprum och
tvättrum. I alla dessa tre är det viktigt med tillräckliga utrymme
för den pedagogiska verksamhet av olika slag som skall äga rum
där.

Det lönar sig att lägga mer omsorg och intresse på planerings-
stadiet. Endast på detta sätt kan man få bästa möjliga resultat till
lägsta möjliga kostnad.

årets bästa bilköp

i Stockholm och Trelleborg

Ifyll och insänd denna kupong

till Valc Bill AB, Vänersborg, Namn

så får Ni en utförlig broschyr Bostad
on1 nya Skoda 1000 MB.

(Var god texta namn o. adress) Postadress

l

l

l

I
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allsångste ruoristen

kåseriet:

Ailsångsterroristen är en man
(kvinna) n-red utpräglade ledar-
cgerrskaper. FIan älskar att agerd
och dirigera. Vidare förutsätter
han, finner han det helt naturligt,
att alla människor vill sjunga i
snart sagt alla sammanhang. Det
är onormalt att inte vilja sjunga.
mellan varmrätten och glassen för
att nu inte tala om bussutflykten
eller firmapartyt. Att vara asocial
det är for Allsångsterroristen att
r.'ägra att delta i allsången. All-
sångsledaren behrjver inte, om nu
någon skulle tro det, vara musi-
kalisk eller besitta vad som ibland
brukar kallas musiköra. Det finns
naturligtvis undantag men de slu-
tar snabbt som amatörer och sugs

in i nöiesindustrin. Men de övri-
ga, ja, de går sjungande genom li-
Yer uran att få betalt för det. Na-
turligtvis ligger det något av idea-
litet över en sådan persons insat-
ser, det vill jag inte förneka.

Allsångsterroristen uppträder
som sagt rnestadels på f irmaf es-

ter, samkväm med kamratf ör-
eningar, bussutflykter och 5O-års-
kalas. Han går in för att glädja
sina medmänniskor till varje pris.
Den som inte är glad kan inte
sjunga allsång, resonerar han helt
logiskt. I dessa festliga samman-
hang intar han faktiskt en nyc-
kelposition. Ar han en god orga-
nisatör har han från början fär-
cligställt små stencilerade häf ten
med "egenhändigt hopf ogacie-

stumpif ikåtioner", f ör att citera
Povel Ramel, aktuella för daser-r

och värda att tå nred sig hem som
ett minne av festen. Har han
tlärcnrot inte denna talang drar
han helt enlielt igcnonr r'n reper-

toar av garnla välkända bitar som
alla människor åtminstone kan
några klämmiga rader: ur refräng-
en av. Egentligen spelar det ju
ingen roll hur texten är beskaf-
fad. Den hörs ändå inte, för det
Iåter så förskräckligt krin'g allt
allsångssjungande i det här landet
så att texten och i vissa fall me-
lodierna kommer bort. Men det
låter ju i alla fa'll. Man fram-
bringar ju vissa ljud och allt är
ju musik påstår de unga genierna.

Kostervalsen är ett av All-
sångsterroristens pålitligaste num-
mer. Vid "lek och smek blir i

skrever och snår" och "kuttra sju
mun mot mun kuttra sju" sprids
leendena runt borden, man kro-
kar arm och vaggar i takt med
musiken och har roligt. Då för-
står allsångsledaren atc han ly.-
kats och han gläder sig. Den som
ir-rte gillar Kostervalsen (det finns
iu så många andra bra valser) är
en glädjedödare, en tråkmåns, en

snobb eller helt enkelt en som
"fått för lite i sej". Sedan kom-
mer "De[ är våren . . ." som dras
igenom oavsett i "'ilken årstid
man befinner sig. "När kattorna
på bakgården jama och vi varann
i portgången krama" utgör en be-
sviirlig passage. Hälften av kören
brukar s junga om kattorna sist

och portgången först, så det hela
kan bli en aning grun-rligt. Men
ir-rte skall man hänga upp sig på

sådant. Det är ju petitesser. Hu-
t,uclsaken iir att det sjungs !

"Sjung lite grann, le lite grann,
va lite grann syn-rpatisk", ia, rpp-
maningen kan väl ibland synas

angelägen, men detta att le på

befallning? "Bcise I'lenschen ha-
ben keine Lieder" - "Elaka män-
niskor har inga vtsor", skrev
Goethe. Vilket n-red :n logisk
operation skulle betycia att gocla
människor har många r,isor.
Goethe hade aldrig råkat ut för
Allsångsterroristen !

För Allsångsterroristen är Bell-
man en fyllhund och Birger Sjö-
berg en tråkn-råns. Taube har haft
stöjrre tur och får ibland vara
med i leken. Generationer av fan-
tasilösa allsångsledare bär en del
av ans\raret för att vi siunger Kos-
tervalsen i stället för Vila vid
denna källa och Svinnsta skär i
stället för Drilla på flöjten osv.
Men undantagen finns och hop-
pet står till dem. Om sången skall
föda de ädla känslorna behiivs en
uppryckning, en ändring av re-
pertoaren.

Sjung svenska folk!
Kraka

Vi går rill fots. Kommer old-
rig på frågo qtt tq ur bilen
i det hör dåligo vädret!



stöd KATIA
SKUJnsamling lockar lram uåren
ftir
Syduietnams

barn

Svensko kvinnors vönsterförbund hor i

dogorno stortot en penninginsomling

för ott bistå offren för det heto kriget

i Sydvietnom. Fromför ollt behöys det
pengor till mediciner och nöringspre-
porot åt bornen, som lider stor nöd.

Den sYensko oktionen ingår som ett

led i en internationell solidoritetskom-
ponj orgoniserod oy en speciell kom.

mittå, som skopots under meduerkon ou

Kvinnornos Demokrotisko Vörldsförbund.

Numrerode listor hor distribuerots till
SKV:s lokolovdelningor londet runt. Allo

insomlode medel redovisos över bonk

till den internotionello solidoritetskom-
mitt6n, som vidqrebefordror den syens.

ko hjälpen. Om nögon oy Vi kvind-ors

lösore vill voro med och somlo in peig-
or till sydvietnoms born, så kon listor

rekvireros från SKV (sommq odress som

VKf. Den som sjölv vill ge ett bidrog,
och som måhöndo inte nås ov någon

listinnehovore kon sändo pengorno di-
rekt till postgiro 5 13 23 Suensko kuin-

nors yönsterförbund, Sthlm Vo - SYD.

VIETNAM på tolongen. Bidrogen publi.
ceros i Vi kvinnor.

Vi hoppos pö en hedersom svensk in-
sots i ongelöget solidoritetsorbete.

E,fterhand blir dagarna läng-
re och ljusare. Samtidigt vaknar
lusten att byta kläder, söka nå-
got ljust, mjukt och lätt atr be-
tona den nya livslusten med.
Självfallet behöver det inte vara
nyköpt och topp-modernr, oftast
gör jumpern från fjol-våras
samma tjänst.

Förresten är det inte sagr arr
allt det nya i butikern a år så ry-
kande nytt, och det år vål lika
bra så. De här två modellerna
är hämtade ur MMT:s Labelle-
kollektion; en serie mjuka och
"snälla" kläder som säkert varit
gångbara i fjol och säkert
klär sin bärarinna även nästa år.
"Chaneldräkten" ansluter til1
originalbegreppet ifråga om be-
kvämlighet och lättskött fräs-
chör, tack vare crimplenet som
här fätr en boucldliknande
struktur. Etr passpå för hals-
ringningen kan Yara befogad för
dem som är känsliga för tryck
mot strupen och dem som gårna
bär blus även under så här smi-
diga material. Alldeles klädsam
är heller inte denna höga rund-
ringning med nödtvungen
knäppning som inte gärna till-
låter etr halsband eller en scar-
ves som annars så bra förvillar
"årsring ar" pä halsen. Ungefär
zyo kronor kostar den.

Klänningen av crimplen ejer-
sey (c:a 16o kronor) är helt in-
tagande i sin enkelhet. Tidigare
försök afi kombinera rak rygg
och midjeskärp har aldrig ly.-
kats helt, då det gårna bubblat
och stramat bakpå höfterna.
Här kommer knytskärpet bara
från bystsöm marna och marke-

rar midjan så lagom oprentiöst.
Randningen är pastellmild mot
vitt och passar självfallet också
till semestersnyggt när den
tiden kommer!


