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LIVETS VAP E N
n

lJ

å atfre d l.Tobel på sin

tid upp-

fann dynarniten trodde han
clärmed

ha gjort

sig

rniinskligheten

den största tjiinst. Han trodde sig

därmed ha uppftrnnit ctt vapen
att ingen makt därcfter skullc våga bc;rja ett krig.
FIan misstog sig tyvärr. Sedan dess
har världen fått gcnornlicla såväl
det törsta sortl det :rnclre viirldskrigct. Ickc nog clarmed. Scdrrrr
c{.sl har vår ticl Tått vare ttrctl ,-,nt
tillkomsten .iv bådc atolll- ocl'r
viitebornben, vxpen så frukt,rnsviirda att dc på kort ticl krtn öcic-

så förödande,

lägga riken och länder och ailt
vad utvecklingen kunnat skapa
under tusenden och tusenden aY
är.
Det finns nog ingen rnöjlighet
för rnänskligheten att kunna räd;das genom något ont av fruktan
därför
och det vore på sätt och
räddning. Nog måstc
vis en tragisk
det kunna tänkas att det godas
nrakt är starkast. Inte att våld och
grymhet, smärta, lidande och död
iir det miiktigaste, utan barmhärtighet, fridsamhet, fred!
Elisabeth T amm .

e){unger

Karnpen

mot kriget

kräaer mod
*
Att kampetr ntot kriget kräver mod,
det har rnånga kvinnor fått erfara:
Freclrika Bremer när hon Iör hundra
är sen manade sina systrar över hela
iorden att bilda ett förbund på det
att krig ir:ke skall vara mer; Elin
långt före
Wåigner då hon 1935
- tanken
på
atombomben väckte
"ln'innornas vapenlösa uppror mot
kriget", deltagarna

i

Pariskongressen

KDV bildades som högtidligen lovade att strida utan vapenvila
Icir att tillförsäkra världen en varaktig frecl; de franska kvinnor som
larle sig på järnvägsspåren för att.
hindra transporter till kriget i Vietnam; de medlemmar av SKV som
trotsat hån och förakt i sin strävan
1{)45 då

AV RAGNAR JÄN DEL
M;r,

?tdnilt iir Hwttger. Iag är en mäktig partileclare.
Jag är vårmrJ av tusendes tårar.
Härdad aa bat, hånskratt ocb 'polisbattonger.
J ag iir sont en mardröm t'ör de sooande.
Jag leommer riken att skälaa som i t'rossa.
Oåtkomlig t'ör rycken och t'örordningar

Ier jag av allt ntitt bittra biärtas Iwst.

att bidraga till

en världsopinion mot

atornkrig och vätebombsexperiment;

de kvinnor i västerns länder som

vedcrvägat sitt goda namn och rykte,

förlorat anställningar, fått fängelsestraff för att dc vittnat om krigets
fasol och om fredsvilja "på andra

sidan järnridån"

(Och i rättssalarna, där de bleke ynglingarna
stå anhlagade t'ör wppror
oc b den v- älvilli ge t'ör sa ar advo k at e rt
s

skjuter skulden på oansoariga agitatorer
ocb ntanar rätten att milt döma de t'ört'örda,
där stiger jag t'ram och slår min hårda näae i bordet:
Mina herrar, det aar jag som var ledaren
döm mig).

Mitt namn är Hunger. Jag bär rJen eaiga revolteru t'ana.
I-jus, t'ribet, längtan, morgondag, det bär jag i mitt tungn, hjärta.
Jag är örnen, sont ingen t'ångar.
Våren som ler ur vintersolens t'jänan eld

I gtdar, jag är oåtkomlig!

(Och där rnan talar orn brottslig längtan
ocb trantpar t'riheten under" t'ötterna,
,l,ir stiger jag t'ram
dårar:
- o dårar,
dönr. ntig.
Mitt narnn'cir Hwtger
Min stäntnut talar wr alla'uärldars ting).
IJr " M alört", Tidens förlag.

-

och Barbro Alving när hon tar-en ovillkorlig fängelsedom för sin vägran
civilf örsvaret.

att

deltaga

Varie sådan modig handling är

käpp i krigets hjul. Aila

i

en

sådana
handlingar hör samman, kampen mot

kriget är odelbar. Världsfredsrörel-

sen har insett detta, där är varje
ärlig fredsarbetare välkommen. Ännu
så länge är vi radikalpacifister en
liten minoritet i världsfredsrörelsen,
en klarsynt minoritet, tror vi. Den

rörelse som förklarat att fredlig
samlevnad mellan jordens folk är
möjlig och att krigets väg endast tan
leda till förintelse den rörelsen
ktrmmer en dag att inse att tnan
nråste ta avstånd från våldet i alla
dess former och fostra en mänsklighet sorn kan leva i en fredlig värld.

Vi som arbetar i världsfredsrörelsen hyllar Barbro ,\lving för hennes
rnodiga handling.

Andrca Andreen.

I arbete för \Sflienappellen:

En sak sznt står
högt öuer

partiskrankorna
Kvinnornas insatser

i

namnins:rmlingen
betvdande
ii r SI{V:s trletlr i arbe t r: ttt crl tl alrt tr insatrt I i li gcr) lrjr Witnnl;pcll:tt tilot Attlnrr"'it1'nt-'n, ocit götebol'gskot'ltlt iit' sotlt vlltlligt i f rtirnst a leilet. ,,\!' tltr 20.(|01)
nilnln s<ltn frant t.ill tlcn 1', apl'il satrlliits itr i (i(iteborg stocl Sl{V-avtlt'lrringarna f tjr ()a 11.(XX), och <lct lit'

v'er-heleL iatrtlet.

Ir:

nr nr a

verkligertr storarta1.. [3jr-rrslättstrvciel-

ningen leclde överlägset med

[:rtt Atnt,t C,rrl.r.rott. Itr.rör i
ioo u.:r ttrtttutt/tttI'rrl/tr' .rt dt

1.60()

r)atrln medan Majortra, Kviberg, Ceurala och Älvsbolg t'artlera skaff at
rnellan 1.000 oc'h 1.100 ttamnunclerskrif t cr. I{u l biil de sis at f rjr al t
r.rppnå så goda resultat?

*

rnrtrlerna strirlsmecllen verkligen sl<ul-

lc betyrla.
Men det h:inder ocksa att clu
triiffar pcrsoner som inte vill skriva
pa/

--

,J<1,

visst stritet' rnan pa

sadana

n.

l,.tr/

,

c

)]c.1tti c.:i)tl;r/ ,iti

,qt tt,0()() '/t))i SKI'-lititit,,,t;.r ) G))trl;,,t.<

Il,u.tt .[ r.ttr /tll ;l ru.4.tfu,;1,

t

Var medarbetar-t' i Clötebot'g hitt:
intelviuat nagril av cic bästa Ilalltninsamiarn a. I spctsen f ör clettr st at'
kassören i litigbergsavclelningen, frtt
r\nna CarIssol),
sonl (,'nsanl
l'ranr l ill rlen li april lycl<zrts f a 500
namn pa sina listor'. Ilur hat' rlct
g:rtt till? Visserligen har hon ett sa
soligt oc'tr gott leenrle, ,\nna Carlsson, f ör'säklar- merlarbetaren, merl
clet l<an väl inte bala bero pa det?
Dc flesta skriver gärna och
trLcksamt pa, srigel Anna Carlsson.
.Iag samlarle ocksa narnn för Stocknren rlen här ganholnrsappe-llen
gen iir intresset.
oc'h 1'orsLaelsen bety<iligt större. Folk hal haft tid att
tiinka sig in i varl ctt krig merl de

St),qhr'r,qr,rt,t/tlu)tt.qt
c/r.l

l)elas skåii'/.Ia, det fintts tie
som sägel att namninsamlingen iit'
cn komnrunistisk aktion och att det
o<:ksa.

zir kommunisterna som ska dra nytta
av rlen, nren clet är ju lätt att gendriva. För är inte alla människor in-

tresserade av

f

red

? Resultatet

irv

namninsamlingen skall ju unrlelställas Dag Harnmarskiölcl, FN:s gene-

lalsekreterare. Sedan finns clet cle
som säger att protesten bonle gåillzr
a I I a stridsvapen och krig överhu-

vud taget. Jag försöker klargöra
för clenr att om vi tvingar igenom
ett för'burl mot atomvapnen, de förf'ärligaste av alla vapen, så har vi
tagit ett stort steg på vägen till
avlustning. Ofta blir det intressanta
rliskussioner och inte sällan slutarrlet med att vederbörande skriver pa.
Men rlet hänrler också att man striter:
på människor', inte bara religiösa,
som säger att jorclen behöver en ny
synclaflod, clet finns så mycket synd,
ondska och brott, säger de, så det
skulle göra människorna gott. En
underlig uppf attning, eftersom mall

irltt- vt't oiii rit't t'l'trrr'r'tt rlrllai

vii

it'-

brimbskrevarler skulle I innas na.gra

t förbZittra.
Hul reageral' rle gzrnrla'?
- I)et är- fr)r'vanansviil't hur nrart-ga bland rlenr sor-tt :ir 1;osit ivt inståill-

at

rla, 'n'akna ocfr klartiinl<t.a. I)et'as I'iit'-

si.a tanhc tvcks

gti

lla barnerti ocl-t
rlc har'
sa finns

'n'ar-ie gang trinker'.iirg:rtt
nog snra barnl;ar-n. .. N{en

rlet för-stas ocksa sarlan:r iikli-e lrersoncf sjorn säger' :rlt v a tl b r' .y l
vi oss on) cl et'? I)ertiirdet
otäckaste av allt när n'Ian möter
sadana al'gunlcnt, t5'cher jag, rlet
är sonr om rlt' frilnekarle livet självt
och vore fienclerr- till rniinniskorna...
Pa tal onl "itlgument " f rirresten sa
var- de1 en sorn konr rnerl ett nrilrkligt.
sarlant f ör' at t rnan bortle' skriv:r
pa appcllen. "[)crt zir- iriisl. a.t.t sl<r'iva
pa, i'ör' i Kitta gor- tlc iu viitcironrbel
sorn cie t:inkel slzinga, ijver- Anrcrika",
sa han. I) e t hade jag aldrig hörl
talas om, nren nlan i'ar rtnekligen
höra en del när- nran gal onrkling i
husen orrh samlar' n:rnln ..

.

Irru Elsa S jöberg är enung
iru sonr gör ett föredömligt arbete
i namninsamlingen. Hon bor utåt
Langedrag och reser in till stan om
I<vällarna frir att samla namn. Det
rir iu rätt lång väg men det går som

BARNPSYKOLOGEN:
till. "För vår egen är det aldrig
något i vägen med". När Björn

vei fvra år-fick föräldrarna nämliee., en liten flicka och när moclärn talar med henne glider allt
det bekvmrade bort ur hennes
ögon och hela ansiktet strålar. Enbart uttrycket "vår egen" visar
ver skon klämmer.
Det är inget tvivel om att Björn
inte är riktigt accepterad i sitt
hern. Han kan också själv märka
clet, även om han inte är riktigt
rnedveten om det. Han säger ofta:
"Det iir alltid i^g som blir Lrtskällcl". Och modern svarar: "Ja,
det kan du väl förstå, när det alltid är du som ställer till olvckorna
så rir det ju också du som måste
få bannorna".
Det är ju i och för sig en strålende logik. När man väl att märka betriktar saken utifrån som

en clans, tycker hon själv. På tre
tinrrnar samlade hon en kvä.ll I2:l

namnunderskril,ter.

- - Är foll< vänliga och tillmötesgår'n rle ?

-

-I

allmänhet skriver de gärna på

och många är tacksamma för att
man kommer. Jag har för övrigt gjort
ticn erfarenheten att folk i denna
fråga inte tänker på partitillhörighet,
iiven om man i resonemangen kommer in på politiska uppfattningar låter man inte sin eventuella partitillhörighet inverka på ställningstagan-

det. Det tycker jag är det bästa,
detta att så många människor har
blivit klara över att det här är en
sak som står högt ovan partiskrankorna, att det gäller hela mänsklighetens liv och framtid.
Elsa Sjöberg trycker också på hur
punktliga och plikttrogna hennes
vänner är i arbetet med namninsamlingen. Har vi stämt möte för att
tillsammans gå ut med insamlings-

objektiv åskådare. Men det gör
inte en sådan pojke. Han lever ju

rned

Icke accepterad

listorna så kommer också alla punkt-

ligt, säger

i händelserna. Han känner in-

hon.

Bland skaran av energiska medarbetare måste vi också nämna E t h e I

Svensson och Gun Ekbratt.
De har hedrat sig förr i liknande
sammanhang. Nu har de följts åt
orn kvällarna och samlat namnunder-

skrifter. Ethel har flera småbarn att

till därhemma och Gun har efter
sitt kontorsarbete, som inte slutar

se

förrän kl. 6 på kvällen, sitt hem att
sköta. Trots detta har Ethel hittills
samlat 310 och Gun 200 namn.

Vi ringde upp trthel för att höra
hur det går. Hennes glada röst förkunnade att 90 procent av alla dem
som tillfrågats av henne och Gun
irar skrivit under appellen.
- Det är väl tröttsamt att springa

i

tral;porna?

- Tröttsamt? Nejdå, det har varit
sä roligt. Och även om inte varenda
ern man talar med skriver på, så tröstar man sej med att man i alla fall
fätt tillfälle att t a I a med dem
och det gör säkert sin nytta det

också. . .

Det vore egentligen mycket mera

att säga om det

energiska arbete
SKV-kvinnorna lägger ner i fredens
tjänst. Många, många flera förtjä-

4

Biorn kan inte koncentrera sig
på någontine. Han drömmer och
hrr träktrni på alla möjliga andra håll. Han lian komma hem och
berätta de förskräcklieaste rövarhistorier, där han spela"r en fördel*

i varie fall

dramatisk

aktis eller
roll.""Och det kan ju inte få fortsätta, man måste ju kunna lita på
en så stor pojke", säger hans mor.
Det måsie man ju. Det är helt
normalt att små barn f antiserar
men nd,r en stor pojke på r r år
inte kan hålla i sär dikt och verklighet dä dr det ett tecken på att
något är galet.
BiOttt år adoptivbarn och hans
på om det inte
mo, hrt spekulerat
^han
har ärvt från sina
är något
föräldrar och som hon inte känner

nar att nämnas, men eftersom inte
utrymmet medger det får vi nöja
oss med att säga: Heder åt er för er
ansvarskänsla och ert outtröttliga
arbete

!

S.

L.

te att han är på tokiga vägar när
han berättar sina historier. Han
uppleaer tillvaron på det sättet.
Han känner heller ätdtig att han
kan rå för när han gång på gång
kommer hem med sönderrivna el-

ler nersmutsade bltxor "För det
var de andra som började", eller
"det var de andra som lurade mej

till

det".

Nej, det som barnet känner är:
"Det är alltid iag som flr bannor", eller "det' 7r aldrig den
dumma jäntan det är något fel på.
Alltid bara på mej".
Och så börjar en sådan pojke
känna sig främmande i sitt eget
hem. Han resonerar som så: "När
j.g alltid blir utskälld så är det
foi att de inte tycker om mei".
Och han känner mer än han ser
att föräldrarna alltid ser irriterade ut när han är i närheten men
alltid strålar upp när det är lilla
syster.
'

När man så dessutom inte har
någon större tilltro dll sin egen
föimåga, utan känner sig klumpig

<-4ndrea tÅndreet't

INDISK DAGBOK
II.
r\

J totm

Bihar bentsöletes sonliltutrelt r9t4 au uiiltliga öuersu,intningar ocb däret'ter d,u srsår tor/ea. Socialisrer ctc/t kontnrunister
bildade gemensd,n,t en bjiilpkommirtö t'ör dtt tillse dtt regerittuist t'ördelacl ocb iiaett t'ör att bj;itpa
själva. Ett par medlemntar do lokalkontmittön i clistriktet
Darbbanga t'or ut med mig en dag.
ringens bjälp blev-

Tr

f, fter lunch kom rnina två vänner. De hade en jeep, mycket bre
rnen utan tak, bra chaufför. J..pen tillhör f . d. maharajan och
vår kommittds ordförande, en fin
gammal advokat, är hans juridiska
rådgivare. Och så for vi en färd
på y mil bara, söderut, först ner
åt väster och så l-rcm jit ösrcr', dvs.
cn n-rnda. {Jtorn närmast staden
har det varit fantastiskt dammigt.

Vi har

Kareh som uppkommer av dc förra, den i sin tur faller ut i floden
Kosi. I Kareh såg jag crr simmande djur som påstods vara en
mindre krokodil. Hela Darbhanga-distriktet har 3,5 miljoner invånare av vilka z,y miljoner berörts
av översvämningen. Overallt inom ett område på zooo byar har
det varit först översvämning och

så torka. Overallt har

skörden

korsat floderna Bagamati
och Lokandey och på hemvägen
per firjt
den breda floden

slagit fel. Nu ser man bitvis nysått
vete men ingen bevattning. Boskapen är avgjort magrare än jag för-

och dum och inte tycker arr man
kan göra något åt det, därför att
man nu en gång är sä omöjlig, det
rar man Ju vete sa gott som varje
d*g - ja, då är det behagligt att
bygg. upp en f antasivärld- oCh leva i den i stället for i den grå och
trista vardagen. Där är man fars
och mors iilskling, där d"r man den
omsvärmade lekkamraten, där dr
rnan den käcke grabben som klaya1 lpp allting, där ir man duktig
i skolan o. s. v.

ut sett. Människorna klarar sig ännu men många ser medtagna ut,
framför allt en del av barnen och
kvinnorna. På många ställen pågår väglagning som hjälparbete.
Det sorgliga är atr man här använder "contractor" för regeringsföretag. Han får en viss summa per
månad och arberare och fär bestämma deras lön. Och de är oorganiserade och hungriga. Jag förrnodar meningen är att han ska ha
något själv
politiska hcr- mina
rar säger att
han måste smörja

-

-

P., g5r kompens.ation .fö.r de
mänga gänger man i verkligheten

varför skulle ja[ det"
eller "Det ar mcj absolut likgiltigt".
För en sak dr säker. Likgiltig
iir ett barn aldrig. Om detiore
det skulle det inre behöva bygga
upp åt sig en drömvärld som'fö-'säger "Puh,

svar.

nägra regeringstjänstemän också

men att arbetarna ska ha åtminstone minimilönen, dvs r rupee
(ungefär r,r kr) om dagen.
Så började jag fräga. Vi stannade först vid byn Fulhara. Ydgarbetarna flockades kring oss; de ha-

clc 8 annas Qlz rupct) pcr il;rg
och arbetacJc ro timrnar clvs från
kl. I tills clct blcv rncirlit. Så korn
vi till Madhuban. Arbetslagct där
såg nrer:r. kreftigt ut, de sacle xrr
dc arbctadc på ackorcl och förtjiirr:rde r rupee till t rl4 rupee per
d:rg men annars var daglönen ror annAs. Mina följeslagare nlenade att dess;r arbetare angav bättrc
r.illkor än cle verkliga därför att
kontraktorn stod bredvid. Så till
Kiskunpura, där fick de 6-9 annas. Vad kunde de köpa för det?
Jo ungefär I kg majs (dålig föda
utan tillsats). Genomsnittiig f r
rniljestorlek var 5-6 personer. Så
till Chanpure, där var lönen 8ro ennas. I byn Hathouri där lö1en var Io-I r annas kom en

gamrnal kvinna fram, mager,
klokt ansiktsuttryck,, vackra klara
ögon. Hon visade mig ert knyte
med gröna blad

dem hade hon

- atr ha något
plockat, vilda, för
att äta. J*g gömde några blad.
Hon var 65 år. Nå, men hennes
barn då? .fa, de hade nog av sitt
att tänka på.
Så kom floden Kareh. På and-

ra sidan den mötte vi igen

några

kvinnor. En av dem rätt ung, lockigt hår under sarins huvudflik,
sarin så trasig arr bröstet lyste
fram, hon bar tre lätt böjda kni-

I

Apropä

infaller 1O-årsminnet a\I tlen stora
till vårt land från
de nazistiska koncentratlonslägren.
Det ger oss anledning Påminna om
att ni från oss kan rekvirera Gunhild

llyktingstriimmen

civilförsvars-

plikten

Tegens bok: Jakob Skugga, som

Vi Kvinnor har bett Dr Emilia Fogelklou-Norlind om ett uttalande tned anledning av dotnen iiver Barbro Alving. Dr
Irogelklou svrtrar att hon anser kr iikarnas
trttalanclc rttera viirt att citcrll iin hcnnes
egen många gånger gjorcla l-crsonliga ile-

+t;

så att den civilförsvarspliktige, \'ars

sam-

derittgar

till

var och ett knyte med samma gröna blad. F{on hade ett griPande
ensikte, intelligent och uttrycksfullt. Med henne gick två andra
kvinnor, de tiggde inte men man
förstod. Vi gav ingenting, för det
skulle ju aldrig sluta
Sen kom en litet bättre bYgd.
Här odlade man tobak, den gröda
som ger pengar. En mängd män
åstadkom har i samarbete en Primitiv bevattning. Det var rörande
sådan möda man gjort sig: På långa, långa sträckor hade mxn grä\'t
smala rännor vid vägkanten, här
och var bar det uppför, då stod
mxn med plåthinkar och fraktade
Lrpp vattnet från en utvidgning i
en lägre ränna. Faktiskt bar det
uppför gång på gång, för dammen
som vattnet kom från Iåg mYcket
6

e

söka sraru.

-ocb

hiickerna inte var så r'iclare . .

Sofia shall för'

lriser dem på utsatt ticl

Soli,t.l

Vi har i r'år fiirening en duktig kvinna
sonr försökt få oss att läsa böcker. Det
böriade rned att hon ftireslog en cirkel ar'
upl) cn lista

lämpliga bijcker. Så sanrlacle

i'

Berlt.

St'tr:

BÖCKER

intresserade och satte

'

vi ntt 8c uf[') Ellcr krrn Sofie '*e
oss ctt råd. l'ilht böckcr skrr vi kiil'a /
Och hur ske vi hli sri intressqratlt' ltt r i
Ske

*

OM
Kiirt

tyckte alla var intressanta. Men lton ct.kände att de 1I\' oss anclra illa onltyckta

Frågespalten, Box.180 73'

Stockholm 18

plikt

lagenlig. Det är en moralisk brist i vår
lagstiftning niir den icke aktar samvetet".

lätt ut bokcn på den utsatta tiden, så r i
fick tjka dagarna till 18. Det tog lång. titl
tills alla [iit alla bockerna (det I'ar bara
sexI) och seclan skulle vi diskutcra cletl'
De flesta tycktc att alla böcker vi kiipt rrrr
tråkiga, sornliga f iirdiimcle ctt plr av tlt
nrcst beriit'rda, och n hacle liist alla och

Om ni bar beLYnznzet au något slag
och ingen att anlörtro er åt eller onz ni
k;innei er ettsanr och längtar elter kou'
takt ,så kan ni skriaa era frågor och fun'

denna

k a n straffas för sin vägran inte
en gång utan oupphörligt beroende på onr
han på nytt inkallas efter utståndet straff"'
"Vi uppreser oss mot tanken att en dylik
förföl jelse av samvetsömua skulle vara

clil

Frågespalten

vetet".

I motiveringen hetcr det bl. a. att "civilfiirsvarsplikten utg(;r ett av clc trrer påfallande exemplen" pil cle "satrlt'tlanhang där
konflikt kan r.rppstå för den enskilde meclborgaren rnellan sanlh;illets krav och hans
sarnvete". "Civilfiirsvarslagen iir utformad

och ki)pte några rorlrancr sollr ;ust
pengar
-annonsetircles
och beriirnclc-s livligt i
l)ressen. Och så satte vi i gång. Vi skulle
iå h" buk"n i 11t clagar och sedan skicka
rlen vidare. På den punkten klickade dct
genast. Av oss åtta personer hade bara- tr'å

+I
+

195) ärs skrivelse från dc't svenska kr;ikarsamf undet utmynnade i föl jancle:
"Vi r'ädjar: till Eders Maj:t att på civilfiirsvarcts områcle infcira aktning fiir sanr-

Pa

ett gripande sätt skildrar ett judiskt
flyktingsötle. Bokcn kostar 6 kr. oclt
sändes fraktfritt.

fi

+3-g

klaration.

vete hindrar honom att f ullgirra

DAGARilA

vi iho;'

på

lite

lägre. Flera gånger gick rännan
tvärs över vägen och vi måste för
ett tag störa dem med att köra
sönder deras vattenväg, de lagade

det snabbt iörstås. Detta var det
mest gripande bevattningsarbete
j;rg sett.
Vår chauftc;r korde som en ängel, ofta vxr broer sönder och det
bar ned i sanden och direkt i vattnet eller över en tillfällig bro'
ofta var det breda sprickor i vägen, ibland var vägen bara en liten

bit av sin normala bredd

han

ver osvikligt säker. Och hele tiden var det så mycket dlmm :rtt
alla blev lika gråhåriga sorn jag
redan var under mina dubbla huNu har jag badat i
vuddukar.
alla fall och nu ska jag bara sova.

Vi skryter tred att Svcrige inte har
vi är ändå inget
åtliser I'i
ticlningar
folk.
läsande
Jo,
och barnen sericr-

några analfabeter, tren

rrinstone liiser rtriinnen
na. Men hur giir vi kvinnor? Jag brukar f råga en duktig f tireningskvinna onr
Nei,
hon sett det eller clet i tidningen.
j^S hinner aldrig läsa tidningen ! svarar
hon en aning skuldmedvetet. Och hon :ir
sannerligen ingen analfabet. Så är det med
cle flesta husmödrar, tyr'ärr. Hur ska de
clå hinna läsa en hel bok ! Och till pir
köpret on-r boken är en modern förvirrad

sak utan ordentligt urskiljbar handling
goda
Jag föreslår att ni tar upp gan-rla
-bticker
clet
som iinnrt ingen av er läst
I

-

kan ni diskutera innan böckerna köps. Sådana böcker finns också på biblioteken
iiver hela landet. Hur är det rled edra
barns läseböckeri'

.tors resd som

Har ni läst Nl/r Holger'

vuxen

? Eller

Suenskarna

höt'dingar av Heidenstan-r? Läs
clem f<ir att se vacl era barn läser _- 66[
prata med barnen om dern. Men sedan i'
'I'itta på listan iiver FIB:s billiga böcker.
r.,c/t deras

Där f inns nrånga roliga och bra

saker.

Lo-Johanson finns en bok som just
heter Anilfabetet, som är en förtjusande

Av

bok. Den handlar oln hans far. Och i
Bonniers Folkbibliotek f inns böcker al'
Pearl tsuck, som ni kunde börja
Portriitt dt'e/t åktenskap heter en.
S

med.

olia,

Det k.iittn.r .tPöilt d/t h,ill,r b,i.rte t,irttteit.r btttd
i kriti.rh,t .ri/a,rliont'r, /)/t)t.ti tldli,qtu den /t.'ir
ilftSe illnttrg17 bu.r ltttdl,'ibtrt'tt. L.it,.,.rr /toltlt,1

.t/t bettt't dofrtrtrtt ju.rl uttderröIe'r t ir,rt
t 'u''; lt;i117'1

I

t

r/.(

denna irtteruju med en da vårt

lands t'rämsta t'örespråkare t'ör
en rdtionell t'örebyggande tand-

vård, dr. Stert Forsbut'aud,
Götebor g, bäadas dtt orsaleen
till att svenskd barn bar s,, dåliga tänder måste söleas i ert
t'örsiimrad grundhi;ilsa, vilhen i

sin tur

siiges bottna

id,iliga

leostvanor. Bara clett sont bat't

t'elt'ri erund.hälsd under uppaixttiden har t'elt'ria tintler,
h"ivdar dr Fctrsbut'ud.

Srina Lirudh,

STOPPA TANDFORFALLET BTAND BARNEN!
D.

svcnsk:i blrnen har cxccpti.-

nellt clålige tiindcr. Att en ungc
kan uppvisa ett felfritt bett vid
den första undersökningcrr i skoltendvården iir en siillsynthet,
mjölktändern:r börj;rr f:rlla söndcr

redan i 3-årsåldern, och barnett
förs redan vid denn:r späde ålder
:lv anrbitiöse nrödrar till tandltik:lrcn för reparation av tiinderna.
Mot s:rmhällets terapeutiska titgiirdcr inon'r t:rndvården kan tnan
kanskc i närvarande läge intc göra
några berättigade klagomåI. Folktandvården byggs

ut, så småning-

orn har alla svenska barn möjlighet att f å sin:r tiincle r omsedde.
Men hur iir det rled dcn förcbyggande vården? Av resultaten ett
döma tycks dct \/;rra klent bc-

stiillt clärmed, och nran frågar sig,
orn det verkligen existerar någon

frarnliigge, gör hans åsikter eniigt
r-nin rnening synnerligcn :ruktori-

rationell

tativ;r.

prof

ylaktisk

tandvård

över huvud taget.
Dålig grundhälsa
orsaken?

J"g har t:rlar rned en av vårr
för en
rationell profylaktisk vård av
barncns tänder, den kände vctenskapsmannen, odont. doktor
lands främste förespråkare

Sten Forsbut'pucl

i

Gö-

teborg för att höra hans rnening.
Det intensiva, rnångåriga forskningsarbetc dr Forshufvud under
stora svårigheter bedrivit för arr
lösa tandsjukdomarnas gåta och
de resultat han därvid kunnar

Vid mitt sarntal med dr Forshtrfvud bad jag att få höra hans
åsikt om snaskförbudet som förcbyggande tandvårdsåtgärd.
Snaskförbudet är urxn tvivel cr-r
riktig förebyggande åtgärd, svarar
han. Men problemet snaskätandc
är inte identisk rnec{ problenret
karies. Jag har: själv i stor skala
frarnkallat tandröta på djur utan

xtt låta dessa konsumcra socker.
Rötans framgångsrika angrepp på
våra barns tiinder har djupare orsaker. Den beror i t'örsta hand p,i
en t'örsämrad grurdhälsa och i

andra hand på en lokal förstörelsc av tänderna. Grundhälsan kan

r)l.ur förstör'ir på nrång,r s.itt, intc

xtt hängc sig åt snlskritanclc. l)r Forshufvucl liinrnrrr i
ciett;r si1nmr.lrlh:tng cxenrpcl på
andra sjukdom:rf, som enligt h:rns
rurcning också tyder på cn försrinrbarrr gcnr)m

ring av

grr.rndhäis,rn, niinrligcn

kririt.r, nugsår, rygg- och

led-

gångssjukdomar, sörnnlöshct och
nervtrassel, sonl vinncr cn allt
större splidning i vår ticl.
Vad anser cloktorn ett clet
finns för utvirg rrr förbättr.r
grundhälsan?

Svaret

blir ctt och

otvetyclligt:

Att inte leva sonl dc l'rar
sjort, sont bar dåliga tänder, dålig:r rl:lger, dålige nerver', med ctt
ord dålig l<ondition.

--

Anscr doktorn, ltt svcnskcn
i ellrniinhct hlr osunda kostvenor?
Och var liggcr i så fall felet?
Rcstrltxtet visar
att fo]k
- gr:;rd levcr tokigt.iu.Mrn lever
i hög

intc cftcr glnrnr.tl crfarcnhe t utan cftcr enögd och ihålig
vctcnsk:rp, hugskott, nyckcr och
:lnnonscl'. Man cxperirle nte r.1r'
nred sig sjiilv och v:rcl viirrc iir
rrrcd barnett. Fcirdömdcs intc expe rimcntcrandct med rrränniskor
sorlr ctt ohyggligt brott i NiirnLrergs-proccsscn? Men uppfödningen ev vårl svcnsk,r berrr iir ju ctt
cnch cxpcrinrcnter:rndc. Dib:rrncn
Får konrjö1k ; stiillct för nrodcrsnrjölk, r'csult.rtet vis;tr sig bl. e. i
nunrcr;1

något

sonr bröstbarn kn:rpp;rst uirpr,-is:rr'.

till

rnoclcrsmjölk

i "fiir'-

biittringssyfte"sirttcrfrrrktsal:t
och potatismos iir ett vådligt experinrcnt trten stöd av crfarenhctcn. Mar-r cxpe rirner'lte r;lr gcnol'n
:rtt gc barncn sockrat vctebrijd och
li,rkor i stället för' grovt bröd, siit
s,rft i ,.tiillct för v;rttcn. puc{dinu:rr i stiiliet för fisk . . . ll,rr konst,1nI r]r;ltol'dning förel<onrrrrer irr{t

Allt

exernpel

på att

yster

lckfullhet nurrerA tolereras i

de

nrcst ;rllvarliga sammanhang.
tslrrncl vilda djur förekomrner
intc tandröta Lrtom hos allätare.
Men där' läks den ju merendels ut

:rv sig själv. Med tanke på detta
förhåilande frågar jag:
Visar inte tandrötans förckomst iiven bland de vilda djuren,
att allt inte är så välbeställt i naturen

?

Tviirtom, svrrer doktor
Forshtrf vud. Om ctt djur iignar
sis åt olärnplig föda, får det dålig

verAv tandrötan är
cn följd. Genorn smärtor i tänclerna vid tuggningen, tvingas dct
xvstå från föda en tid. Det fastar

experirncnterandc?

,Att m.rn

seftsås.

kondition

l'stcrt lekfullt

trasiga nrjölkirlrrrtäncle r.

te. Skolfrukosten bcstår ena dagen
lv .rrtsoppa med fläsk, andra dagcn i1v nannegrynspudcling nred

såicclcs, tills det är i form igen,
ocl-r clå iir tandskadan också l;tkr.

På rnin fråga, vilken h;tn anser
iir den framkomliga vägen att återvinna grundhiilsan, svarar doktor
Forshufvud:

Sätt crfarcnheten i högsätet
och detronisera cxperimenterundet,
låt at?ra barn få leva som t'risha
u/tlltlr tidigare gjort. Då f år cle
också fclfria tänder.
Då jag ber cloktor Forshufvucl
gc konkret:1 cxempel på, hur man
biir: lcva föl att få felfria tänder.
sverlr han:
Fiir st clcn d:rg rnan kan spår,r
- 1cv;rndc intrcsse hos vår,r
något
,rnsvlrig.'r rnyndighcter att verkligcrl sökrr ge clc svenska barnen
clcr:rs äidsta dernokr:r.tiska rättighct,, :rtt få, iiga felfria tänder, iir
clet cl.rg:r att redovisa för det erfa*
renhctsmaterial,, sorn finns i fråg;rn. Tills dess vill j^g endast
fr,rrnhålle och understrvka två s:rke r':

I;alt'ria tiinder bar endast dett,

s,,n bat't t'elt'ri grundhäls(t

r.t/t-

,ter u1t1t'u-äxtårett (Man t'år intc
'u,intlt på sdtsctt oc:b tro, att fel-

Oförgängligt . . .
I{u strickas tr,iclelts
ntot

ercndr

solert,

darrande aa nytänt liv.
Fastän t'rosten bränner sin leyla
i trädets rot
brinner lia i rJess ådror
i stam ocb grenar.

I'låstan t'örleolnat svdrtd
av vinterns brännande kyla,
nåstan dada

aa vind ocb is och snö
aittnar i våren träden

dtt lizt är

ot'örgängligt

,

lean inte dö.

t'ria tiinder år t'ull garanti för
god grundbälsa).
God grundbälsa

är

belönin-

gen t'ö, goda liasaanor u.nder
en lång t'öljd av år i enhelhetens sdmt måttligbetens ocb
.uykterbetens tecben. Dessa goda vanor är den enda grund, på

ailben verhlig hälsa kan bysgds. Den moderna männisban
,uill gärna sätta sirt tillit till något undergörande ämne, sont
vetensbapen sball frambringa
åt benne ocb som sball skänka
benne evig ungdom ocb ltälsa
ocb göra det möjligt t'ör bentte
att ostrat't'at leua, sont om ,udr
dag var den sista. Detta är dock
endast drömmen ont perpeteLtn?
mobile ntasleinen, sont går
gratis
öaert'lyttad på bälso-

-

lärans område.

TiiI slut berättar dr Forshufvuc]
cn anekdot:

En rallare vid Suorva-byggct s;r
cn gång: "Mat, visst iir det bre
nred rnet, merl stws det irr f-n ta
rnig nödvändigt. Och han tilläggcr: " J^g skulle rncd en ltitt trlvcstering vilje säge: Visst iir det
br;r mcd fria skol- och feriercsor.
frie skolböcker, enhetsskol:r, fri
b:rrntandvård och fria skolfrukoster', lnen felfria, olagrrclc tiinder.
dct ,il nödvindigr.

Ddr kvinnorna lever

SOM SLAVAR
.
\/..
V i är mänga,
vi kvinnor.

Det

finns ungefär en miljard av oss
på denna jord. En del AV oss iir
vita till hudfärgen, andra är brunx, chokladf drgade e ller sverr:1

som ebenholtz, en del är rödbrun:r
eller gula i huden, allt huvuclsakligen beroende på trnder vilka viiderstrcck våra förf äder råkaclc
födas. Vi talar olika språk, vår,r
seder och bruk är skiftandc. Mcn
ett binder oss samman, var vi iin
bor: Vi är kvinnor, mödrar. 'Son-r
barn har vi alla betett oss lika:
vi har sökt oss till en mors bröst
för att få näring och skydd och
ömhet, vi har gråtit i sorg eller
ilska, vi har lekt och skrittat i
barnslig sorglösher och över vår
barndom vakade mödlars ögon.
Som vuxna har vi tagit upp vår
länk i den oändliga kedjan, blivit
kvinnor och mödrar och i vår tur
vakat över nya små människobarns lekar, slösat ömhet och omsorger, ängslats och glatts. Så går
den vidare, den oändliga kedjan
av mödrar och barn. mödrar och

barn...

Vi är så många, en miljard. Men
nriljoncr och åter miljoner bland
oss levcr, trots den enorme teknisk:r utveckling som kännetecknar
vår tid, under förhållanden som
i sanning inte är människovärdiga.
De behandlas som slavar, de g,är
kliidda i lumpor och föder birn
till viirlden i "bostäder" sorn foI)e u.rlt ruckel clen alrikautha be[o/kuingen bor i iir en tdgg i ögat
p,i de rikt t:ita ini,andranta i Sydalriht oclt deras regering. Därt'ör
hrr 60.000 negl'er alltisats f råa
lobannisbarg ocb förts bort till
,'lru4,tbtr.'; otttt,ideu i reseruat,
(se bilden t. h.) lihnaile indianreserL'aten ; usA. omllyttninget
,genomföres rnad uapennzaht.

Nomadktinrtatt här nedan är bara
20 år, Vid hnapptt 15 års ,ilder
.r,ildes /tou au sina far;ildrdr sonz
utbyte lich kanzeler. Nu har hon

i

gats samman

redan

mattor.

4 barn, Varie år et, nyt
barn, nzen ofta dör barnen redan

sonz späda

på grund aa de obygie-

h,a f örhållandena. Det tttngr,
kroppsarbetet faller på hainnontas
lott, olta 'får de släpa uatten kilonis

rueteruis. Några rättiglteter hänner
de irte till.

av gamla lådor

och

Men bland dessa kvinnor, som
ofta behandlas sämre än djur, glöder viljan till ett liv som är värt
att leva. Budskapet om en möd-

rarnas världskongress i juli detta
år har fallit i fruktbar jord. Trots
de omätliga svårigheterna
svå- ter
righeter som för oss närmast

sig ofattligr
kommer kvinnorna samman,-diskuterar sina problem och väljer sina represenranter, för atr också deras nödrop
skall bli hörda av rnödrarna i hel:r
världen.

I Kamerun t. ex. låter dc franska kolonialherrarna of f entlisr

förklara atr den inhernska befoliiningen tillhör ern sjtrndc klassens
ras, d. v. s. art de står liigre :irr
aporra. Men trots dcssa vidrigheter har efter Kvinnornas väridskongress i Köpenhamn r. 'oo
kvinnor i Kamerun sltrtit sig samnran i en organisation.
I Nigeria rnåste människorn;r
betala en så våldsam skatt för att
f å vatten att vattnet nästan är
oöverkomligt för dem. Men kvinnorna måste ha vatten för matlagning och tvett, och k:rn de inic
(Forls. u sid.

2lf ).
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l-ar liorrgrt'ss skall vara ('n
nriidraruzrs lrriilitiga nrarril't'station lnot lirigct ot'lr lnol t'lålltdt'1, dc n s lia ll r ara t'{ t llroderskärlcliclrs Iriiga alarlrlrop lrrot
ril'n st iguntlr l<rigsf aralr, sarlc
lil)1':r; r:rt!l'iirandt. , nlnlc I,lugöIrit' (lotton, i sitt lal ;ta radsrtriitt't i (ierrör'r rltn 1|-l lf I't'hrua;'i, diir hon drog uppl riktlin.ierlra I'iir ftliidrairnas Vrirldskongress, sorn skall iiga runl
i .iu!i qietta ar. IIt'n tlt.lt sliarll
intt f;ara frli ctt niirlrop rlclt
skall !{r' uttrvt'li fil:' r'ar vil.ia
trt I sl<a;ra cn iiåit t rt' r'iirlrl. \'i
vill ilrlt' l;arer iiirhinrlra attr
liirk!t'lr l'iirirrl its: r'i vill l;eriliu
den ot'tr vrrka [iir rn?ilrslilighetcrts lvclia, sarlr hon.
Vi itlt'rqcl i drllit or'h rriistit
nuu!nrt'r ('n dr'l av dell:r tal,
rililat lill oss alla.

Varf t;r' svarar kvinnonra sa bcrerlvilligt pa vart beslut orn cn tr'lötlrar'nas Världskongress'?
Därför atL ingenting gar tlcrrr tl.jupare till sinnes än rlen farar sonr ho-

tar cleras barns liv ocrh lycka.
Moderskär'leken är den högsta lyt'kus källa, och clel f inns kuappast
nagon kvinna sorlr star kail inl-ril
den känslan. Alla nrötlral kännel tlertsjanrnla sonl Victor IIr-rgo Iater tala
qer)onl en ung ntors ntult:
" O tu G ud uck .,A,ill'tr' n)g Jr t t.rt'Ii/ i'it tt't
brl'tlet dr git

t

'tr/t

t/ lrbrt tn't"'

)t ni,q .it

ttti.q

,

Rika eller fattiga, Iör sina

Larrr

har alla rniidrar den samrna kärleksfulla blick som så manga strtra konstnärer har bevarat för evigheten. Och
därför har den fattigaste herrlel<vinna i lika hög gracl sonr den förn:inur
rlarrten inspirerat kclnstnrir-en s()nr

ville föreviga

gurlsmoclern.

Men en sa stol lycka bct:rlal nrurr
nrerrl erl f örf ärlig angest. Mörllalnu
ängslas fol allt sonr hotar tle L arns

liv rle satt till vzirlclen, lrjl hurrger',
költl, sjuktlotnar', olycksf all oi:lt f iil
clet sont iir- förfärligart'r :in allt annal,
kliget, sonr bringaL merl sig alla rlesMörlralna har iinnu inter glönrt att.
rlt-'t atttlra viillclsklieet kostarlc I'll('r'

giltie (rttton

lI Nc.j, nrörlrafnåt

l<art ittt.c gltinr-

r

[r.r ba,rn.

Nagra av rlettt kutr<ltr itttt' rivct'lcvlt
sin rilycka, sa 1.. t:x. I'rtt Clervi, italienskatr, sont tlclg lrv strtär1a tttit' hotl
crfor iLtt hentres sitt siiitet' ltatlt'
sh.lutits av fiiscistelna.
Anrlra ltitt' r)v,.'rlttvt, nietl 1'til rlcrtt
har ctt utrttat. liv l-iir-jat ut'it tlt't'as
innelligastc ij ns]<atr :it' a.tt lieitttpil
l'ör' irLt ir)giI iuI(ll'tr trtittlt'at' slia li bt'h

öva låira

kätr

tta <letr olycktr s olll

clral;bat tlent. Lat <tss tänka pa St.rn.ja
I{osmorlcmjanskajas lnof, I)a Darticlitr
Casanovas illor. Och lat ()sti tiirt litt
pa I{irtas tnötlrat-, pa tttöclritt-tra i .llL1;an, Korea och Vietrtanr, tlessa nitjtlrar som star pa var siclit.

Nej, tless;:t möcllar har itrte gli)ntt,
tv gli.rnnra vofc {örliidcri, solll vill'
vir:c1lr".:.iricrtt I)oltires Il-at'ruli stit
t llil Ianrlc uLtlyckt tltrt..
Och riötlcn iit' ittt.e clen etr<lit oiyck:t
l<:'igct lling:rr rtrctl sig. ^\v LlrlgåI
,

l<raftiga livsl-ei:Lkantle nriittt'tiskol girt'
rlen sorgliSla l<rynrplingarr, treurotiket',
sorn oh jtilpligt st iilltr; r'irl siclan onl
livcl oclt vilkas clt'rjnrmar olt) lycira
14r'ul;irt.s. I) c t kan nrtjrlraruu hellel

intc

glönrnru.

IJeviset I'iil att. rnöclralrta iute hat'

sa fas<lr.

Eu

nätte

nta sina, rlcirla b:trtt, sitrat Ittisshitttrlllt-

glonrt iir rlt'n
senast

l<arnrlr

sorn cle under clc
at t fa slul

c alun f'iirrlc f iir

,

Ett rrroderskärlekr
:in l'i0 rniljoner människoliv, l'örinta-pa kriget. i Kolea och Vietnanr ocir
tl,,: hela kinder och ut.läninacle hela rleras nrotstancl rnot Viisttysklantls
foll< al svåiltern. I{ur manga frirhopn- at.etrulryrt'tts1.ning. Det visarr rlen karnlr
ningar son) bäd<iats i graveu, hul' <.lc trjr i itlla ticlar' :rv vär'lrlcn ntol
nrvcken smär'ta, hut' mycken val]- l<rigsfiilbct'eclclserrra, vilken fornr iirr
nräI<tig vrecle rjver cletta vaklfti- tit--nnit katnl; har'; mot rle vrilcliga arrranrlc pa naturetrs lagar! Mödt'at'ttti sla.getr till i<rigslustr-rirrg:rr', niol rrriliiiverle'u'tlc clenr som skulle hu fr.rrlsat.t. t,lilpakterna, mot nrilitiir:r baser', stat iot'tet'atttlel il\I |t'iinrma"nrle t rultpcl'
tleras liv.
Söntnlösa rtättcr l'ulla av angest o. s. v. . .
o<'h rle iinnu hernskarc J'i)r'Lvivlans
.

IIur

'l'

. t . l:u f tlt,rtt.rf ttt,,t t)tLl \i// b,rt tt. l-),
t't/t'ttJt' t':tftl,trilltit, )//L')t i t ilLrr t)ll.tt)nd -- /ttrt blit lct b,trttclr lit /
ör

sliall derura lliit!rarn:rs
Viirldskongress vala fiir att rnolsvara sår lniltrgit ln'irrnrlrs låingtarr
or'h iinskniltgur i sa rnurrgit liinde r'l

PA NÄS'l'Ä SIDA: 1)ltttt Crt//r.,)t ///1./ ()/
Ittt'tt ki)pt'tt/.r,rttttt.rtrt i.i tut/t/et/. Bi/dcu tr.,.q.r Den skall vi[ra oll nrrirh'anras trräht

id Krittttot tt.r.r t,'irfdrAottKr'r, i KölLu- t.iga ruanifestation mot kriget. och
tt r,,ttt ttterrt'tl 1c)5 ).
rnot elrintlct. Den sl<all inte barer gc

l.,,ur

l0

I

:ens höga

alarrnrtlp

urltlyck för deras instinktiva f<jrbittring utan ocksä för rleras av förnufbehuirskarle protest.
I)en skall vara ctt moderskiirlekens
Irögljuclda alarmrop mot den stiganrle
t t'1.

laran; ty krigen föliel ständigt tätarc pa varanrlra. 2I ar förlöpte mellan
191E och 1t)119, och i clag, bara 10 ar
cl ter det a.ndr':r. världskrigets slut,

vriljer sig kvinnorna mot tanken pa
cl t tret.lje världskrig. Talrika är dc
livinnol sonr under första och andrer
vrirldskriget f örlorade sin nlan och
ctt eliel flerar av sina barn.
Krigen hai inte bara blivit allt tzitarc, rle hal till på köpet blivit totala, cl. v. s. att civilaL och militära,
harn, kvinnor och åldringar i samma
gracl är utsatta för dem. Vem kan
glönrna det koreanska folkets lidan-

den, som tidningar av sa olika riktningar rapporterade onr och som bekräf tades av den delegation KDV
säncle till Korea; barn som avrättarles, baracker, i vilka kvinnor, aldringar och barn sökt skydd, sorn sat-

tes i brand, de langa tagen av moderlösa barn som gråtande irracle
omkring i gatr-rrna, och nzrltalmbonrberna.

Och hur smärtsanr iir inte cr.iuringen att Vietnam maste genontlida

ett liknande öde i sju langa år.
Och nu hotas världen av ett atornkrig.

En väldig upptäckt öppnacle för'
människorna en energikälla som är
miljonfalt starkare än allt vacl vi
förfogade över fram till början av
det tjugonde århundradet.

Tvvärr har denna energi hit.tills
framför allt använts till ständigt förbättrad framställning av fasansfulla
vapen.

Ack, vi behöver inte Irireställa oss
i fantasin hur atombomben kontnrer:rtt verka, ty den har ju reclan använts.

Vi minns clen 6 augusti 1g45, niil
clen först:r amerikanska a.tombomberr
föll pa Hiroshima, vars {(X).000 invanare trodcle att det rörcle sig om ett
av de vanliga luftangreppen. En encla
br;mb och 224.000 offer: 47.000 clödade nränniskor., därav 12.0(X) direkt

"upplösta" genonr hettan utan att

Iämna ett spar efter sig. 100.0(X) blev
svart särade och 65.000 av clem dos
inclm en månad.

Tre clagar senare kastades en andra bomb över Nagasaki och riess
följder var Iika ohyggliga. Hunclratals japaner som förgiftades genonl
dessa bomber har sedan dött och clc
(f'orts. ii sid. 1.1).
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MED LIVET SOM INSATS
D"t är på bio det försiggår. På

den vita duken. Tom Garner, en stor
bredaxlad marl, järnvägsmagnat, chef
för Chicago & Southwestern, går

inte utan

vacklar in På sitt

rum

och stänger dörren.

Man vet att han skall begå självmord, därför att han vacklade och
tlet är en film och det har redan gått
ett bra stycke tid sedan filmen började, så det måste snart ske något, något gigantiskt som de säger

i

Hollywood,

kyss.

Man sitter

om han blev äregirig och en aftotr
när de satt vid kvällsmaten sade han
att från och med nu ville han vara

Men Sallys självmord kom inte att
inverka på Toms förälskelse i den
yngre kvinnan och efter en kort tids
l örlopp gifte han sig med flickebarnet eftersom han då och då var en
praktisk man; han var praktisk så
länge Hollywood önskade att han
skulle vara praktisk. Toms son, en
ung man som just kastats ut från
universitetet på grund av dryckenskap, flyttade in i Toms hus och hade
ett förhållande med Toms andra

skred hon till handling. Tom förstotl
att det spelade en stor roll för Salll'

det. Där kom ett märkligt uttrYck
i hans ögon och hans ansikte ficl<
A

å.a

i

äktenskapet. Toms första hustru be-

gick självmord när hon fick veta att
Tom hade förälskat sig i den unga
kvinna som sedan blev hans andra
hustru. Denna unga kvinna är dotter
till chefen för Santa Clara-järnvägen. Tom hade nämligen köpt Santa
Clara-järnvägen för nio miljoner dollars. Toms första hustru kastade sig
framför en spårvagn när det gick
upp för henne att Tom låtit snärja
sig av den andra. Självmorclet försiggick genom att hon agerade, med
ansiktet, med ögonen och läpparna
och sättet som hon gick på. Man såg

inte något vidrigt, man sag

bara

sparvagnsförarens skräckslagna an-

sikte när han försökte stanna vagnen. Man hörde också stålhjulet vina,
rlet hjul som dödade henne. Man

hörrle folk skrika till på det sätt
sonl de gör när det händer något
välclsamt och så visste man vad. som
hade skett. Det värsta hade skett.

Toms hustru Sally hade

gått

hem

till sin skapare.
Sally träffade Tom när han

val'

l;anarbetare och hon lärarinna

en

i

liten byskola. Tom tillstod en dag
för henne att han varken kunde läsa,
skriva eller räkna. Sally lärde Tom

att

läsa, skriva, Iägga samman, dra
ifrån och dividera. En kväll, efter
att de blivit gifta, frågade hon hollonr. oln han hade i sinnet att bli

i hela sitt liv, och det

hade han, sade han. Sally frågade
hononr om han inte hade åtminstone
ctr smuler ziregirighet men 'Iom sade
12

och Sally kastade sig framför spår-

ett självmord eller en

biografsalongen och
väntar på det som man vet skall ske.
Den stackars Tom har just fått
veta att hans andra hustrus lille son
är avlad av hans vuxne son i första

banarbetare

att han var belåten som det var, att
vara banarbetare var behändigt, de
hade sitt lilla hem och Tom hade
ofta lite extrainkomster genom att
fiska. Detta sårade SallY och sa
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plötsligt stor karaktärsstyrka. Man
kunde nästan se honom slå sig fram

i

världen.

Sally sände Tom till en skola i

Chicago och hon skötte hans arbete

att tjäna pengar till
stor kvinna, en
utbildning

vicl banan för
hans

heroisk hustru. Man såg henne en
vinternatt gå längs ett järnvägsspår,
bärande på redskaP och oljekannor,

med snö och ödemarker runt omkring. Det såg trist ut. Det skulle
se trist ut. l{on gjorde det för Toms
skull, för att han skulle kunna bli en
stor man. Den dag Tom berättade
att han blivit utsedd till ledare för
byggandet av Missouribron berättadc
Sally att hon var med barn och Tom

sade att nu skulle inget i världen
l<unna hindra honom längre. Metl
Sally och sitt barn bak ryggen skulle
han komma att nå de stora höjderna.

Sally födde honom en son,

och
heunes
säng hörde man symfonisk musik och

medan Tom gick f ram

tili

sa visste man att detta var ett stort
ögonblick i Toms liv. Man säg Totn
träda in i det svagt upplysta rummet
och knäbcija vid siclan av sitr hustt'u
och sin nyfödde son, och man hörde:
honom bedja: "Fader vår sonr är i
himmelen, din är äran ocir maktetr
i all evighet". Man hörde två rnänniskor i biosalongeu snyta sig.
Det vilr Sally som skaPade
Tom. I{on tog honom från järnvägsskenorna och anbringade honom i
chefsstolen. Men så blev Tom snärjd
av denna yngre och tjusigare kvinna

vagnen. Det var mot bakgrund av
allt det hon hade gjort för Tom som
hennes självmord var så betagande.

var på grund härav som så
i biografsalongen
fick tårar i ögonen när Sally omkom.
Det,

rnänga människor

hustru.

Resultatet var

ett barn, ett friskt

och kraftigt barn som emellertid var
avlat av sonen i stället för av fadern.

Toms son Tommy var en oansvarig
men allvarlig och välklädd ung man

och han gjorde det verkligen inte
med vilja. Det var naturen som gjorde det. Ni vet nog hurdan naturen

är, till och med på film. Tom

hade

varit borta från hemmet så länge, på
affärsresa, och hans andra hustru
hade känt sig så ensam så hon hade
uppsökt sin mans son och han hade

blivit hennes clanspartner.

Man säg henne räcka den

unge

oirnsvarige lrojken sin hand och man
triirtle henne fråga med ett lockande
l.onfall om hatt ville tlansa med hen-

ne. Dct dröjde så länge innan han

att man ögonblickligen för-stotl vilka fruktansvärda

1og hennes hand

]ronsel<venser det skulle komma att
fcira me<l sig. Och hon var sä van-

vettigt skrjn där hon stod med utstr:ickt hand att man visste att man
själv akirig skulle ha ha kunnat mot-

sta hennes inbjudan, inte ens under
nrot.svarande oniständigheter. Det var
na54ot oemotståndligt i hennes ansiktes och l<ropps fullkomlighet, hennes

liippal sonr längtade efter att bli
kyssta, hennes eleganta hållning,

T

hennes underbara kropp och hennes
ensamma sjäI.

Det rnaste helt enkelt ske. Människan är skröplig och allt det där.
Därför har clen store järnvägsmagnaten, mannen sonr alltid

fick

sin

J

vilja l rarrr, nrallllelr sonr st.ryprtc (,lt
strejk och lick fyrtio av sina rnärr
rlöclacle uncler ett upprcir <_ich en cltlsvtLrla, han hal r1u vacklat in i sit t
lunr och liar stäugt tlörreu.
Och nlau vet att filmen närmar.
sig sin avslutning.

Atmrlsf{1'gn i biografsalongen ha[-

k'r' pa att. bli erlektrisk av den lrukl,a.n som hal- gripit rlc nreclelalrlet.s
rlamel som tillbringat sitt livs biista.
stuncier pa bio, där de har. älskat,

(i(ttt, uppof frat sig för höga ideal
o. s. v. De har äter komurit in i dcn
rnörka biografsalongen och äter upplever cle ett ögonblick när livet klappar pa deras dörr.

Man kan märka clen anclliga sprinningen hos alla dessa rlanrer och orr.r

nlan lyssnar riktigt nogit han nrall
hrira clent leva ut helt.
I)en stackars Tom star rlärinne
nre<l

ett fruktansvärt problenr och en

ohygglig förpliktelse.

För sin äras skull, av hänsyn tiil
Ilollywoods moral, av hänsyn till
fiimindustrin (som visst är den tre<l-

je i ordningen av Amerikas industlier), för Guds skull, för clin skull
och f ör min skull åir rlet nödvändigt att Tom begår självnrord. Onr han inte gör clet så
betyder det helt enkelt att vi har
narrat oss själva i alla clessa år',
Shakespeare och alla vi anclra. Vi
vet att han kommer att vara marr
nog till att göra det., lnen för ett

ögonblicl< hr-rp1-ras vi att han i alla
fall inte gör det, bara för att se onl
rlen värlrl vi har skapat verkligerr
skall störta sarnrnan.
För länge seclan skapade vi rcgler-

na och nu, efter alla clessa års förlopp uppstär det tvivel i våra sinnen
om cle vcrkligen rir äkta erller om vi
hansl<e bcgick en feltagelse från bcgynnelsen. Vi vet att ilet är konst
och att tlet änrla liknar livet en litcn
smula, nlelt vi vert att det icl<e iir
livet diirftir att rlet. :ir alltför nat.ur'troget.

Karnelan vilar pä (:tt l ijrtvivlat
ansikte; ansiktct tillliör Toms gamlcr
trof aster serkreterare, etl man sonl
har kiint Torn sonr pojke. Detta åll
för att. nran shall forstå Toms sttillning i dess fulla vidd o(:h för att.
ästadkonrnia, cr) stark spänning i vara sinnen.
Så pa en gång, meclan vi fortfarande ser åt san)nla håll och tiden
hastar i väg och kulminationetr, det

slutiiga och oundgaeiiga rrär'nral

sig,
kr"immer Toms scin Tomnr.y l.:ort t ill tlt'rr

gamle och lrulnste sekrelr:l'aL'err o<:lL
r'opal' artt han ltört irtt, Tlrnr, haus Jar'.

är' sjuk. Han vc:t intc att. irans far
vet tlet. Det iil elt Hollvu'ooriögonbljcl<. N'{an hiir cn rlr'l passanrlc rnusik.

Ilan sli)r'tal i lam till rli)rltn liii'
at.t. ga itr tilI sin far, rlt'nrrer po.jlit,
sonl har vänt. ul)p ocir neL' i)it urriversunrs natulliga orrlning gcuont :rli
sta i l'ör'hallanrle lill sirr iars rutilil
hust.r'u, or:h s:i, I) a 1r g, kotlntcr irist.olskot t.cl

.

Man vet irt.t nu rir' <lt.t hc'lt siut
nretl t:hefen fiil Chicago & Sorrl lru'estern. Ililrrs ii rir iil riirldarl. IIari

iil foll.fat'atrrlc ()Il slor- ntillt.

Änrrrr

er) gang tlir-rrnl'et'itr inrlust.r'in. f,il'cls
r,ärtligtret iir ltevalerrl. ,\llt iil i13en 1ra

sin

r'?itt.a lriats. Ilollywoorl kan lugrrt
ortsä1.ta. al b giira f ilni I ril iliogra 1 gängarna unrler dc nlirmaste huurlriL
aren.
Allting stäminer och rril<enskapcr'-

f

na går' ihop. Symfonisk musik. Ionrmys hand fr)rstenacl pä rlörrhartrltaget.

I)err gamlc oclt l,rofaste srkret c'raren vet vacl sonr har skett, 'I'orrrmv

vet clet., ciu vet clet clch jag vet tlet.;
men clet är inget sont vi scf . -Dcn
gamle och trofaste seklctelerrcn 1ä-

s

ter pistolskottets bt'utala

ver.klighct.

genomtränga sitt g:lmla, trofasta och

pedantiska sinne. Så t ar ltan sig
samnlan till att tippna dör'rr:rr cfLei'-

sorn Tommy rir för upllskakarl ai-t
göra det.

Vi väntat' erllesarnnran på

at

t

sc

hur clet har gått till.
Dörrerr öppnas och vi gar in, I'enrtio rniljoner amerikanarc clch milj,r-

ner till i)ver heliL

jor-rlen.

l)en stackars Tont. Han sjunkcr ncl.

l)a knä, och fast rlet skcr sualtl;1
vcrkar rlet pa nhgot srit 1. solll ou1
rlenna lilla handling, en stor' nlirlls
lilla handling, kortrnrcl al.t fot'tsiiltzr
i all cvighet, riett.a s.junkande nel l)ir
knä. Rummet åir höilt i en rlinrnra,
nrusiken säger a.llt. I)et iil ingr,rt blurl
och ingetr oro. Tclm "^.jtrnkttr- pa krrii
hzrn dör ädelt. .Ierg hrjl tva clarrrel
grata. De vet att tkrt, ?ir en film, dcr
vet. att det rnåste varål konterlispcl
men de grätcr i alla fall. Tonr är en
r)ran. Han iir livet. I)e grätt_-r iivcl
att se livet siunl<a l)a knii. Irilmen
?ir förbi onr €lt minut och sa I'csol'
cle sig och gar henr ocir 1;assal sinlL
vanliga sysslor men r)u, itär. i ltio.

t3

Htt

trt

(I,'o11s.

iitl

rtr l"ii

l'ian sitl.

rl e l:('r,'t . . .

I I ).

skaclligeL vet'ktritrgarttit 'n'isat' sig l ill
och merl hos offt'ctrs crfLct'htittrlltatltltl.
l'a nio ar, fran 10'15 lill 1i)51, l'titltles

barn i Nagasal<.i oc:h av tlcttt
iir 1.282 missbildacle; tl. v. s. attt av
s ju bartr :ir ctt tttrot'nr:rlt.. I)cssltvclkningar berrjr alla i Nag:rsalii l'ritlrla bartr, itrtc bara t.rf l'retls bat-rt. l)t:L
innebtir att för fiirältlrar solll tttsatts f ör' intensiv rzrrlioakt iv stt'alning föreligger: eudast ringa sallllolikhet f ör att kunna siit.t.a rlcit'tttalit
L,arn till vtirlcletr. lvlan flagar sig hul
rlet är rnöjligt att, eftcr att satlattt
hunnat. f astställas, tlef iittttu f itrtls
nr?inniskot' son] f orts.i t.t.i:r' f ablika-

rrk'rr Atrl<, I'akta. kvarstat', och at ct'
iir' .jalranet'tra tle I'rit'sta ofl'rt'tt.
I)e jaltatrska vtitrinnofl)a' s'rtlt ltitt'
konrnrit f ratt sitt avlägstla. lartrl I'iirat t rleltaga i val't t'arisnröte, katr
Liittr-t: iin nagra attclrtr bcl'titta olll

1',i).15()

tionen och vitlarctttvelcklatrrlet uvsa<lana va1;cn, sont för'irttal eller oh5rggligt skatlat'sA lltztltga rtt:i nnisl<oliv.

grafsalongt:ns; Ir'otttnta Itrot'kirt' gl'il-

tt'r tle.
Allt vari .jiig vct iil iltt s.ji.ill'rtrortl
'n':rnligtvis itttc letlsagAs a\r sl,tttfoirisl'l
t:ltrsil<. l)ct vat-cIt gailil ('I] tlli) tt sotl'l
l-,ocl<ic i clst h:r; r:ont r;tocl intiii mit1
rla jag va.f cn projl<': pa nir-r eilet' tio
.rr'. En eftcrrniclrlag begicli ltan själv-

ilrlrcl, nlelr rlet tog honrint r)vt'r'crl
iinrnra :rtt gr)r':r tlet. FLrn skr)t sig en
kula i b rris;t ct nlen tr-äf f adc int t
hjärtat oc:h shijt sig sa i rnugen. Jag
irijrilc l;iiggc skot.tcn. I)e1 vlLr cirlia
fyrl.io sekunrlcl mellun skot.t.crr. .lag
t.riul<te eft.erat itt.l han unrler rle sekunderna troligi.vis f ijrstjktr: kolnnr:l
Lill i<larhet. rivt.:r'our hirrr bor-tlc foltsritta merl att vilja vara clrirl cllel onr
itatt borrlr' för'silkir I't'lrir sig.
Sa böriadr: han skrika. I)r:t val t'tt
f r)rf ärligt r-rit, batle kropl;sligt ot'lr
sjii lsligt, rrtrrrl tlenne: n)ii.il slonr griil
ocl't skrt:k or'lt 1'rilk sortr sltr':rng och
sl<r'ck <lcli villc gi)r':r nagot. och irrtc
r.'isste vad rlc skullc gr)r'a. IIarr sirlek
sa högt att h:rlvzr st.:rn hiir-rlc honorn.

I)et.:ir allt varl jzrg vt:1. orn r-ikLiga sjåilvnrolrl. .Iag hat' altllig selt ('n
kvintta kast.ur sif{ 1'rarrr l'tir (}n sl)ar'vagn sa rlr'1. kan .jiig in1() vttlir nrig
onl. Det. ril rlet. r'nrla s.jiilvnror'<l jag

till. Sa sont
tletr rllAruren skrek skullc tict. int.c:
irunnzr passir i en Iilnr. I)et var ingcn
sortr skulle grata iq1' glåidje rjvel rlt i.
.Iag trol rcsultatct. iir rlet.1.zr: r'i
lttaste sluta uplt nrerl at t bega sjiilv-

hur- nagon ril<Lig k?insl<rL1r

trrolrl pa I'ilrrr.

Williaur
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Håbets klokke
HeineseTL,

Py'onu-Y ttng! PYOng-Y ang.l
{J t'orglemmelige lelang
u

t'or gdelt ge I i gc

klobbe,

-

spr,tctt:<t isplitttcr &utt pr g,tl)!.
nrclt dos altlrig bragt til tavshed -st"tJiTq slngcr dert sirt sJ)1g,,
l:,jbcts tilde, stolte sdilg!
.t)

t,::/ i t,

ritigcr den :it

lrr.td skab

,

Der er inuert ,n1{svqan?!
Der er ttret ude rt ur(tense.
Dcr er dybsens lec,,lde rtad.
Der er belaede og dod.
Smerte ns ve j cr lang, lang,

lang.

Men igennen norl?et toner
klc;kkens bucl t'ra Pyong-YLt/t:4 . .

Hor; l'i getxtpstLtr dt' dsde
tttr i brotlersleab ai samles
t'or at kaenpe inrcd uret,
t'rtr i frec{ at bygge sLlnunen!
.\,idan lyder klokkens balden
li,ibets ltye, simple sang
f

rt

tlet f icrne Pyoni4

Y ang.

L)cr cr c[ad og der cr belaccl.
Mert t'or h,ibets bont i oste,t
cr cler irtgett undcrgartg.
(,t u cl sletteli gt er trteltnesket !
t' or le 1, 71dgr kl ct kleens kl ang
t'ra clet tdntle, t'ra det unge,
c'ai st t aer ke Pvon iq-Y an g.
s

nredlemmar.
Oaktat rlessa fakta, oaktat varnittgåu'rla {'r'an rie konrpetetrtaste vetetrskapsnrär'r, t,r'ots att vidsynta parla-

nrentariker i olika läucler gjort föreställningar, s;a beslutaclc NATO (Atlzrntpaktsorganisationen; at.t ge ge-

-

fullmakt att

anvä.ncla,

irtonrvapuen. USA meddelar att
atonrnranövrer skail äga fum i Nevacla i februari. Ocli cletta är möjligt

t'or at /e inte, t'nr at klentte
l:,ibet s untler t'ulde sdLt{ :

IartTq,

1änrler har tlenna alrpell spr-itts i slor-A upplagor'. Var ledet'zrt.iotr har i

nt'r'alstaberner

[., l; c t ki r; lc k e n t' r a P yrtrt g-Y .u t y,,
af' sin shrantmeldynge bar tle:t
lot'tet si14 endrtu en sdltg

.\orgetts /t(lt er

rl:nna hänrlelse ot:h dcss följdet'. Deti
har get.t eko i hcla vär'ltlcrt. I t.alril<a

stor utsträcknirtg bidragit. till cless
spridning. Den itrtcrtrationellit f öreningen av dentol<r'atiska iurister oclt
Interrtaticltrella lärarf öri. undet har
gett. rlen sitL untlerstijtl. Kvittnornas
världsf örbund f ör internatiortell f öt'staelse och försoning har förpliktat
sig att göra rlen L-ekzurt bland sina

aa

Villiam

vt:r'l<rtingat'tta ilv viittllr-0ntb':l't (sor:r
iir' 1.00t) gal)gel' starkat'c :itr i otllllt't'na Ilan 1{)45) sotrt hastatle:; rjvct' Bikiniatollen i sötlt'a St illa h:t"vct tltrrt
1 nrals 1i)5'1. I)t: japanslla kvitltrorttas
ska.kancic allpell till I<vltrtrortta rlch
kvinnoorganisatiotrertra i hela viirlrlcn berättar pa ctt gripancle sätt ont

.

tack vare att manga människor ännu
inte är kiara över hur stor faran är
och därf ör att manga andra, som
rir informerade om törberedelserna
mecl atomvapen, inte vill tro på att
rnan kommer att gå så långt som till
att atrvända tleut, ty de rnenar att
rlet skulle vala alltfrir fruktansvärt.
Men är inte Hiroshima och Nagasaki prccidensfall? Också här rör det
sig orn rnassförintelsenredel. Skyddc
Hitler att tillgripa den fruktansvärda
gasen för att pa billigaste sätt utplana miljoner rnänniskor som intc
hörcler till herrerasen? Kan man hoppas pä
nran ofta hör sägas
- sorn
- att inget
av cle båda lägren, nu
då de båda har vätebombcn, kommer
att vaga bctjäna sig av rlen?
Alltför r'äl känner vi till dessar
bombers fruktansvärda och hastiga
verkningar; nran vet t. ex. att omhring 15 våitel;ornbel praktiskt taget
räcker till f (jr att utplåna befolkningen i länder- av Frankrikes eller
F)nglands storlek. Hur kan man då
vifta bort niöjlighcten att cle som har
be slutat använda atomvapnen icke
e-'n dag kommer att försöka sig på en
prrovokation som ger rlem en förevänclning att förinta en påstådd
(l'orts. ir sid. 20).

DR ADA 1{ILSSON:

De olika äldr arnas problern
I sitt mycket intressanta, nyligen
även i svensk översättning utkomnii
problem
arbete Äldrandets

ur biologisk

(Tiden 1949), lämnar den danskc läka-

ren Eric Jacobsen många belysande siffror. Enligt en amerikansk undersökning som han redogör för', ligger den rnest produktiva åldern för
kemister mellan 30 och 34 år. Men för
astronomer ligger den mest prodr-rktiva åldershlassen 10 år högre. För
affärsmän t. ex. ligger maximum mellan 50 och 60 år. För statsmän och

härförare skulle man säkerligen få
fram en iindå högre ålderssiffra. om
objektiva bedömningsgrunder funnes.
Undersökningarna vi:ar även att inc,m
varje åldersklass finns en andlig prestationsförmåga för alla områden. Optimum tycks ligga mellan 30 och 60 år.

Men talrika bevis finnes för att den

aktiva psykiska skaparverksamheten
kan fortsätta ända upp i 80-årsåldern.
ända tills "andens trasiga fodral dukar
under för årens tryck". (Jacobsen).
Den övre övergångsperioden

Vi må ha det ena eller det andra
yrket så är under medelålderns långa
arbetsperiod den normala livsgången
jämförelsevis fri från inifrån kommande kriser. Men precis som barnets lugna arbetstakt avbröts av pubertetskrisen, så avbrytes den vuxna människans

jämna arbetsliv av den övre över'gångsperioden, som med stora variationer sätter in någon gång mellan 45
och 55 årsåldern. Först kommer cn
våg av negativism och livströtthet, som
visar en tydlig paralellism med pubertetens trots och missmod. Den unga såg
trotsig och missmodig framtiden an och

tänkte: det blir aldrig något av mitt
liv. Ferntioåringen vänder sig om och
tar med samma trots och missmod en

återblick över sitt liv. Vad har det
blivit av mig? Mitt äktenskap? Mitt
livsverk? Denna kris kan ta sig olika
uttryck. Den kommer förr eller senare,
den kan skaka människan i sina grund-

valar eller vara blott en krusning

på

ytan. Men den tillhör livets gång, och
den negativa perioden följes liksom i
ungdomsårens

kris av en positiv psy-

kisk ombildning, som syftar till en ny

och

Prykologisk

slnPunkt
IV.
anpassning elier ett försök att inordr-r:'r

pcrsonligheten i det mänskliga samhällets helhet. Perspektiven vidgas, intresset koncentreras ej endast på det
egna arbetet eller den egna familieu.
utan inriktas på det allmänna och dc

Finns ctt rnanligt lilirnakteriurn?

!'.ir rnlr rin hundra :il

seclan pr'äil-

laCe er.l cngcl:,tr< liil<are, IIaifold,

ttt

tryckei "mannens övc'r-gångsiir"

och

-

pavislrle visstr :yrnptot-n huvuclstikligc.n

lrrin nelvsystemet. Men dctta

siog

a:r i Iäkarl<r'etsar. Ar-rktc,r'itctclnti
på området ville icke höra tarlas om ett
n:inligt klimakterium. Men omkring ar'
1910 började den ena medicinska arricrl<e

handlingcn cfter den andra ta upp
i'rågan. Det manliga klimakteriet 1ör'r'e kas visscrligen foltt'ararnde 1rå sinzr
hårli, men en rikhailtig littcratur där'-

olrl finn:; numera och männen

siälva

jar acceptela saken.
Det är franrför allt de teoretiska irormonfor:l<arnil rom är' emot hypotcsen
bör'

stora sammanhangen. Det sker ofia
ett återvändande till ungdomens in-

om ett rnanlist kiimakteriurn. Irör'uton-r vid fortplantningsduglighet, sorn
undantag:r'is har påvisats vid mycket

fallit bort under det hårda
arbetstrycket. Man kan sedan återgå
till det gamla yrket eller bryta upp
till nya områden. Arbetshåg och arbetslust blommar åter upp, meu livet
har blivit annorlunda.

hög åldcr, stöder man sig på horrnonanalyser av urin på män i olika åldrar.
Den genomsnittliga hormonutskiljningen i 60-årsåldern är icke mindre än
d.en var i 18-20-årsåldern. (Dansk

tressen, som

Fruktan och missförstånd vidlader
övergångsåldern

Intet ålderskede har valit så utsati.
för fruktan och missförstånd som denna s. k. övergångsåldern. Dess sammanhang med fortplantningsförmågans
upphörande var ju lättast att iakttaga
hos kvinnokönet. Klimakteriet eiler
övergångsåldern kom därför att uppfattas såsom något specifikt för' detta
kön.

Vad nu mannens fortplantningsförmåga beträffar, finns den kvar till betydligt högre åIder än hos kvinnan,
dock med stora individuella växlingar.

undersökning cit. av Jacobsen).
(ivt'rg:rn gsu klt'rn ?ir snitrast
cn omlrildningsprocess
Ser-

man "övergangsal(lern" som rla-

tr(tl
ivf rrr-h likställer cletta uttrycl< merl Iortpl:rntningsförmagans

tr',",.. :neu:-.t

upphörancle, har naturligt.vis hormonf orskarna r':it t. Men sel rnan :iven
psyliologiskt l)a Iivets gartg ot'h giil
j:irnf örelser nrerl ungdonrens i)vi:r'-

gal]gsar', sa korurler' åiven håir ctt
positivt elenrent irr. Det åir icke bat'a
nagot sorn upphr)r, clet, är ern ombilclning sorn skall ske. Den schrveiziske:
läkaren Ä. l'laerler har präglat orclet

motsvarighet hos mannen till det
kvinnliga klimakteriet inte finns. Men
även om förloppet är helt annorlunda,
börjar det mer och mer talas orn ett

"ombildningsalrler"
i stället.
för övergangsalder.
Lika litet som ynglingen unclgår'
sin pubeltciskris undgar tlen vuxtrt:
manner) sin anpassningsliris, riven
om symptonl('n skilier sig tragol. l'rart

manligt klimakterium. Men detta skul-

l<vinnokönets.

Man har därför hållit före att någon

le i så fall inte vara så starkt bundet

I{linraktericts otlisputabia sanrti-

vid fortplantningsförmågans upphör'an-

dighet mecl nrenstruationens och äggmognaclens or:lt därmerl f ortplantningsmi)jlighetens upphörancle katt

de. Snarare sammanhänger det med ett
avtagande av potensen och möjligheter-na att finna full utlösning vid själva
sexualakten.

clock

ej förklzrra varfiir cleuna period

hos l<vinnorna f att sa tlaliet rvkte.

l5

'l'uscnarigit vallf iiresl iilhringar
frirrder oss

Mi'rl irll rlln upplysning sotn stått

ill Lutls f iirefaller
sl<.riickert f ijlst ol'ör'klarlig. Men srii<t:r' nrarl clter rlr,:ss rijupare grttn<letiinner rlart 1va frrl<tot'er', vat's inflytirrrrlt' rlcL iiL' liitl lrli l'irstsla.
Varl vi i'iir-st t.n;t-stc reil<rta netl tir
rtr artg t usertat'igtt vtt n f ri res täl lningaisor.r) :i.rrirrr iin<lt:r ocir iravel'kar oss.
\ri kirn intc hellt'r kot'ntna ifrån att
scul ötlrlu slril<tcrt

t

liitcratr-rrt'n, batle clertr sa. kallacle velcnskapliga or:h rlt'n slirinlitterära, på
srrggr:stiortt'us viig kan ft'anrskapa cl-

Irrr firera l'is;slr sjulidortrst.illstattd.
Iftir- valit: Iolk Iatrns rlci lianske etr
irl rier I arlelns roll i l;altrets tillblivt,lst: var rlrof eller nrindre okänrl.
IIänniskolna }<unclc l<anske inte ell
1

gzrng rrikrla r'!lcr iirr sina fem fingrar.

varl sonr hiint liir nio urånacler tillbaka l<urrrlc l]lan c.i bintla sanll-nan
i rrt'tl tlascns hii.nrlelse. Det var da
inic under-ligt at.t tlcn kvinnliga valelse:ns 1örrnåga

att unrlcr

<len köns-

r]rognir tirlen plorluccra nytt liv blev
nagot rttysti:;kL ocir l tjrsl<räckande, i

synnerhet fiir

nrarnnern.

I)enna avgö-

riLnclc skillnacl gav nlanllerl säkerligerr oerhrjrda mindervärdighetskornlrlcrx och ingav en r'äclsla, som gav
sig tillkänna i alla rncijliga tabureg-

lel för kvinnan. Även den åldrande
kvinnan tillskrcvs övernaturliga kraf-

ter. I{os nlangår s. i<. primitiva folkslag finnel' mall att mannen genom
"couvarle"
lraInsringsliggande
och anclra 1'örhällningsregler, intagantle av viss födzr, abstinens m. m.
söker lörvärva sig fadersrätt. Seden
rncd nrannerns barr-rsängsliggande vid

hustruns balttafödir"ncle har frirekomnrit hos baskcrna och åiven hos en
rlel inciizrnstan)nlar i Syd-Anrcrika
och pa mäng:r anclra ställen. It{en det
f'r-amkomnrer också t,'n önskedrrim hos
lrlanncn, att han själv skulle kunna
skalta et1 l;errn. Ur- såt(lana tankc'garlgaf uppkonr ell galtg clen grekis-

lia

cn ont Palias Athene, son'r
ur guclen Zeus hjärna.
rlct
N:il
l;cfrtrlit,antle könsumgätrgcts lrc'tvtlt:ise blivit helt klar f rir
nianncn, lnetlförde rlet. i sin tur en
rrnrlelvii rrlelitrg Av kvinnans roll.
Ilarnet slin.ltarles av faclern, ansåg
nran, och i illhirlrle honom. IV{odern
vi{ r' l;ara a}<crn diir }ran sådde sirr
sii<l. Lilgg ntåirko till de orcl den grekiske skalclt.n ;\t.schylos låtcr Apollo
l iirkunna till stöd för fadersrätten.
nr1't

l-i)rltlcs rlirekt

l6

"[,]n moder gcr cj livet
som kallas hennes.

iit det

ban-r

Nej, lron varclar bkrlt rlen färsl<a

Ku

sätl i hetrne blivit lagtl.
Oclt rlcrr sonl .saf ger liv|t.
Moclern åir en fliimling blott,
sorrl skiinker skydcl åt plantan,
orn så är gudars vilja.".

.rn/t.',q

1

[,t

r

Eantut itl t'rtt,t t t' Al.rchl lu

r

i Zillitcrrs ö t,r.r.'it/ ttitg)
Flärmed är kviunan rlegrarleracl till
att spela en unclerorclnacl roll soln
könsvarelse. Hennes uppgift blir att
föda och vårda nlannens barn, tillfredsställa hans sexualhunger och
sl<öta hans hus. Hur mycket släpar'
vi inte ännu rned oss av dessa vanlrirestrillningar onl nlannens frirtursrätt till barnen, bade i lagstiftning
och allmän upfattnirtg Det har t.o.m.
.

funnits en uppfattning som knappast
gav kvinnan människovärde, ja inte
ens egen sjäI. Det tillerkändes hennc
frjrst vid ett kyrkomöte.

för Saenska

Styrelsen

h,,ln

innors Vänsterförbutd
tii .r)tt uri.,tc lt't 11 ,tlrril i l1,tt Löljande' rr//,rltttclt' .r// tt/l't,illt t t -

f

.gt'1 / n gc, tl

;

Svenskir

Krinntils V;insterför:bunti hcrrr-

stiillcr or)r en

utr

idgacl tilliimpning l\

lagen onr alternativtjänst r id r rirnltliktsr iigr-an, så att de kvinnor och lriin sort
icke anser sig kunna delta i civilfiirsrartt
cr.ne.lan de cliri ser ett förberc.lelse:rti''r:tc'

för krig, mir bli

befriacle diirifrån.
ii'n'en satnvetsbetänkligheter av clettt slrrq
mriste tillåtas finna uttryck i clet för helrr
r.iirlclen nödv:indiga frec'lsarbetet. Vi ii;rut'
siitter att samhället icke har något intrc:st'
av att fredsarbete och fredsn-ranifestationcr
undertrycks eller bestraffas.
Vi hemställer clärför

ett lnöjlighet givcs den enskilcic nrrti'
borgaren att efter sitt sanrvete f ullgi,r.L
sin plikt mot samhällct i konstruktnrr
f redsarbeten utanfiir cle nilitiiru ot lr
r

ir

ila

försr atsorganisationernrts

l'etl1.

Stockholn den 17 april L!5i.
Styrelsen

fiir Svcnska Kvinnors Vrinstt'r-

fijrbund.
Anclrea Anclreen

Ordf.

Litteraturcns inflytande
Skönlitteraturen har inte f cirbrittrat saken. Mecl understryl<andc av
att kvinnans könsbundenhet är så
stark, att när möjligheten att erotiskt binda cn mirn var förbi - - som
rnan troclcle -- med fortplantningsförmagans upphörande, har den kunnat
utmåla att här inträ<lde clen verkliga
tragiken i kvinnans lir,'.
I)en danska författarinnan Kalin
Michaelis t. ex. utgav 1910 en roman
mecl titeh) "Den farliga aldern", som
pa sin tid väckte mycket uppseende.
IIjältinnans alla erotiska besvärligheter tillskrevs där övergångsålciern.
Andra författare sl<rev i samma
anda.

Några kvasivetenskapliga skrifter
har vtterligare strukit under samma
synpunkt. En rysk läkare, Nemilov,
fick 1928 sin bok "Kvinnans biologiska tragedi" översatt till svenska.
I)en spriddes och lästi:s och kom
nrycket ohägn åstacl.

Om indiska byar
har clr Andrca Anclrcen under scnaste ticlen
talrrt pii en ra.l utiiten i lanclet. Sitt första
fiiredrag om intrycken friin rcsan i Inclicn
hiill hon clen 8 nrars i lMeclborcarhuset i
Stockholnr inför cn t.uhlik pii Zotl Icrsoncr. Viclrrrc' har hon talat i id vrilbesiikta
nriiten i Ciiiteborg. N{alnrii och Non'köping
och clå dctta skrive s står Skrivdc. Linkiiping och Köping i tur. Sitt tal illustrerar
.lr Anclreen med ljusbilder och ger rned
grarnmofonens h.jiilp, ctt prxl prov på indisk
IllUSrK.

Där -fick man bl. a. läsa:

"Naturens hårdhet och kvinnans

biologiska tragedi yttrar sig nu i den
fysiologiska invaliditet, som kvinnans
kropp efter fortplantningscellernas
upphörande hemfaller åt. --- Kvinno-

kroppens härliga byggnad förfaller.
Klimakteriet betyder icke bara kroppens förgängelse, utan även själetts.
Kvinnan kan inte längre förverkliga

sin ekvipotentialitet

(likvärdighet)

med mannen. Hennes vingar är bund-

na och med könshormonerna försvinner också oåterkalleligen den livstro, utan vilken man icke kan börja
ett nytt liv".
Efter läsningen av sådana bijcker'

är det ju icke underligt om mångu
kvinnor med förskräckelse ser den
tidpunkt nalkas, som skall beröva
dem varje människovärde, samtidigt
som de får veta att för detta lidanrle

finns ingen bot. Flerfaldiga gångerr
händer clet också, att kvinnor i en
viss ålder rådfrågar läkare därför
att de icke märkt något tecken till
konstighet och menar att då kan tlet
heller inte stå rätt till. Andra kan
fcir att, som det heter "underlätta
övergångsåldern", ådra sig långvariga blöclningar genom huvudlöst begagnande av hormonpreparat. Å an<l-

ra sidan avfärclas många gånger de
mest olikartade krämpor med att
"det beror på att vederbörande iir
inne i den där åldern".
(Forts. i nästa nr.).

FRII K LOK

Barnens egen sida;

7.

.t7.

Seu

iöll

ctt /iock /)t,tl/;t

t

,rcl:t,r Iiiiclr'ttt i.rkitr,utdc
dett/ lt,i lt,u Acit.

in

i|ir.qtr rc.l, dct

blr.t

t','it'de

39. L)e brodertde lågel Ferix'och drahen. Il[cn trecl je dagens
Auäll hade de inte bunnit lti hat'et oclt solen f;irdige. Cbuang
uar så olycAlig att han ,qriit. Hatt.r r.irtr {öll på driAten och
blea bauet,

41. Kejsaren r;ar lörtjust öaer driikten.
han bålla fru Klok kuar i palatset. "lag
lt

Men alltjänzt försökte

t'ill

iS. Chuang ocb lrt Kloh. spttnt /r,'id tu ljiidrat nt. Att

.re med egna ögon

rr lton tillterhar ännu en dräAt åt ntig", sa han illistigt,

de

triLdL.ti

ty'g.

.i0. Fru Klok
blöda. Blodet

had.e arbetat så

föll på dräAten

giart siit appdrag.

båri a/.t hennes lingrt börjada
ocb blet .rolen. De hade lrrll-

42. "Jag kan göra tio dräAter åt dig om du t,ill", se lru
KloA. "Men proua den biir först. Vi har arbetat strängt nei
den bägge ,rå, Nu t,ill t'i se hur derz passar".
17
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3o ll. btle,i.

Krttk.aJJskulle,

Herlnelinsgatan

Fru Linrrdr Viippling, Johirnnes 360.
Mtlut b ergel.
Irlir Siglicl Alclrin, Källg. 1. Pite,i.
Irrr-r lJerta Degcrfalk, Nyliden. Sltgn|ir.
lrrrr Elna Sattclrttan. Bor 77. Pririu.r,
Irrk. Mary Siiderberg, R,ite,.i.
Irrr.r Elsa Dr-rncler. Box 20u, Se.rk'trö'
FrLr Disa Hiiggberg-Vrcnnberg. Box 2fl,
S t'tr/b1'tt.
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STOCKIIOLMS SfAD:
Bct{tu ltlo.t.teru.'

Srndbl'ltcr.q.
Annila Ciustrtvsson.

oc k.r

r

l().

li.

H.ilsririigtn -13.

ncJ.

S4en

Nissa-

42, Brourtt,t.
Maia Eriksson. Ekensbergs-

Ett.rhede

Stltlu Sl/.
Södr',r; Fru Irja Strand' Gubbiings-

iigen 38.

Er,r h ed e .

I:n.rkede I/:t; I'ru Karin Mostr<inr. Mossstcnabacken 11, Entkedt'.
I:trklörert.' Frr.r Gerila -[olransson. Siiclerrrrrrrsviigcn | 1, lo/t,rtttte.r/:rtt .
ILi .qcr.r/c'tt; I"ru Ver,t Bostriinr. H,vltoteks-

iigcn 8, H,i.qt't.rlctt.

Kutg.rbr,tlnen; Fru Ruth Ekluncl. Jacoh
\rX/estins gata 6. Shltt K.

; l'ru Margot

tr4årdh. Grer'

t,rr-Ö.rlerntl
Magnigatan 3, Stltlm Ö.
S;t Görttrt; Irru Hanna Gustavsson. Levertinsgatan 1, Stbltt K.
Söd er; Frk. Hilda Stjernquist. Sitdergatan
N

ttt

11,

Sthln

Erkil.rtur,t.
lrru I Illa Karlin, Vilen. ii.1b1ht

SÖ,

lrru Ellen Eriksson, Anblörh1.
Irru Vera Hagluntl. Bergslagstorgct I .
I:ili1t.rtd.
lrru Karin Olsson, Hagfors g,|rcl, IItglot,.
Fru Elsa Brickstr<jrn. Malni€'nsgatan I (,.
Fr:u Astrid Steen, Monttirsg. 19.

106,

II,

I o/t.rutte.rbot

.

ST'OCKIIOLMS I,ÄN:
Iiru Anna Karlsson. Mjtilner .9, S/lt.r/t.
Frrr lvlrirta Jansson, Plogv. l,lakohlberg.

tt.

Ftu Signe Broclin. 'f roilivrigen 6. Sko.<1,'tli'
Fru Rut Karlsson. Box 587. Storf

or.r.

Irrrr Svea Blonrkr,ist. V:a Storg. 6, S"i.lIlt.
Irru Ellen Karlgren. Ilttx 1 290. T ott l; t
Irru Olga Nilsson, Rox 218.l''it.r'tucl.
Irru Irrrra Stendahl. Rox 652, l/,ilberg.
.

Fru Alva Nilsson. I.i ket'ir.

VÄST['RTIOT I'EN:
Fru Hillevi Sanruelsson. Ilox 317.
Kr).rtineber,q.

I'rtr Fina Gissbcrg, Ilox 173. Obbolt.
lrt-rr Änrancla

Gåhlin, Åsgat. 10, SIt'llti/,.i.
5U l. Srtrttlt'.

lrrtr Ingricl Hcllqr ist, Box

VÄS'I'MANLAND:
Fru Gertrud Hirglund, Marting. 22,
F

4{er'.\'/ tt.

Fru Vicrla Närif, Giitg. 8, H;r//.rl,rb,rtt/ttt,;t.
Fru Rut Anclersson, Fack 79, IIebl.

Fru Karin Hantarstriirtt.

Rorgttriistarcgat.

20 ts. Köping.
Fru Britt Lincl. llox 102. Surt/ttutl t)t;tt
Irrr.r Anna-I-isa Ogen-rar, PaPegiv jl:i*"t.t
.

:.

Vii.rt er,i.r.

,4t r/,t; Fru Ingrid Carlsson. Årstarrigcn

örb1-Ålt'r jö.' Irru Ayve Jansson, Svartlösar iigen 93, Å11 .t iö J.

tl'.

\.ÄRMLAND:

Krislitreltttt

Fru Elsa Belgstriirn,

stigen 9, I olitnne-t/tot'.
Rlotnnen.rber'.g.' Frr.r Kerstin Lindberg. Si.qurd Ringsg:rta 1 6, Hiig,et-rlct,
I)ront nt,t: Fru (]reta Irors. Hildebrandsi ri-

r

iigc'n

I;r'u lngegcr.l I-alsson, Vcr..lan.lig. -,

Fru I-illy Vilhelnrsson, I-innöar'. 1 1' N tbro.
I:rrr Ainrt Starrk. Pl. 9. I
"t,\.Q':t)ti.
l/t'tltttdt.
lrru Bojan Linclhc. Rox 17,
Fru Lisa Andcrsscln, I-juscvekl. l/,ittt'iitirt.
Fru Mrirta Engstriirl, Norrlandct 12,

r

Ostc-rt

tt,t.

SÖI)ERMANI,ANI):

vrigen 6('.

lrru f)ijta Lundstr.<ipt. ll6x J 16, ÅricDlrty.
lrlu Iclir Siiibcrg. lltix I00 l. Art'id.r jtar '

Fru

Ii.

tt.t.

Ehert.rberg; Fru

NORI'I}OT'I'EN:

t,l

S/

Irlu Ännir Ciustirvsson. Box 3)2' Rudt.
l;ru Itlargit Karlsson. Kvrkog. 2 i.

l:rr.r Signe Gustalsson, Kniilstar'ägen 20,

S

1s(,

ju.rd;tl.

Fru Gunlrilcl \X/allstriirrl. Rox 712- I'itrrte.
Fru (iunnel lliickstriirl, Riijgat' 12,
Stpdt iken.

Ann-Mar:i Stortk.

Söderriili,.
l:rr"r Rirgitta N{alrrstcn, 13crgshrulrrr,

tir:u Evii Nor.llrolrtt, 'l'orsg. 17

A.

i).

liru Vivan Nystt(inr, Hagr . :i7, $1'ga'lt;n i'.
Fru Karin Stranclberg, Vallrt'or'. I i,
S c,ll en t an r.

Iol.'tltrliitt.

IItrfrt,rt
A,

Lid)n gö.

lrlu

SMÅI,AND:
liltr l\fai-Britt Fagcr. Ilrol.
l

Miirta Lager, Ugglcr'. 25. I:k/ot

19.

Xlalnö.

FlLr Hilcla Daniclsson. Iingclbrekts.r;irtrrn
rrt
1\, l-ild t /K,t.
l:rLr Flstcr Schccf. llox 618,lr,rnrbro.

Fr:u

lrn'r Dala Nilsson. Rinkchvrrigen

Fru Magda Irot'sltrntl. Skrii.l.lerg.

g.

l:ru I:clrt Eriksson. Box 1 810. H,tr nd,rl.

Hanna Segelholrtt.'l'orsriksstiingcn l(i,

3().

Lutd.

l:ru Nanny Daniclsson. Krillfaltct lfl D,

|ru

Irr-u

Frk. lvlaria Schultz. Kiivlingcviigcn

S/,tr',r 'l'ttt,r.
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adresser

YÄSTRA SVI|RIGE:
GÖTEtsORGS STAD:
B

jarsliitt: Fru Kirsten

Persson.

Vitla (]iirrl-

hern, Lillht.qt'r.
Cenlralt: Fru Tcrdse Anclersstin.
g.ata L, Gbg.

Dr. Sllens

En hatt pä
Material: Yz meter manchestersalnmet
cller mockatyg, som finns att få i olika
färger. En lika stor bit kanfas, sonr ger
styrsel åt hatten, samt en lika stor bit tyg

dubbelt tyg (det Jr den del av brättet sorn
skall vara på hattens innersida och sedan

till

bitarna

foder.

Efter nåtten som anges på teckningen
ritar man upp ett mönster och klipper till
det. Vik så tyget dubbelt (pilen på mönstret visar trådriktningen på gget), lägg på
mönstret och fäst det med några knappnålar vid tyget. Klipp sedan och utan

1/ i

prcscntcrar här för våra händiga
läsarinnor en söt och ungdomlig hatt, sour
de rned lite besr'är och för en ringa kostnad
kan åstadkornma åt sig själva eller den

V

314 timma

sötnsmån, den ifu inräknad i mönstret.
Klipp så kanfasen och fodret på precis
samma sätt och slutligen "brättet" årv

vikes upp baktill). Man tråcklar samnran

tyg, klnfas och foder och syr

|

sanman

1i'2

cm från kanten. Sedan svs
brättets innersida fast genom att man lägger salnman clenna rned hattens nederkant
ca.

(rätsiclorna rnot varandra) och syr på
maskin. Underbrättet niistas sedan fast
för hand på hattens innersida. Brättet vikes upp bak, ett par veck lägges i nacken
och nästas fast och har rnan lust kan man
sätta en nål eller ctt srnyckc baktill på den

firdiga

hatten.

unga dottern.

Högsbo: Fru Marianne Andreasson, Silverkällegatan 2, Gbg.
liirnbrott: Fru CIary Jansson, Antenogatan
8 A, lärnbrott.

Källtorp: Fru Ingrid Ählberg,

Sergelsga-

tan 2 A, Gbg ö.
AL,lorna: Fru Aina Ändersson, Kabelgatan
20, Gbg.

Stigberget: F'ru Ulla Pettersson, Söderlingsgat. 7 B, Gbg.
Torpa: Fru EIsa Rönn, Sockerbagaregat. g,
Gbg N.
V:a Landby.. Fru Karin Olausson, Stataregatan 5 A, Gbg H.
.4latborg: Fru Rosa Timle, Stilla gatan 6,
Gbs.

Frk. Solveig Lewin, ÄLnkärr, Lerum.
Fru Brita Carlsson, Zetten'allsg. 7 B,
Lidköping.
Fru Anna Ström, Box 350, Mariestad,
Fru Ella Johansson, Torsåkersgatan 51,
Mölndal.
Fru Inga Gabrielsson, T. Madsens väg 5 A,
Partille.
Fru Karin Sandelin, Björkvägen 23 C,
Shöad.e.

Fru Maj Kadsson, Borgargatan 6, Tibro.
Fru Rut Johansson, Källebacksg. 17,
Trolll:ättan.
Fru Britta IIertz, F'jällr'. 52,Uddeualla.
Fru Ånna Larsson, Blåsutbecken 3,
Vänerst,org.

Fru Gunvor Johansson, Box 559, Långsele,
Fru Anna-Greta Forsberg, Frcjg. 21,
örnshöldsaiA.

öREBRO LÄN:
Irru Viola Karlsson, Fack 19, Degerfors,
Fru Greta Karlsson, Bjässev. 39, Hällef ors.
lrru Anne-Marie Gustafsson, Box 5I4,
Granbergsdal.

Fru Margit \Wahlström, Box 120, hlosås.
Fru Lisbeth Lundbäck, Bodarnev. 70, Ldxå.
Fru Anna-Lisa Johansson, Mejerig. 1.1,
Liudesberg.

Fru Elsa Andersson, Norrg. 16, Örebro.

öSTERGöTLAND:
Fru Märta Ädolfsson, Änestadsg. tl,

Frk. Göta Skoglund, Byttorpsv. 99, Borås.
Fru Hilma Ändersson, Hertig Knuts gata
39 C, Halnstad,
Fru Elsa S. Johansson, Högen 4, lonsered.
Fru Brita Rudenvall, Nynäsg. 2), Kinna.

ÅNGERIIANLAND:
Fru Elsa Lindgren, Backsjön v 8, Sollefteå.
Fru Greta Lindbom, Fiskja, Frånö.
Fru Barbro Claesson, Box 116, Norrlinzsta.
Fru Anna Jansson, Kö jasåg.

LinAöping.

Fru Vega Lindholm, Sjögat. ll A, Motala.
Fru 'Iora Pettersson, Ekhult, y'Di.
Fru Lisa Andersson, Korsbygget Jursla,
Åbv.
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bctrrl:r skattcn klst:rs dc i fängelsc.
Nu organiserar de en br-ed-opinion
mot dössa övergrepp och det vislr:
rig:rtt kvinnorne hållcr obrotts-

ligt

..

samrnan.

nrotstandare gellonl
krig".

ctt

"pre ventiv-

NATO:s Leslut åtr utomordentligt

farligt fiir fredens fortbestånd. Dct
ställer sig som mål att materiellt

Tr;rnsjord:rnien finns ingcn
som helst form för soci;rl hjälP åt
kvinnorna. Under arbetet ute På
fälten föder bondkvinnorna sinrr
barn till världen. Inte ett öre gcr
reseringen ut dll hälsovård eller
På grund-av
tifi bainerrs skydd.
'undcrn.rringen har
dcn konstlnta
rrr;rlari;r och ttrberkuIos blivit follicts gissel.
Av llrasilicr-rs 5: rniljoner invå-

och moraliskt förbereda atomkriget
genonr att vänja den offentliga opinionen vi'l att betrakta användning
av terro"'vapen som lagligt tillåtet.
Mcn ocliså enligt deras Påstående,

r"r;1rc

segenl.

I

iir Jo miljoncr analf abe tcr.
C)ch :o niiljoncr av dessa är kvinnor. Enbilrt i htlvudstadcn Rio de

Janeiro saknlr 6o.ooo barn skolåång. I skuggarr av de flotta skY-

iktipotnr. 6o. den arbet,rnde befolkningen i eliindig;r traskjtrl;

bernens-- lekklttrlter är råttornl
och tleras fc;ljcslag:rre är sjtrkdonr

och död.

I Sydairike och i

Argcutin,r

bränner ltran ncr arbct:rrkv.lrter'
ör att dc .rr skönhctsf liickar
i storstrrdsbildcn och sjr-rkdomshärcl.rr, siigcr ntyndighetcrn;I. Men inscn dr-;- eer'kvinnoln.t och nrödii.rtn. rnöjiighct att fostrrr upp sine
barn i sutrda och v;rckra b<lstiider.
Det skullc aldrig bli något slut

som vicltar sådana förberedelser och
därvid hävdar att de bara skall tjäna

till försvar, kan ett sådant krig bala vafa ctt allgreppskrig, da ju de
sorn {örberedcr ett atomkrig själva
förklarar att tlen förste som använcler clessa vap('n kommer

lr{an måste alltså göra allt för att
clriva igenom etb absolut förbud mot
anviindandet av dessa massförintel-

ridiåtder tillfogas mödrarn;r

i

så

't'idningcn

VI KVINNOI{
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Valborg Svensson, Birgit Ehr6n
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Postgiro: 5l) 23, Box 180 73,
Stockholm lS.
Svenska Kvinnors Vänsterförbund.
Fiirbundsstyrelsens Iokaler är
belägna i Kungsgatan 79,
Stockhohr. Tel. 53 19 6L
l'rl'ckeri AB Alerctr, Stocnho!n 1955

och sina barn den uäring och

timt förbundna

cnh;illigt. Itrnightt har också trppnåtts
pä frågan om inkallandet av en kotl-

för att diskutera atomenergins atrväncluitrg f ör f redliga änclaferens

nral.

Ilärför utszintlc Världsfredsrådet,
"Folkens sanlvete" som Pandit Sutr<lerlal kallade tlet, den 19 januari
1955 i Wien en appell sonl slutar med

ortlen: "Från och med nu kommer

vi att bjuda motstånd mot dem

sonr

fiirberecler atonikrig. Vi kräver att
alla förråcl .)v ätt,Irrvapen i alla läncler förstöres och att all produktion
av sådana vap3n genast inställes".
'\lla möclrar komnter att ge sin

cgeistradc anshrtning till denna
alrpell, fr)r clct för'sta därför att det
ii r cl:n cnda leel la mö jligheten att
förhindltr ctt atr.'mkrig och för det

flen ännu starkare
än deras lidanclen dr deras vilja
:rtt få bukt meo de vidriga fc;rhål-

nrånga länder.

l;rndcnl och skapa en frecilig värld
cl;ir deras och deras barns rätt tili
livets goda respekteras.
Vid Mödr:rrnas viirlclskongrcss

i juli skall cieras stiinlror höras.
Då skall re Dresentxnter tör he la
r'år viirlds kiinnc,r mötas till för-

svrr för barnens liv och ailas r:itt

till lir.ets håvor.

de

klädcr de behöver': niklen gör sitt in-

beslut rörande avrustningen antogs

*

Utkotntrer rlred nio nr Pr år.

Den enklaste husmor märkcr själv

hur de viktigaste förnödenheterna
blir allt sällsyntare och clyrare så
snart. etf lantl ökar sin krig;produktion. Arbetartras löner räcker inlc
längre till för att täcka deras familje rs behov; till och tred onl hon
undcr-kastar sig umbäranden lyckas
lrusnrodern iute längre ge sitr rnan
tä9.

FN:s avrrrstningskommissiou har gjort vissa framsteg: ett

I

i

nationalf örmögenheterna.

sevapen.

därf

på listan om ttltn sktrllc r.ikne
upp allt det lidande sonl i vår

att ta hem

andra därför att redan förberedelserna till ett nytt krig vore vansinne,
ty det skulle sluka en stor del av

Krig, nöd, hunger

.'- tlc tt'c iir

tn-

ntcrtl t'a t'anclra. f)et
vet mänskligheten ålv larrg t't'l'a rt'nhet; men det nya i tlag iir att l'olkert,

och i första hantl kvttttrorna, itlt.tr
längle betraktar cletta ottrla sjol'11
clt ofränkomligt ijd.: utatr atrs;trängcr
sig till det yttersta Iör att. utforska
dess orsaker och Lefria måinsklight:ten från det. Många :ir de sont har
försökt bevisa att orsakenra till niiclen ligger i att jorden inte J't'ambringar tillrtickligt för aLt Iivntira
cle människor som bclr på den. Meu

herr Josuc de Castro, .som i sin egeuskap av ordförande för FN:s avdelning för näring och jordbruk (FAOt
rnycket väl är i stånd att bedrint;t
den saken, gav

i

november förra at'ct

Världsfredsrådet 1öljande uppgiftet':

"[:r,in

1950

till

195-i l-t'tr lit sitt,'d,'ls'

l,roduhtionen i r'ärldcn öh,rt ucd 3 pt o'
cL'itl, ntcdrtt bet',.,lAninget öAtt tued arda.rt
1 % ltrrtcc'ut. De ttt bct isiti' .tl/ j,;rtlet i
uut',rrtntJe sitra/ion Atn lit nirt sitt.t iut'.7.nare.

frll

lto/s itll rt.rtningsitttluslritt tir i

,qiug".

Om det lyckas f olken att skal fa
likterna ur viirlden genonr frir'handlingar i .stället för' genonr krig,
rlå kommer tlet heller inte längle att
konf

Iinnas någon vansinnig kapprustning
som strindigt ökar cländet i viirlden.

