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FRDDENS SAK
och kvinnornas
m ktinnooiirlden Darit i stå,nd
besttimma uilka fr&gor som
skulle augöras i, ual denna sommar, skulle inte enbart frdgan om
al,la l,öntagares pensionering ha
kommit upp.

att

Stgfid €,hendahl'

Det finns ingen tvekan om

KVINNORNAS VAL
Så blir det nyual. Regeri,ngen har framlagt ett förslag ti,ll
fami,ljeskydd, och tjiinstepensieneri,ng för alla löntagare som
de borgerli,ga partierna stjiilpt genonx sin mujoritet i anilra
kammaren. Vi har i,ngen anledning granska d,e partåpotitiska
aspekterna på, denna frå,ya. 1ör oss dr d,et oi,ktigaste aad, som
gagn&r kui,nnorna och burnens i,ntressen. Vi, ucind,er oss ti,ll LO-

Det finns gamla rcitttsi,sefrågor
som kuinnorna slagits lör i, d,rtiond,en som iinnu får oiinta på, sin
lösndng. Ännw har ai, så,led,es ingen

ombudsmannen och ri,ksd,agsle(lamoten

lagsti,ftndng om lika lön. Ännu
sliipar samhiillets omsorg om uåra

barn efter. De i,nstdtutr,oner

aorn

sltulle göra det ltittare lör kuinnor

att förena moilerskap med förcsörasarbete ör eftersatta. Kuinnornas utbildndngs- och beforilringsfrå,gor likcnå^

Men tguiirr iir
d,nnu

att

inte

så,

stark

kui,nnouiirlden
och, organi,sera,il

den förmå,r besttimma fr&ge-

sttil.l,ni,ngen d ett
må,r ui, iinnu cnte

uol. Tguiirr förframtdnga folk-

omröstning mot atomuapnen, det
spörsm.&l sonx rese.r sig öuer alla
koinnofrd,gor och, mot Dilket iiven
t jiinstepensianering srelormen helt
förbleknar. Skall, ai aa dnn anledningen uaro, passitso,, inta stånilpwnkten att ng,val,et dnte a,ng&r
oss?

Oss lörefaller d,et toiirtonx att
oi, bör så, l,å,ngt iletta

iir

oss möj-

trigt uerka för a,tt siikra i,ntsal, au
kuinnor, som friimjar uå,r sak och
au miin som iir p&l,i,tli,ga motstd,n-

dare ti,ll, atomtsapnens i,nförande

i,

det suenska törsuaret.

Vi rekommenilerar kuinnorna
att hos uarje parti, elterlgsa oilka kanil,iilater son1, lAller iletta
anspråk i,nnan ile triiffar sitt besl,ut i,nför d,et förest&ende nEualet, Frå,gan om atomuagtnen iir
för tdlltiill,et löril ut ur d,en poli-

tdskt-parlamentari,ska debatten,
men den d,terkor'tmer s&
od,l,et iir genomfört.

lort

ng-

I

aidstå,end,e i,ntensju gea en red,ogörel,se för d,e kuinnopolitiska

aspekterna pö, den reform, uars
öil,e skal,l augöras genom ngual,

fru

Si,grid, Ekend,ahl,

som också, uar leilamot au riksilagens siirsld,ld,a utskott för
tjrinstepensioneringen och ber henne ge sin syn på hur kuinnor wrs intr e s.sen tillu ar at ag it s.

Det finns ingen tvekan var
i det före-

kvinnorna
bör ställa sig
stående nyvalet, säger

fru

aprilförslaget som förkastades av
andra kammarens borgerliga majori-

tet, krävs för kvinnorna endast 30

Ekendahl.
Frågan om den lagfästa tjåinstepensionen är en gammal fråga i arbetarrörelsen. År efter år har de pensions-

pensionsbärande år för full pension.
Folkpartiet v2inder sig mot detta och

Iösa löntagarna landet runt begärt
att i detta avseende få samma rätt

mellan måin och kvinnor på så sätt
att båda könen utan avbrott skall

som de redan pensionsberättigade.
Redan folkomröstningen visade att
de pensionslösa löntagarnas krav har
den mäktigaste folkopinionen bakom
sig.

Det stora flertalet kvinnor är visserligen inte sjäIva Iöntagare men så
mycket mera beroende av sina mäns
inkomster på gamla dagar, då de i
regel vare sig orkar ta eller kan få
förvärvsarbete.
Det ser naturiigtvis mycket demokratiskt ut när folkpartiet hävdar att

tjänstepensioneringen bör vara en
förhandlingsfråga. Men vi som förhandlar med arbetsgivarna vet att de
inte gärna av egen, fri viija vill lösa
pensionsfrågan för alla sina anställda. Är det någon som allvarligt vill
tro att deras vilja blir hetare därför

att ett eller flera partier vill skjuta

över frågans avgörande från det poIitiskt-parlamentariska planet till det

fackligt-avtalsmässiga? I varje fall
tror inte LO-folket på en sådan utopi.
Det enda säkra är att gå den gamla beprövade vägen med en social
lagstiftning som kompletterar eller
bildar utgångspunkten för uppgörelser mellan parterna.

Inför folkomröstningen kritiserade
folkpartiet det då föreliggande regeringsförslag'et våldsamt ur kvinnosynpunkt. Kvinnorna stäIldes i strykklass, sade man. I det senaste s. k.

vill att det skall vara

>jämlikhet>

prestera 40 arbetsår på heltid utanför hemmet för att få full pension.
Kvinnorna kan endast undantagsvis
prestera detta. Rättvisa och jämlikhet för dem betyder att man måste
ta håinsyn till att de kan behöva vara

borta några år eller ta deltid medan
barnen är små.

Folkpartiets förslag medger farätt att utträda ur

miljeförsörjaren

familjepensionering'en med hustruns
medgivande, sitt åtders- och invalidskydd utan hennes medgivande. Inte
bara det senare utan också det förra

är galet. Det finns tillräckligt med
mindre ansvarskännande familjeför-

sörjare som skulle utöva sådan press
på sina hustrur att dessa inte vågade
fasthåIla vid kravet om att männen
skall ha ålders- och invalidskydd.
Kvinnorna i särskitda utskottet är
inte helt nöjda med det företiggande
regeringsförslaget. Änkor och deras
barn har man tagit tillbörlig håinsyn
till, men inte till ensamstående mödrar och frånskilda med minderåriga

barn. Men till de frågorna har ju
kvinnorna anledning återkomma. I
vårt särskilda yttrande har Nancy
Eriksson och jag antytt på vilket
sätt. Den bästa grundvalen för att
skapa rättvisa åt alla kvinnogrupper

är att i nywalen stödja dem som är
för den lagfästa pensionen, slutar fru
Ekendahl.

Vat f*mte kn i
rkottgl.tggen
I\T
l\ oc ÄR DET en underlig värld
vi lever i. I Sverige överväger man
masslakt av värdefull boskap. Jordbruksministern har ålagt ett Par
statliga organ att snabbutreda frågan hur man fortast, möjligt skall få

skog att bära sig På åkerjordar,
vars gröda annars går till korna.
nästan var femte -250.000 kor
därför att vi äter
står i skottgluggen
för lite smör.
Vi åt i det närmaste 25 Procent
mindre smör 1956 än 1953. Trots
ökad folkmängd. Denna tydligt ådagalagda aversion mot smör kan varenda husmor g'e en lika enkel som
lättfattlig förklaring till: det är för
dyrt. Mecl undantag för dem som vid
älclre år i smöret ser en fara för påsl<yndad åderförkalkning har vi då
aldrig träffat någon som anser att
margarin smakar bättre än smör. Att
det förra ändå vinner över det senare är en fråga om vad det kostar och
ingenting annat.
Ifr denna situation tYckte sig

de

jordbrukare som förhandlade med
statens jordbruksnämnd se en lösning i margarinprisets höjning. Ytterligare 60 öre på margarinet skulle
verka som en straffskatt på alla som
har smått om slantarna och många
rnunnar att mätta.
Dess bättre hindrades detta genom
beslut i den numera upplösta riksdagen, som beviljade statssubventioner
för smöret till en summa som motsvarade 50-öringen. Böndernas organisationer har därtill förklarat sig
villiga sänka smörpriset, hur mycket

vet man inte när detta skrives.
Några frågor må vara tillåtna även
för den som är obevandrad i nationalekonomin och tillfullo förstår att
jordbrukskrisen inte är en lätt fråga

att lösa.
Vi lägger ju ut hundratals miljoner

på att subventionera vår smörexport
till England. Varför kan man då inte
lika gärna >dumpa>> smöret här hemma? Enligt vad allmänheten försport

fär engelsmännen vårt srnör till 3
kronor kilot. Danskarna säljer sitt
på samma marknad f.ör 2:62 och finnarna sitt för 2:30. Det finns alltså
alla skäl för att anta att också det
svenska priset ligger närmare 2:54
än 3 kronor. Som vi ser det borde det
ur statens och jordbruksnäringens

Ge smör å't skolbarnen.
synpunkt vara en god affär att sälja
smöret här hemma titl och med för
samma pris som margarinet.

n och siuko,
. ..
torrmjöIk ät frlk L nod

Smör öt sholbn

T

Varför inte ge skol'barnen smör i
stället för margarin ? Varför inte
låta sjukhuspatienterna få det ? Och
varför skall krigsårens s. k. restaurangbiandning permanentas?
Systemet infördes under krigsåren

då matfettet var ransonerat. Alla
trodde att smöret skulle återl<omma
oförfalskat på restaurangborden så
snart tillgången det tillät. Medan
smöröverskottet håller på att dra
ihop sig till ett av de största inrikesproblemen
får uteätarna fortfarande mest -margarin på brödet.
Det finns även andra vägar att
söka när det gäller att få större avsättning för modernäringens mjölk
och mjölkprodukter. Varför skall vi
nedbringa fetthalten i den mjölk som
säljs i butikerna ? Har vi undersökt
vad tekniskt efterblivna länder med
svältande miljonmassor behöver av
torrmjölk ? Har vi undersökt vad vi
genom avskaffande av militärt slöseri i stället kunde satsa på att bygga

ut folkhälsan i de länder där människornas medelålder knappast är mera

än hälften av vår och där miljoner
barn går under i brist på mjölk ?
Var det någon som påstod att jorden inte kan föda sin befolkning?
Nog måste det vara fel någonstans
när regeringarna behöver brottas
med bekymmer om var man skall
göra av med ett av de viktigaste och
mest fullvärdiga Iivsmedel som finns!
Låt husmödrarna i vårt land säga
sin mening om var mjölk- och smöröverskottet skall ta vägen. Då kom-

mer smöret att finna vägen tillbaka
till matborden i tusentals och åter
tusentals svenska hem. De kommer
att hitta metoder att även kunna ge

i nöd. X'ör
att räkna ut det erfordras inte så

en hjälpande hand åt folk

mycket nationalekonomiska )>experter>> som en folkresning för att livets
gröda skall ha företräde framför en
militär upprustning som ter sig alltmera meningslös.
VALBORG SVENSSON

Sa skyddrr krinnorna Iiret...
Det håller på att hända någonting mycket glätljande i atomvapenfrågan.
Nej, vi tänker inte frärnst på det att åtminstone e n av storrnakterna
inställt experiment med atornvap,en och förklarat sig berecld att icke till-

SIGNE NÖIJTR,

verka samt oskadliggöra de kärnvapen som reclan la,grats. Givetvis inger detta
Sovjetunionens beslut hopp hos alla krafter världen runt som verkar för
internationellt kärnvapenförbud. Men det vi främst har i tamkarna är den
djärvhet med vilken alltflera kvinnor framträder.

På ett möte med ungtlomens fredsförbund i Handelshögskolan, Stockholm, yttrade Signe Höijer från Fretl
och Frihet trl. a.:
Jag har själv suttit vid sjuirbäddar

En av vårt lands främsta författarinnor, Sara Lidman, begär ordet i
Dagens Nyheter, talar så inträngande, övervägt och sant att inte ens den
främsta l<ärnvapenförespråkaren i
vårt land kan vägrs, ta in d"et. I radion väncler Barbro Alving upp och
ner på vedertagna begrepp och fastställer att vi ska sprida panik, panik
till livets försvar! Länge kunde Radiotjänst sabotera bland annat SKV:s
ständigt återkornmande krav om att
kvinnornas naturliga reaktion mot de
livsfientliga kärnvapnen skulle komma till uttryck, att sådana vittnesbörd som Albert Schweitzers helt enkelt inte får undertryckas. Det går
inte längre.

Den starka opinionen mot kärnvapen över huvud taget och mot
att Sverige skulle utrustas rned cn
upplaga av >taktisk> storlek växer
rnetl varje tlag som går. Inte minst
iögonenfallande är den starka, Irypa-

cifistiska rörelse som håller på att
växa frarn. Kärnvapenhotet har skapat ett läge då pacifister och försvarsanhängare kan finna, varandra.

Ett av uttrycken för denna nypa,cifism är den s. k. Köpingsmotionen.
För SKV och Vi kvinnor står ett
klart: vi måste med ännu större kraft
än hittills fullfölja vår linje och knyta kontakter med alla som vill livets
försvar, vare sig det sker på pacifistisk eller arnan gruntl.

Vi kunde lvinga riksdagen

i Hiroshima och Nagasaki hos människor vilka fortfarande lider av sviter efter bombfällningen 1945. Ännr-r
dör människor av dessa sviter och tusentals barn kommer

till världen

med

allvarliga psykiska och fysiska skador. Varför besöker inte svenska mi-

litärer de atomdrabbade städerna?
Det kan väl vara intressant att se
följderna av det vapen man förespråkar

?

Jag är optimist för framtiden. Jag
har under mina otaliga resor runt

hela landet, där jag taiat inför

de

mest skilda föreningar och sammanslutningar, uppmärksamrnat den starka opinion som finns i vårt land emot

A-vapnen. Denna opinion är nu så
stark i alla läger att vi kunde tvinga
riksdagen att ej ta upp frågan vid
försvarsbehandlingen. Det måste vi

notera som ett stort framsteg och
som en seger för fredens sak. Att
uppnå ett internationellt kärnvapenför'bud måste vara det första steget.

Så

gick det till

i

Därefter är det möjtigt att nppnå

Hiroshima

Må,nga bara briindes bort, förintades. Det enda som, å,terstod au
en m,cinnr,ska uar kanske en skugga på, en mur. P& andra smtilte ögonen
och rann nerför de sönderfriitta ktndernct, lnunnarnd, bleu stora, oformLi,ga så,r. Huden föll frå,n rAggar och bröst i, slemmi,ga kakor.
Så heter det

i

den väldokumen-

terade skriften >>I stället för
Atombomb>> av författarna Per
Anders tr'ogelström och reservofficeren Roland Morell i ett ka-

pitel som skildrar hur det gick till
i Hiroshima. Vi återger här nedan
en ögonvittnesskildring. F'örfattarna påpekar att Dagens Nyheter betecknar detta som skräckpropaganda. Vi delar författarnas
mening att det är bättre att läsa
och höra om ohyggligheten än
uppleva den:
>>Tani,ntoto

f

ann ett

att

tjugotal

mtinni,skor, ntan och kui,nnor, 7tft,
sandbanken. Han ltörde upp b&tens stiiu 'i sanden och uppmanatle de nödstiillda att komma oln-

bord. De rörde si,g inte och han
förstod att de uar för suaga lör

det. Han böjde sr,g öuer bå,tkanten
och tog en kui,nna i, hcindern% Tnen
hennes hud gled au 'i stora,
h,andskli,knande bi,tar. Han ktinde

så,clana kuiiljningar att h,an må,ste
sttta en stund och htimta si,g. Så,
Itleu han ner i, uattnet och fast

han t:ar en li,ten man lyckades han

lyfta flera nödstiillda,, bå,de rniin
och kulnnor, upp t bå,ten. AlIa uar
nakna. Deras hud uctr slemnti,g
bå,de pd, bröst och rygg och han
ttinkte nted en rysning 7tå, aIIa de
brtinnskador han hade sett under
dagens lopp
lörst hade de ska- uarit gula, sedan
dade partierna
röda och srtillna, med a,uflagande
hud, och ntot kuiillen uari,ga och

i,llaluktande. På, andra sidan floden fanns en högre sandbank och
diir lgfte han de leuande slemmtga kroppe,rncL lLr bå,ten och bar
upp dem pri, sandbanken, bort

från ttduattnet. Han ntftste hela
ti,den upprepa för si,g sjdlu: Detta
tir miinni,skor.>>

en allmän nedrustning.

*

B,ARBRO ALVING'

Man ska sprida panik
I ratlion slog Barbro Alving samt
författarna Sten Södertrerg och Anders Fogelström ett slag för folkvägran rnot ett modernt storkrig. Ur
Barbro Alvings inlägg citerar vi några avsnitt:
. . . >Vid ett föredrag, som jag hörde en gång av en militärpsykolog,
som redde ut den psykiska personliga
beredskapen, som en vanlig svensk
pojke måste genomgå för att förvandlas till, som han uttryckte det,
en list.ig människojägare. Det är
alltså vad som måste ske
detta
fruktansvärda svek begås mot
dem
som människor. Ellcr man kan tänka
på allt som stått i pressen om piloten,
som fällde den första atombomben
över Hiroshima, och som nll irrar
runt halvt sinnessjuk i Amerika, i
ständig skräck och med oöverkomliga

skuldkänslor för vad han gjort.
Varenda vetenskapare sorn säger:

1

>>Jag är rädd>, är en oerhörd tillgång.
Det sägs att man inte ska sprida Paom jag får säga
nik. Det är klart
-att man ska sprida
det tillspetsat
panik, om det-gäller att väcka folk
inför förintelsehot. Och det rör på
sig, titta på oron i England nu.

Där (i den officiella Politiken -vår anm.) förs fortfarande mellankrigspolitik. Man räcker handen halv-

hjärtat till förhandlingar och har vätebomben i bakfickan, som om det
gick för sig, som om det var realistiskt. Jag vet ingenting mer värt
namnet orealistiskt.
F ör mig är det absolut klart att
bortom ett modernt storkrig finns
inget hopp. Jag tänker då också På

det psykiska. Efter andra världskrijag har
get har man världen runt
- -- mött
gjort den erfarenheten själv

cn slags kollektiv psykisk trötthet
hos rnänniskor, en slags defaitism
ifrån det rent måinskliga. Ändå tror
vi, att tnänniskan skulle kunna gå ut
de som
ur ett tredje världskrig
alls överlevde -- och orka -bygga upp
igen. På ruiner av en art, som ingen
kan föreställa sig, och ett så oerhört
nederlag för allt det mänskliga. Jag
tror inte människan skulle orka tro
på människan längre. Det ar inte
minst därför' jag måste välja vägrarnas väg.

{<

Sverige måste bli en
Röda kors-sfat
På förslag av l(öpings socialdemo-

kratiska arbetarkommlln har Västrnanlands distriktskongress uttalat

kritik mot

partiledaröverenskom-

melsen om ökade försvarsutgifter och
dess finansiering genom vissa punkt-

skatter samt hos partistyrelsen krävt
a,tt, socialdemokratin i fortsättningen bättre söker hävda en egen
mera realistisk linje i försvarsfrågan,
även om detta leder till att samverkan med atomvapenkrävarnas partier inte blir möjlig,
a t t kongressen beslutar uttala
en stark protest mot tanken att inför'liva atomvapen i svenskt försvar,
sarnt

att socialdemokratiska partiets
ledning får i uppdrag att utreda möj-

ligheterna av att våra ombud i FN
till generalförsamlingen hemställer
om att Sverige sanktioneras som
Röda kors-stat och att Sverige där-

vid förbinder sig atf helt avrusta och
i stället påtager sig ansvaret att utbilda unga män och kvinnor i Röda
kors-tjänst för hela världen, att göra
kasernerna till sjukhus, flygvapnet

Detta kan btt, pojkarnas sisfo sysselsrittning om Bpertge köper eller tilluerkar atomuaPen.

SARA LIDMAN:

Det ho, bttutt sö forhgt att Inro nu
crtt ut boro ho, rdcl med clet vtktrglste
nt"å,nga radi,kalprtctfl'stiska framtriidandena på' senare tid
utgör Sara Ltctmans tnliigg i Dag1ens Nyheters debatt om det suenslca,
försuarets utrustntng med, kiirnlapen ett au de mest intriingande, slag-

Bland de

kraftiga och uppmtirksammade. I tnliigget heter det bland annat:
DN talar nu för tiden alltför säl- gar än denna? Om vi dagligen får
lan om Hiroshima och Nagasaki och läsa att vi måste vara misstänksamom vetenskapsmännens varningar. ma kan vi ju bli sådana och till sist
När DN propagerar för att Sverige bli ur stånd att ens önska en avskall >>rusta sig tidsenligt>> sägs inte spänning.
Och det är det att atombomben och
ut att de bomber vi i så fall skulle
skaffa är av den tYP att var och en vätebomben är så onda vaPen, både
uppenbart och lömskt onda. De inneav dem skulle kunna tillfoga lika stor
bär död och pina för levande och
skada som åsamkades Hiroshima.
ofödda människor. De är oresonligt
Sovjet och USA har ju redan uPPIag av kärnvapen stora nog att ut- onda vapen, de är det värsta som
finns, de där kärnvapnen.
plåna det mesta av jordiskt liv. RäcIngen stat borde rusta upp med
ker inte det ? Är inte den situationen
dem. Sverige bör inte skaffa sig så
skrämmande ncg ? Tror någon att de
två folken upplever sin beväpning onda vapen - och kalla dem taktiska! (>Taktisk>> är återigen ett såsom en trygghet ? Kan det verkligen
ge oss ett uns av trYgghet att fler dant där förmildrande ord som snuddar vid >taktfuil> innan man hinner
Iänder, inklusive Sverige, lägger upp
fatta dess egentliga betydelse. Den
lager av sådana vaPen?
bomb som ödelade Hiroshima hade
sen ska
Först ska vi rusta UPP
- en stor- styrkan av vad som nu kallas en takvi så småningom hoPPas På
tisk bomb.)
politisk avspänning.
Vi svenskar borde mycket nogare
l\{en har vi inte sett hur uPPrustnrng förgrymmar människors språk studera rapporterna om Hiroshimas
offer innan vi går in för att rusta
och tanhar och känslor ? Hur kan vi
iita på att det ska komma en tid som oss med Hiroshimabomber.
AIla människor har skäl att vara
är bättre ägnad för fredliga övnindödsens rädda.
Men har det inte plötsligt blivit så
hela den farligt att leva nu att vi kunde säga
till ambuianstjänst, ja
r'äldiga apparaf som nu -står till för- att vi bara har råd att göra det viktigaste, att syssla med något bra. Vi
fogande för förgörelse bör omställas
borde inte köpa eller tillverka atomi helandets, läkandets och humanis- bomber
det kunde bli vår sista
rnens tjänst.

sysselsättning.

verkade som en far för hela den stora
familjen. Han hade alltid ett våinligt
ord åt alla. De små barnen sträckte
sina små, av sjukdom förkrympta

Hem frå,n 8 mars-besök i, TDR:

Siukhus med skola, teater

och restarangmatsed"l
På inbiudon ov Tysko Demokrotisko Kvinnoförbundet hor
Sonio Biörk, Portille, och Volborg Vesterlund, Tvörån, i år
firot Internotionello kvinnodogen i TDR. Volborg Vesterlund
hor skrivit ned någro funderingor kring ett intressont studiebesök på en ortopedisk klinik i Berlin.

D
I å vägen till

TDR gjorde jag ett
uppehåll i Stockholm för att träffa
några vänner. Det föll sig så att jag

fick nästan intryck av att man hamnat i en stor familj där överläkaren,
det kan man säga utan att överdriva,

håinder mot honom och han uppmärksammade dem alla.

Man hade bl. a. organiserat en

sånggrupp med en sånglärare i spetsen. Det fanns en skola med skickliga
pedagoger där barnen och ungdomarna kunde läsa åinda fram till studen-

ten. Ingen blev på så sätt åsidosatt
på grund av sitt handikap.
STOR PERSONAL

Man hade en väldigt stor personalstab och vi frågade varför, och fick
till svar att det behövdes så många
vårdare och sköterskor för att hjälpa

fick följa med en av dem och lyssna
till en diskussion i stadsfullmäktige
angående sjukhusmaten. Man ventile-

-llt"

rade frågan fram och åter. En del
menade att det alls inte gick an att

införa meny-system på sjukhusen.
Medan andra ansåg att det särskilt
för långliggarna skulle vara av stor
vikt om de kunde få lov att välja
rätter och på så sätt få större omväxling i kosten.
Jag fick inte lyssna på debatten
till slut utan måste gå till mitt tåg
för att fortsätta resan. Dagen efter
ankomsten till TDR fick vi besöka en
ortopedisk klinik. Huset var inte så
modernt, men överläkaren som var
vår ciceron sa, att det är inte enbart
husct som skapar trivsel utan perso-

Diir drar fasantupp si,tt uami,ngskackel,

Det gli,ttrar blankt om ett starpars
kroppar
och iirlan rundar den plats diir honan
sd,

ora,

Hur må,nga uå,rar? Hur må,nga å,r?
Hur md,nga aiinner skall, slockna

skat.

Sd,

6

kackel,
nu sueper sualan s& tött m,ed ,vingen.,

Du gamla uå,r, du har miinskan kiir,
Dtr, skulle hi,nna! Bti talar uiinner.
Du skulle kunna uad ur, ej kunde,
Du kanske fi,nns niir uå,rt öga slocknat

Du

som, f å,gelucirlden,

som uaktar reden.
kanske leuer niir ui få,r fred.

ktinsel, min lukt, min uå,r.

Jag börjar riikna, på,ltandens ttngrar:

De tror

fade sjukhuset >privata>> kläder. Man

Nu drar fasantupp sr,tt uarntngs-

ö

Vi blev bjudna på lunch och då berättade köksmästaren hur man gör
upp matsedeln för varje dag. Man
frågar helt enkelt patienterna vad de
önskar sig och efter det komponeras
matsedeln. Med Stockholmsdebatten
i färskt minne måste jag givetvis fråga ett par patienter om det verkligen
var riktigt. Jodå, den ene hade beställt frikadeller och den andre fisk
och de hade båda fått det dom önLäkaren ansåg att patienter som
vårdas på en ortopedisk avdelning
och som kanske ofta hör till långliggarna bör få så >>hemlagad> mat som
möjligt. Att skapa hemlik miljö är
också viktigt och därför fick patienterna bl. a. bära sina egna privata
kläder. I fall en patient hade svårt
att hålla sig med egna kläder skaf-

sl<og

Ntir oiirlden uaknar

niira ruuar.

Allt t min triidgå,rd, min skog, mi,tt
Allt i min

vnin

Av Astrid Pettersson

Ddr spelar boti,nk, diir sjunger taltrast

nalcn och patienterna.

FRIKADELLER OCH FISI{

Iräds årcl,

före?

sjiilua.

Har gett

mej

i, tal, och tonfall.
Till, sporre gett:
Ta uiil ti,lluara din dag, di,n stgrka,
du som skall h,inna det oi ej hann!

-

1.ry

3'
ta,nken

underh,gt

reden . . .

fl.,d

*
sd,

Niir uiirlden uaknar och

jag ör jtimt

den

gngsta

fast min uå,r uar gammal för liingegen,

fastiin ungdomsuå,ren ej bröt

i,genom

den hå,rda uinter som lå,9 diir löre . . .
Nu spelar bofi,nk, nu sjunger koltrast,

Du gamla uå,r dw har triinat liinge
Iör tonstumt öra oclu sAlfi,n kd,nsel
och, Iiikte slutli,gt en timad skrå,ma
ett lrostsuept snd,r i en mönskosjiil.

uaktar

Hur den här situationen uPPstått ?
Ja', främst beror det naturligtvis
på att utbYggnaden av sjuk- och anstaltsvården medfört e+"t ökat behov
av utbildad Personal. Sedan har vi
ju en rätt stor avgång från Yrhet.

En avgång som beror På att det nu
för tiden är mera vanligt att vi gifter oss. Och att kombinera vården
av hem och barn med clen oregelbundna arbetstid som är utmärkancic
för vårt yrke, det är sannerligen inte
lätt. Men trots svårigheterna utgör
de gifta sjuksköterskorna en tredjedel av kåren som är i aktiv tjänst.
Situationen skulle te sig betydligt
ljusare om det funnes en verklig vilja hos rnyndigheterna att ta tilivara
den yrkesskicklighet som i många
fall nu bara kotnmer den lilla famil-

Nlleuamm,erade sjuksköterskor. Hur tiinge få,r ui, beh&lla dem t, akttu tiiinst?

G" oss en chans
ti ll DELTID
En lång öttstig korridor, tomma
det var vad TV-tittysta rum
tarna bl. a.- fick se när kameran
gjorde sitt mYcket omskrivna besök på SturebY vårdhem i Stock-

alla sängliggande till rätta.
de skall ha möjlighet

>Även

att delta i livet

på kliniken. De skall hjälpas till och
från lektionssalarna, de skall ges

möjtighet att komma in i teatersalongen för att se teater och film som vi'
sas varje vecka' De skall inte behöva
försaka allt för att de är sjuka>>' sva-

R
x
..:

[r

rade överläkaren.

X'ör atla vårdkostnader

svarade

sjukförsäkringen. Innan vi lämnade
kliniken sjöng sångkören några glada
visor för oss.
Så där kan man alltså ordn'a det

för de sjuka om bara viljan finns
bland de friska. I Hälsoåret skulle
man vilja önska att det här hemma

kunde göras mera, framför allt för de

kroniskt sjuka. Tänk om våra myndighetspersoner, som har

till

att

besluta

sjukvården, bara för
en dag finge bYta med någon av dessa handikapade människor. Då kanske det inte sutte så hårt åt när anslagen skulle beviljas.
VALBORG VESTERLUND

om anslag

IIur är sådant möjligt när det
samtidigt står hundratals garnla i
kö för en vårdPlats ? Personalbrist

ma.

Om

-

sva-

vi bara kunde få anställa

- sjuksköterskor på d'eltid skulgifta
le många problem av det här slaget

kunna lösas, men&r
vid vårdhemmet.

sYsslomannen

Lundqvist

hos

Svensk Sjuksköterskeförening. Det
gäller inte bara vårdhemmen, fast
det kanske är speciella svårigheter
där. fnte så att sköterskorna inte
skutrle trivas med sådant arbete, utan
det handlar mera om att vi inte har
en utbildning som från början inriktar dem på åldringsvården. Men de

som börjar inom åtdringsvården trivs
som regel utmärkt med de gamla.
Det är tungt men samtidigt mYcket

tacksamt arbete.

Särskitt kännbar

blir

naturligtvis

personalbristen nu när semestervika-

riaten skall Planeras.

del.

Sjuksköterskornas utbildningstid tar
enligt den nya normalplanen 2 år och
? månader och dessförinnan skall en
s. k. provtid på 2-3 månader genomgås. Utbildningen kräver stora både

för att få utnyttja de kunskaper som
de gifta sköterskorna besitter.
Inrätta flera tjänster På deltid
med fast anställning och trygghet i
form av pensionsrätt, det är en gammal käpphäst för oss i Svensk Sjuksköterskeförening. Kanske ställer det
sig svårare att inrätta deltidstjänster

för sköterskorna med tanke På

den

besvärliga arbetstiden. Men det kan
ju inte vara tal om några oöverstigliga hinder. Visst går det att anpassa
arbetstiden så att den Passar både
sköterskan,/mamman och arbetsgivaren.

Flera deltidstjiinster skulle öppna

det är över huvud taget
att lösa det här problesvårt
mycket
met med arbetskraften, säger fru
Ja.,

Marianne

tilt

personliga och samhälleliga insatser
och nog borde samhället göra mera

holm. Två nyinrättade avdelningar
avsedda för kronikervård stod tom-

uteslutando personalbrist
-rar nurn.

jen

nya möjligheter för många gifta
sjuksköterskor som gärna vill tillbaka till tjänsten, men som inte kan

arbeta heltid. Det handlar om lite anpassning från båda parter, slutar fru
Lundqvist.

Vi instämrner för vår del i

skö-

terskornas krav på ökade möjtigheter att arbeta på deltitl. Sjukvården
är en så viktig kugge i samhällsma'-

skineriet att allt måste göras för
att övertyga de bestutande rnyndigheterna om förclelarna &v att anpassa arbetsförhållandena så att de
svarar till tle gifta sjuksköterskornas önskningar och behov.
BIRGIT JANSSON
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Med ft"d
T{ nhru
Varje

sinne n.h hutrdlittg

hatto, u arldsfredsrååek [edning
son1,n1,d,r

iir

Stockholm" stite

natronella och r,nternoti,onella.
som,ma"r. Men r,ngen kommer

Så,

att

blir

för en rad kongresser,
också,

fallet tnstunrlande

få, så, stor betydelse och

d,i,g omfattm,ng som d"en kongress

så,

util-

för ned,rustnong och

t,nt er ncrt i,o nellt sa,rnarb et e son1. kommer att riga
rum hiir den 76-22 ju,li,. Beslutet att förliigga denna ui,ktr,ga
kongress ti,ll Stockholm fattades uid det möte Vcirldsfredsrå,d,ets byrå, höll i New Delhi, i, Indi,en i, slutet au ,lncr,rs detta å,r.
Vi,d, den mottagnong sonx Indiens premttirmr,nr,ster P a n d, r, t
N e h r u uid detta tcllf cille gau för Vrirldsfredsrå,dets lednr,ng
höll han det tal som ut, hdr nedan återget'. Vcirldsfredsråd,ets
hdlsntngar och uiilgå,ngsönsknr,ngar tr,ll Ind,tens folk och dess
ledare framfördes aD utcepresr,d,enten i, Vrirldsfredsrå,det, förre
dr James Endicott trå,n Kanada. Så, hcir
löd, Nehrus sua,r:

Kinami,sstonriren teol.

Jag tackar er för era vänliga ord.
Ni representerar många länder och
ni representerar många slags yrken
och annan aktivitet. Att f å träff a er är ett privilegium.

Jag är enig med er om att Bandungkonferensen var en milstolpe och en
viktig världshistorisk händelse; men
fast Bandungkonferensens verknin-

gar var stora har den sedermera

kommit något i skymundan. Tyvärr

kan även de bästa ord med den rnest
levande och livsviktiga betydelse efterhand falla till marken. Vi måstc
hålla fast vid milstolpen inte bara i
ord men i handling. För mig står det

ntoin var..ie tvivel att de principer
som knäsattes vid Bandungkonferen-

fruktan

hos folk

och reg:e-

r i n g a r. Det är. ett politiskt problem, ett militärt problem men framför allt ett psykologiskt problem att
öppna människornas sinncn för fred-

liga lösningar. Det är inte trara en
fråga om att söl<a freden, som vi alla
gör, men om vi skall bli i stånd att
finna ett medel till att säkra fred.en,
med andra, ord till att finna ett sätt
på vilket vi kan överbevisa andra om
våra goda avsiktcr, ett sätt på vill<et

vi kan utrota fruktan inte bara ni:
vårt eget sinne men också ur andras,
då måste vi närma oss fredens problem på fredligt
sätt och
inte med hjälp
av hotel-

s e r, ty de föröl<ar sjäIva det fruktans komplex som är så förhärskande
i dag och som förhindrar handling

till uppnåclse av fred.
Alla ni som har kommit samman
här från olil<a länder går utan tvivel,
drivna av den allvarligaste oro, in för
att säkra freden och göra ett slut
på fruktan för l<rig. Ni har länge arbetat på att nå detta måI. Ni behöver
inte mina råd; men jag vill gärna tilllåta mig framföra den tanken, att
när vi arbetar för fred måste vi arbcta med fredligt sinne och fredliga

handlingar.

sen och tidigare blivit fastslagna i
>>de

5 principerna>>, inte bara

den

gången men fortfarande gällcr för'
problemens lösning och jag måste
säga att jag inte kan se någon annan
väg till en verklig fredlig internationell ordning än den som vilar på dessa 5 principer.

Bandungprinciperna konstaterade
att det råder meningsskiljaktigheter
i världen, olikheter i politisk, ekonornisk och social struktur, därför
att detta är ett faktum. Efter att ha
konstaterat detta som ett faktum
fortsatte deklarationen med att v i
bör leva och låta
leva.
Jag tror att som utan undantag
nästan alla i hela världen i dag önskar fred, och icke desto mindre råder det fruktan
och krigsf örberedelser.
Detta är ett underligt självmotsägande förhållande.
Dct beror på, förmodar jag, flera sal<er, men framför allt på fruktan.
Fruktan
är det dåligaste
sällskap
en människa
eller ett land kan ha. Det
hindrar en i att tänka i lugna banor
genom att man fruktar att man inte
kan umgås med andra på vanlig rättskaffens basis. Problemet i dag i arbetet för fred är hur man skall komma bort från detta komplex av
8

Mtinm,skor jag mött:

Fru Kurtr==on sitter i knipa
tl| ,gentligen tycker vi nog rätt bra

planerat sakligt

orrr varandra fru Karlsson och jag,
men ibland går hon rnej på nerverna

framtiden och nu måste fru Karlsson
vara inne på rätt väg
nu sha väl

och skam till sägancles blir jag ibland
lite otå1i9. Det är inget ont i henne,
hon gör så gott hon kan och hon vill
så gärna vara ordentlig och förnuftig.

Det är bara det felet att hon inte kan
vara sån som hon önskar och att
aldrig någonting blir så sotn hon
tänkt sej. tr'ör fru Karlsson är det
eviga problemet att få pengar att
räcka till och minst en gång i månaden ibland två står hon i katastrofsituationer. Varje gång är situationen lika hopplös och varje gång har

någonting hänt som har kostat cxtra
pengar. Ibland tycker man nog: att nu
har vi fått rätsida på finanserna oeh

för den närmaste

den stackars människan- vara ur sitt
eviga trassel, O -- jadå, fru Karlsson
är optimist, bara hon nu blivit hjälpt
den här gången, så kommer allting
att gå sorn en dans.

Men jag andas ut för tidigt, fru
Karlsson dyker upp igen fortare än
jag anar och åter är det lika hopplöst
rörigt. Alltid händer henne de mest
oväntade saker, som måste ordnas
bnms med pengar som hon inte räknat med. Sånt händer oss alla, men
för fru Karlsson händer det jämt.
Och alltid är hon lika förtvivlad och

iika hjälplös.
Alla känner vi någon fru Karlsson,

och första gången blöder

vårt hjärta'

andra och tredje gången också, men
endast de mest saktmodiga tror i
längden på att alla olyckor som drabbar fru Karlsson är oförskyllda. De
flesta tröttnar och tar sin hand ifrån
henne och tycker att det är meningslöst att klara henne ur kniPan.

För min fru l{arlsson går det alltid
på något sätt så här -- hennes Pojke
Lasse kommer hem med en stor reva

i

byxorna. Han har inga reservbyxor
och eftersom han snart måste ha nYa

i alla fall så rusar mamma iväg till
närmaste affår innan det stängs och
köper Lasse ett Par nYa bYxor i all
hast. Hon fär ta vad som finns och
fastnar för ett par finbyxor som kostar 37 kr. Dom kommer inte att hålla
länge och om någon månad så står
Lasse utan bYxor igen.
En dag tycker fru Karlsson att hon
inte har fått en nY trasa På flera år
(en grov överdrift men en realitet för
henne just då) hon får sYn På ett
jumperset, nYtt modernt och snYggt

för 49 kr. Och eftersom hon har Pengar i portmonnän så blir tanke och
hon köPer och har
handling ett
- mat och vågar du aninga pengar tiII
das om att det var ett oklokt inköP
just då så är du en barbar.
fru KarlsEn väninna fYller år
son är impulsiv och godhjärtad och tycker att just denna viininna
alltid varit så snäll och förstående
mot henne. Hon köPer en dYr Present
för att glädja sin väninna. Fru Karlshon
son tycker det är nödvändigt
måste visa sin uPPskattning, kosta
vad det vill, och dan efter står hon
där igen med tom Portmonnä.
F ru l{arlsson är också verkligen
snäll och hjälPsam mot andra. En
flyktig bekant har en god vän i landsorten som ska komma till Stockholm
för affärer. Det är ont om hotellrum
och så

får han bo hos henne, får låna

telefon och blir bjuden på kaffe och
mat och allt är frid och fröjd. Några
månader senare så får hon en telefonräkning På 175 kr. Den flYktiga
bekanten har flYttat och var hans
gode vän finns har hon ingen aning
om. Och så får fru l(arlsson ge sej
ut på jakt efter Pengar, hon lånar
25 kr. här och 50 kr. där och allting
ska återbetalas vid nästa månadsskifte.

Till min fru Karlsson hör

också

ständiga bekymmer för avbetalningar, som aldrig har skötts ordentligt,
och därför aldrig tar något slut. Där

är brev från inkassobyråer, stadsfog-

?--

Th"

L.tku= skiff[" buttd

Mamma, har du något emot

att- vi förvarar en trumma

h:ät

Det är Lukas, stolt anförare
>>The Lukas skiffle band>>

för

som frågar. Den tanklösa modern
svarar javisst och tYcker att det

låter riktigt trevligt. Det är så
roligt när barn kan sYsselsätta
sig själva och så en trumma är
ju ändå ett instrument till skilinad från tvättbräda och sågar
och fingerborgar som utgör The
skiffle bands ordinarie utrustDessutom

är Lukas i

hennes

ögon alltjämt en knubbig femåring, trots elva fYllda. Ska han
ha en trumma är det nog en så-

i

tåt

På magen och bearbetas med små nätta

dan som hänger

en

ni? Vems är trum-

m an?

Det vet ingen, säger Larsa

hemma?

ning.

menar

Tant får nog behålla
förtjust.
den. Vi fick den från Ersa och
Ersa från Benne och Benne från
Kalle och l{alle från Jonte tror
jag och ingen vet riktigt vems
den är.

Modern ser inom sig en rad

förtvivlade mödrar som obevekligl avvisat det förfärliga åbäket.
Varför ska just h o n råka ut ?
Räcker det inte med marsvin och

fiskar och smutsiga stövlar för
att inte tala om The skiffle band
självt. Men så ser hon den sPiinda väntan och förväntan i Larsas

och Lukas svettiga ansikten.
Att gäcka denna förväntan har
hon inte krafter till.

Men

ni får trumma t Y s t,

träpinnar. Ändå borde den arma
modern anat oråd, när Lrtkas ut-

- hon la:nt och idiotiskt.
säger

trycker sig så där extra vårdat

de har redan börmusikanterna,
jat misshandeln. En bastrumma i

och grammatikaliskt är det ofta

fara å färde.
Ja, då kommer Larsa Och
- om en stund, avrundar Lukas
jag
hastigt och försvinner som blixten.

Efter en stnnd hörs ett förfär-

ligt

bökande

i

traPPan. Dörren

slås upp och in Pressas en enorm'
en överväldigande, en kromosom-

trumma. Den dotde nästan helt
och hållet såväl Larsa som Lukas och på dess ena sida stod

präntat >tr'olkets jubel vår

be-

löning>.

-

Vad i herrans

Det sista uPPfattat aldrig

en modern Iägenhet den fYller
varje millimeter av atmosfären.
Grannarnas knackningar når ald-

rig fram och tnaskinisten har fallit i vanmakt, såvida han inte
har sin lediga dag.

I en tillfällig andningsPaus ringer det på dörren. Där står Ersa
och Benne och Kalle och Jonte

och många, många fler, och alla

hojtar:
Tant. tant får vi också komma- in och lira!

HANNELIE

Vad

dar och krav och hot i det oändliga
och sakerna som en gång tagits i
glad optimism är ju till en stor del
utslitna och förbrukade. Och alltid

är det någon vänlig skäI som räddar
henne ur knipan när det blir för farligt.
Ja, så här är min fru Karlsson och
så har hon alltid varii, även när hon
hade bra jobb och en rätt hygglig avlöning. Alltid är det ett elände med
pengar. Och om du ser dej om så
känner du också säkert någon fru
Karlsson. Men vad gör vi med henne ?
Visst tycker man om henne för hennes stora hjärta och de goda och

snabba impulserna, som alttid omsättes i omedelbar handling. Men aldrig

kommer fru Karlsson att bli
saklig och lugn i ekonomiska ting och
aldrig kommer hon ur sitt trassel.
Och atltid kommer fru Karlsson att
stå där lika hjälplös och vädjande låna mej 10 kr., Iåna mej 25 kr., Läna
mej 50 kr. .- bara jag får låna dessa
pengar så recler det uPP sej, i nästa
månad så blir allting bättre och då
ska jag betala tillbaka och då är allting mycket lättare. Och alltid hittar
hon någon som hjälPer henne ur kni-

i livet

pan för stunden.

KARNA NILSSON-MULLER

I

F örsta ungdnmsgdrrlnn

fylle, 25 udrar
Det ör ett kvortssekel sedon försto ungdomsgården stortodes i Göteborg. Vår medorbetore I n g o-

lillAndersson hor med onledning ov iubileet
besökt Göteborgs ungdomskonsulent Kiell Andersso

n, onsvorig både för

Ungdomsbyröns och

ungdomsgårdornos verksomhet. och bett honom
berötto hur den numero stodgode iubiloren i fort-

söttningen tönker höllo sig ung. Ungdomskonsulenten pekor på tre medel: generösore onslog, sör-

skild skolo för utbildning ov ungdomsledore och
löner som kon göro det onsvorsfullo orbetet mero
lockonde. Stqdens iubileumsgövo till verksomheten
vor en nedskörning ov onslogen på 300.000 kr
men de skoll vinnos tillboko.

oo

IT -t ut i

U KUL I GOTET

Götet, den äldsta ungdomsgården, firar 2:E
LJ
vårar och en intensifierad reklam pågår kring hela ungdomsgårdsarbetet. U-kul är dess motto och vi hoppas

att den skall ge större förståelse för denna speciella form

av förebyggande ungdomsarbete hos alla göteborgare.
Att den förståelsen behövs framgår inte minst av ett
besök hos den som närmast är ansvarig för Ungdoms_
byråns och ungdomsgårdarnas verksamhet, ungdomskon_
sulenten I{ j e I I An de r s s on.
I Göteborg har vi nu säger han 1b ungdoms_
- ett 30-tal -heltidsanstältda
gårdar
och 4 fritidsgårdar med
ledare. Dessutom är 300 timanställda, 100 oavlönade och
400 föreningsledare sysselsatta med barnavårdsnämndens

ungdomsverksamhet. I fjol var omkring 16.000 ungdomar
inskrivna i 1.000 grupper och dessutom deltog många
olika föreningar i verksamheten. I allt beräknar vi att
det avlades 425.000 besök vid de olika gårdarna under
förra året.
,Förutom den vanliga hobby- och fritidsverksamheten
anordnas även danser, utflykter och samkväm. Flera
av gårdarna har också en >>öppen linje>>, som är en inkörs_
port till den vanliga verksamheten och ger ungdomen
tillfälle att utan ytterligare engag.emang läsa, höra på
radio, se på TV eller bara prata i en trivsam omgivning.

Verksamheten bekostas

bidrag kan dock utgå

r0

tiil

i

huvudsak av staden. Statsvissa fritidsgrupper. Medlem-

marna får erlägga vissa avgifter och så har vi mammaföreningar och andra som samlar in pengar. Föregående
år utbetalades nära en miljon kronor i kommunala bidrag

till den förebyggande verksamheten.

-- Allt frid och fröjd sålunda ?
Inte a1ls, tyvärr. Anslagen har nedsku- med c:a 300,000 kr. för i år. Det innerits
bär att vi under jubileumsåret varit tvungen
inskränka verksamheten e.vsevärt. Ätta assistenttjåinster har indragits och det har i sin
tur medfört att den öppna verksamheten
inte lnägre kan bedrivas i samma omfattning
som tidigare. Chanserna att delta i fritidsverksamheten minskar samtidigt sorl cle
större barnkullarna från 4O-talet motiverar
utbyggd verksamhet.

för
- Vad har då ungdomskonsttlenten

önskemål

?

Först och främst att alla tidigare tjän- återbesättas. så att verksamheten inte
ster
behöver insliränkas. Det frivilliga föreningsarbetet måste dessutom få ctt bättre stöd.
Föreningsliv kan innebära ett värdefullt
skydd mot brottslighet och spritmissbrttk och
ge en god livsinriktning. Vidare bör motorungdomens problern oeh önskemål uppmärksammas. Dessa ungdomar bör i olika stadsclelar få tillgång till särskilda motorbanor

för trimning av >>bågen>.
För att få verkligt kvalificerad personal
måstc vi i framtiden troligen ha en bättre
lönesättning, kanske särskilt för föreståndarna. Goda löner kunde utgöra ett dragplåster, så att kvalificerad personal kunde söka till
ungdomsgårdsarbetet. Vi har i vårt land inte
någon särskild skola för ungdomsledare, man
får lita till folkhögskolekurser och praktik

och verkstäder

från organisationsarbete. Och det räcker inte.
De kommunala myndigheterna måste i största möjliga rnån följa den investeringsplan
som nyligen framlagts för de tre närmaste
åren. Genom den skulle såväl nyplanerade
som äldre stadsdelar få ungdomsgårdar, ett

välbehövligt tiltskott till det förebyggande
ungdomsarbetet, som nu bedrives, slutar
ungdornskonsulenten.

En sund inrihtning av fritidssysselsättningen betytler så mycket för trarnens och ungdomens framtida utveckling, att det inte kan

råda n:igot tvivel orn hur kvinnorna skall
ställa sig till frågan om tle höjda ansla,g från
Götebnrgs stad som är nödvändigaför attförverkliga dessa önskemåI. Dessutom bör tlet
vara, möjligt att få vidgat statligt stöd till
ungdomsverksatnheten i de större städerna.
INGALILL ANDERSSON

Att spela schack, liira nå'got cr1) betydelse
lör rlet kommande yrket, att höra nfi'got ur
en bra bok, att dansa, ia, helt enkelt att ha
iir inte så,dant uarie ung
kul med andra
ntiinniskas rritt ? -

il

Vi

diskuteror:

Behör,er vi ny sorts resp"kt
ft;r butr= n.h kvinnors rätt?
Lc,sterr ftnno,

"I[ttd

Ir
vår lilla halländsha lantmannatid-

ning, populärt }lallad :>svinatidning>>,
stod en gång en liten berättelse om

en pojke som inte var som andra.
Iran släpade sitt ena ben efter sej,
han rrar en liten åthuta_d och missanpassad varelse som salinade van-

ligt människoförstånd. I{ans facier

had.e en gång under rusets inflytande
kastat den lille i en bvrålåda och

stängt den så att den lilles ben kom
emellan. Modern hade icke kunnat

pa ,tr{ oft, fortl.eua
L

Som uå,ra lcisare stikerli,gen
uTtpmtirksammat har ur, öTtpnat

en diskussr,onsspalt, dcir alla tir
hjrirtli,gt uti'!,komna med i,nlcigg.
Bri,tta tog i, förra num,ret upTt
frågan on'L en ?-barnsmor sonl
fått en hjcirtattack 7tå, grund, au
öu er atr,str ting

nr,m,

g

i, d,ubb

elarb et e.

skydda honom.

Skulle deltid,sarbete ha uartt hen-

Författarcn till artil<eln är så innerligt rätt på väg när han talar om

nes rtidd,nr,ng?

att präster och poliser bordc besöka
de hem där spriten firar orgier. När
det är så att staten släpper ut ett
gift i fria marknaden Lrorde den också se till att icke detta gift missbrukas. I{an talar vidaru crn vad nykterhetsrörelserna gjorde när seklet

I detta numrner
ger Alua Suensson några sAn-

punkter på, frå,gan. Och så, striller Astrtd, Pettersson spri,tnt"i,ssbrukets f öljd,er samt barnens
och kuznnornas rcitt under debatt.

'"'ar u-ngt och spriten flödadc som nu.

Det var en skam då att vara fuli.

Här skuile jag vilja protestera,
djupt och indignerat. Det har aldrig
varit en skam för en liarl att vara
fuil. Ifans bakrusångcr har siäckts
av första bästa granne rned en s. k.
återställare. Man har nogsamt kaifatrat bakruskandidatens hustru och
sagt att rnannen fick mod att säja
saker som han inte vågade på nylcter kaluv. Som om det nu skuile 'uilihöra de mänskliga rättigheterna att
hantera hustru och barn illa. Dcn
lille pojken som sIäpar Lrenet efter
sej och anses som idiot inte kan väl

han gå med en lapp på ryggen g'enom
hela livet ? En lapp där det står skri-

vet hur han blev

sån.

f-\

l) pl finns tusen själsligen lytta, till
ytterlighet ömhudade männisltor som
aldrig i hela sitt liv kan bli trygga,
bara för att barndomens spritinferno

gastkramar dem. Inte kan dessa
stackare gå med plakat på ryggen
där det talas om varför de är så sårbara, varför de tar tili klorna och
går i försvarsställning jämt. Måste
inte här till en annan sorts respekt
för barnens rätt och för mödrarnas
rätt. Hur många trarn är inte skadade redan i avlelsen, predistinerade tiil
nervvrak av sin första urcell ? Har
läkarvetenskapen inte satt något
samband mellan forna tiders allmänt

förekommande fallandesjuka
och
spritmissbruket ? Förr hade kvinnan
en merit, en som tillfutlo uppskattades av hennes man. Att hon kunde

12

spinna och väva och baka och

sy,

självklara husliga clygder fanns

cn

rähnades sorn naturligt >medfött> för
hon var ju kvinna och han (med stort
H) hade valt henne och han skullc
naturligtvis inte ha valt en som inte
l<unde allt detta. Irfen utöver dessa
som var förmer. I{ans hustru kunde

brygga gott öI av det malt som l{an
mäliat kanske på bekostnad av brödsäd"cn. lv{å det förlåtas våra anmöclrar om de föll för frestelsen att brygga öl för alt behaga sina män och
få lite beröm. Må det också förlåtas
dem om de i sin ständiga graviditet
smakade på ölet och drack när aIIting annat smakade illa. Om de drack
en skopa öl när maten sinade i de
utsugna brösten kan vi så gott förstå. L{issbruk kan vi inte tala om,
men nog' gav det ölet promille för
ntsvultna stackare. Vi vet hur sta-

ten på den tiden försökte stävja
missbruket genom att bygga spannmålsmagasin där' bonden kunde få
låna in utsädet så att han inte kom
åt det före våren. Vad bonden lånade av brödsäd förmäler icke svensk
historia. Detta lånade han från hustru och barn. Lr 7747 försökte >>hattarna>> sätta lås för brännvinspannorna. Då kom vårt första brännvinsregale så formulerat att bonde icke
fick bränna för avsalu. Lasterna har
alltid funnit på råd för att få fortleva och så ock den gången. f våra
rättegångsprotokoli hittar vi åtskilliga brott som vid närmare påseende

>vittnades> till enbart >LÄN>. Det
stod ingenting i iagen om förbud att
>>låna>> bort säd tiil sin granne och

få denna säd tillbaka i

supar.

Nyiln6p h.ar alltid stått rättslösa.

T7

De stod rättslösa också den dag när
spriten bicv fri. Låt de värsta supa
ihjäl sej, sa' t. o. m. nykterhetsförkämparna. Intc menade dc den gången att skydda kvinnorna, för under
tiden som >>de värsta>> super ihjäl sej
skadas sju gånger flei'oskyldiga barn
och delvis oskyldiga hustrur. När
man hör sådana ord från nykterhetsförkämpar då har vi långt kvar tiil
de mänskliga rättigheternas förlovade rike. Kanske jag hellre ville för-

orda ett plakat på rvggen på den
lille stackaren soin blev instängd i
byrålådan. Han har ju ändå blickarpå sej. Han kan r'ä1 inte skadas mer
och. ickc pinas mer än vad hans omgivning redan pinar. Om han kunde
bli en tankeställare för myndigheter
ocir lagstiftande organ att icke förhärliga spriten som skatteobjekt. De
annars mesl vettiga personer kan ta
såna argument som: Söp vi inte fick
vi ännu större skatt.
Astricl Pettersson

*

Hur mycket ku.t vi
minska det h.rsliga
arbetet

?

Det tir klurt utt deltitlsurbete sku,l-

le

h,cr,

ua'rit cn fördel för trebarnssonl fick h,jiirtcr,ttack till

nlatnnru,?L

föIjrl au stiincligt du,bbelarbete. Bantticli,gt sont jag ltiste Bri,ttas debuttinlcigg d, föma nttntret au Vi Kuinnor
föll Fastighetsarbetaren nr 2, 7958,
'i'rninct Ittiu,rter. Dtir omtalar EIsa
Appelqruist att en undersöknin,g i
Ir'ranl;rike t-isat cttt cle förccirrsurbetan

de husttt ödrarnas arbetsuecka inte

ötersti,gcr cle h,entntauarandes med
t)terq, ii,tt, 6--8 titrt,nmn". De

.slcttlle

200

Sumarb"tet vidgas

arbetslösa
vidta nrigra åtgärder för att ttppskjuta

Intressanta ämnen diskuterar man
ocl<så i Västra Lundbys SKV-avdel-

antalet frjrvärvsarbetande kvinnor per
100 förvärvsarbetande män är 54>.
Riksdagsrnan Nilsson hänvisade också till ett uttalande av dir. Söderström
i TobaksmonopoJ.et, där han förklarar

Dc blindas talbok har demonstrerats på ett möte, anordnat av Kålltorps Sl(V-avdelning i Göteborg.
En del blinda medverkade med sång
och rnusik. På mötet gjordes en insamling till talboksverksamheten, vilken inbringade 110 kronor. Mer är att

vår tidning: De har mer än fördubb-

lal prenumerationsupplagan! Bravo!
I Halmstad har diskussionsaft-

nar blivit mycket populära. Ämnena
för dessa, som dels anordnats av S,KV-

avdelningen och dels av ABF, har va-

rit >>Husmödrarnas sjukförsäkring>>,
>Tjänstepensionering€r>>,

>Kvinnliga

präster eller icke ? >>, >>Vad kan man
inVestera -- spara
-

konsumera?>>.

ntinfligen ntinska det husltga arbeiet
st? myclrct att man 'inte egentlt'gen
kan tala onz nå,got dubbelarbete. Nog

skulle clet aara roligt att ueta hur
fransyskorna bcir sig åt, för iag tAc'
ker att ntan få'r m"ycket tnera iin 8

t ueckan och det
nå'gyra
barn. Samhar
inte
fast
tidigt sotn jag giuetuis rir för att ui
nzd,ste h,a tr,lUtillen tt'll delti,dsarbete
('uarför gå,r clet så, saktct', uad' görs
egentltgen? ) tAcker jag Vt Kuinnor borde diskutera h'ur ui skall få'
ner ticlen på, clet husl,tga arbetet. Om
tttnnmn's meran"bete
ja91

ui ptt, denna spalt kunde få' fram, syn-

punkter pö, den sa,ken, skulle det
h,jtilTttt, må,nga. För m,zn del torkar
jag lnte dantrn'--arje dagl utan n,öjer
ntt,g med Da?"annan. Och ntir iag Iaylar ntat, gör jag det för några do,gar
r,

siind,er. Jcr,g har kElskå,pt.

Aluct

St.enssott,

hävdade
miiste

förmånliga priser för sina medlem-

Johansson, och belyste frågan i
en livlig gruppdiskussion, där varje grupp fick vardera två frågor att
besvara om teater. Avdelning:en arlordnar regelbundet teaterbesölt tilt

Vår avdelning i Skövde skriver bl. a.: >Vi ville bara berätta att
vi haft vår traditionella barnfest, som

tecken...>>
Låt oss tillägga att våra kvinnor i
Skövde gjort en mycket fin insats föi"

Hr Henning Nilsson i Gävle

att flyttningen av denna fabrik

>>Teater

mar.

efterlängtade gottpåse, som den här
gången 'nästan' gick helt i hälsoårets

den planerade förfiyttningen av tobaksfabriken i Gävle till lWalmö.

-- lyx
eller vardagsvara?> frågade F olkteaterns regissör och chef, herr Mats

ning i Göteborg.

äktenskap.

i år gick i karnevalens tecken, med
ballonger, scrpeutiner och granna
fastlagsris. I(arnevalstämning var
det också från första stund. I'örväntansfulla ungar och många 'nya
vlrxna' ansikten. På programmet lekar och film, skämttävlingar, frågesport och sång och musik av vår Pålitliga'enmansorkester', som också
spelade till dansen. Barnen fick sin

blir

För en tid sedan frågades i riksdagen om regeringen möjligen tänkte

Talbok, teater, kvinnliga präster under debatt
Från vår mycket livaktiga avdelmeddelas att FNning i Kirllna
dagen nu är hela Kirunas angelägenhet. Det är ABF:s och FCO:s FNi vilken också l{irunas
kommittö
är rePresenterad
SKV-avdelning
som står som arrangör. Avdelningen
har också Senom sin anslutning till
Kvinnornas samarbetskommitt6 varit
medarrangör till en veckoslutskurs
för sociala frågor som berör hem och

Gävlekvinnor

säga om de blindas talbok och kravet
att stödja derl, tnen vi återkommer.
ak

anses strida mot samhåil1cts lokali-

seringspolitiska målsättningar. ,'Det

kan inte vara riktigt,, yttrade han,
>att flytta en utprägiad kvinnoindustri
från ett område, där antalet förvärvsarbetande kvinnor pir 100 f örvrirvsarbetande män är 35. till ett område där'

att man inte kan ha gävlefabrikens

produktion i Malmö längre än tre år.
Sedan blir man tvungen att bygga en
ny fabrik.
De c:a 200 kvinnor som hittills ha{t
sin utkomst vid den moderna och tidsenliga tobaksfabriken i Girvle kan med
rätta fråga sig vad det är: för en slags

visdom som styr

SKV-konferens

i Värmland

Värmlands distrikt av Sv. tr(vinnors
Viinsterförbund har haft sin årskonferens i Karlstads Folkets hus söndagen den 30 mars. Konferensen vat

talrikt

besökt.

örbundets representant Birgit Johansson inledde om de närmaste uppgifterna. Hon delade upp sitt intresF

santa anförande i tre stora frågor:

Fredsfrågan, sysselsättningsmöjtigheterna och tjänstepensioneringen.
Den arbetsplan som förelåg antogs
av konferensen. Vidare antogs ett uttalande mot svensk atomupprustning.
Uttalandet l;.ar sänts till samtliga
riksdagsledamöter i Värmland.
Till KDV:s kongress i Wien i juni
får Värmland- och Örebrodistrikten
gemensamt sända en deltagare. Konferensen beslutade föreslå Värmlands-

distriktets kassör, Ingrid

Olsson,

I(arlstad, som delegat.
Det beslutades att anordna ett studielotteri i distriktet samt en två dagars studiekurs i höst.
Diskussionen

var livlig kring

de

oiika frågorna. Karlstadsavdelningen

underhöll med sång och musik under
cn paus i förhandlingarna. Distriktsstyrelsen omvaldes enhälligt med Gun
Höjlund som ordförande.

Tobaksmonopolet.

Arbetslöshet på obestämd tid, det är
vad som väntar dessa kvinnor. Från
regeringen har de inget stöd att vänta,
det svaret gavs i riksdagen i anledning
av hr Nilsons fr:iga.

Skall de 200 kvinnorna stillatigande
finna sig i detta? Var finns gävletraktens kvinnoföreningar i denna sak?

*

DVR 'rädiar om stöd

SKV h,ar ti,llsanmt,ans nted andra

kutnnoförbutt,d deltngit t en konferens anorclnacl au De Vunföras -Eiks-

förbund. Vad

sont,

frrimst drylftades

utd denna ltonferens uar racl sont kan
göras för att lt,jcil,Tta de c:ct, 250 ltandtkappacle ungclomar under 30 å,r som

för niiroarande sitter i.solerade

på,

å.lderclotttshent och ltknande anstalter

ru,nt ont i, Iandet.
DVR:s ordf . Olof NiTssorz informerade om, förbundets inköp uu Tranå,sbaden. Diir skall ett 20-tal uanföra
'hem

ungldomer få, ett uerkligt
meil
möjlrgheter ti,ll arbete elter förm.å,ga
oclt, uiilbehöuliqa kontakter m,ed lilnsi,nnacle oclt jrimnfi,riga. Man har på,börjctt arbetet a,tt ta bort h,inclrande

trösklar, bAgga banor lör rullstolar

ui,d entröerna, installera ltiss ach inredcr, arbets- oclt, behandlingslokaler.

*

Det iir lör att kunna realisera
ui behöuer stöd au
skilda organi,sationer, Ettrade hem

SKZ;s Studtef ond

som fram tin i juni, må,nad siindes

Tidigare redovisat

..5.086:Enskede s:a SKV-avd., Sthlm 75:-'
25:Surahammars SKV-avd. . ..
Signhild Hellhagen, Aspen 5:Summa

- planer sont
dessa

Ni,Isson och bad d,e niir'.-arande representanterna att i, sina organisati,oner bl. a. aktu,alisera RadiohjiilTten,

ttll förmå"n, för de uanföra. DVR

planterar till Itösten genomf öra ett
stort rikslotteri,, uars behfr,llning gå,r

ttll

jektet. Ären t denna
jades till de niiruarande

tranå,s7tro

frå,ga

,-*tid

kui,nnoorglanisat'ionerna o1n hjiilyt.

kr. 5.191:-
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Barnens eglra sfldor:
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Rita Johansson i Sundbyberg
har skrivit den här berättelsen
om skatan FIax. Vill du skriva
om igelkottarna som du ser på
nästa sida?

ET VAR EN GÅNG en skatung'e, som hette Flax. Den bodde hos

sin mamma och pappa i ett stort
träd. tr'lax hade tre små syskon och
alla var de fyra dagar gamla. En dag
när mamma och pappa var ute för
att leta efter mat så tänkte tr'lax att
han skulle krypa närmare kanten
och titta ut. Han sträckte på halsen
och såg sig omkring. Han såg en stu-

ga inte långt därifrån och utanför

var det något som rörde sig. Vad kan
det vara? Om jag sträcker mig litet
till, så kan jag nog se det, tåinkte
han. Men det skulle han aldrig ha
gjort, för nu trillade han ned. Vad
skulle han nu göra ? Det visste han
inte själv. Det enda han kunde göra
var att skrika i hopp om att mamma
skulle komma, för flyga det hade
han inte lärt sig åin.
Det han hade sett var en flicka

\ T lnx
\_/

med oss den hem, för jag tycl<er att
det ser ut som den har skadat benet?
Eller ska vi lägga tillbaka den i boet?>>, sa Lena. >Jag tycker att vi ska
ta den med oss hem och åtminstone

binda om benet. Och förresten så
tycker mamman inte om den, när
människor har tagit i den och det är
väl synd om fågeln, för då får den
ju ingen mat>>, sa Lasse. Då tog de
hem lilla F lax. Han tyckte att det
var lite kusligt att inte vara i boet
och så gjorde det så ont i hans lilla
ben.

Nu var de framme hos Lena

och

Lasse. Det var den lilla stugan som
F lax förut hade sett. Lena hämtade

En dag Flan kom
1iääi

n',isi
i:irr;:::i

ti,l,l

8?,n

gasbinda medan Lasse täljde ett par
pinnar, .som skulle tjänstgöra som
stöd åt benet. tr'örst tog Lena pinnarna och satte dem vid var sin sida om
benet och lade om bindan så fint hon
kunde. Medan Lena gjorde detta
hämtade Lasse en fin ask, som han
lade bomull i och sedan lades Flax
däri.

Men, vad skulle de kalla honom ?
Lena sa: >Jag tycker att den sjäIv

ska få bestämma vad den ska heta.>>
>Vad du är dum, inte kan en skata

prata>>, sa Lasse. >>Det har jag inte
sagt heller>), sa Lena. >>Jag tycker vi
ska göra så här, att vi prövar med
några namn och om det ser ut som

han tycker om något, så ska han få
heta det.>> >>Det var ingen dum id6,
det gör vi>>, sa Lasse. >Ska vi börja
med Svarten, tycker du> ? >Det kan

vi väl göra>>, sa Lena. De sa Svarten
ett par gånger, men ingenting hördes. Sedan försökte de med Pelle,
Ruff och Anna, men utan resultat.
Rätt som det var, sa Lasse, >>nu har
jag det! naturligtvis ska han heta
Flax>>. >>Jä>>, sa Lena, >>att vi inte
tänkt på det förut>. De försökte med

bunke, fi,ck ltan se en stor hundnos
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och en pojke, som kastade boll, men
pojken råkade slänga lite för långt.
Bollen hade rullat nästan ända fram
till trädets fot där tr'lax låg. Han blev
mycket förskräckt när den stora bollen kom emot honom. Han skrek nu

mer än någonsin. När flickan kom
fram kunde hon inte finna bollen.
Där hon gick och letade fick hon syn
på Flax. Ifon ropade på Lasse (för
det var så pojken hette) och när han
kom fram sa Lena (så hette hon)
>titta vad som ligger där>>. >>En boll>>,
sa Lasse. Men då sa Lena >>ser du
inte skatungen>> ? >>Jo, nu ser jag den,
den måste ha fallit ur boet däruppe>>.
>>Ja, antagligen, men ska vi inte ta
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IGELKOTTAR
Här ser ni några bilder På fYra

små igelkottsbarn. Är dom inte söta ?
Titta på bilderna och tänk efter hur

fyra

sådana

här små krabater kan

ha det och skriv en liten berättelse
om dem. Den måste vara kort, högst
två vanliga ark med gott mellanrum
mellan raderna. Den som lyckas bäst
får sin berättelse publicerad i nästa
nurrmer och vi lovar också att det

F'tar och då skrattade och flaxade
Flax till. Så nu kallade de tr'lax för
hans riktiga namn.
r---r
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DAG NÄR FLAx KoM

till

sin

matbunke för att äta fick han se en
stor hundnos i den. Då blev han så
arg, att han inte tåinkte På att hunden var flera gånger stöme &in han.
Han hoppade fram till honom och
skrek: >>Vad menar du med att äta

ur min matbunke ? va? Det var det
fräckaste jag har varit med om. Gå
och ställa sig och äta ur min matbunke.>> Hunden blev så förskräckt
att han glömde att vara arg. Han
bara tittade på I'lax. Till slut sa han:
>>Du var mig en argsint skata. Hur
skulle det vara att tänka efter lite
grand. Jag har varit i den här famil-

ska komma ett litet Pris På Posten.

Skicka brevet till Vi kvinnor'
Box 180?3, Stockholm 18, senast den 25 maj. Skriv >>Igelkottarna>>

på kuvertet.
Kanske du liksom den Iilla igelkotten undrar vad det är för en konstig
apparat på den ena bilden? Jo, den
hör till farbror fotografens kamera.

i ett och ett halvt år. Ändå kommer du och säger att det är fräckt
av mig att äta ur din matbunke. Det
ska jag bara tala om att det är lika
mycket min sorn din. Förresten, hur
kom du och trängde dig in i min
familj ?>> >Det ska jag be att få säga

jen

att mitt fel var det inte, utan

det

var Lenas och Lasses fel, för det var
dom, som bar mig hem från en
skogsglänta>>,

te

sa tr'lax.

>>Jaså>>, sa

känner väl möjligen innågon, som heter Kajsa Skata.

hunden.

>>Du

Hon har mist en unge, som heter
X'lax. Det var en gång, när den var
så nyfiken att den inte kunde hålla
sig

i

boet uta^n tappade balansen och

föll ned. Vart han tog vägen
det vet dom

inte.>> >>Ja,

sedan,

se det känner

jag allt till, för det är min

mamma>>,

sa tr-lax. >>Heter du tr'lax?>>, frågade
>>Ja, det gör jag och du heter
Karo, för min mamma har sagt att
alla hundar är farliga utom en som

hunden.

heter Karo och du är

ju

snäll>>, sa

Flax. >Ja, jag heter Karo>>, sa hunden. Men nu måste iag gå och säga
åt tant Kajsa att jag har hittat hennes lilla unge>>, sa Karo och sprang.
Flax tänkte att om han nu flög
upp i fönstret så skulle han se när
mamma kom. Han hade inte lärt sig
flyga, men om han flaxade med vin-

garna, så kanske han kunde. Han
försökte, men det blev bara Pladask
på golvet. Där låg han nu och tänkte att det inte var något annat att
göra än att vänta till någon kom
och hjälpte honom. Då knackade det

Forts. å, siil.
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Då lektor Ingegerd Grqnlu*d tolode för stockhorms
sKV om tonåringor och vi, illustrerode siu söto flickor
ett ov cle evigo tonårsproblernen med en billqst lånode
klöder från Tonniemodeller. B!rgit Eh16n komrnenterqr.

.
H. I
5lu so {o rltcl{()t't
en rtnq
.

och snurra runt framför spegeln var

ett sant nöje.

-- fnte min, sa Rose-Marie Lot encn bårdkjol
och lysande saffran, sydd av

zon,; oc}r demonstrelade

* lnte utcn rnödor

i grått

Fast, det måste i rimlighetens
namn sägas, provningen var inte helt

utan mödor. Där kämpade

* Inte i;'riii, tyvörr

Gu,nnel,

kraftig, genomvävd bomullsjaquard.
En önskekjol, lätt att kombinera med.
blus och bomullstopp men vackrast

Collberg och Mari,e-Louis Eriksson i
varsin ände på blixtlåset alltmedan
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Marie-Lour,s -Erikssott föll för en pierinakliinrtin g. Dennn,,itt otlell, iir u,p7ts.t1dd 'i fronskt sirlenbontu,ll oclt ltostar

ca 7 !1:--. Enda dekoren ti'r ett högt
tnitljebiilte ntecl ntönstrat öuerskrirp
som, knyts fro,nt,.
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mars. Den 8:e, noga räknat, då SKV

i Stockholm firade Internationella
Kvinnodagen med en sammankomst
i tonåringarnas tecken, och där dessa, den yngsta generationen l<vinnor,
medverkade med en improviserad
mannekänguppvisning.

Tonårsflickan älskar att karnoflera sin ungdomliga fägring i skrynkliga jeans och säckig duffel, hade
rektor Graniund berättat. Och mammorna suckar och drömmer om en
välstruken och städad dotter. Nåja,
såhär i duffelvinterns sista månad
verkad-e det som om mammor och
döttrar åtminstone på den punkten
kom överens, och konstigt vore det
annars. Så vackra och ril<tiga klänningar som dem vi fått låna av den
unga konfektionsfirrnan Tonniemodeller lämnar inte ens den tuffaste
flickunge oberörd. Bara att f.ä prova

r6

Modell Valse i, i,taliensk bomullsbu-

tist

m,eil skorstenslcrage, just en au
sonL g&D bå,de tonåringar och
cildre sommarktinn,in o .

de dtir

bubbliga volangen underbar
men
midjan! Hur är dom egentligen- skap-

ta, de riktiga mannekängerna? Det
var nämligen ur Tonniemodellers
mannehängkoilektion som disponent
Marklund, välvilligt låtit oss vätja,
och den var sannerligen specialsydd.

| 'n hel billast med kläder och sju
söta flickor i en ring! Ja, så gjorde
våren sitt första besök i vintrigaste

I

Inger Harnell höll andan i sin porslinsbiommiga Carmen-modelt. Ack,
visst var den vida kjolen med den
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Söck och tropets
lyser med frånvoro

De riktiga kläderna, de som tillverkas i serier och nu begärligt slukas av unga köpkraftiga damer, är
däremot sydda just med tanke på
tonårsfiguren. Säcken och trapetsen
lyser där med sin frånvaro, och de
iinjerna är i regel inget att rekommendera på en ung flicka.
Kläderna skall poängtera ungflicksfiguren, tycker Tonnies tecknare och tillskärare. Tids nog får man
figurproblem, men innan dess skall
man glädja sig åt den smala midjan
och den böljande kjolen och föralldel, som undantag, skoja lite med det
>>glada>>
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20-talets linjer.

De vida kjolarna var alltså legio

på vår uppvisning. f provrummet
svävade de som luftiga ballonger
efter väggarna. Alla krävde de styvja gärna
stärkta underkjolar, två
tre för att ge den rätta silhuetten.
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c!.iu,'pir'11sta fisken oclu snubba ky'l,tt"rtttsporter ap clen
Iutr ut nu't;rero, ttagtigan, ttllg,lå.ttg ttlL deitna tntt'tt:c.tt'tr' pa de
f{esta artc'r i landet. Tgt:iirr rir det nog tinrlå iite dfr,lilSt bestcilit t;t'cd f isl*-die:tcy,
i må"n91a lLu,;it?,il. Men fislt, iir nyttig tttrs't oclt, tterltligen gctt n'iir
rlen lagcts ytil. Fislt, bcltöuer lte'tler itz,te ta sri ntycl;et ltitt'gre ticl' ntt laga
till tin, GlllrGii ntctt' ntr:n' ett stttttlct i:oncentration fcrclt'as.
IIr:."r nlun ttr stor oc"!t, ritcttft'isk lcntilj f Ctr ntan possrr 7tå' tttt l:ö'ptr' d.en
;sl61rSs'aktrttiitt,> fiskcn, rici beiiörer igtte middctgen b-!'i rlyrare iin' ran'ligt.
Scr"i:ercr giirna en, iite kruftir,yare efterrtitt clen tlctllen ni' itar ftslc. Ert 9;1od
r-Lspu.rlt1itig llcrl saffså,s t. cn. n'örsölt, att seruers' btt'rn,e:n fisken så ben'fri'
s6it möjti11t, i clen å,ldern her nian, inte tå'iutttod ntttl tttt >>bena>> oclt det
iir så, otiickt rt'iit' det sticks t nr'unnen,!
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Motlell Solalena frå,tt Ton'nte i' firnr&'txs eget rejtila tllg m,ed genotn'
uiiut ntönster t 'priolt't'antlning och t"rttirlt t, t'itt pft' botten' i tlttlt, lila' qr<i'tt
oclt ltlcLtt.

Dubbelarbetande husmor löser

purjolök elier en klyfta vanlig gul

fiskmiddagsproblemet bäst med den

tinfat. Charnpignoner fräscs i litet
smör, lägges över fildcrna. 2 msk
sn-iör fräses i en kastrttil med 2 msk
mjöI, spädes med fishsPadet och
grädcle (tiltsammans 4 5 dl), smak-

djupfrysta fisken. Dels brukar
'n'ara i det närmastc slut pfr den nyfångacle när det äi' dags för henne att handla middagsmaten och dels
är den djupfrysta färdigberedd. llan
slipper tidsödande rensning osv.
Upptiningen är inte heller nödvändig
varken vid kokning eller stekning.
Märker man att den fisken inte luktar eller sntakar bra, då är det af.fären som ej skött sin frysbsx ordcnttigt. Fisken är garanterad färsk när
den fryses ned. Och så en sak till:
G1örn inte bort grönsakerna i sambancl med fisken. Så enkelt son
l<Iippt persilja och dill förgyller upp.
cict

SÖNDAGSGRATINEN FöRBEREDS

LöRDAG

ihop mecl Tonnies saffransgula blus
av strykfri svensk bomull.
Jo, men tvätta och strYk den
- dul sucl<ade Marie-Louis och klev
här
försiktigt i en luftig dröm med pliss6kjot. Nej, den kan man bara drömma
om. Då önskar jag hellre den ciär
Pierinakiänningen. Den har så fina
färger och den enkla modellen Passar så bra till den kraftiga bomullen'
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Kusligi n'ten kul
.- U'sch, nu är det visst min tur
att gå in! Guldblonda Kerstin ' ..
samlar sig och rePeterar vandringens alla turer för sig själv: Först
rakt fram till hörnet, så snurra och
sen nerför mittgången. . . sitter
skärpet rätt? Jo, det ljuvt rosenmöustrade skärpet sitter solll det
skail, soirl enda del<oration på en
föredömlig slät och enkel turkosfärgad bomullskiänning, som utlöser
förtjusta applåder från publiken'
I(usligt jobb det här att mannekänga, men väldigt kui fast man frYser om fötterna, tycker Margot Lilia
den
som bara visar stranddräkter
-

kg fiskfilder (gös, torsk, kolia)
beräknas för 4 pers. cch koka-s i kort
snad smaksatt, med salt och en bit
7/z

ena raffigare än den andra. -'- Hoppas det blir iite varnare i sommar.

Cch det är intc utan att vi fät

sommarkänningar lite tillmans allteftersom flickorna svävar förbi som
färgsprakande hägringar. Ljusblått,
solgult, flammande orangerött, fräscha randningar, pigga prickmönster
och romantiskt blommiga kattunen verktig Parad av önskmönster
ningar. F-örbluffande många sotn låter sig förvandlas tili verkiighet efter

energiskt sparande, men givetvis
ochså en del som endast är >till lyst>.
Men även det är stiirrulerande och
1ärorikt, eller för att citera LillInger JanTsson, som jttst för dagen
sytt sitt trräcka 2O-talsfodral färdigt;
och som förtjust återfunnit modellen
också i Toniries kollel<tion:
-- Nu skall väl lnailIma begriPa
att det inte shall vara något skärp
eller,
som hon tjatat om. Antingen
det är modellen!
Bi,rgr,t Eh'rön

lök.

F

ärdiga iägges de på smort gra-

sättes med sa,it och vitpeppar. Even-

tuelit kau man kosta på en äggula.
Redniugen häIles över fisken. Strö
finsiktat skorpmjöl över. StäIles svalt
till söndagen. Så återstår bara gra'
tineringcn i 275' ugnsvärmc. StäIl
fatet högt. i ugnen.
TORSK },{I'D TOMAT OCH DILL

Skår clct .jjupfrysta fiskbiocket i

3 cil tjocka sl<ivor. Gnid in dem med
sa.lt, doppa dem i uppvispat ägg och
r'änd dem i s}<orptirjöl. Steli bitarna
långsamt. Färdiga tages d.e ttpp, lägges på var'mt fat. It'räs i surör eilc'r'
niargarin 2 sönderdelade tomater',
klipp i ditl (cv. djupfryst) slå på l-14

dI vatten, Iåt siiyn i<oka ihop något,
tillsätt salt om så önskas. Slå över
fisl<cn.

VÅR,IIISK I UGN

I(öp 1 pakct djupfryst fisk (torsk,
koija, uer). Skär det frysta fiskblocket i fingertjocl<a skivor på snedden.

Smörj en eldfast form och lägg fiskskivorna där. Strö 1 tsh salt och litet
vitpeppar övcr fisken. T,ägg eti par

margarinklickar öl'ci' fiskshivorna.
Strö över l msk finklippt gräsiök och
2 nrsk finhlippt persilja. Blanda 1 dl
grädde med 1 msk tomatPur6. FIälI
tornatgrädden i formcn. Täck formen

med aluininiumfolie, srnörpapper eller
tock. Grädda i medelvarm ugn (200")
ca 45 min.

KOKT KUIvtMtrL
Kummelns kött liknar gösens till

både smalt och utseende. Kummel är
billigare än gös och finncs i handeln

från medio av maj till siutet av juli.
L1/+-11,2 kS trrumrnel, vatten, salt.
Rensa och skölj fisken väI. Koka
den i ganska starkt saltat vatten,

solrr avsmakas innan fisken lägges i.
Låt den koka på så sr,'ag eld att sPadet knappast sjuder. Pröva den efter
minuters koi<ning. Serveras
20

-25
smält smör och hackat ägg, eImed
ler enkel fisksås och riven pepparrot.
KRISTINA
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Yi kvinnor våirlden över:

Han äger
Vem är då Danilo Dolci ? Till yrket är han arkitekt, en lång kraftig
yngre man, född i norra Italien men
under pojkåren bosatt

i

Trappeto, en
fattig liten fiskarby på Sicilien, inte
långt från den stora och sköna staden
Palermo. Som helt ung tillhörde han
ett par år medarbetarna i en by för
hemlösa pojkar, som g'rundades efter

tillinill

människan

Att finnnc vögor
ut ur elöndet
Men Danilo Dolci tillhör inte de enbart registrerande sociologerna. Ifan
vill fästa allmänhetens uppmärksamhet på de förhållandcn under vilka
många av deras landsmän lever och
finna vägar ut ur eländet. F ör att
visa hur helt han ville identifiera sig

kriget av en genial människa och

Carlo Levi, författaren till Kristus

I

serten

>>Vi,

kutnnor uärl-

den öuer>> skall oi, denna gång

liimna platsen för Dantlo Dolcts, som för nå,gon tid, sedan
besökte Sttercge. Ty det iir en

och gav ut ett par fackböcker, men
arkitektens arbete blev honom icke
nog. ,En dag finner vi honom åter i

nl,a,n, Da,rs arbete kui,nnorna
h,ur siirski,ld, anledntng uppmd,rksamm,a. Han tiger txllxt

hans pojkårs hem Trappeto, och han

till mcinntskan och d,en uiiner

har kommit för att stanna.

spontant omknng honom.

Nöd och försummelser
hor sott sino spår
Sicilien med sina tidiga vårar, sina

hör till den italienska republikens

problembarn. Där finns faktiskt nästan alla de problem som brukar karaktärisera de tekniskt underutvecklade länderna. Arbetslöshet, med dåiiga näringsförhållanden och skärande fattigdom i släptåg, höga födelse-

siffror och stor

spädbarnsdödlighet,

analfabetism. Visserligen

har staten

under det sista årtiondet på allvar
tagit itu med förhållandena i Syditalien, dit Sicilien och Sardinien räknas, men århundradens nöd och försummelser övervinnes inte så lätt. De
sätter sina spår i människorna, skapar modlöshet och apati, oärlighet
och brott. IJnder de fem år som Danilo arbetat i Trappeto har han gjort
ingående undersökningar angående

invånarna och därvid funnit att
inom tre närgränsande samhällen
den lilla staden Partinico och byarna
Trappeto och Montelepre -- med en
sammanlagd befolkning av 33.000
personer har 350

varit i konflikt

med

lagen. Dessa 350 räknar sammanlagt
endast 650 skolår men 3.000 års vistelse inom fängelsemurarna!

I8

också begagnat sig av hungerstrejk,
när det gällt att rädda människor
från nöd och arbetslöshet, något som
i pressen förskaffat honom namnet
ftaliens Ganhi och det tycks verkligen hos denne kraftige och vitale
norditalienare finnas något av den
självlöshet, den redobogenhet att sätta in sin egen person som en bricka
i spelet, som karaktäriserade Indiens
Maha"tma.

uppfostrare. I{anske det var där han
förvärvade den tro på människor och
det orädda, enkla och praktiska greppet på problemen, som karaktäriserar
honom. Han återvände till sitt yrke

blomsterfält och apelsinlundar, som
lockar så många nordiska turister,

hans sida. Ett par gånger har han

med invånarna i sin by gifte han sig
med en fiskaränka, som stod ensam
med fem oförsörjda barn. Numer har
barnskaran ökats med två egna och
ytterligare två eller tre som stod utan
hem. Hans hus har jordgolv som de
andras och är lika naket som deras,
men där finns ett piano, kartor och
böcker och kolteckningar på de vitkalkade väggarna. En av de första
gångerna han uppmärksammades av
en större allmänhet var vid ett vägbygge för ett par år sedan. Ett ras

hade gjort landsvägen till Partenico
oframkomlig. Danilo lyckades få med
sig en grupp arbetslösa och började

tillsammans med dem laga vägen.
Myndigheterna ansåg
och med rät-

detta som en generande
ankla- mot deras egen slöhet och skicgelse

ta

kade polis för att göra slut på företaget. Det är då som den replik lär

ha fällts som är rolig även om den
inte är sann: >Skulle helgonet vilja
säga åt sina mannar att sluta med
det där.> Danilo vägrade emellertid.
Han etablerade inte sitt- men liggstrejk mitt på vägen och måste bä-

ras bort. I den process som följde erbjöd sig fyra av ftaliens mest kända
advokater att föra hans talan och åtminstone tre av landets största författare, Carlo Levi, Alberto Moravia
och lgnazio Silone har slutit upp på

stannade i Eboli, beskriver i sin just
till svenska översatta bok, Orden är

Stenar -- Tre färder på Sicilien __
ett besök hos Danilo Dolci. som han
för'ut inte kände.

En stråle ov hopp
-_ Han började genast tala

oss orn de planer som stod hans

med

hjär-

ta så nära, orn projektet om bevattning av hela zortert, som radikalt

skulie förändra befolkningens situation och bli ett effektivt kampmedel
mot nöden. IIan talade med oss om
alla andra företag som han tagit initiativ till, om barnhemmet, om skolan, om fattigunderstöden, om kampen mot tjuvfisket, om undersökningarna och studiearbetet, föreläsnin-

garna och konserterna
han
lät inte som en missionär eller -en välgörare utan som en man som äger
titlit till människan över huvud och

som inger omgivningen tillit och enbart genorn det vapnet kan få liv att
så småningom spontant växa fram,
där det tycks vara omöjligt.
- Levi
Alla var totalt utblottade, slutar
sin skildring efter vandringen g:enom

Trappetos >>eIändiga, stinkande gator>>, men trots detta fick deras ögon
en stråle av hopp, när de riktades
mot Danilo och jag tyckte att jag

ett svagt hopp
i deras ögon, när de såg

som en reflex såg

tändas också
på varandra.

Danilo Dolci har samlat en skara
medarbetare omkring sig där nere i

sin fiskarby. Det är unga studenter,

socialarbetare, konstnärer och andra,

från olika håll, både från Italien och
från andra länder. Det är sådan hjälp

han han

vill ha,

människor som kan

sätta in ett års arbete eller par i ett

praktiskt jobb och i nära kontakt

med befolkningen bekämpa hopplös-

het och försoffning. Däremot förvånade han sina åhörare på högskoian
med sin förklaring att han inte eftersträvade bidrag i form av pengar. Ja,
han jämkade ju något på det när
han såg åhörarnas häpnad. Pengar
var naturligtvis användbara, t. ex.
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SKATAN FLAX
Forts. fr. sid. 75.
på fönstret. Han tittade upp och fick

se sin mamma. Mamma såg honom
med en gång och flög därför in genom fönstret. Mamma Kajsa lovade
Flax att Lära honom flYga fortast
möjligt.
Efter ett Par dagar kunde Flax
flyga och det var han mYcket glad

över. För nu kunde han flYga till
sina syskon. F.lax var nu hemma hos
sin mamma och PaPPa och sYskon

ända tills han bildade ett eget hem,
för mamma och PaPPa brYdde sig

inte ett dugg om att Flax varit hos
det var de alldeles
människorna

för glada för. Men nu ska ni inte tro att Flax
glömde bort Lena och Lasse, det
gjorde han inte alls det, han flög och
hälsade på dem och Karo nästan var-

je

dag.

Rt'ta Johansso?c, 11r/z å,r'
Sundbgberg.

*
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I'ristagare:

1:a pris: Brita Hellström,
tersvägen 104, Trollhättan
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giltighet, och detta gällde de styrande
i minst lika hög grad som den fattiga befolkningen. Då skulle de nödvändiga medlen snart strömma till.
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att bekosta medarbetarnas resor, det
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medkänsla med varandra och så finna vägarna ut ur slentrian och lik-
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Lösningarna skall vara oss tillhan-
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1. Moses var utrustad med sådan
2. Blodstillande
3. Börjar det äntligen bli

da senast den 25 maj. De tre först
öppnade rätta lösningarna belönas
rned bokpris. Märk kuvertet >>Korsord

nr

4>>.
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Srrettrku Kvinnors
(S KV)

Vänsterfc;rbund

år 1931 och har utvecklats
ur föreningen Frisinnade kvinnor,
uppstod

som bildades 1914. Det bygger på
samarbete mellan

olika åsiktsrikt-

ningar och har därvid alltid hävdat
sin tro på kvinnornas särskilda upp-

gift för fredens sak och sin övertygelse att samhället måste omdanas
till att motsvara även de kvinnliga

.*;,.

medborgarnas behov.

i

I :1'. ',:xir

Yrkesntcissig rening och ntassage iir i,ngen lyr
dammiga i,ndustrier.

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

I

lör

kuinnor som, arbetar i

över 200 miljoner kvinnor i 80 tåinder. KDV och dess nationella organisationer kämpar för att vinna och

Månatlig skönhetskur
I Prag skall man inrätta ett kosmetiskt institut, det enda i sitt slag
i världen, som kommer att ge fullständig dermatologisk behandling,
göra medicinska undersökningar och
mindre plastiska operationer samt
ge råd och behandling för hudåkom-

för fabriksarbeterskor
tjeckiska kvinnorna att betala vad

d:t kostar.

Ansiktsbehandling'en som
gä. på cirka 30 tj. kronor
behöver inte längre räknas som lyx.

kommer att

moder och barn.
KDV och dess nationella organisa-

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

mor. Mot slutet av detta år skall man

ha en kosmetisk klinik i varje residensstad och sedan är det meningen
att bygga ut nätet av skönhetssalonger ytterligare. De kosmetiska salongerna kommer liksom frisersalongerna att vara i kommunal ägo
och priserna blir standardiserade.
En serie utbildningskurser har inletts för att tä yrkeskunnigt folk.
F ru Eliskå Skopalovå, skönhetsexpert sedan mer än 20 år, ledde den
första av dessa kurser. För tidskrif-

av freden.
Tidningcn

i

VI KVINNOR

detnohratiskt z.tiirldsförband
Utgivarc: Andrea Andrecn
RcdaktionskommittC:

Valborg Svcnsson, Birgit

EhrCn

*
Utkommer med nio nr pr år.
Prcnumerationspris pr år: Kr. 4:yo
Lösnummer yo örc (kommissionä-

ten >>Livet i Tjeckoslovakien>> omtalar
fru Skopalovå att det i hennes hemstad Gottwaldov är ett vanligt hy$eniskt krav hos de flesta av flickorna
vid Svit-verken, att f.ä en månatlig
ansiktsbehandling så att deras porer

blir rensade från gummipartiklar.
Hon hoppas att alla tjeckiska kvinnor skall v?inja sig vid en sådan
månatlig ansiktsbehandling precis
som de nu är vana ;rtt regelbundet
besöka hårfrisörskan. Det ligger inte
bcrtom möjligheternas gr'äns för de

praktiskt förverkliga kvinnorna,s
rättigheter: rätt att rösta och att
väljas, rätt ti,tl arbete, tilt lika lön
för lika arbete och titl befordra.n;
rätt till undervisning och yrkesutbildning och till social trygghet för

rcr

antagas).

*
Postgiro: tr1' 21. Bor r8o 73
Stockholm r8
Svcnska Kvinnors Vänstcrförbund

Ivru Skopalouti i, arbete. Efter hudens

reni,ng ges stimulans med torskleuerolja, så, kommer en parallin samt en

kamlermask.

Förbundssryrclscns lokalcr är
belägna i Kungsgat^n 79,
Stockholm. Tcl. 13 19 6r
Tr.-a.-b. Plantryck, Sthlm

1958

