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väl haft någon gtädje av att stätla
honom inför domstolen i Niirnberg
och se honom bli hängd. Det andra
våirldskrigets lidanden, de 58 miljo-

Om ära nch ansvar
Västtysklands för.svarsrninister
Bflnrrss har åtalat pastor i\{artin Niemöller för' hränhning ar' ', den tyska
soldatäran>:.

Den tysltct soldnttit'cuil Vacl är infinne det och vilka är det soirt ägct. ck n ?

Det kan då intc vara cic n1'ltal;aclc
tyska soldatcrrra, f ör' dc har lii"u"ltr
gudsl<elov f ör' Cct
inte
vr"r,it
- skaffat sig är'a ocir leger.ute och
krans. Alltså måstc det vara dt t5'ska
soldaterna från det andra världskriget och fönnodligcn speciellt soldatcrna av högre rang, generaler, och
officerare av alla grader som tänkas
lian, som får >.äran>> när det från rnilitär synpunkt går bra, d. v. s. när
bloclbadet är störst, när fiendens
ställningar, och i nyare strategi också hans städer och vad han för övrigt har byggt upp av civila nyttigheter, ödelägges och där tas ett rejält antal fångar, som man efteråt
kan utnyttja i sin egen rustningsinclustri på svältkost eller misshandla
i koncentrationsläger.
Visst fick också en del meniga soldater järnkors och hakekors med ek1öv och allt vad det heter, när de till
punkt och pricka uppfyllt sin plikt i
Hitlers tredje rike, den plikt som Hitler av sina lungors fulla kraft basunerade ut som den största dygden
inte bara hos soldaten utan hos hela
det tyska folket: GEHORSAM! LYDNAD. För dem som uppenbart icke
var lydiga gick det som för pastor
Niemöller, de hamnade i koncentrationsläger, utsattes för ständiga förödmjukelser, de fick svälta, de misshandlades, de tillintetgjordes i gasl<amrnare eller de fick gräva sina eg-

na massgravar innan de bakifrån
blev nedskjutna a,u tyska sokluter
oclt, SS-foZic, vilkas ÄRA för all del
inte får kränkas. Och unga polska
kvinnor höIl man liv i så länge de
tyska soldater som drog igenom på
väg tilt östfronten kunde ha förnöjelse av dem innan de drog vidare med
sin SOLDATÄRA i behåll.

På Kuba blev nyligen major Blanco

i ett avskyvärt

- i Havanna, där
skådespel på Stadion
bägge parternas uppträdande var så-

dant att man allvarligt kunde tvivla
på berättigandet i de vackra orclen
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onl >rmänniskans per,sonliga värdigvärde>>.
Majcr Blanco vat,
anklagad för att- ha misshandlat och
dödat 108 människor och satt eld på
över' 200 gårdar och deras grödor.
Major Blanco försvarade sig med off
Irutt rar soldat och bara hade gjort
sirt plikt sont soldat.
Också han hade sin soZdaf iira i'aehct och

håu!

De nya tyska soldaterna kommer
att till stor del läras upp av förutvarande Wehrmachtsofficerar.e, som
har massor av >>ärofulla>> mord på
sina samveten. De är underställda

NATO:s kommenderande generaler,
de lyder under krigsförbrytaren general Speidel och under general Lauris Norstad, och deras ära kommer
rLtt bestå i att utföra dessa herrztrs
befallningar.

Och nu kommer vi till ansuaret.

Ligger det någon ära i att åtaga sig
ctt för stort ansvar, eller är det mera

åirofullt att på förhand frånsäga sig
ansvaret för det man inte kan gå i
land med ?

Tilljublad av hundratusenden (så
som vi har sett det på dokumentärfilmer som nazistregimen själv tät
ta upp) och förmodligen av miljonerna hemma vid radioapparaterna, förl<larade Hitler att han övertog ansvaret helt och, fullt,

*
ställd inför rätta

Atlantpaktsstyrkornas övertrefälgelteral Norstad, har förkl:rrnt att han >>orn det blir nödvändigt>
liollmer att använtla atomvallen,
är-<'n om rnotparten
inte
har gjort tlet. flur kan potitikcrnn sätta en enskikl man att be:ltårnrns över miljoners liv och dötl ?
i'rrigar artikelförfattarinnan E s t e r
trl r i ia c h, ordförande i vår tlansl<zt
svsterorganis:rtion, och erinrar oin
hur nlan skrattade när Hitler 1923
förklarade att huvudena skulle komnra att ppll1l
och hur skrattet steln:tle . . .
h:r,r-zlre,

>>resilöst> för
allt som skedde i det nationalsocialis_
tiska partiet. Ingen behövde tänka i
Tyskland. tr'i.ihrern tänkte för dem
Han tog ansvaret, visserligen genom
att begå självmord i en bunker
i Berlin. Man kan också säga att han
smet från ansvaret; men ingen hade
!

ncrna döda, de många miljonerna
överlevande vars liv är ödelagda som
följd av de fasor de upplevat
det
ntplånas inte av denne ende- mans
stola ord om hans övertaqande av
a.nslraret.
>F

N5'ligen var NATO:s ör'erbefälhavar'o, gencral Norstad,

i Köpenhamn.

Han och bara han kan i en kommanclc l<onfliht bestämma om det skall
anr'ändas atomvapen eller ej, och han

har förklarat att han >>om det blir
nödr'ändigt>) (?) kommer att använda denr, iitey 677, tttotparten inte har
g lort clet.
Norstad har ansvaret inför politilrerna; nten uilket ansuar har politikerna? Vem kan bära ett så tungt
ansval' som att vara den förste som
liastar en atombomb ? Hur kan politikerna bära det ansvaret att de
har satt en enskild man att bestämma ö\'er miljoners liv och död ? Skall
dc dra konsekvenserna av general
Norstads farliga uttalanden och avsätta honom från varje post som ger
honom makt ?
Eller skall de låta
det hela gå, så- som man gjorde då
Hitler 1923 inför riksrätten i Leipzig
frejdigt förklarade att huvudena
sl<ulle komma att rulla ? Domarna
och folk skrattade, och huvudena
kom att ru1la.
Det lilla Danmark har väl inget inflytande av betydelse på NATO:s or,ganisation, men så är tiden inne för
att allvarligt överväga att utträda ur
en organisation som visar sin inställning till >>människans personliga värdighet och värde)) genom att sätta
general Speidel på en av sina kommandoposter och tolerera ett uttalande av Norstad som det citerade.
Försvarsminister Strauss' åtal mot

Niemöller och den omständigheten
att åtalet stödes av Bonn-regeringen
lovar heller inte gott för framtiden.
Den schweiziska tidningen >>Die Tat>>
skriver att detta visar vad som ännu
kan väntas från den kanten. IJSA:s
utrikesminister Dulles balanserar

fortfarande på randen av sin avgrund. Nu säger han enligt tidnin-

gen Politiken: >>Hellre ett krig än
uppge Berlin>>.
Sannerligen, den siste sinnessjuke
politikern dog inte med Hitler.

Ester Brinch

Yn,

sangbnh en th.rftgömmu
Nu bör väl ändå sången klinga på SKV-mötena, en så
fin- sångtrok sorn vi fått, säger clen populära vissångerskan
Elsie Björnberg
och avslöjar vilk:r visor som ligger
hennes hjärta närmast bland tlen samling zrv vaeker svensk
lyrik som vår sångbok representt'rar.

Elsie Björnberg, känd och välkänd

för sin vackra vissång sitter och
bläddrar i SKV:s nyutkomna sångDen är verkligen ett fynd! Den

år- jättefin!

är hennes första
Så många fina skalder. Det
- att allt är valt med omsorg och
syns
alla smakriktningar har fått sitt, det
är en mycket fin avvägning mcllan
folkvisor, stämningssånger, vandringsvisor och sånger med id6innchåll. Själv vill jag nog räkna Bii'get'
Sjöbergs och Dan Anderssons visor'
till de allra förnämsta. Och så I(ar'Ikommentar.

fredens värld,
det ska kännas lugnt och trYggt
kring barnens huvudgärd.
Mer och mer ska vinnas ut av

jordens rikedom,

vi sha njuta vårens lust och hör'sbärsträdens blom. .
.

-

Och så vill jag gärna välja
vackraste visan om kärlel<c'n'r

>>Den

den som aldrig kom på pränt. Och

långt att vi fått >ljudtidningar>, för
en sådan här recension skulle natur'ligtvis höt'us i stället för att läsas.
Till sist frågar vi Elsie Björnberg
vilka sångcr ur vår sångbok hon
skulie vilja välja för sin repertoar:

-- tr'örst och främst den ukrainska
folkvisan

>>Blott en

bjälIr'a>>, den

entonigt klagande

tycker jag så mycket

->>Frida i vårstädningcn>>, den tyckcr
jag för'medlar en sådan fin hyllning
till alla som sliter med hushällsbcstyren från morgon till kväll.
-- Men det finns ju så många andra fina visor och sånger i den här'
sångboken, säger Elsie. Saker som
passar för allsång på möten och sammankomster. Varför sjunger intcr
svenska folket lite mera ? I varjc fall
så måste det väl nu bli fart på sången bland SKV-kvinnorna! Skullc
bara fattas annat mcd en sådan fiu
sångbok!

B. J.

-- Tänk, det är tio år sen iag

sjöng in den på skiva och den är alltjämt lika aktuell. Att det ska vara
så svårt

att samsas i en värld dät' det

finns så mycket vackert att leva för'l
Elsie biäddrar tankfullt vidare i
boken.

-

Den här är väl söt:

Vem kan segla förutan vind ?
Vem kan ro utan åror ?
Vem kan skiljas från vännen sin

utan att fälia tårar

?

Nej, men titta, här har vi Nai- Wifstrands bravurnummer: Dct
ma
var en lördag aften . .
Elsie sjunger igenom de många
verserna som handlar om så mycl<en

olycklig kärlek. Melodin är så enkel
och innerlig och det mjuka danska
språket liksom understryker värmen

i hennes röst. Det iir bara att beklaga
att tekniken inte ännu hunnit så

I

i våra yngsta år,

--- Men titta här då ! utbrister Elsic'
och börjar sjunga, mjukt och inneroch

Nu spelat' vårens ljumma vind
i myrens gula starr
och sakta stiga sagorna
kring ön i Berga fors.
Förlåt ett stänk av bitter fröjd,
en visa till gitarr,
det starka oss till läkedom,
likt strandens unga pors.

och ingen vet hur djupt vi drack
vår barndoms beska vin

fclcits förstås.

'I'räget ska vi timra frihetens

raste tycker jag, Hör bara här':

En sång till dej, min syster
när all marken väntar vår
Luossas ljunghed surrar yr
av vind och vilda bin.
Där lärde vi oss tunga stcg'

bok.

ligt:

om. Och sedan Dan Andcrssons .fTill
min syster>>, den är' hans allra vack-

DU tER

(ru Erilt A*e[

Ko,U'u[,lt

ler med utta tunder och kippars ,röda glan,s,
och bli,clt,ens nA szg trinder sonl aldri,g nedan fctnns.
Du gördlar d,i,na ltinder
Du,

med s&mma ltitta hdnder
som ti,il di,n första dans.

Du riiddat genom å,ren dttt fri,ska knappa hu,ll,
och tinnu glcinsa hå,ren som olja och som gull.
Kom, glöm,mom hjarteså,ren !
I löten brcid,d,ar uå,r'en
sin blomsterslttippa full.
Vad sjuka skalder sjunga, att lyckans ttd förgå,'r.
dr sant på deras tunga Tnen Dore lögn på, uå,r.
Oss lyfta utngar unga
ur li,uets kual och tunga

i

uå,ra sena å,r.

Gunhild Tegen:

Det omorolisko kriget
Man kan tnte dnua hu,tpropaganda mot friim,m,ande

folk

och

raser, inte utbzlda u,ngdomen i,
dödandets teknrk utan att det
smittar au stg på mcinnrskorna
och hela sam,hiillet, stiger för-

T efattartnnan Gunhild
g e n i, dennu artikel, drir lton

efterlyser en ciltnan tnstcillnr,ng
också, från de km,stnas sr,da till
d,essa problem ocVt, nödutindtgheten au ett praktisltt fredsarbete. Artr,keln, som publicerats i
V

eckof i,dnt ng en

S

å,nzn g smo,nnen )

återges hdr med författarinnans
ti,llå,telse.

ad man ständigt och på nytt
förvånar sig över år att religiösa och
moraliska personer inte reagerar rnot
kriget som ett ontoraliskf utngängessätt melian stater. Det som för enskiida straffas med upptill livstids
straffarbete och i vissa kulturländer
med döden, nämligen mord, det be-

traktas i krig som ärofullt och

krelö-

nas med befordran och medaljer.
Då det gäIler kvinnliga Präster, då

samlas en grupp av oPPositionella
bland präster och andra kristna, som
anser att bibeln inte avser kvinnor

och de håller hårt
till denna tjänst
- får avvika från
på att kyrkan inte
Skriftens ord, man måste hålla fast
vid den kristna bekännelsen. Men hör
inte tio Guds bud också till den kristna bekännelsen ? Där står tydligt och
utan prutmån: Du skall icke dräpa.
Detta bud drar också många präster
fram när det gäller abort. Men när
det gäIler massmord i krig, där de

fullvuxna ungdomarna offras, då hör
man sällan kristna trrotester.
Likaså förvånas man över att Personer, som energiskt hyllar demokra-

tiska principer, inte förnimmer någon
konflikt i det absurda förhållandet
att vi bygger vår nationella existens
på en värnpliktsarmå, som står un-

en disciPlin,
som upphäver den enskildes val efter
omdöme och samvete. Den li]Ia rest
av demokratisk frihet i förhåIlande
der absolut tvång

4

Ett krigsfoto? Nej då, det iir pojkar t, s'"-enska unifornter', öuande sig i,
konsten att sticka ner en >>fiende>>. Bilclen pu,bli,cera,cles i, pressen på, hösten
7957 i samband med på,qå,ende nttlitiiröt-ningar.

till det officiella dödandet i krig, som
vi har i Sverige, nämligen rätten till
civil värnplikt, försvåras på olika
sätt. Gångna tiders legohärar var
mindre odemokratiska än värnplikts-

hären. Många mödrar, som uppfostrat sina söner lika moraliskt och humant som sina döttrar, ser med oro
och sorg hur deras pojkar hårdnar
och förändras under värnpliktstiden,
då de måste lära sig dödandets och
förstörandets teknik. Många av dessa söner måste lägga sig till med en
cynisk livsåskådning för att stå ut
med den nya anda, som möter dem i
>fält>.

Vilka problem som möter ett land
efter ett krig har vi hört och iäst åtsl<illigt om efter två vär'Idshrig. Hur'
brottsligheten stiger när soldaterna
kommer hem, hur moralen sjunker,
hur oron sprids också till icke krigförande länder, det har vi nyligen
varit vittne till. Och hur hoppiöshet
och hemlöshet i tillvaron griper de
unga, som ser framför sig de påtagliga möjligheterna att tvingas ut i ett
nytt, ännu värre krig med tusenfalt
värre förstörelsemedel än någonsin i
världshistorien. Det ser ut som om
de tänkte:

Låt oss hellre köra ihjäI oss i
en- stulen bil än tvingas att kasta en
vätebomb på en oskyldig stadsbefolkning!
De tänker inte så. snarare förban-

nar de alla äldre, som nu har makten, inlclusive föräldrar och befäl

och tar ut glädjen som bjuds medan

men
ännu är tid. De tänker inte
i
de ktinner. Känner otryggheten
framtiden, i världen. Varför skulle
ungdomen vata moralisk, när inte
världens styresmän är det ? Borde vi
inte upphöra med dödandet och förstör'andet för att det är outirdigt

nftinniskan?
>Men vi måste ju försvara oss ? >

säger också de goda tvehågset och
ängsligt. Vem har sagt att vi får försvara oss med alla medel ? I bibeln
står: Vänd den andra kinden tili!

och Gandhi sade: Motstånd utan
Ingen gör allvar av tanken
våld !
- ett folk bör leua moraliskt
att också
om dess individer skall fro på moraliska värden.
Den utbredda uppfattningen att
ilan får försvara sitt land med vilka

-"i
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mcdel som helst, även vätebombens
djävnlsvapen, måste inverka på den

allmänna moralen. Ät ungdomen ger
den ett nytt ideal: det tuffs
fo1u- sina
taliteten, som också Hitler lärde
ungdomskadrer. Detta ideai passar
ochså den militära värnpliktsutbildningen utmärkt. En ung man berättade för mig att första gången hans
avdelning såg en undervisningsfilm i
närkamp, svimmade flera av pojkarna. fnnan de är färdiga kan de själva

utföra de vidriga handgreppen

med

ru

bajonctten - utan att svimma, och
med tiden kan de utplåna en miljonstad utan att känna skuld.
De yngre lär av de äldre. Dc vet
inycket väl vad som förestår dem.
De övar sig med stiletten. De misshandlar kamrater, som visar sig blödiga. Riksdagen diskuterar om ung-

{:-r'er

dyrbar forskning om orsakerna till

I

kcirlek den stingande tistel bli,r skön.
Och uå,rregn uattnar förtorkad,e land,.
En ros ka,n dofta, en cing bli,ua grön

nranhang klarnar utan forskning _-

:rtt föräldrar inte inser att just dc
stora krigen har försämrat männi.skans moraiiska begrepp och håtlning. Att för'hindra krig borde vara
prog'rampunkt nr' 1 på alla ansvar.i-

ttritt t öknens brtinnande sattd.

Ty enuar profeti,a och psalm, skall förgå
sonl en Ildkt, sotn en rök ui,d, förgringelsens
Men allt sonL au kcirlek cir fyltt skall bestå,
och leua och uara som Gud,!

g:r människors handlingsschema. Där
kanskc forskning kunde behövas, om
fredens villkor.
Man kan inte driva hatpropaganda
mot främmande folk och raser, inte
tttbilda ungdomen i dödandets teknil<

humanitet med ena handen och vå]d
med den andra utan att ungdomen
genomskådar det falska i attitydcn.
För att med minsta smärta klara

Titl kärleken
Det srigs att en ltelig i, tron, en profet
L*ars röst ljuder lå,ngt son1, en nna,ln1,, en cAmbal,
lnen soTn ktirlekens hemlighet doclt, i,clce uet,
h,an 'hör till de fåuitskas tal.

clcn ökande kriminalitcten. Man förlrndrar sig över att intc somliga sam-

hället. Man kan inte heller påbjuda

5()-(rc()-()-()-|e()-()-()-()-{r-()-{)-()G()-{)-(r-r,eo-r,c0e,{o

Av Dan Andersson

domsbrottsligheten -- och den kr,äver

-- utan att det smittar av sig på de
mänskliga verktygen, och hela sain-

*r)s^{
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LYCKAD ARSKONFTRTNS
I VASTRA DISTRIKTTT
V:a Sveriges distrikt har håIlit
ii.r'skonferens med 100-talet ombud
fr'än avdelningarna. Den verksamhetsbcr'ättelse som distriktets sekr.etr:rare Vera Nilsson hade uppdraget
att konrmentera visade på en mycket
allsiclig och god vcrksamhet. Att ctistriktet har god kontakt med andra
organisationcr framgick av den långa listan av möten, konferenser och
knrser där avdelningarna varit representerade. Utflykter, god underhåIning och intr,essanta föredrag på mötena bidrar till att hålla medlemmarnas intresse på höjdpunkt.
Förbundsstyrelsen var represente-

rad av Birgit Jansson, Stockholm,

som talade om aktuella kvinnoproblem.

I den efterföljande diskussionen

den }<onflikt, som uppstår ur krigsepohers dubbla moral, accepterar de
unga brutalitetens ideal, som hiilerjugend gjorde. Men ledaren blir den
värste i gänget, och kriminalitet är
cn nödvändig konsekvens.

Denna bilcl cit'r,nte fu,llt.så

>ttt,ff>,

sont, den, å, ntotstå,en,de sida. Pojken

på, bilden cir bara en a,t) de ti,otusentals barn sorit, s/efs frtr,n sina ntöclrar
och, kontntenderurles ut ttll fronterna
au den tyska m,ilitcirlednin,gen uncler

det andra utirldskriget. Etr, österrikisk Ttojke.

bud".

Här hjälper inga domar eller ungdomsgårdar i längden. Här hjälper
ingenting annat än en ny 1ivsåskåd-

ning och ett praktiskt fredsarbete,
som går ut på att förbjuda förintelsevapnen och ordna staternas samlevnad på jorden med skiljedom och
nnderhandlingar.

var alla överens om att vår tids vik_
tigaste kvinnoproblem är att förhindra ett atomkrig och därvicl måste
Sveriges kvinnor sätta in all sin kraft

på att förhindra att den svenska
krigsmakten förses med atomvapen.

Bland andra frågor som stod tili
debatt spelade kvinnornas ställning
på arbetsmarknaden en myckct fr.am_

tr'ädande roll. Är det riktigt att dc
gifta kvinnorna ska gå först vid pcrmitteringar?
Ska det inte finnas
någon rättvisa- för oss äldre ? Varför,
ska inte kvinnorna kunna göra sig
gällande också i de s. k. manliga yr}<ena ? Det var några av de fr,ågol
som ventilerades i den mycket livliga
disl<ussionen.

Innan konferensen avslutades beslöt man att sända ett uttatande tili
rcgeringen med en protest mot pla_
nerna på att införa en allmän otn-

sättningsskatt. Budgetunderskottet
han mycket väl täckas om man l--ara,
vill pruta på de kolossala rustningskostnaderna.

I ett brev till ecklesiastikministern
protesterade konferensen mot ned_
skärningen av anslagen till den ungdomsvårdande verksamheten. Nu
mer än någonsin behövs dessa anslag och en höjning hade varit mer.r
befogad.

Vi diskuterqr:

sl'

l-lernvårdarin na eller lönekompensation
det få

r omständigheterna avgöra

flgrnvårtlarinna eller lönekom? frågatle vi i förra numvilken rnan ska
ret. Ikitla, dt-'larna

pensa,tion

i
vii,l.ia beror på ornständighetern:r
tlet enskiitla fallet, säger 1:e socialassistentt:n Karna, N ils s on-Miil-

I e r, sjiilv förvärvsarbetande och mor

till tvfr, barn. lledan malnman och
jounralis'ten Gunnel
Granlitl
!it'2rrär: Når barnen är sjuka behöver
dc rntr ärt anna,rs illarruna eller pappa hos sig!

Y ad ska den ensainma för'värvlarbetande n-Lamman ta sig tili när
hennes barn blir sjukt, det är sannel'ligen en fråga värd att

ciiskuter':r.

Hur ska hon reda upp situationen pä
ett klokt sätt så att alla partcr skcr
rättvisa ? Säg det dcn som kan intc kan jag det. Matnman kläms
mellan sköldarna och hur hon än bät'
sig åt btir dct fel. Följer hon sitt
hjärtas röst så kastar hon alla hänsyn och stannar hctnma hos sitt barn,
som behöver henne och som hon inte
liarr lämna och i de flesta fall har hon
inget annat vai än just den utvägen'
avMen med vilka konsel<venser
drag på lönen, som kan medföra ekonomisk katastrof allvarlig nog för en
som lever under knapphctens kalla

stjärna. Det är heller inte särskilt
uppmuntrande att försätta både arbetskamrater och arbetsgivare i en
besvärlig situation genom att man
inte kommer till jobbet. Ibland kan
clct faktisht vara så att ens kamratcr
får bära tyngsta iasset och får det
själva svårt genom att cn arbetskraft
uteblir. Säkert är inte heller alltid att
rnan på arbetsplatsen har förståelse

för den ensamma mammans situation
utan ser bara på de besvärligheter'
solr uppstår i arbetet. De stackars
rrammor som har barn, som ofta är
utsatta för infektioner och måste
stanner hemma både

titt och tätt kan

ibland betraktas med ovilja och ani<lagas för brist på ansvar för arbetct
och frysas ut fr'ån kamratkretscn.
- En och annan har det så lYckligt
ordnat att det finns en mamma eller
syster eller en god vän som kan hjä1pa en med barnet, nten ack hur säl-

Ian. För de fiesta är det verl<ligen

6

besvärligt och svårbemästrat och hur

man än gör så råkar man i kläm.
Arbcta måste man, och sköta sina
barn måste man, men hur man ska
bära sig åt för att fylla båda dessa
förpliktelser kan ingen svara på, inte
jag och inte någon annan heller.

Visst önskar man att det skulle
finnas lösningar, som kunde hjälpa
mamma ur hennes dilemma, ännu
finns det inga, men sannerligen borde det finnas inte bara en möjlighet
utan flera. Man måste ha möjlighet
att väIja på olika lösningar och kunna få ta det som passar en bäst och
sorn bäst motsvarar situationen. En
hemvårdarinna som tar hand om det
sjuka barnet medan mamma är på
sitt arbete kan vara utomordentligt
den ena gången, då mammas närvaro
på arbetet är betydelsefullt och nödvändigt och när hennes arbete i an-

nat fall vältras över på kamratcr,
som måste arbeta dubbelt. En annan

gång kan både barnets sjukdom och
hälsa kräva att just mamma är

hemma och det kanske inte är så
omöjligt att komma loss från arbetet.

Men det är de ekonomiska konsekvenserna som lnte mamma orkar
med. Någon form av lönekompensation är givetvis i sådana fall nödvändig och bör naturligtvis inte vara
omöjlig att ordna rent praktisht.
Visst kan man finna former för en
sådan sorts bistånd om man bara vill.

Det här resonemanget vili bara
nämligen att vi
tjäna ett syfte
- och andra kvinkvinnor i vårt eget
nors intresse bör föra fram denna
fr'åga och försöka driva den till en
i ssnning en värdig uPPlösning
gift för - Svenska Kvinnors Vänsterförbund.

I(arna

N ilssott,-M

iillct'

Ett siukt bn n bnht;uer
mammo eller puppa
'r'\.
L-,/, et är besvärligt när barnen blir
sjuka, för mamman liksom för dem
själva. Mamman springer som en
osalig ande runt sängen, köper beredvilligt vindruvor, sockerdricka,
kex och de underbaraste >>halskarameller>> till den 1ille sjuklingen, som
dessutom i kinkigt febertillstånd vill
ha mamma bredvid sig, utrustad med
en hög sagoböcker och en sval hand
för pannan. . . Allt kretsar dessa da-

gar kring den lille i sängen. Tempen
tas under högtidliga ritualer, mjöIk
kol<as och trugas brännande het i honom, och alia frägar om hans tillstånd. Han är hemmets givna cennågot
tralfigur för ett par dagar
att
som säkerligen hjälper honom
snabbt återvinna hälsan.

Däremot är det synd om hans små
liompisar, vilkas mammor har arbete
utom hemmet. Ja, det är förstås synd
om mammorna också, som antingen
tvingas släpa iväg med barnet i taxi

till någon släkting eller skaffa någon tant som ser om sjuklingen till
cless han är frisk och kan gå till daghemmet igen. Frågan om hur man
,skall hrete sig, då sådana här situationer uppkommer, har länge varit
aktuellt, och det är glädjande att Vi
I(vinnor nu tar upp den till diskussion.
De ensamförsörjande mödrarna har
här, iiksom i många andra fail, det
extra besvärligt. Men ändå är ju detta ett problem för alla utom hemmet
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Kvinrtorna n.h b"r"d.kapen mot
oo

ARBETSLOSHET
tenska Kuinnors Viinsterförbutttl lftr till dem

son1, an-

mot
reclninq onl Kui,tt,no7'n(L och beredskapen
arb et slö shet. För att få, frant ett ntaterial sont' också'
gru,ndar sig på, kctttnerlont ont de lokala förh'å'llandena har

blir dcnna inställning bcroend-e av

sarnhällcts attityd och av yrkesvägledningens åtgärder. På vår rundfråga till lokalavdelningarna om hur yt'kcsväglcdningen fungerar i detta avseende svarar så gott som alla att
flickorna i regel inriktas endast på
sådana yrken som av tradition bc-

BKV -cL'.-rlelnin,garn,a ontbetts unclersökct lciget på' sina respek-

ti,ue orter. Dtirt:icl lt,cr,r' clet frctmkontntit att beredslcapen mot
a,rbetslöshet blancl kuinnorna iir synnerligen suag och att de
Iokala m,yndilth,eterna tycks lt,a alltför ltitt att Ulöm,ma att
ii--en ltvinnorn& ntå,ste. beredas cLnnan sEsseZsattning niir de

tlrabbas au arbetslösh,et.

heternas och landstingens uppmärksamhet på de åtgärder som kan och
bör vidtagas för att motverka ariretslöshet och skapa nya sysselsättningsmöjligheter för kvinnorna.
Enligt förbundets mening har dock
utredningen hållit sig inom en alltför
snäv ram. Vi beklagar att den inte
tagit upp sådana frågor som på längre sikt kan utgöra en mera varaktig

lösning av sysselsättningsproblemen,
dvs. de frågor som har att göra med

industrilokalisering, arbetstidsföt'kortning, investerings-, export- och
l<onsumtionsstimulerande åtgärder.
Det hade varit önskvärt, inte minst
med tanke på den dolda arbetslösheten bland kvinnorna. För att få cn

klar bild av det verkliga läget på
detta område förespråkar förbundet
en kartläggning av sysselsättningsbehovet.

Vi citerar i fortsättningen ur remissvaret.

Svenska l(vinnors Vänsterförbund
ansluter sig till utredningens rekommendationer om forcerad utbyggnacl
av såväl den slutna som öppna sjukoch åldringsvården. Särskilt när det
gäller den starkt eftersatta mental-

clet traditionsbundna tänl<andct hos

många föräldrar, arbetsgivare

och

rnyndigheter.

DEN ÄLDRE ARBETSKRAFTENS BEHOV
Den äldre arbetskraften drabbas
alltid särskilt sr'år't i tider av arbctslöshet. Många kvinnor i den övre meclelåldern är helt beroende av sin arbetsinkomst. Vid arbetslöshet och
när det gäller omskolning eller förkovr:rn i det egna yrket, betraktas
clessa kvinnor ofta som ;rövct'år'iga>>.
frörbundet anser att clct bordc ta-gas
särskilda initiativ f rån statcns och
kommunernas sida föi' att trygga de
äldre kvinnornas rätt till nödvändig
omsl<olning eller fortbildning. Inte
minst med tanke på den höga genomsnittsåldern i vårt land borde åldcrsgränsen för en rad utbiiclningsl<urscr
.justeras uppåt.

*

MOR och BARN
_- VÅRT NYA VYKORT .har just blivit färdigt från trycket.
Originalet är utför't av den indiskc

liksom en utbyggnad av skolväsendet.

konstnären Krish,na Hebbar, som ni

rinne- och hemsamaritverl<samheteit

kan läsa om på sidan I i denna
tidning, där också ctt foto av hortet

;".*g

STÖRRE VARIATION

VID YRKESVAL
I tikhet med utredningen

återges. (Men f iirgerna, de flammananser

Svenska I(vinnors Vänsterförbund att
yrkesutbildningen spelar en avgöran-

de roll i beredskapen mot arbetslös-

SKV i sitt renti,ssyttrande.

traktas som särskilt lämPliga för
Iivinnor'. Enligt förbundets mening
.skulle det behövas cn stort upplagd
propagandakampanj, dels för att
väcka flickornas håg föt' t-tthildniu,3;
också i yrken som betral<tas som
manliga och dels för att motverka

denna kunna bereda många kvinnor
arbete. Detsamma gäller hemvårda-

sjukvården skulle en utbyggnad av

Fltckornas hå,9 lör utbildning 'i yrken soln tidigare betraktctts sonL
>>manlt,l1a>>, rnå,ste stitttuleras, anser

Skall l<vinnorna uppnå en med män-

ncn jämlik ställning på arbetsmarknaden måste de också börja sö}<a sig
tiil sådana arbctsfäIt som bctraktas
som typiskt manliga. Många sådana
yrken har med tcknikens hjälP förändrats så, att det intc längre beror
på muskelstyrkan huruvida cn Pcrson skall anses lämplig cller icl<e
lämplig' för yrket ifråga. Här fordras
l<anske framför: a.lit en ny inställning
h.os kvinnorna sjäIva, men ytterst

tttoclats att auge llttrancle tr,ll Arbetsntarknadsstyrelsens ut-

I sitt remissvar uttrycker förbundet den förhoppningen att utredningsresultatet ska få stor betydelsc
för att rikta de kommunala myndig-

Vi anser att man mcd alla medel
måstc söka vidga den ram inom vilken kvinnorna merendels väljer )/rke.

het. Det är alltså med tillfredsstäIlelse förbundet konstaterar att utredningen mycket starkt understryker
behovet av en mera differentierad yrkesutbildning för kvinnorna,

de undcrbara färgerna kan tyväri'
inte återges i tidningstryck.)
Kortet, som är i fyrfärgstyck, är
148X104 mm stort och kostar 60 öre
per styck. Vid rekvisition av minst
10 ex. erhålles 33 c/s rabatt. Rekvireras från S-I(7, Norutttllsgatun, 5,
tr., Stockh,olnt, VA.
1i'2
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fnte lätt att yara

förätder!

"oi

et klankas mycket på ungciooch pä
- väl ändå förtilclr(Lrtxct,. Sanningen är
att det
stora flertalet av vår ungdom ar
skötsamma präktiga flichor och pojliar, som på skilda områden utbilc,lar
sig för sitt arbete i samhället. Octr
.sanningen om hemmen är väl åinclå
att cle i stort sett är bra och att förLJ

men nu för tiden

åildrarna ägnar sina barn stort intresse och omsorger för att inte säga att
de ofta helt enkelt lever för dem.

Men det hindrar ju inte att vi i
vårt land, liksom i många andra länder, får brottas med en del trista
problem när det gäller ungdomen.
Det är bara det att de som häcklar
och som kastar sig över föräldrarna
glömmer bort dc andra faktorer som
spelar in i det moderna samhället.
Vår'a barn och tonåringar lever ju
intc bara i hemmet och umgås inte

ifri$*
i:i :r.:i;itl
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GI,AD PASI(
och ett lr,:t:e för den, I,jusnande 't:å,ren u,tbringar r/esso tnttntra
konstntirer i, iiggntitleri,branschen. Inspireru,de au clem, nl(Lrssolen oclt den höga klarct lu,ften ört:r Mtilctrdrottnin,gen instiintnter ui a'u frtllaste hjiirtan, oclt, tillönskctr alla uå,ra trogn,a
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liisare en rilttigt GLAD PÅSK!

Rilrsförbund återger Birgit Nilssotz
en intervju med profcssoln i barn-

psykiatri Sren Altrts.iö. Prof essor
Ahnsjö fastslår att det förhållandet
att så många föräldrar kommer till
rådgivningsbyråerna med sina barn
inte betyder att föräldrarna är sämre skickade än förr att ta hand om
sina barn eller att deras ansvar är
mindre. Det har bara blivit mycl<et
svårare att vara föräldrar.
Genom vår tids industrialisering
och urbanisering har fatniljen Iner
och mer isolerats, säger han. Den
saknar i allmänhet den trygghet och
det stöd som i forna tider låg i gemenskapen med och samvaron mellan släktingar, vänner och grannar.
Man deltog i varandras familjebekymmer på ett mera vänligt och ett
rnindre kritiserande sätt, man utbytte
låd och crfarenheter och försökte
gemensamt komma tillrätta med var-
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Slrr? barn oc'h slir?
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bara med föräidrarna. De lever i samhället och hela dess atmosfär på.rerkar dem. Det bör man ha i minnet
innan man kastar sig över föräldrartLa

"s#jli:t ttl

"
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måste på egen hand klara upp alla
små svårigheter. Genom radio, press
och TV utdelas allmänna råd och rättesnören, så många och så skiftande

att de bara ökar förvirringen och
osäkerheten, skapar nya betr<ymmer.
Vi har ju fått en helt annan samhällsbild än vi hade till exempel för
femtio är sedan, fastslår han. En
bild med två sidor, även en god. tr'örutom högre standard och förbättrade

levnadsvillkor har vi fått ökad personlig frihet i bl. a. äktenskap, yrkesval och arbete. Därmed också större
rättigheter -- och större ansvar. Och
så för han fram sin önskedröm: alla
familjer borde ha egna hus med små
trädgårdar tili. Då skulle föräldrarna
inte behöva tjata på barnen för att
de stör grannarna, och barn och vuxna skulle kunna gräva och påta i jor'-

dagsproblemen. Nu lever föräldrarna

den, komma naturen ett litet steg
närmare, glädjas och hoppas inför
dct som rräxer och gror som resultat

merA ensamma med sina barn och

av cgen mör1a

..

.

En önskedröm, ja. Något mera kan
väl hnappast bli, så som nu tttvecklingen blivit med de stora städerna och tätorterna. Men en önskedröm som borde kunna förverkligas
clen

är dock den om utrgmnr"e åt barn och
ungdom. Jag erinrar mej hur en annan av vårt lands framstående barn-

psykiatriker, dr Gttstau Jonsson,
chef vid barnhemmet Skå-Edeby, vid
ett tillfälle framhö11 hur barnfzentIt,ga våra moderna bostadsområden
egentligen är. För dem som växte
upp i seklets början fanns det ännu
naturliga lekplatser, spännande och
roliga möjligheter till lek. Nu möts
de av gräsmattor som inte får beträdas, de bor i hus som är så lyhörda
att föräldrarna ständigt måste ltyssja
åt dem. Om inte samhället ordnar en
bollplats eller annan lekplats åt dem
har de ingenstans att ta vägen --- ty
några tomma områden där de kan
rumstera om finns inte i våra stora
städer med kringliggande sovstäder,
allt är så väl inrutat. Det är egentligen inte avsett för barn.
Det ligger utan tvivel mycken sanning i denna tillspetsade värdering av

vår moderna bostadsbebyggelse.

Som

egentligen bara tillåter tonåringarna
om
att >stå och hänga> i ett hörn
- eller
de inte har pengar att gå på bio
kondis för. Och det med bio och kondis skulle behöva sitt eget kapitel. I

Vi

for*edlar b"kuntskap med d"t
indiske konstnären Krishna Hebbat

Den indiske konstnären l{rishna,

Hebba,r oeh undertecknad har en ge-

mensam vän, författarinna,n Reba
Lewis. I sin bok från Indien, >>Three
faces has Bombya>>, ägnar hon ett
kapitel åt Hebbar. fJr hennes sam-

tal med honorn återges nedanståencle.
Andrea Anclreen

>Det år jag tillbragte i Paris var
avgör'ande för mig både konstnärligt
och intellektuellt>>, sade Hebbar. >Jag

ville förstå motiven och inriktningen
hos de konstnärer som deltagit i niten rörelse
tonhund-ratalets rörelse
som gav mening åt min- egen tankc

att målning ej kan finnas utan ctt
varje fall skadar det inte om våra
dagars femtiåring i tankarna gör en
jämförelse mellan 10- och 20-talets
bio och dagens. Idealbilderna vi fick
och dem dagens ungdom får på vita
duken är inte edsamma. Borde vi inte
försöka hjälpa föräldrarna
och
genom att förena oss
ungdomen!
i en ansträngning
att få bort dei värsta av de dåliga ideal ungdomen ma-

tas med från biodukarna ? Och

som

gör dem andligen fattiga.

E.

MOR OCH BARN heter detta arbete

t olja (LL) den indiske konstndren
Kri,sh,na Hebbar) sonl godhetsInllt sttillt originalet txll uå,rt f örfogancle för ett t:ykort, som nu föreliggler fiirdiUt. Tgutirr kan bilden
htirouan i,nte ge rd,ttuisa åt det,
eftersont, ui inte kan å,terge de strå'lartdc fcirgtrna htir.
problem. Om problemet saknas blir
duken steril, endast ett ornament. Om
problemet finns där och konstnären
kan tolka det med känsla och intensitet då blir duken en levande l<raft.
>>Vilken av de konstnärer som deltog i rörelsen anser ni vara mest

fl,i8

vital och framstående?>>, frågade jag.
>>För mig dr Picasso mästaren
bland dem aila. På varje stadium av
sin karriär angrep han nya problcm.

Inom cn given samhällsram utvecklade han tekniska metoder som han

fann belysande för den speciella situationen. Så lät han i sin blå period
cien färgen uttrycka arbetarklassens
fattigdom, lidande och förfall. I sin
vita period skildrade han med värmc
och känslighet allt det som för oss är
sublimt. I sina cirkusmålningar fångadc han inte endast rytmen och
spänningen utan också cirkusens billiga lyx. Och när han kom in i sin

Att i

bostadskuarteren ordnu olika former au h,obbyuerksamhet för barn,
som börjar komma upp t tonå,ren tir en aD m,etodernct, att ge deras uerksant,hetslrtst en swnd inrr,ktntng.
Htir iir det frå,11a ont, teckntng.

-

mer moderna period skapade han dct
verk som jag anser vara hans föl'nämsta
Qusrnicafresken, som i
bllder av- förfärande mäktighet symboliserar det nutida krigets resultat.>

I
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M['ITT YRKE

I

Hur känns Cet att ägna sej åt
när l<lientelet är'
terapiverksamhet
gamla människor ?
Jag tycker inte om oi'det terapi
- här sammanhanget, säger hon.
i det
>Terapilokalen>>
det låter så trist.
- det heta. Det får
Hobbglokalcn ska
inte framstå som ett tvång för de
gamla att de måste Iära sej något
nytt. Den innersta meningcn i det
hela är och måste vara att de ska
göra det för sin egen glädjes skull.

:5

Det måste vara lustbetonat. Det finns
många gamla som säger nej tack,

jag har arbctat i hela mitt liv, och
så sitter de med armarna i kors och
har tråkigt och tänker på att deras
dagar år räknade... Vårt arbete
rnåste syfta till att få dem bort från
de trista tankarna, få dem att syssla
rned något som ger dem glädje.
Hur det är att arbeta bland gamla
människor'? O, det är en mycket
tacksam uppgift. Nattirligtvis kan
För tlent sont iilskar a.tt u.rbeta ntecl
korgflritn ing ntå,ste: nl(r,n utarbeta
nlle ntocleller och. ntönster
oclt,
finna nll& anrtindningsontrå.tlen!
e,nnat's blir c!et för stere.otyTtt, ntenar
Karin Guiuttis och, tn"obiliscrar sin
lLiittrliglr,et och fantasi för att få lram
nyct tinry.

TI

familjen Gunnäs vardagsruin hgr
färgglädjen plats. Den sträcl<cr sig'
från golvcts vackra matta till de gla-

I

da keramikgummorna på bordet, det

stora granna lerfatet med brokiga
garner och upp övcr väggarna med
sin vaclira konst. Karin Gunnäs blåa
klänning står vackert mot soffans
milt gula färg.
- - Hul kom du att ägna clej åt
vävning ? fr'ågar jag.
- Egcntligen var det nog slumpen
som avgjorde. Jag hade skaffat mej
hontorsutbildning och tagit plats vid
shrivmasliinen på ett kontor. Men arbctet passade mcj inte, jag vantrivclcs. Jag tyclier om människor och
ville inte nöja mej med en maskin.
Av en slump fick jag veta att en
vävkurs just shulle starta, jag grep
tillfället i flyktcn - ,- här var det i
alla fall fråga om skapande arbete.
Min första plats efter ntbildninp;en
blev på hemslöjden i Göteborg.
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ATT ARBETA M EI)

MANNlSKOR
.J

p4

fti rnr:a/ Vilkcn l-rl:irtrtu kiinn,er inte en

\-/

Itt

r:iirtcr,

att få sitttt cliir oclt, biklligt talat'ittäla frutn ftiryler oclt

h,ent,lig

Itingltun rid det orrk:t. Ttinlt att iiga cn t:tir:stol, att kunna

ntönster pti en, r'o,uJ ÄIos fam,iljen, Gtut;tti:-; pit, FIat-7t::und:;t'tige:n,
u,te i Höqtlalen,, ett uu Stocltholnle tly(r?'e förot'tsontråden, Itöt'
riir:stolcn lilta naturliUt titt h,entinrechtit;r)ett, solr, sfol oclt bord
och, biicldar. Annorlunclu kun det rtil h.eller itzte (er'o, niir
/r,rrsefs

\

fru, dt' u,tbilclad,'rtiit:kiraritenu.

Men dtt har jn arbetat som terapeut,
senast vid Stureby vårdhem?
Jä, rnitt yrke år terapeutens
- det trivs jag med. Där har man
och
med männisl<or att göra, det är ett
levande och intressant arbete. Vad
man sysslar med ? Naturligtvis inte
bara med vävning. Man kan ju inte
sätta alla vid vävstolar ! Nej, terapeuten undervisar i broieri, sömnad,
stickning och horgflätning, >påtning>
och en massa andra ting. Det det
gäller är ju nämligen att ingen ska
behöva sitta med armarna i l<ors och
ha tråkigt därför att hon eller han
inte vet något atb ta sej för.

det vara tyngre än att arbeta bland
unga människor. Den unga människan är själv mera uppslagsrik, cntusiasmeras lättare. Men när man ser
hur mycken glädje de gamla kan få
ut av det de sysslar med, hur stolta
de är över resultaten och över gamIa fär'dighetcr de besitter, ja då tycker man att det är ett väldigt tacksamt arbete. Många av dem gör också rnycket vackra och välgjorda ting.
Det kan vara ryaknytning eller väv-

ning cller korgflätning det handlar
om.

-- Men dc gamla männen

då ? Vad

I

kan man sätta i händerna På dem
utom möjligen korgflätning ?
- - De väver, de knYter rYor oclt
mycket annat. Jag brukar gå ner tiII
maskinisten och få lite träbitar. Jag
l<an visserligen inte själv träslöjd'
men det visar sej att många av de
äldre männen trollar fram de vackraste ljusstakar ur cn träbit. Det
finns så mycken skaParglädje och
konstnärliga anlag hos människorna,
bara de får tid och möjlighet att ge
uttryck åt det! Det händer också att
gamla som inte ens har ledsYn gör

vackra vävnadsarbeten. De känner
med händerna att väven blir jämn
och vacker.

Men de kan väl inte skilja

1I
u

I

färgerna

På

?

Naturligtvis inte. Men då tar
- färgen i längdriktningen
man
pen alltså

och har enfärgat inslag.

- om arbetsförhållandena
På frågan
i övrigt, yrkets eventuella nackdelar

och vilka önskemål terapeuterna tiil
äventyrs har, säger Karin Gunnäs:

Ännu har vi aIIt för få teraPeu- Det är ett område där man med
ter.

stor fördel borde kunna tillämPa

halvdagsarbete. Det skulle bidraga

till att flera som kan och är intresserade för denna uppgift kunde dras
in i arbetet. Ännu så länge är detta
ett nytt arbetsfält och erfarenheterna hommer efter hand. Vid sjukhusen
visar läkare och sköterskor stort in-

tresse för terapiverksamheten

och

är mycket betYdelsefullt.
Våra önskemåt ? Framför allt att
arbetct läggs uPP På Iängre silrt,
att man struntar i statistiken och
att man utnyttjar terapeuternas ar-

clet

betskraft och initiativförmåga på ett
bättre sätt än vad som nu ofa ar fallet. Nu går en stor del av tiden åt

att föra statistik, föra kassabok osv.
För det hela ska iu >gå ihoP>. Om
man ruckade litet På den PrinciPen
s}<ulle det vara bra för det hela. Det
får ju nämligen inte i första hand
vara en fråga om att det ska kosta

På encL kökstiiggctt fann t'i c:tt Gt:
fru, Gttnniis' elerarbeten, r:n, förtirtsand,e sak i rtitt, blå'tt oclt t'osa.
minsta möjliga, utan det gäIler att ge
mera innehåIl åt livet för de gamla
det här gäller.
Och så berättar Karin Gunnäs att
vid Södersjukhusct kan man sysselsätta patienterna med bl. a. keramikarbeten, tack vare att där finns en
brännugn. Skulle man inte kunna
ordna det På andra håll också ? Arbetet med ieran är säkert en bra metod när det gäller att mjuka upp steIa och reumatiska händer. . .

Förutom fru Karin och maken' 1'cdaktör Bengt Gunnäs, finns det i lägenheten vid Harpsundsvägen två
pigga pojkar: Martin, som går i skoIan och Mårten, som bara är fYra
och ett halvt år. Bägge två behöver
f.ä rä om sin glada, chosefria marnma iitet, så man förstår hennes förordande av haivtidsarbete ävcn onl

det inte var sej själv hon i förstzt
N(ir ui ,.-drtLte t:itl

Harpsrtnclsr:d,gen lå,9 snön iinntt, djtr'pt t, den ntirbelii,gna skogsrentsan, fast febru,a,risolen böriat sitt rerk. Röd ont'
krnd-erna och, llanska rtflt kom, Må,rten instorntantle: nted sin >>kiilke>>
-- cn röd bricka sont, t' nå,gon ntftn spara'r bynbaken

hand tänkte På då hon med ett konkret exempel undcrstr'ök betydelsen
av atl det ges möjlighet tiil deltidsarbete för de terapeuter som har fa-

milj och

ba,r'n.

Brtta,

ll

I \ är fru Lundberg från Göteborg
med gamla krydd- och medicinalväxter som hobby stupade på Ålands-

roten i TV:s kvitt eller dubbelt en
lördagskväli härförleden tyckte vi
nog lite var att frågan måste ha

äru

varit mycket svår. Ämnet
krycid- i alla
verkar
fall oerhört fascinerande
och fru
Lundberg är säkert inte ensam som
och medicinalväxter

intresserad amatör på området. Trots

allt som skett inom medicinen fyller
tydligen de gamla medicinalörterna
fortfarande en inte oväsenilig roll
inom läkemedelstillverkningen. Man
får nog utgå ifrån att forna dagars
kloka gubbar och gummor visste en
del de också.
I en uppslagsbok från början av
1600-talet kallad >>Den kloka och s]uga gubbens ordinationer> gavs det en
rad tips om hur olika åkommor skullc
behandlas med örtdekokter. Så här
sägs det exempelvis om maiörten
( Artemisia ubsinth,ittnt ) :
>Malörta
stärker Maghan och gifver äfven lust
till Maat och står emot then dryckenskap. Malörta lagh med Wijn är gocit
för then hufvudverk som kommer
fr'ån Maghan och stiger upp till hiernan. . .> Sin nutida användning har

malörten mest inom vintillverkningen. Inom medicinen förekommer den

vanligast som malörtsextrakt

och

d$

{

Jl

Pä skansen kan ui bekantd. oss med ett apotek frå,n gamla tider
en slående kontrast till dagens m,oderna apotek, som ui ser en glimt au-7tå, bilden
t. lt. Men i, de etikettförsedda burkarna och flaskorna r uå,ra d,agars apotek
ingå'r inte så, scillan nå,gon au de örter som, htingile u,nd.er det lå,ga taket

i forna rlagars apoteksbodar.

TtlI ögofs fröi d och
hrnppens [ahndnm
soin ntalörtsdroppar eller besku droppar.
En annan gammal förnämlig medi-

cinalväxt är Johannesörten
(Hypericum perfora,tum,). Av dess
blommor bereder man fortfarande ett

verksamt antiseptic
Johannesoljan
och den grekiske läkaren och

t

$']'-t
,'tai::::!i,:

'

*l,"'

W

botanisten
Di,oskorid€s, som levde och
verkade under kejsar Neros tid, ansåg att johannesörten kunde användas mot både tbc, psykisk depression
och epilepsi. Även i våra dagar lär
örten användas inom läkemedelsinclustrin som ingrediens i vissa nervlugnande medel.
I( r u s m y nt a (Mentha crispa) är
en allmänt }<änd ört som i >>Den hloka
och sluga gubbens ordinationer>> ingick i följande recept: >För uppkastning är godt att bruka then Krus-

Visst kcinner ui igen d,en: å, I a n cl sr o t e n, som bler en f allgrop lör
rlcn qlntpatiska qötr:borgsfnm, i TV.

t2

myntha. Så många näfwar man anser sig behöfva. Härtill Iägges äfven
torra Roosor, något Malörtafrö, hvill<ct allt blandas hväl tiilhopa och
lägges i twenne Possar som passar

sig öfver then Maghan,

.

.>>

R e n f a n a n (Tanacetum, rtr,lgare)
har en stark, nästa kamferartad
lukt. AlIa växter som doftade starht
tillskrev folktron diverse undergöran-

de egenskaper. Så brukade renfanan

nattetid brännas i barnens sovrum
för att hålla >>häxor, skrömt och annat otyg>> borta. Kloka gubbar och
gummor ordinerade den som ett
starkt maskdrivande medel och som
lindring vid enklare magåkommor.
Renfanan odlas ännu och uppköps av
apoteken.

Åiandsroten
(Radi,n inulae)
är känd för sin läkekraft redan sedan den grekiska fornkulturen. En
gammal läkebok från 1628 tilldeiar
den 24 dygder, varav dessa kan näm-

nas: >>Ifon ätes om morgonen, thå
gjör hon sundt hierta. Varder hon
skuren smått och lagd i thet ööl eller
Wijn gör hon lätt Röst och ktara
ögon. Hennes vatten är godt för den
som belagts med stor utvärtes Hetta...>>
Vad d i g i t a I i s betyder för. hjärt-

sjuka är allmänt känt. Till digitalis-

ffi

släkten hör F i n g e rb o r g s b I o mm a n (Digitalis purPurea) som sannerligen också är en fröjd för ögat.
örten var redan i forna dagar känd
för sina medicinska egenskaper. Den

odlas och insamlas fortfarande för
de svenska apoteken och utgör en
viktig ingrediens i vissa hjärtmediciner.

Det finns en rad andra örter som
tack vare sin doft eller andra egenskaper spelar en roll. Tänk bara På
lavendeln. EIIer tänk På ciko-

Den gjorde vi bekantskaP
med under andra världskrigets år
rian!

-

som kaffeingrediens. f många länder
användes den dagligdags för att ge
must och fyllighet åt kaffet. Så exempelvis i Danmark. (Säkerligen kommer den också till användning här
och var hos oss På restauranger och

!,rilillililllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllttlllllllll!!
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OCH TN,PROCESS
I

aPrtt 7957 utltirdade Bonnregeringen förbud mot Tgslt'
land,s Demokratiska Kuinnoförbun{ I nouember 1958 sttilliles 73 tgska kutnnor tnlör riit-

ta i Niirnberg' ankla'gade för
>>olagli'g, f ör statens siikerhet
fartlg>> uerksamhet f öre för'
bud'ets t'krafttrtid'cmde, alltså'

lör

medlemskaPet

och uerk-

tryck. Vi återger några avsnitt ur
hennes artikel.

>Vilka straffbara handlingar har
clessa

kvinnor dessutom begått ? Den-

na unga, slanka kvinna, mor till 3
barn, har skrivit ett brev till förbundskansler Adenauer, vari hon
sagt honom att de tYska mödrarna
inte vill ]ämna ut sina söner till ett
nytt krig. Den gamla vithåriga kvin-

samheten t, en organisation
sont, då, uar tr'llåten!

nan bredvid henne På de anklagades
bänk har i en intervju till en radio-

!) I äIdre tider använCes den
som medel mot
folkmedicinen
in'om
lcdbrytningar och förlamningar. Och
i ett franskt recePt från förra ät-

Och vilka >>brott>> hade då dessa
kvinnor begått som medlemmar i en

svarat på den appell mot vätevapnen

Iustig Lefver, hvaraf hufvudverk uppstår, böra blanda Wijnet med Cikoria-

de hade samlat underskrifter under
fredsappeller, organiserat julfester
och sommarläger för barn, fördelat

I<af6er

hundradet heter det om cikorian:
>>Sådana människor son'I hafva en
vatten . .

.>>

I många fall har naturligtvis

de

legal organisation ?

De hade gjort vad hundratusentals kvinnor runt om i världen gör:

livsmedelspaket till strejkande arbetare. De hade protesterat mot Väst-

tysklands krigsrustningar, mot allt

det som hotar freden och deras barns
framtid. De hade haft kontakter med
sina sYstrar i TYska demokratiska
republiken och det anklagas de också
för.

*

När Processen mot dem ägde rum
satt i rättssalen en kvinnlig journalist som i I{DV:s tidning >>I{vinnor i
hela världen>> berättar om sina ingamla örternas medicinska värde av
en modernare tid och en högtstående
läkarvetenskaP utdömts' Värdet
fanns bara i folktron. Men att en del

av dessa gamla medicinalväxter dock

fortfarande har en viss betYdelse
vid Iäkemedelstillverkningen säger
oss att de kloka gubbarna och gummorna säkert gjorde en del för att
hjätpa människorna. Men det var rlt?
det! I dag har vi en högtstående
det går knaPPast
läkarvetenskaP
en vecka utan att vi får höra om nYa
epokgörande framsteg inom medicin
Och, hiir är den ''*ackra och nAttigcr,
ctt,gt,tatis PurPurea, med sina
ktockformarle blomnlor en fröid, för
örtat.

och kirurgi, framsteg som öPPnar
väldiga möjligheter för människorna
att övervinna sjukdomar och förlänga livet.
ö.

reporter från TYska demokratiska
republiken förklarat, att Adenauer
som vetenskaPsmännen i Göttingen
gav ut genom att ännu mer förföIja
sina motståndare. Och så till >>det

svarta fåret>> i Processen: en ung
spänstig kvinna med kortklippt brunt
hår. Hela hennes väsen utandas beslutsamhet, intelligens, vitalitet. Hennes glättighet och goda humör lämnar henne inte ens i de mest allvarIiga ögonbiick. Domaren anställer
ett veritabelt korsförhör med henne:
Varifrån har ni fått Pengar ? Vem
har gett er instruktioner ? Hur kommer det sig att ni kunde ägna så
mycken tid åt Tysklands demokratiska kvinnoförbund ?
IJtan att låta sig bringas ur fattningen besvarar den anklagade varje
fräga lugnt och sakligt. TilI och med
domarna förefaller att känna sig

obehagliga till mods när den klara
mörka rösten citerar förbundspresidenten lleuss förklaring 1948: >Så
Iänge jag bekläder denna Post kommer ingen tYsk att bära vaPen>>'

Jag kan inte nämna alla som undcr dessa få dagar vann mitt hjärta'
jag kan inte återge allt de sade och
som fann gensvar i deras hjärtan

som satt i rättssalen. Låt mig bara
nämna den äldsta ( de anklagade var

i åldern 27 år till 63) och hennes
ord: >>TJncIer ile tutr' krtgen har jag
förlorat o'ltt. Jag lrur inget nl'er o'tt
frukta och, inget nler att förlora'
nten iag konrnter att lortstitta kantpen för freden.>
Jag kan bara säga att varenda en
av dem uPPträdde så värdigt, deras
håilning var så gripande att de ingav

l3

TJUVEN
N,,r,"ll av d",.,

turkis

[<

a fo.futturinn

S u a d D e r r i,s c lt, författari,nnan tiI rlenna n,ort:ll cir

ttu"kiska och, föddes 1905. Hennes far uar professor uid unir:ersitetet i, Stantbu,l. Den turkiska kuinnans rättslöshet
gjortle att hon ntå,ste fullbordcr,

an

sina studier i, utluytdet. Hon
skaf f ar sry ltögskolebilclning
oclt, i,nsu,yter rlen euroyte:iska
Itttlturen. Desto starkare kcinner hon uid, återkomsten till

$uraql H)erviseh

n
\
l*,f torstadsljus ! De strålar i de r.il<e

förnäma kvarteren och där fattieclom
och elände råder. Men vai.t octr ctt av
dem har sitt eget s]<iilrrner.

Den timma när dagen viker: för
natten gömmer många hemligheter.
Och varje ljus sorn tänds i aftonskymningen, om än så litet och svagt,
är på salrrma gång ett hjärta som

klappar i staden.s br,cist. Var-ie fönster
har sitt ljus, sin historia . .
Och ingen historia liknar den andra --- den ena är, sorglig och full av
lidande, den andra glacl och lustig.
x
Genom den trånga gränden med
.

kullriga trottoaren släpar sig
utkippade skor och en trasig schal.
I ena handen bär hon en bräila sorn
tycks alltför tung föi, henne, i den
andra ett litct paket.
>>Vad har du nu stulit, tant
Aische ?>> ropar cn fräknig pojke som
står och hänger framför skyttiOnst_
ret till en speceributik. I{ans ansil<te
är täckt av ett tjockt lager av smuts,
den_

mödosamt en gammal kvinna fram i

bara tänderna glänser bländande vita.

>Vad har du nu stuiit, tant
?>>
Men den garnla kvinnan bryr sig
inte längre om barnens hånfulla till_
Aische

samtliga närvarande, domarna inbegripna, respekt och bcundran.
. . . Tillåt mig cite.ra några orcl ur

det korta tal en av dc anklagacles

försvarsadvokater höll: >Är dct cn

förbrytelse att försvara freclen ?-.,
IIan pekade på en byggnadsplats
mitt emot rättssalen: >Vi får inte

glömma ruinerna som ännu ö.;erallt

omger oss. De var,nal oss för ett nvtt
l<r'ig. Vi alla kämpai' för Tysklands

återförening. Varför vill man för.bjuda oss att un-rgås med våra bröder i öst?>
... En annan av försvarsadvokaterna slutade sitt anförande med följande ord: >>Man kan hindra cn 0r,ganisation att r_itöva sin ver,l<samhct,
men man kan inte bestraffa clon id6
som dessa kvinnor, för.eträder. För
den demokratisl<a oldningen utgör
detta undertryckandc cn större fara
än t. o. m. existensen av cn or.gani sation som inte är tillåten.>>
Dct ögonblick när dcn cna efter
14

Itentlanclet, lt,u,r srå,ra betin,gel-

sern& iir för he:nnes folk ach.
alldeles stirsltilt för kuinnorn&.
Kn,appt 20 fylltlcL utgler hon sin
f örsta notellsutttling, sottt for-

mälen. Scda,n tio år släpar hon sig
I<väll efter kväll hern, likgiltig för
allt vad som försiggår omkring henne.

till ett försuar för folkets ltrar: på, socictl likstcillclhet
och dem"okrctiska f riheter. I
sina, rontun,er och noueller skilrlrar lton den tu,rkiska kriytntan' sig

En ynklig liten lampa högt uppe
på väggen kastar ett svagt 1jus över

den smala gången. I mitten står ett
fyrfat och därör'er en stekpanna med
fish som fräser och sänder rit ett

ir

\\

ndns rtittslösa ltige oclt,

kvalmigt os. Framför sitter en fet
kvinna, mitt emot henne en yngre
som an'rmar ett barn.
Gamla Aische går genom gångcn.
Ifon ser den nnga kvinnan för första
gången -- det måste vara en ny hyresgäst
Ja, säl<ert. Den fetas

lå,ter
sina ltjciltinnor dr.:ltu ,i kam,pen

t\

för de demaltrutiska riittighete:rna oc'h, ett btittre lir.

hesa rösL når' hennes ör.on:

>Det gamla kvinnfolket clär, som
just gick förbi utan att hälsa, är en
tjuv. Stäng dörren noga när du går
ut så hon inte släpar bort något för
dej.>

x
Darrande fingrar stryker eld på en

tändsticka. Det flackande skenct
belyser ett fattigt, smutsigt krypin.

Den gamla lägger sig på sängen vid
väggen. Hon far med handen över de
värkande bencn. Sedan trettioett år
har hon tak över huvuclet i detta

krypin.

Ja, vart och ett av de otaliga iju-

clcn andra av de anhlagacle reste sig

för att framföra sitt slutord, var kan_
ske det mest gripande under hela
r'ättegången. IJr. deras ntycket enl<la

ord strömmade en stor kraft, en
kraft som inte förfelade att göra ett
djupt intryck på hela rättssalen: :;,Jag
gör' rätten uppmärksam på att dcnna proccss mot kvinnor som vill förhindra ett nytt Buchenwald, Oradour
och Lidice, finncr eko i hela vär1clen . . .)> )). . . Jag har arbetat för, att

r'åra barn inte ska bchöva gå igenom
sarnma lidanden som vi gjort, och
jag vet att hcla mänskligheten är
rrrcd oss...>>
De segrade, hvinnorna

i Niirnberg
- - de blev frikända. Det utgich en
l<r'aft från dem som deras domare
inte trrunde övervinna. Må deras betrndransvärda hållning vara ett
exempel och en sporre för' kvinnorna

i hela världen som strävar att förhindra kriget. Ty kampen är inte
slut än.

i denna stora staci har sin historia. Och också dessa smutsiga väggar
och detta matta ljus har varit vittnen
till cn tragedi. För ör'rigt är det ingen som längre crinrar sig den. Sedan tio långa år hånar man clen gairrla, kallar henne en tjuv. Men vet
männishorna hur mycket lidande ocir
sorg denna stackars kvinna måst utstå i sitt liv, hur många tårar hon
sen

fälrt? . . .
Som helt ung flicka gav man henne till hustru åt en man som hon intc

älskade. Han förtjänade inte mycket,
men drack desto mera. Cm kvällarna

när han

}<om hem lät han sitt dåliga
humör gå ut över den unga hustrun,

pinade och hånade henne, ofta för en

lapprisak och oftast ntan varje anledning.
Hon hade den gången ett underbart

kastanjebrunf hår, stora mörka ögon
och en len hy. En kväll när Aische,
som tvättade hos andra, kom hem,
var det en ungpojkc från grannska-

ltct som ställde sig i hennes väg. Han

sa:

>>Det som är förutbestämt, det und.qår man inte. Och dej har öclet be-

stämt för mej

och kom till mej!>

Lämna din man

Aische var så ung och pojken

vacker

Hon gav eftcr och följde

så

honom.

För hennes man återstod inget annat

än att gå med på skilsrnässan.
Det var de lyckligaste dagarna i

Aisches liv.

Men hur kort var inte denna lycka! Knappt hade ett år gått så förlorade hon sin man. IIan störtade ner

när han var sysselsatt med målningsarbete på en stor byggnad och dog.

Äter började för Aische kampen
för existensen. Ifunger, köld, umbärandcn .
För en kvinna som väntar barn är det särskilt svårt. Och
Aischc väntade ett barn . . .

inte: hennes ben var för]amade. Och
så blev den arma varelsen fängslad

vid sängen för hela livet.
För att försörja sitt barn gick
Aische i främmande hus och tvättade.

Åren gick. Aische t)'cktes ha resignerat inför nöden och manncns
hänsynslöshet. Dottern var som förut

fängslad vid sitt smärtans läger. Hon
hade grovt krusigt hår, en ful trred
mun och utstående gula tänder. Till
allt elände svullnade den högra kinden upp och antog en alltmer blåröd
färg. Den stackars flickan led ohygg-

Iigt.
Aisches man hade blivit gammal.
Han förtjänade nu mindre än tidigare och också dessa fattiga slantar

drack han uPP eller sPelade bort.
Ofta var han hemifrån hela dygnet.
Och när han kom hem var det bara
för att hämta pengar hos Aische' För

{

sin hustru kände han ingenting, med
barnet hade han heller inget medlidande. Och flickans hälsa blev sämre och sämre.
Aische gick inte längre bort och
tvättade. Inte därför att hon inte ville
lämna den sjuka ensam utan därför
att hon var så undernärd att hon
inte längre orkade.
En kall februaridag när det inte

L4.

I lrörjan kostadc det Aische stor
övervinnelse att ta barnet i sina ar-

mar. Men så småningom vaknade
rnoclcrshärlekeu inom henne. IIon
ätskade sin lilla så som varje mor
älskar sitt barn, kanske till och med
mera, ty tilI hennes kärlek säliade sig
ett hett medlidande med den stackars
missbildade varclsen.

När Aische kom hem från barn-

bördshuset beklagade alla henne. TilI

och med de mest ansedda mäuniskorna i kvarteret visade henne stort deltagande. Det var också de som för'sonade Aische med hennes förste
man. Om han älskade henne ? Det

visste ingen. I varje fall uppträdde
han som om han förlåtit henne. Och
Aische beslöt att åtcrvända tiII honom. IIon visste ju att hon inte ensam kunde försörja sitt barn' Till och
med för en frisk, barnlös kvinna var
det nästan omöjligt att få ett arbete, hur skulle då hon kunna hoPPas

att få något ?
Om av ivartsjuka etler hämndbcgär
-- Aisches man uPPträdde nu ännu
råare och hänsynslösare mot henne'
Aische och hennes barn hade det
svårt.

Flickan växte, men gå kunde hon

*

Den timme när

Storstadsljus

dagen vil<er för natten gölnmer mån-

ga hemligheter. Och varje ljus

som

tänds i aftonskYmningen, hur litet
och svagt det än är, är På samma
gång ett hjärta som slår i stadens
bröst. Och varje ljus har sin hemlighet, sin historia

Nagot b".L"d
fick kuinnorna egentligen inte
ottt utsi,ktern u, till f ör uiirusarbc-

te uicl det ntöte sont, Lulcå' SKVur,*delntttgl ctnordnat dcn 2 clec.
och på, utlket förutont represen-

tunter för fleru, andra k'uintto-

längre fanns en brödbit eller något

organisationer i, stadeit iiuen de
kontntunala nt'yndiglrcterna oclt'

och stönade på sin bädd, kände
Aische att hon inte Iängre orkade bevittna flickans lidande. Hon störtade
ut ur huset för att leta reda På man-

senteracle. Frå,n stadens sida
f örstikrades att nt'an' gör cillt
för att befriimia ylsselstittnin,gen oclt, inte h'ellet" tt:irlade 'tna,vt,
på, statsmakternas goda rtilia i

bränsle i huset och den sjuka, plågad
av sina smärtor och av köIden, låg

Hur ofta måste hon inte gå hungrig till sängs, hur ofta var hon inte
frestad att bära hand på sip; själv . ' '
Men varkcn hunger eller förtvivlan
förmådde helt knäcka hennc' Och så
en vinterkväll gav hon livet åt en
dotter. Det var inget barn, det var
ett förfärligt missfoster: kroppen var
betäckt med tjockt hår, huvttdet var
större än bålen, benen var förkrymp-

>Sandyka !>

Inget svar.
Aische sprang f ram till bädden,
skrek för'tvivlat och föll ner på golvct
- flickan var död.
Scdan den dagen kaliar man henne
en tjuv. Alla, till och ined hennes
man. När han druckit och som vaniigt söker strid med henne skriker
han med gäll röst:
>Tjuvl Tjuvl

nen som inte visat sig på flera dagar'
Han satt som vanligt På krogen.
Hon sände trud med en Pojke att han

skulle komma ut.

>>Bagaren och kolhandlaren vill inte

ge mej mera På kredit>>, sa Aische
när hennes man kom ut. Den gamle

blev ursinnig. Det var fullständigt
meningslöst att tigga honom om
hjälp. Vad skulle hon göra? Aische
försökte med tiggeri. Men en förbipasserande girigbuk sa förebrående,
utan att ens se På henne:
>Du skulle skämmas! Ett friskt
kvinnfoik, och så gå och tigga!>
När hon kom hem frågade flickan,
som darrade av köld och hunger:
>>IIar du

mitt

fått tag i kol,

barn>>, Ijög
genast göra uPP eld.>
>>Ja,

>>Skynda

mamma?>>

hon.

>>Jag

ska

dej, mamma, jag är all-

deles stelfrusen.>>

Förtrrivlan drev på nytt Aische ur
huset. Hon visste själv inte hur det

gått till, men plötsligt stod hon i kolhandlarens butik. Och när denne ett

ögonblick vände sej bort försökte hon

gömma ett par kolbitar under sin
schaI.

Men hon hade aldrig någonsin förr
stulit, hennes händer darrade och hon
blev genast ertappad. Den fullkomligt utmattade kvinnan rörde sig intc
ur fläcken. Den dagen blev hon för

första gången förd till polisen. Efter

som poliskommissarien inte var där
vid en så sen timma behöIl man henne över natten. F örst i kvällningen
nästa dag kom hon hem. Hon stötte
upp dörren och skrek:

Itinsarbetsntintnden rar

s {Lr}L'tn

(r s al t,. M e n

n ri

1.1

r'

7'ePre-

ct' b c st (it

da utftistelser ku,rtde ntan

t

t

-

i,nte

göra.

I tlcbatten framgick det att

uid, dct få'tal arbetsplatser sont
ttå17ott'
sysscisrit/r r ltrinnor

eglentlig i,nclu'stri diir kuinnor
kan få, arbete finns i'nte
d,r antalet arbctssökande-

cliir

tnUC-

lrct stort. Sont, enetnPel cmförcles att rict ett störrc kondttori
och bagem, t starlen har nlan
uarje

dctl1

30

d, 110 arbetssökande
'hatle

och, uicl TentTtos taruhus
ttittilts 300 ktsinnor sökt ctrbete
in!ör iu'Ien. Bord.e inte Ltileå
stad, t' likhet nrccl uad, sotn skett
t Krantfors cclt' r Gtilltt;are, göra

en utrerbting för att få, frunt'
den dolcLa a,rbetslösh,eten blancl
Itt;innorna, u'nclt'a,rle en (ru S/lV'
kutnnorna, son:r fann det bettr ör'li tJ t att crrb et s f örme rllin g en's
statistik örer den, kuinnhga ur-

betslöslt,eten tas fram' soril betiis

ltu,r brct all't tir, nrcdan bar-a
ryktet onL en lectt,g Plats får
hu,nclratals och tu,sentals kt:itt'nor att h,oPPas På, en ch'aYts. Nå'gtot töfte onl e?L så'dan' utredning
Men'
fick man entel'l,ertitl tntekiinnei' ui t&ra Lule (r'k'-uirt'n'or
riitt kortttn'er de inte att ge sig
På
föt'riin de har klctt'Q PaPPcr
hur det tigger ti,ll. Om sd' krin-

7tå,

norlta sia/r'o uillc attntiila sig på'
arbetsf örnt edling en skulle lltAc-

ket rara

Dunnet.

15

BARNEN5 EQNA SIDOR

gen flarslq, laLten
V"rn"n var trött på att springa

omkring på gården och jaga hönsen.
För en gångs skull ska jag gå på
jal<t efter vilda djur och fåglar, föresatte han sej.
Han smög sej ut genom grinden
och sprang bort över ängen.
De vilda djuren, fågiarna och insel<terna fick syn på honom och gjorde sej sina egna tankar.
Rördrommen tänkte: Jag ska spela
honom ett spratt!
Härfågeln tänkte: Den ska jag allt

göra snopen!

Göktitan tänkte: Jag ska skrämma honoml
ödlan tänkte: Jag snor mej undan

för honom!
Larverna, gräshopporna och fjärilarna tänkte: Vi gömmer oss för honom

!

Jag ska jaga bort honom! tänkte
sl<albaggen.

Vi kan försvara oss själva, var och
cn på sitt sätt ! tänkte de alla.
Men valpen hade redan hunnit
fram till sjön och bland vassen fick
han se rördrommen stå på ett ben i
vattnet.

Oj då, den ska jag genast fånga!
tänlite valpen och beredde sej att
srnyga sej på fågeln bakifrån. Men
rördrommen tittade bara lugnt på

Valpen spärrade upp ögonen, stirrade och stirrade, men han kunde
inte upptäcka rördrommen längre.
Bevars, tänkte valpen, rördrommen

har spelat mej ett spratt. Jag tänker
då inte springa in i den tomma vassen ! Hellre går jag väl och fångar
mej en annan fågel.

Han sprang upp för sluttningen
och såg en härfågel sitta på marken
och leka med sin g.ranna hårtofs _ibland bredde han ut den, ibland vek
han ihop den.

Jag störtar mej rakt ner på

stjärtfjädrarna och lyfte snabeln i
luften.
Vaipen stirrade. Där fanns ju ingen

fågel längre! På marken fanns bara
en brokig fläck i vilken en krokig nål
satt instucken.
Valpen blev alldeles häpen: Vart
hade fågeln tagit vägen ? Tog jag de
där' brokiga trasorna för en fågel ?
Så dumt! Jag snor i väg och fångar
mej en annan fågel! Och så sprang
han i väg bort mot ett träd där han
upptäckt en fågel. Det var den lilla
göktitan som satt på en gren och
valpen störtade sig direkt mot henne, men

vips försvann fågeln in i

valpen och bytte ben.
Vinden strök över sjön och vagga-

sitt hål i -trädet.

clc vassen. Vassen darrade

jag dej

fram -- tiilbaka,
tillbaka.

fram

- ränder vaggade
Gula och bruna
framför valpens

ögon

fram

tillbaka,
fram - tillbaka.

- stod i vassen och
Men rördrommen
sträckte sig så högt upp han kunde
och hans fjäderklädsel var full av
gula och bruna ränder. Så stod han
där och böjde sig

fram _- tiilbaka,
fram -- tillbaka.
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ho-

nom! beslutade valpen.
Men härfågeln smög sej tätt till
marken, bredde ut vingarna och

>Haha du!> flinade valpen. >>Nu har
allt!>> Han ställde sej på bak-

benen och tittade in i öppningen, men
i det svarta hålet höjde sej en svart

orm och väste otäckt.

Valpen ryggade tillbaka, håren
reste sej på honom i skräck och
han grep till flykten.
Men göktitan väste mot honom ur

sitt bo. Hon vände och vred på hu-

vudet
och längs hennes rygg sling- som en orm en rand av svarrade sig

ta fjädrar.
>>Ifsch vad den skrämde mej! Det
var med knapp nöd jag kom undan.

Nu törs jag inte försöka fånga fåg_
lar mera, det är ju farligt>>, tänkte
hunden. Och så beslöt han sej för att

hellre försöka fånga en ödla.
ödlan satt på en sten. Hon blundade och lät solen skina på sej.
Den blir ett lätt byte, tänkte valpen
och smög sej fram så tyst, så tyst

och vips hade han fått tag om

lans stjärt. Men ödlan gled

_

öd_

undan,

lämnade kvar sin stjärt mellan hundens tänder och slank sjätv in under
en sten. Där satt hunden med en bit

av ödlestjärten i munnen och såg
dum ut. Så spottade han ut stjärtbiten och beredde se3 att jaga ödlan.
Den lilla dumma valpen! Vad inbillade han sej ? ödlan satt väl gömd under sin sten och lät en ny stjärt växa

ut!

Jag ska i alla fall ha tag i ett par
insekter åtminstone, tänkte valpen.

Han tittade sej omkring och

såg

skalbaggar springa omkring på marken. Han såg gräshoppor skutta omkring i gräset, larver som klängde på

buskarnas grenar och fjärilar som
fladdrade omkring i luften.
Valpen tog ett språng i luften för
att fånga dem, men plötsligt var allt

som på en fixeringsbild, alla fanns
där men ingen kunde han se
varenda en hade gömt sej.

-

De gröna gräshopporna gömde sej
i det gröna gräset, larverna sträcktc
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EXISTERAR RASHAT HOS OSS?
T
T

I

) a, hur är det egentligen - finns
det rashat hos oss ?
Naturligtvis inte ! utbrister de flesta. Vi är förbittrade när vi läser om
rasförföljelserna i Sydafrika. När vi
hör om uppträdena vid de amerikanska sydstatsskolorna mår vi illa vid
tanken på hur barn och ungdom med
mörk hudfärg behandlas! Vi anser
att aila människor är lika mYcket
ut sej tängs stråna och rörde sej inte.

Då kunde valPen inte urskilja dem,
de smälte ihop med grenarna. Fjärilarna satte sej i träden och vek ihop
då kan man inte bli klok
vingarna
på vilket -som är bark eller löv eller
fjärilar. Bara en liten ettrig skalbagge stretade oberörd framåt utan att
försöka gömma sej. Honom fick valpen syn på och gick till attack. Men
det skulle han aldrig giort ! Blixtsnabbt fyrade den lille skalbaggen av
en liten giftig pit rätt in i nosen på
valpen.

Det gjorde så ont att valPen skrek
i högan sky, vände runt och sPrang
med svansen mellan benen så fort
han bara kunde hem till gården igen.
IIan gömde sej i sin koja och vågade
inte ens sticka fram nosen.
Men alla djuren, fåglarna och insekterna tog lugnt itu med sitt arbete igen.

värda vilken hudfärg de än har och
viiken ras de än tillhör.

Ochändå...
När de stockholmska morgontidningarna den 24 februari meddelade
att polisen, på uppdrag: av fastighetsförvaltningen, föregående dag avhyst
en grupp zigenare från deras lägerplats vid Sköndal och flyttat dem till
ett annat ytterområde, var det väI,
med undantag för de mest socialt intresserade, ingen som just reagerade.

Och när sedan tidningarna kunde
meddela att den nya lägerplatsen var
i ett sådant skick att de berörda zigenarna måste logera in sig hos anförvanter var det väl heller ingen som
tog det särskilt hårt. Det rörde sig
ju om zi,genare . . . Att varken fas-

tighetsmyndigheterna eller polisen
brytt sig om att meddela socialvårdsmyndigheterna om åtgärden visar
att man också där betraktade saken
som fullt >>naturlig>>.
Så kom det sig att när stadsfullmäktige, samma dag som avhYsningen ägt rum, debatterade frågan om
zigenarnas förhållanden och vad som

måste göras för att förbättra dem,
var det i varje fall två av de i debatten deltagande som inte hade en
aning om den dystra illustration som
ämnet fått tidigare på dagen: socialborgarrådet Inga Thorsson och social-

Iäkaren John Taktnun. Fru Thorsson,
som besvarade en interpellation om
>åtgärder i zigenarfrågan>>, gav i ett

omfattande skriftligt och ett sammanfattande muntligt svar klara besked om samhällets skYldigheter

gentemot denna grupp av svenska
medborgare

ty det är

de

!

och

varmt av dr- Takhon understöddes
man. De betonade båda två att i första hand måste åtgärderna inriktas
på bostadsfrågan, skolfrågan och sys-

selsättningsfrågan. Den primära är'
bostadsfrågan: med permanent bo-

stad följer väsentligt förbättrade
möjligheter att lösa skolfrågan och
utbildningen. Erfarenheten visar att
ordnad skolgång främst kunnat beredas zigenatbarnen inom den permanenta bebyggelsen liksom också att
samtliga zigenare med fast anställning bor i permanenta bostäder. Och
slutligen underströks behovet av en
speciell tjänsteman som får ägna sig

åt uppgiften att biträda med lösandet av de skilda frågorna för zigenarnas anpassning till en normal
svensk livsföring.
Vilka var då de skäl som från fas-

tighetsförvaltningens och polisens
sida anfördes för den nämnda avhys-

? Det ena skäIet var att det
shulle ha förekommit bråk och det
att den
sg]1 så vanliga
andra

ningen

-

-
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oml(ringboende befolhningen var illa
ber'örd av att ha zigenarc inpå sig.
Där har vi en av kärnpunkterna:

ETT SJUKT BARN BEHöVER . .

den allmänna inställningen till zigenarna -- trots allt tal om att vi är
såL fria från rasfördomar. Dct vorc

arbetande, vilka har barn, småbarn

lranshe inte så obefogat om vi litet
var började tänka över hur det står
till med oss själva på den punkten.

Den utredning om zigenarnas levnadsför'hållanden i Stockholm som
socialfönraltningen genomförde för
ett par år sedan visar bl. a. att exempelvis kriminalitet inte är mera vanlig bland ztgenare än bland andra
svenskar. Och nykterhetsnämnden i
Stockhohn har kunnat meddela att
uuder de sista två år'en har ingen zi-

genare varit föremål för nämndens
ingripande.
Fru Thorsson sa i debatten i stads-

fullmäktige många tänkvärda ord.
Iiland annat: Hurudana sliullc vi
själva vara om vi måste leva under
de miserabla förhållanden många av
vära zigenare lever under ?
Det totala antalet zigenare i Stock-

holm uppgick i januari detta år till
223, dårav 702 barn. Antalet familjer
var 59. Av dessa bodde 12 farniljer i
moderna bostäder, 13 i omoderna och
i husvagnar. För de sistnämnda är
förhållandena ofta ytterst miscrabla.
32

Lägerplatserna är olämpliga, därför

att områdena inte är planerade

och

dränerade, vattenförsörjningen ar

ofta otitlfredsstäIlande o. s. v. Hur
clet kan se ut i ett sådant område gav
dr Takman exempel på i stadsfullmäktige (dr Tahman hör till dem
som ägnat zigenarfrägan stor uppmärhsamhet). Han berättade om ett
bcsök i ett tält: En liten kamin mitt
på >>golvet>>, dvs. på bara marken,
och runt omkring denna en stor lervälling, som bildats när' dcn fru"sna
marken av värmen tinats upp. Mot
täItets väggar låg familjens sängkläder uppstaplade, fuktiga och mögliga. Men i en sån miljö får också
små barn bo, små barn som är svenska medborgare. Det tål kanske att
tänka på litet om man är färdig att
fnysa över att bo granne med zigenare

Naturligtvis finns det zigenare sorrr
inte är guds bästa barn -- men den
slags finns också bland dem som,
bildligt talat, har sina rötter djupt i
den svenska jorden. Och ett är säkert: ingen blir bättre människa och
medborgare genom att hunsas, föraktas och förföljas.
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Forts. frå,n sid.

(dvs. cle ensamför'sörjande mammor'-

.

na) är borta från

6

såväl som barn i skolåldern.
Hemvårdarinna eller lönekompensation ? Ja, det är frågan. Men personligen tror jag inte på hemvår'darinneinstitutionen i det här fallet. 'Iy
är det någon gång barnet behöver
sin mamma eller pappa, är det under'
sjukdomen. Då är det, anser jag, retrt
av hjärtlöst att tvingas lämna det i
andra, ofta vilt främmande männisl<ors vård, dessa må vara hur föt'träffliga som helst. Men sjukhusvistelsen då ? Ja, den är också onatur'1ig. Ett litct sjukt barn rycks plötsIigt från sina föräldrar, placeras i en
sjukhusbädd, där det visserligen får
clen bästa vård, men där besökstider-

na kan bli ett martyrium både för
föräldrar och barn. Och av personiig

erfarenhet vet jag vil}<et gissel clet
är att vara hemifrån, då något av
barnen varit sjuka. Det blir ständiga
telefonsamtal hem, telefon till doktorn, så nya samtai hem. Inte l<an
man sköta ett arbete ordentligt sådana dagar! Det. sägs i artikeln i nr
2 av Vi l(vinnor att det >>bereder svärigheter för arbetsgivaren när de
Det finns zigenare som skaffat sig
last arbete och sköter det utmärkt.
Men de bor också alla i permanenta
bostäder. Samhällets strävanden
riråste gå ut på att tillförsäkra zigcnarbarnen skolundervisning, som är
en förutsättning för att de sedan ska
kunna få yrkesutbildning och möjligheter på arbetsmarknaden. Och
samhället är skyldigt aIt se till att
dessa barn, precis som alla andra
svenska barn, inte utsättes för nöd
och umbär'anden. Uppgiften är intc

slL

lätt, men den måste gå att lösa. De
stockholmska socialvårdsmyndigheternas krav på att få en särskild
tjänst som zigenarkonsulent inrättad
är just betingad av de svårigheter
som här möter.

arbetet>> men

i sam-

ma mening påpekas att de inte >har
någon make som ev. kan rycka in
och ta hand om det sjuka barnet>.
Det måtte väI i så fali ställa sig liha
svårt för en man att vara borta från
arbetsplatsen som för en kvinna! Och
som sagt, en arbetsdag då man plågas av ständig oro över ett sjukt
barn har arbetsgivaren ändå intc
mycket glädje av.
Det finaste vore naturligtvis att
mamman eller pappan fick lön, clå
någon av dem tvingades vara hemma
av sådana här skäI. Men i Sverigc,
där arbetsgivarna inte ens anser sig
behöva ge en kvinna ordentlig lön,
skulle väI detta stöta på för stort
rnotstånd. Men hur skulle det vara
om sjukkassan trädde emellan ? Sjukförsäkringen för mor eller far skulle
gäIla, även då dc förlorade arbetsförtjänst på grund av barnens sjukdom.
Och fråga är väI vilkct som shulle bli
clyrast för samhäIlet, en utökad hem-

rzår'darinnetjänst eller sjukkassebidrag.

Intressant kanske kan vara, att i
det här sammanhanget erinra om en
utrcdning, som för ett par år sedan
f

ör'etogs av barnavårdsnämnden i

Göteborg. Av denna framgick att

50

procent av barnen på daghemmet
stannar där endast ett år. 25 procent
stannar ett till två är, och övrigit
längre tid. Detta kan utläsas så, att
det blir en bestämd period, som

båd:,r

makarna arbetar, att första barnet
får vara på daghemmet men att
mamman ägnar sig helt åt hemarbetet, när andra barnet kommer. Men
resultatet kan också tolkas så, att dc
flesta nft,gon ltingre tid inte orl<ar'
med de påfrestningar som är förIcnippade med kombinationen hemoch utomhemarbete...
Kunde man få tiil stånd ett smidigt
system i det här fallet skulle det un-

derlätta arbetet för de

>>dubbelat'be-

och barnen skulle tä dctr
trygghet de behöver i kinkiga situatande>>

tioner.

Gu,nnel Grunlitl

Kunde man så ruska upp de vanliga svenskarna ur deras vanetän-

G. B. Shaw spisade en gång sin
vegetariska middag pår en musik-

kande och fördomar, få dem att komma ihåg att det här rör sej om människor, ofta om barn och ungdomar,

lersam bit och efter den l<om något
ännu mer bullrande. Den gamle bitvargen Shaw blev smirtt irriterad och
kallade till sig hovmiistaren.
Brukar den här orkestern spe-

som kan bli lika värdefulla för de
sina och för samhället som alla andra barn och unga vi fäster förhoppja, då vore mycket vunningar till
net.

-

restaurang. Orkestern spelade en bui-

la- något på begäran?
Naturligtvis, sir, svarade denne,
- visste
som
vem han hade framför sig.
Be dem spela ett parti krypka- d:il
sino
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VÅGRÄTA ORD

74.

1. Åskådningsmaterial, inte alltid
av bästa klass.
4. Avfall hos snickaren.

7. Mansnamn.
10. Ingen lilleputt.
11. Brukar sommaren bjuda på då
och då.

12. Bn del påstår sig förföljda av
sådan.

Lösning

till

korsord

nr

1

15.

17.

Mellan skärgårdsöarna om vintern.

27.
29.
31.
33.
36.
39.
40.
42.

InLe väIsmort.
Gör pratmakaren.
Slå fast.
Skatt.

Bara munväder.
Slät och bör ligga

till

och vägar i snösmält-

52. Fara.

Gör väl vänner.

Ett slags kanal.
Den första bokstaven och
första siffran (två ord).

den

57. Smisk.

LODRÄTA ORD
vägen 35, 1 tr., Johanneshov.
2:a pris: Rosa Timle, Stilla gatan
6, Göteborg V.

3:e pris: Karin

Bengtsson,

torpsvägen 20 A, Halmstad.

2.
D.

4.
5.
6.
7.

Snö8.

Blond.

I

9. Utges ibland för kaffe.
13. De är ofta orsak till fall.
16. Blir galna katter.
19. Ett flertal bekväma stolar.
2L. Har väl sista ordet i rätten.
23. Pojknamn.
25. Fattiga.
26. Kärl.
27. Uppsamlingsplats för diverse
skräp.

54. Familjenamn.
55.
56.

I

*

grund för

ningen.
51. På kondis.
53.

tl

h.,tt verkligt skvdu

ske en id6 för er egen nätta person?

Sjukhus i Stockholm.

46. Vägvisare.
50. På gator

T---''r

över magen utan går runtom kjolen.
Trevligt att se på är det också. Kan-

Firas i december.
44. Göra bekant.

1:a pris: Astrid Matschke, Arkö-

MW
för klänningen utgör ett sådant här
förkläde, som inte bara är en lapp

24. ixr den osäkra ekan.

arbetet.

PRISTAGARE:

h1

18.

22.

r

E:::t
I3':.!
D'i4

Av samma rnening.
Hör till familjen.
Ett slags företeelse inom djurriket, kallas också härmask.

Talarkonst.
20. Den förste mannen.

r'i

Inte vanlig.
I mången ring.
Klarar man sig inte utan.
Inte bara en.
Mången sådan får säkert sätta
livet till i sommar.
Har vår landsbygd många.

28. IIör till de kallblodiga djuren.
30. Styre.
32. Med näsljud.
34. Fångstredskap.
35. Får ofta symbolisera stillaståendet.

37. Förstörd.
38. Lockande för den hungrige.
41. Hör tili spelet.
43. Brukar valpar göra.
44.

Är man det är man väl tillfreds.

45. Är både elefant och mus.
47. Bör man ta sig för vårisen.
48. överföring.
49. Bakdon.

19

YäI gömt.

o

o

för den
fr Stockholms-Tidningensigna,turen
21 februari citerar
Nordens Karlsson ur ett brev från
en vän och titlningsman, i vilket
denne gör honom upprnärksam På
att ett visst Reutertelegram från
publicerat i en schweiTokio
zisk titlning
den 10 februari
faktiskt komrnit också den svenska pressen tillhanrla. Fast tlet inte synts. I)en I februa,ri hatle TI
sänt ut det till sina abonnenter:
>>lapa,nske Premidrmt'ni'stern

Nobusuke Kishi' sad,e Pd' må'ndagen att Japan kommer att aust&
frtr,n kd,rnuapenbeutipni'ng daen
för försuwsiind'am&1. JaPan motsiitter si,g införandet dD Darie sldg
au hdrnuapen i, la'nd'et, framhöIl'
premiiirmindstern för ett budget-

utskott

i

anilra kammaren.>>

Efter kollegans upplYsning företog Nordens I(a.rlsson en fin-

granskning av sin egen titlning för
den 10 februari och fann på >utlandssidln>>, sp. 3, 68:e raden uppifrårr, följantle sammandrag:

>>Jopanske premitirmtnistern

Ktshi, saile p& må'ndagen att Japan motsritter si,g tnlörande acs
uar je slag au kdrnuapen i Tandet.>>

Trots fingranskning av de sto-

ra konkurrentorganen kuntle han
inte finna, ens så mycket om saken i dem.
)k

till att ett sådant
A'T-meddela,nde hamnar i papperskorgarna på vissa redaktioner är
inte svårt af,t förstä De som till
varje pris vill ha svenska atomvapen är inte intresserade av att
rneddela allmåinheten att regeringen i det enda land i världen som
hittills utsa,tts för atombombsangrepp återigen förklarar att den
kategoriskt vägra,r att skaffa såAnledningen

dama vapen ens >>för försvarsändamål>. Och man kan ju inte gärna
komma rrred det vanliga pratet om
att beslutet att avstå från kärnvapen är >>inspirerat a,v ryssarna)),

eftersom även den föga politiskt
bevandrade torde vara, klar över
att om Japan tar order utifrån så
är tlet i varje fall inte från ryssar-

na... Och, det allvarligaste, varje svensk som tar del a,v ett sådant rnedalelande måste ju göra

vissa jämförelser. Han eller hon
måste fråga sig: Hur kommer det
sig att vi i vårt lanrl har så många

frejtliga förespråka,re för atomvapen, merlan folket och regeringen
i ett lantl som ilapan så kategoriskt avböjer att ha något med

atomvapen att göra? Och nästa
fråga,: Beror det månne inte på att
japa,nerna genom bitter erfa,renhet

vet vad rlet handlar

om.?

SKV,s

St.rdie

f""d
5.191:-

Tidigare redovisat

10:10:-

Järfälla SKV-avd.
Skoghalls SKV-avd.

Kalix SKV-avd.
Surahammars SKV-avd.
Mörrums SKV-avd.
Vitsands SKV-avd.
Ifuskvarna SKV-avd. ......
Blonrma SKV-avd.
Torsby SKV-avd.
Linköpings SKV-avd. ... ..
Norrbottens dislr. av SKV . .

10:-

-

|tr'-

\'änster[örbrrncl (SKV)

10:10:
50:

.

Köpings SKV-avd.
Signe Fredholm, Sthltn ....
Västra distr. av SKV ......
Frånö SKV-avd. .
Sandvikens SKV-avd . ....
.

Mnnksunds SKV-avd. ......
Koskullskulles SKV-avd. . ..
Nylidens SKV-avd.
Västerviks SKV-avd. ......

10:32 :50

9:10:10:50:-

-

10:-

-

I(öjasåg

Iluskvarna SKV-avd. . .. .. .

30:-

Malmö SKV-avd.
Iträlsingborgs SKV-avd. ....

.i0:-.-

Avesta SKV-avd.

10:-'
15:25:-'

Frånö SKV-avd. ..

10:

Vitsands SKV-avd.
I(vibergs SKV-avd., Gbg . ..
l\{örrunrs SKV-avd.

25:-

Centrala SKV-avd., Gbg . .. .

Norrköpings SKV-avd. . .. .
Bollnäs SKV-avd.
Skellefteå SKV-avd.
Bjurslätts SKV-avd., Gbg .

-

10:

10:-!0:
25:.10:
50:

Partille SKV-avd.
1C:
V:a Lundby SKV-avd., Gbg 15:-Bodens

SKV-avd.

25:

Tibro SKV-avd. . ..

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

SKV är sedan maj 1946

sveDsk

sektion av Kvinnornas Demokratiska
Världsförbund (I<DV), som omfattar
över 200 miljoner kvianor i 80 liinder. KDV och dess nationella orga-

nisationer kämpar för att vinna och

praktiskt förverkliga kvinnornas
rättigheter: rätt att rösta och att
väIjas, rätt till arbete, till lika lön
för lika arbete och till befordrar:
rätt till undervisning och yrkesutbildning och till social trygghet för
moder och barn.
KDV och dess nationella organisa-

tioner kiimpar för att tillförsäkra
alla barn ett lyckligt liv i trygghet;
undervisning och goda bostäder, hälsovård, sund litteratur, goda fritidssysselsättningar, I{DV vill samla all
världens kvinnor oberoende av hemort, ras och livsåskådning till försvar
av freilen.

3:50

Kristinehamns SKV-avd. ...
Skåncs distr. av SKV . .. .. .
Sorsele

år 1931 och har utvecklats
ur föreningen I'risinnade kvinnor,
uppstod

som bildades 1914. Det bygger på

Kar lstads SKV-avd.

Bollänge SKV-avd.
Enskede väs'ura SKV-avd. . .
Snrålands distr. av SKV . . .

St"n.Lu l(vinnors

SKV-avd.

10:
40:10:

Vetlanda SKV-avd.

25:

Kiruna SKV-avd.

25:

Malmbergets SKV-avd. ....
'Iorpa SKV-avd., Gbg . .....
Bromma SKV-avd.
Älvsborgs SKV-avd., Gbg ..
Majorna SKV-avd., Gbg ....

20:--

10:25'.--

15:-10:

10:Ljusdals SKV-avd.
25:Lidingö SKV-avd.
30:Kålltorps SKV-avd., Gbg ..
15:Högsbo-Järnbrotts SKV-avd. 10:Högsby-Ruda SKV-avd. . .. .
10:Huddinge-Stuvsta SKV-avd. 30:Svängsta SKV-utd:_:_:_: . . . .
:_j,Seskarö SKV-avd.

Kronor 6.3L1:
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