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fr ratliotlebatterna inför nyvalet har
det talats m''cket om sparsamhel.
Om hur nödvändigt det är att man
är sparsam merl åmhället,
^"ä"i.
Staten måste spara, kommunerna
måste spara' I och för sigär.d.et väl
inget ont i det, sparsamhet år en
alygd säger ett gammalt ordspråk.
sparsamhetsivrarna vill dra in på

erinrar man sig ovillkorligen ännu
ett ordspråk' det som säger att snålheten kan betlra visheten.
Ty när sparsamheten skall riktas
in på ting som gäller människornas
välfärtl medan man å andra sidan
öSer Ut pengar för ändamål SOm
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Drygt 500 av de barn som stockholms barnavårdsnämnd planerat
sända ut till landet i sommar får
vackert stanna hemma i stan. För
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Ar vi fur bohsta?
ocb omskolning a'u ett par bundra turan
småbrukare. Men det är ingen lätt bistoria, ,Li är så allt t'ar bot'asta, honstaterar jordbrulearhustrun ocb t'Art'attarinnan Astrid Pettersson. Hon kastar
t'ram en i denna artikel djära tanke: vart'ör inte låta de unga bo i kappsäck,

Det är tal om omt'lyttning

resd.

ut i aärlden och hjälpa till dar da kan ocb

behövs, innan de t'lår

sej ner t'ör gott på t'adcrnas jord.

Vi kan ju börja med att konstruera
torrklosetten som vi ska använda under transporten. Vi stackars standartlsökande nordbor som redan låst fast
all bebyggelse vid

avloppsfrågan.

Barnrikefamiljer i socknar sorn inte
löst avloppsfrågan får inte statens lå:-t
till hus. Hur känns det att gå med
barn i en sån kommun? Att kanske ira

fyra och vänta det femte och veta att
välfärdssverige inte räknar moderskepet för mer än dasset? Mfi undra vad

en Fredrika Bremer skulle sagt om
sin svenska kvinnorörelse i dag?
När vi standardiserat alla svenska
dass, vad ska ärade arkitekter slå sej

lJ eL var en storstadstidning solll
skrev att de arbetslösa lantarbctarna bindes kvar vid gårdarna iivcl
vintern om de får bo gratis. Om jag
läste rätt ansåg tidningen detta vara
ett fel. Tar vi en parallell inom industrin: att ett företag som på grund

byte. trgentligen borde det lysas ut c:n
tär'ling om bästa huset på hjul. Ett

på sen? Börja i Etiopien? Tanken

Itrngsmalt plast- eller alltminiutnhuts
med bredden avpassad för fjärrauto-

plast-aluminiumhus måste ocksii vat'a

stradan.

baken och så seglar den svenske lant-

;it'

lite långsökt men detta transportabla
ett flytetyg. En liten atompillera.sk i

av lågkonjunktur miiste permittera l:i-

ter arbetarna bo kvar hyresfritt
ja itå
eller betalar hyran för dem
är det en god arbetsledning och humana människor. Skulle en bonde vara
mera human om han kastade ut sin
arbetare? Alla hus kostar pengar

antingen de ligger i Brännarp eller
Göteborg. Om vi betalar ?5 hl koks i
lantmannaaffären eller värmeklausul
på hyran, om hyran betaias i form
av amortering och ränta eller till cn

hyresvärd

det är pengar som

pengar.

Det gäller i dag inte bara en omflyttning av tvåhundra tusen småbrukare. Det gäller också omskolning av
alla dessa och det gäIler också 1an1,arbetare. Automationen som det talats

så frejdigt om i
den bär mycket

pensionskampanjen,

i sitt sköte.

Vi vet, vi bondhustrur, att vi inte
behöver skolas om tili något annat
än att hushålla försiktigt med det lilla,
så som vi i alla tider har gjort. Vi
k a n yrket och står alltid redo när
våren kommer att suga i och få träsen
ningsvärk första dagarna
- men
känna generationers bondeblod i ådrorna. Glädjas åt markernas doft och

lös och såfärdig mylla. Och denna
glädje är också något som skall räknas som ett plus i vfir levnadsstandard.
Kanske är det just detta, det som
inte kan mätas i pengar, som gör det
sti svårt för omflyttningen. V i ä r
för bofasta. Vi har något otaxerat
i hagarna och fälten och i våren och
blommorna. Det är inte så lätt för
oss att sätta in en annons om vånings-

lär enligt sahkunskapen inte mindre än en ktarts miljon v,tr.t
i landet. dch nästan lika många småbrubare. Ty v-ad är bondtrt
utankon..,

Azt de kära kossorna

,övert'lödigao ltär
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arbetaren över haven och 1är ut

Så har en t'ransk tecknare t'örnigat
KDIY:s j:e kongress i Köpenhamn juni

svenskt jordbruk
nordiskt kallt
jordbruk i Afrika??? Här, som solen
ligger bakom snömoln halva året och

r95

där vi bygger timmerhus, där kan vi
i alla fall producera vete så det dräIler
och svin så feta att vi inte behöver
lägga smör i pannan när vi steker

Det är lite konstigt att tänka irri
standard är ett begrepp som alltid
måste ställas i relation till något för
att kunna begripas. För en som sväIter är en bit hårt bröd en standard.höjning. För den som bara har ell
jordkula att bo i är ett brädskjul höjd

i Pakistan ramiar jordkulorna till marken var gång
det blir regn och måste byggas orn
igen. De kan inte konsten att bränna
tegel där. Men här i Harplinge går

namn av

tegelmästaren arbetslös och skulle gott

vårt folk skulle bli klädda i

200 miljoner kuinno r
I\I
I \ är

detta skrives återstår

endast

någon vecka tills KDV:s 4:e kongress
öppnas

i

Wien.

producera livsmedel med hjälp av maskiner och moderna bevattningsanord-

ningar. Deras hustrur stoppar alla
Hinke Bergegrensböckerna i resväskan
och lär sina mörkhyade systrar hur

de ska få barn när de själva vill
och inte bara när Gud vill. Det skulle
vara så lätt för jordens alla kvinnor
att tala med varandra på moderskapets

språk. Internationellt kycklinghönespråk: Kom aila mina barn under mina
vingar så inte höken tar er.

Nej - stopp ett tag! Hur var det
i Skottorp som
inte fick bygga ett hus till sej och
sina små bara för att inte socknen

med fyrabarnsmamman

kan ordna med aviopp?
Föräldrarna är kanske tjugo år när

de gifter sej, efter ytterligare tjugo

denna fråga en framträdande plats på
dagordningen. Efter den rapport som
madame Eugenie Cotton, vårt vär1ds-

hällstjänst
läte de unga bo i kappsäck och bildlikt talat vara flyttfåglar
tills de bleve trettio år. Jag tror att
romantiken kring detta accepteras av

förbunds ordförande, håller och som
gäIler kvinnornas roll och ansvar i
renser för att behandla följande pro-

Precis så som en veterinär får pral<tisera i Norland för att fort få tjänste-

blem:

år för ordinarie tjänst skulle alla blivande föräidrar meritera sej för föräIdraskapet genom att lära sej titl
lärare först. På något område kan var
och en människa bli en lärare såvida
hon är normalbegåvad.
I H. C. Andersensagan skulle det jtr
ett barn tili för att få öppnat kejsarens ögon så att han såg att han var
naken. Ibland ville man vara just det
barnet. Men då kommer de kloka och
säjer: Om de färgade folken får äta
sej mätta så ynglar de som kaniner
och jorden kommer ur balans. Då svarar barnet: För bara femtio år sedan
ynglade också svenska folket som ka-

niner. Så kom Hinke. Tänk vad

det

satt lite med karlar i bänkarna på
Cirkus i Göteborg när jag hörde honom. Men kvinnorna gick antagligen

Vore det så obarmhärtigt om vi inrik-

hem och lärde upp sina män. De v a r
bildbara. Och varför skulle inte deras
mörkhyade bröder då också vara det.

4

världen i dag och KDV:s uppgiftrr'
deias kongressen upp på tre konfe-

våra ungdomar.

år är barnen giftasvuxna. Far och mor
är då inte på långt när pensionsmässiga eller vill ge sej av från gården.

tade framtidens samhälle på högre
startålder? Om vi toge tio års sam-

i de länder där de ännu saknat mån;4a
av de rättigheter vi anser sjäIvklara.
Även på kongressen i Wien intar

Det är då nästan på dagen fem år'
sedan 3:e kongressen ägde rum. Det

Röda

jordbrukare seglar iväg över haven
och hjälper andra jordens fotk att

barn.

kvinnornas och barnens intresse. Efter
dr Andrea Andreens inledningsanförande om kvinnornas ställning i olika
delar av världen antog de begeistrat
Deklarationen om kvinnornas rättigheter, ett dokument som blivit vägledande för kvinnornas kamp inte minst

levnadsstandard. Nere

korsets dräkt. Våra 200.000 överflödiga

madame Eugenie Cotton omgiven.

av mödrar och deras

var i Köpenhamn den 5-10 juni 1953.
Då samlades omkring 2.000 kvinn'tl
från så gott som hela världen för rtt
utbyta erfarenheter och lägga upi)
riktlinjer för sitt arbete i fredens,

fläsket!

kunnat segla tiil Pakistan och lära ut
konsten
- om han inte vore så bofast.
Men! Skulle vi inte kunna sadla om
för våra barn och från det de är unga
göra dem till flyttfåglar? Trogna gorla
ärlepar som trofast kommer igen när
vintern är slut? Tänk vilka underba:'a
planer som skrevs ner på ett förut
tomt ark, den dagen som arbetarkommunen i Köping beslutade gå i bräschen för en aktion där vi och hela

j:

1. Försvaret för livet
2. Skapandet av sådana betingelser
som gör det möjligt för kvinnorna
att fylla sin roll i samhället som
mödrar, arbetande och medborgare.

3. Försvaret av b&rnens och de

ungas

rättigheter.
Som en förberedelse till konferensen
om barnens och ungdomens rättigheter
genomförde I{DV några studiedagar i
april med deltagande av läkare, lärare
och andra experter på barn- och ungdomsproblem. Det är säkerligen med

mycket stort intresse som kvinnorna
i olika länder emotser kongressens
rekommendationer i denna såväI sorn
övriga stora aktuella problem som står
på kongressens dagordning.
Vi hälsar KDV:s 4:e kongress i för.vissningen om att den kommer att bii

en lika betydelsefull miistolpe i kvinnorörelsens kamp för fred och mänsk-

ligt framåtskridande
kongressen var.

som köpenhamns-
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Det väckte stort uppseende när det i ett
TV-program för några veckor sedan visades
hur unga, svårt invalidiserade människor sitter isolerade på ålderdomshem därför att
kronikervården är så bristfällig. Men även
för de invalider som lever i sina egna hem
är problemen många och svåra. Den unga
poliodrabbade husmor, som vår medarbetare

Birgit

Jansson besökt och som hon berättar om i denna artikel, hör till de få som
bor i en modern invalidlägenhet, specialinredd för en husmor som måste tillbringa
dagarna i rullstol. Men ett stort antal invalidiserade husmödrar bor i lägenheter som
till och med saknar wc och centralvärme.
Om det kan ni läsa på sidan 7.

Vagnen är

Armarna är saaga men t'ru Alex bar god bjälp aa den s. le. a r m-

slingansomlöper i

en skena

i

taket u.tmed bela

ar bet

s

dess

lätt att

bjälp kan

n1a.nör)rera

och med

fru AIex komma ut

balkongen. Dörrarna saknar trösklar.

bänken.

1tå

O
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specialinredd lagenhet
19 5 5 ,u"pt" en stor polioepidemi
iiver landet. Inga Alex hörde tili
de många som den gången drabbades.
Hon är alltjämt rnycket svirrt invalidiserad efter sin sjukdom. Vår tidning,
som i dag, fem år senaLe, gjort ett besök hemma hos familjen Alex, fann
att husets unga fru var en ovanligt
förtjusande människa, som trots sitt
svåra handikap hade förmågan att se
ljust på sin egen situation.
Familjen har flyttat in i en ny modern invalidlägenhet, speciellt inredd
fiir en husmor i rullstol. I samma hus

vid Ellen I(eys gata i Fruängen i
Stockholm finns ytterligare tvri invirlidlägenheter.

Fru AIex tar oss med rttnt i
ryrnliga 3-rummaren och vi

den

lägger

märke till hur väl allting anpassais
efter rullstolsinvalidens förmiiga atl
räcka och ni1 från sin stol. I köket

har utrymmena under diskbänken och
arbetsbänken liinrnats fria för att göra
arbetsstäIiningen mera bekväm ftir
den sonr måste sitta i sin rullstol för
jiimnan.

som löper i en
En armslinga
vid taket utmed hela arbetsb:inken är bra stöd för den som
har svaga armar oclr'. det har fru Alex'
Hon berättar att hon exempelvis inr,e
ot'kar slå av strömbrytaren på deu
elcktriska spisen. Även för denna rörelse f inns ett speciellt litet redskap,
men inte ens med det går det riktigt
skena uppe

bra.

Badrummet sotn har en stor

fri golr'-

yta är också specialinrett och gör det
lättare för fru Alex att själv klara
av sina toalettbestyr.
Det lustigt trekantiga vardagsrummet är ljust och trevligt. Här stannar vi och pratar bort en stund. De
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båda pojkarna, Lennart 14 år och Roif
10, håller på med sina läxor i rummet
bredvid.
Jag fick poiio redan på den tiden

när det kallades barnförlamning. Det
var 1944. Den gången var det bara
lindrigt, men jag trodde ju aldrig, att

jag skulle kunna få det om igen, säger
Inga Aiex. Men så biev jag sjuk 19i3
igen. Jag Iåg flera månader på epidemisjukhuset och vistades senare på
kustsanatoriet i Appelviken. När jag
sedan skulle hem var jag förfärligt
nervös för hur det skulle gå. Min man
var också nervös, kanske mer än jag.
Det är klart att första tiden var svårast, men nu känner jag mig verkIigen mycket starkare.
- Min man och mina barn är fantastiskt hjälpsamma och dom tar det
så naturligt som helst. Och uppriktigt
sagt så tänker jag inte så mycket på
att jag själv är annorlunda. Isoleringen är egentligen inget så stort pr,)blem för mig, jag trivs rätt bra med
ensamheten, småler fru Alex.
Den nya lägenheten som familje n
fått genom DVR:s förmedling har gjort
det möjligt för Inga Alex att klara

sig lite bättre på egen hand. Hon kan
nu ta sig in och ut i kök och badrum
och hon tycker att det är roligt att
kunna göra något själv. Nerverna blir
betydtigt bättre av det.
- Det största bekymret är att aIIt
blir så mycket dyrare. Om jag själv

fiungersnod

Hur cir det

ou Tu Fu

med seraicen?

I

en ucirld au förutrrcng
meil betungd,nde skatter
få,r folket
leua au skalets nrirtng.
Hur iir ert h,jtirta skapat?
törntima r, ert frossem,.
Frå,n de burgnas kök
kommer matå,ngor

\/V t, bjud,er på, den btista seruxce!
Kiinns det i,gen? Köpmtinnen
m,

ut

på, lr,uets slagfcilt,
d,tir d,e fattrges ben uitnar.

Tu F u 712-770.
(Under Tangdynastin.)
kunde komma till affären och gö;:a
inköpen, så skulle jag kunna hålla
kostnaderna nere en hel del, säger fru

Alex. Hemhjälpen som är här

fern

timmar om dagen kostar också en del.
För att inte tala om hyran som trots
subventioner från både staten och
Stockholms stad ändå går upp till 240
kronor i månaden.
svårigheter, tyckcr
- Men trots alla
jag
ändå att jag haft tur när jag

tänker på dem som alltjämt

måste

ligga i respirator. Inga AIex blir tyst
en stund, så tillägger hon med ett leende: Jag är ändå glad
och jag försäkrar att jag känner mig alltid sonr
en vanlig människa.

x*s
]J

;-

M

ww.:
W:l:
,ti:::

blr,r

alltmer >>seryi,ce-rntnded>> sonx det
heter, och utan seruicen skulle
kund,erna tnte komma, sags det.
Men efter att ha urintat på, en kappa r, tre ueckor, som skulle uara
fiird,r,g på, en, sprungit mi,nst tuå,
gå,nger txll kemr,sk tutitt för att
lösa ut klrider son'L skulle uara klara då, och då, oclu lagt ner en nLassa
ttd på, sa,ker sonx dldrig kommer
börjar jag så, små,tt un,dra
Vi urintar alltxd på, nå,got i uår
famr,lj. Nu tir det mi,n makes raka,ppd,rat, sonx iir ttll reparati,on. Den
kom frå,n en öuersAn >>dlD mångå,mg
oanotindbar. Den grck
- r,nte att få, i,gå,n7. En
helt enkelt
trastg utiska som jag ltimnade tr,ll
skomakaren skulle uara, ftirdig >>i,
erperti,s>>

slutet d,u oeckan>>. Opti,mtsti,skt
satte jag iutig ttll hans uerkstad

uar gi,uetftirdtg. Jag ltimnade i,n ui,nterkltider till kemtsk turitt. Firman
erbjöd kund,erna förmå,ner den hcir
gå,ngen. DeIs rabatt och dels
snabbserut ce med plag g en tuiittade
på en ueckd^ Det tog tuå, och en
halu. En stol som ui, besttillde ftck
ui, utinta på, i, ser ueckor, men x
cr,ffriren hade man den hcir gå,ngen
uari,t nog hyggli,g att tala om att
på, lördag) n'Len uiiskan
uts tnte

urintettd,en uar lå,n7. Men naturli,gtuzs

kom man i,nte den dagen

sonx

par autalad, med, följd att en hel
arbetsdag gick tr,ll spzllo för mi,g

t utintan på, stolen. Passfoton sonL
utlouades klara på, en haluttmma
tog en och en halu. >>Vi, beklagar,
men det har bli,unt en så,dan anhopning för oss nu i,

siisongen.>>

>Då, borde nr, plocka ner den d,cir
skylten utanf ör>>, uar mzn sura,

kommentar.

Nu har jag bh,uit ui,s au erfarenheten. Utlouas nå,got ta en uecka

r, ansprå,k bör man tnte ur,sa si,g
förrrin om fjorton dagar, entraerbjudanden oclt, snabbserui,ce bör
nxan hysa stor missttinksamhet
mot och absolut tnte nappa på, om
nxan tuunget behöuer ha tillbalw
si,na tigodelar ui.d den utlouade ti,dSönerna Lennart och Rolt' t'år qil både att hjälpa mor, sköta läxorna ocb syssla
rned hobbyn sont,slee:ppsby ggdre>.
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punkten. Gå,r man tzllutiga på, det
siittet spar m,q,n både ttd, och neruer.

GUNNEL

invalidiserade en helt bortglömd grupp

Det hoind[o, om

en uppenbar brist i vår
socialvard
at't'et kohar öaer! Du rusar upp t'rån din stol och räddar den nytaättade spisen t'rån hokarens innebåll. AIlt giort på några t'å sekundet.
En annan dag tappar du kanske en sleed när du torkat middagsdisken
ocb du bajer dig ner oclt tar upp den. När disken är torkad sträcker du
dig på tå t'ör att ställa wpp den stord. glasburhen på öare hyllan i skåpet.
Alla dessa rörelser är för dig t'ullständigt själaklara och en del gör du
utan dtt ens tänka På dem.
Men tänk et'ter en stund! O m du inte t'örmådde röra dig t'rån din stcl
i det ögonbtick då kat't'et pyser özter - o m du inte kunde böia dig mot
golvet och ta upp skeden eller o m du inte kunde anaända dina ben så
c\u kunde sträcka dig mot hyllan uppe i skåpet * ia, då ztore da i
s(snma situatiol som många at- dc handikappade busmödrarna i aårt land.
t--:

F ,;. ett år sedan slutförde SVCK:s ning som aidtagits med tanke på hus(Svenska Vanförevårdens Centralkom. moderns handikap'
mitt6) hushållsgrupp en enkät bland
Som ett belägg för ordspråket >Nö625 handikappade husmödrar för att den år uppfinningarnas moder>, befå fram en bild av deras dagliga lerr- rättar många om ändringar som .ie
nadsförhållanden. SVCK fick på detta själva funnit på när .et gätler bosätt fram ett utomordentligt material stadens inredning och redskap för hussom nu skall tjäna som grund för hållsarbetet.
att få fram åtgärder på olika områden
DE EKONOMISKA BEKYMREN
för att underlätta den handikappade
ÄR VÄRST
husmoderns arbete.
Det största problemet och det som
Av de som tiilfrågades utgjorde de
allt annat avspeglar sig
överskuggar
största
ojämförIigt
polioskadade den
i mer än 90 procent av svaren - .le
gruppen
310. Därnäst kommer de
ekonomiska bekymren. Många hussom angett reumatiska sjukdomar som
skriver att de helt enkelt in',e
mödrar
I
3O-talet
146.
orsak till invaliditeten fall har handikappet uppstått geno:n har råd att köpa de tekniska hjälPyttre skada och ungcfär lika många medel som finns och som skulle kunna
av de som svarat lider av organiska vara dem till stor nytta. Husmödrar
med dåIiga bostäder säger, att även
nervsjukdomar.
om de skulle kunna få en bättre IäBIand svaren finns berättelser om genhet så skulle inte familjens ekohusmödrar som utför varken mer eller
nomi tillåta ökade hyreskostnader.
mindre än dagliga hjältedåd. Berät- Andra som bor i egna bristfälliga
telser om en ständig kamP mot '-le stugor säger sig inte kunna klara kostsvåraste förhållanden i omoderna bonaderna för de förbättringar som sk'-tlstäder och utan det stöd som en de1
Ie kunna göra bostaden mera ändltekniska hjätpmedel ändå kan ge en
invalidiserad husmor.

Av dc 625 husmödrarna bor ro Procent i bostäder som saknar vatten oci)
avlopp. r78 saknar 1VC och t84 central-

. Omlering 40 procent A'u husmödrarna salenar badrum i samband
värme

tt4 som srtarat .på
t'rågan oln de har ett ändamålsenligt
leöh, har 24t dnsett sig kunna svara ia.
to8 rt:dovisar ändringar i hökets inrelmcd bostaden ocb aa

i vårt svenska samhäIle?
Det är klart, att stat och kommuner
gör en del för att underlätta de handikappades svåra situation. Men Cet
som görs är långt ifrån tillfyllest, vilket framgår med all önskvärd tydlighet av SVCK:s enkät. Invalidernas
bostadsfråga Iigger alltjämt under utredning. I Stockholms stad har man
dock gått utredningarna i förväg or:h
börjat inreda speciella invalidlägenheter. Statlig hjälp till bostadsförbättring kan erhållas - vid behovsprövning. Statsbidrag titl de tekniska
hjälpmedel som en handikappad husmor kan behöva går inte att få. Kom-

munerna kan ge vissa bidrag men
då ska hela apparaten igång för att
undersöka den sökandens liv och leverne, som ju alltid är fallet vid behovsprövning.

LYXSKATT PÄ HAND.
PROTESER!

För en husmor som behöver

en

handprotes finns det inga möjligheter
att få statsbidrag. En sådan protes :ir

mycket dyrbar och därför borde ju
staten hjälpa till, tycker man. I stället har staten lagt lyxskatt på sådana
Det
proteser. Jä, just lyxskatt!
Forts. å, sid 12

r",,ff,

,,W

målsenlig.

Men vad gör då samhället? Är

de

Tre aiktiga hjälpmedel fö, den
invalidiserade husntodern. När
drftiarnd är saagd är manicken
t. ,u. en god hjälP när det gälle-r
att sätta- på eller stängd au elcller "go,r'pitrn. Pjäsen- i mitfen
t'yller sdmmd. t jänst it'råga orn
liuskontakterna ocb rned ,tånyen, Iängst t. h. kan man plocka
upp- t' öretnåI t'rån golvet.
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TILL LIVETS TORSVAR
')Sverige som Röda Korsstat är inte större utopi än förhoppningen il,tt

vårt land skall överleva ett atomkrig.>
Dessa ord i ett uttalande som Västmanland.-Dalarnes SKV-distrikt
sände till regeringen från sin årskonferens nyligen ger som i ctt nötskal kvinnornas syn på det allt överskuggande problemet i atomåldern.
Allt flera blir de som anklagar de styrande: Ni är fångna i invanda,
traditionella tankebanor. Tag er fantasi och ert hjärta till hjälp och
begrip att det rör sig om själva livets existens! Det är inte fredens
förespråkare som är verklighetsfrämmande, det är ni som inte kan

frigöra er ur gamla invanda betraktelsesätt!
För kvinnorna faller det sig naturligt att knyta an till de tankegångar som förs fram av den nypacifistiska rörelsen. Detta kommer

bl. a. till uttryck i tle många uttalanden som SKV-avdelningar pii
skiltla håll i landet giort under den senaste tiden och av vilka vi här
återger några.

SLUTA UPP MED

DET

M ILITÄRA VANETÄNKANDET

I en a1,görande tid, då valet

st::ir

mellan vanetänkandets militära styrkepolitik och dess katastrofala föijder

för

oss och våra efterkommande, eller
atomålderns fredliga utnyttjande med

dess oändliga möjiigheter till ett ri-

kare, tryggare liv åt vår jords alla
invånare,

vill vi av aila våra krafter stödja
opinionen mot
svenska
atomvapen och f ör större bidrag titl konstrukgetiv hj älpverksamhet
nom Förenta Nationernas olika
organ.

(Uttalande antaget vid Uddevalla

EN NY INRIKTNING AV VÅRT
FO L

KS F0RSVARSVILJA

Förutsättningarna under atom- och
vätebombshotet nödvändiggör enligt
vår mening en omprövning i grund :v

det traditionellt militära försvaret.
Vårt foiks försvarsvilja måste få en
helt ny inriktning enligt linjen: konkreta hjälpåtgärder åt underutvecklade
Iänder för försvarsanslagen och värnpliktens omläggning till utbildning för
och praktiskt utförande av hvinnlig
och manlig arbetsinsats där sådan behövs i internationella sammanhang.

Vi menar att en sådan insats i

FN:s

regi av pengar, folk och materiel naturligt skulle betinga en av alla FNstater garanterad ständig neutralitet.

Vi anser att de över 9.000 vetenskapsmännens, Albert Schweitzers och
andra obestridliga auktoriteters varningar mot kärnvapenproven samt erfarenheterna från Hiroshima måste beaktas av aIIa regeringar.
Den förtroendekris som världen lider under kan bara lösas genom nedrustning och slut på kärnvapenproven.
Därför vill vi att vår regering använder allt sitt inflytande för att sådana överenskommelser med det snaraste uppnås.
(Uttalande sänt till regeringen
från Älvsborgsavdelningens av
SKV i Göteborg möte den ts
maj.)

I

Fredskongress

i Stsckholm

SKV-avdelninss möte den

LB

mars.)

En världskongress för nedrustning och internationellt samarbete äger rum i Stockholm den 16-22 juli. Den
schweiziske konstnären Hans Erni tillägnar kongressen denna bild.

en senaste tidens telegram fr:in
Väst-Tyskland om regeringen Adenauers beslut att förse den

tYska

krigsmakten med atomvapen och deu
folkopinion detta utlöst, gjorde att jag

V

iisttyskt kutnnokrau

:

FOTKOMROSTNING

I

ATOMVAPEN FRÅOAN

med särskilt intresse reste till de västtyska kvinnornas Nordiska dag i

Flensburg den 20 april.
Westdeutscher Frauenfriedensbeweg-

ung (WFF) bildades i Velbert den L4
okt. 1951. WFF arbetar för ett enat
Tyskland, nedrustning och atomvapenförbud och vänder sig tili alla kvinncr
oavsett religiös och politisk uppfattning.

Mötet hade anordnats som en Protestaktion mot Västtysklands atomupprustning och förutom gäster och ob-

"w'^
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,...%#*---

-,år*
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servatörer från Tyska demokratiska
republiken, Danmark och Sverige deltog ca 200 kvinnor från olika delar av
Västtyskland i rådslaget. Från Norge

och Finland kom telegrafiska hälsningar till konferensen.
Kamp mot atomvaPnen! stod det På
en banderoll som täckte en hel vägg
i möteslokalen i Bellevue. Till kravet

Bcittre aktiu

i dot

an

radioaktia

i morgon

ästmanland-Dalarnes distrikt a'u
Saensba Kvinnors Vänsterförbund aädjar t'rån sin kont'erens i Västerås den r r
V

regeringen' dtt genonT Srserigr:s
representdnter i FN begära sanktionering
av Saerige som Röda kors-stat i enligbet

ntaj till

med den s.

k. ,Köpingsmotionsn5' t'ör-

slag.

Kont'erensen ttädiar också om att Sueriges ombud i FN måtte aerka t'ör allmänt uppbörande aa atoftt- ocb rtätcbombsproaen och t'ör internationell wrustning.

Slutligen vill kont'erensen uttala förhoppningen d.tt regeringen tar bänsyn till

den starka opinion som givit sig till
leänna mot anskat't'andet a'u atomvdpen

till det

stsenska t'örsrtaret

och mot

rlen

t'örsaarsuppgörelse sotTr beslutades m')t
t'olkets oilja.
Köpingsmoilonärernas slagord:,8ättre

aktia i dag än radioaktia i morgon'
boppas vi skall bli regeringens eget. Svc'
rige som Röda kors-stat är ingen större
utopi än t'örhoppningen att vårt land
skall överlead ett atomkrig. Tvärtom.
(Uttalande till regeringen från
i Köping den

distrihtskont'erensen
rr mai 19t8.)

Den rg april genomt'ardes
nTottot

i

Dortmund

i

Västtysb.Iand

ett stort protes.tmöte under

t'öregicks ä en kuinnodemoistration. Mödrar,
slut med atombombsp,oö'n, står det på bandero[len'

,Mot oro*iiai-il. uarct

om folkomröstning i atomvapenfrågan
yttrade en tyska: >Jag och min familj

sina barn måste kvinnorna bekämPa
detta vansinne. En atomvapenfri zon

har alltid röstat för och understött
Adenauers Politik, men i denna
fråga gör vi det inte! En
folkomröstning skulle visa vad det
tyska folket verkligen vill i denna

viska länderna understödjer detta för-

allvarliga fråga

-

och den måste kom-

ma till stånd.u
Ordföranden i den tYska sektionen
av Internationella kvinnoförbundet för
Fred och Frihet, fru Magda HoPPstock-Huth erinrade om det stora
fredsmötet i Flensburg efter det and':a

världskriget och underströk att den
fredsanda som då rådde fortfarande

lever hos det tyska folket. Lidelsefullt manade hon kvinnorna att stå
eniga och beslutsamma i kamPen mot
atomdöden.

Dr Siegmund Schmidt talade
om de strålnings- och förbränningsskador som människorna utsättes för
genom atombombernas detonationt:r
och betonade att kamPen mot atorndöden är en uPPgift för oss alla, den
står över alla partipolitiska och andra
meningsskitjaktigheter. I kärlek till

i Europa enligt Rapackiplanen skulle
bli verklighet om även de skandinaslag.

I diskussionen som följde På dr
Schmidts tal underströks detta ytter-

ligare och mötet appeilerade till gästerna från de nordiska länderna att
inom sina organisationer och annor-

städes skapa en opinion för Rapackiplanens förverkligande'
I ett långt brev till konferensen ut-

tryckte fredspristagaren dr Max

Tau

nödvändigheten av att vi klargör för
alla människor den fara vi befinner oss

i. >Fysikerna har befriat de bundna
krafterna i atomen - låt oss andra nu
befria hjärtats slumrande krafter och
stälta atomenergin i fredens tjänst!>
Konferensen Präglades av de tYska
kvinnornas beslutsamhet och beundransvärda kampanda. De sätter in all
sin kraft och energi i kampen mot
atomdöden. Den kamPen är och måste
vara också vår.
KIRSTEN PERSSON

I
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Husmorssemester? N.j,
l.
men ett sommarparaclls
för barnen.
r---t

H

| 'n ansenlig skara småbarn leker
och stojar i backen framför AB Hyreshus' fastigheter vid Petrejusvägen l
Hammarby när vi kommer för att besöka fru Kjellaug Ezelius. Det tycks
vara gott om barn i de här kvarteren,
en sak som fru Fzelius på vår fråga
leende bekräftar när vi kommer in i
den trevna tvårummaren som familjen

bebor. (Tvårummaren är lyckligtvis
försedd med matvrå, i annat fall skulle
den vara alltför trång för en familj
på 6 personer, även om barnskaran på

fyra är flickor hela bunten).
Den näst yngsta, Annie, en rosenkindad och linluggig 6-åring, möter vi rcdan på gården i den stojande barnskaran. Hon följer med in
tydligen

för att få vara med när vi- uttrycker
vår beundran för familjens allra yngstä, 8-månadersbabyn Lena. En redair

brunbränd praktunge som syskonen är

omåttligt stolta över. Så snart Annic
konstaterat att vi visat vederbörlig

ir det vanligt att barnen b jälper till med det de han. r j-åriga
Synnöoe är intresserad ar.t matlagning ocb bak och rB-åriga Margaretha, sorn ,sill
bli småskollärarinna bar stort handlag med barn säger beincs mör. Bilden aeder-

Hos t'amiljen Ezelius

Ia

gger

inte påståendet.

Ett har vi aIIa

gemensamt, vi nordbor: drömmen om
m a r e n. Knappt har de sista löven fallit så börjar den rumstera inom oss: drömmen, längtan till en n y vår, en n y somsom

mar. Genom höstens slagregn och dimma, genom vinterns kyla
och snömodd bär vi den med oss. Och när äntligen april kommer
med ljus i rymden är den stående frågan när två bekanta möts:
När ska du ha semester? Vart ska du på semestern?
Vi för vår del har riktat frågan till en av de många som inte
står antecknade på något företags semesterlista: mamman och
husmodern Kjellaug
Ezelius. Också hon och alla andra
malnmor om vars semesterrätt inget lagrum handlar bär naturligtvis på samma dröm som vi andra och söker planera för några
dagars eller veckors avkoppling. Om det finns någon möjlighet.
t.--

r0

-G-G"G

uppskattning av klenoden
- och fotografen hunnit ta ett par bilder
för'svinner hon snabbt ut till lekkamrater-

na igen. Och medan stora-systern,
Margareta, som är 18 år och går sisia
kiass i flickskolan, tar hand om lillungen får vi fru Ezelius att lämna
strykjärnet för en pratstund. Andca
flickan i ordningen, lS-åriga Synnöve.
håller på med bak i köket och gräddar en av de läckerheter hennes norsl<-

födda mor just vispat till och som
kallas ,krummekakerr.
Vi ber fru Kjellaug berätta om sina
semesterplaner.
- För någon semest.:r'
ska du väl ändå ha? säger vi och
tänker på att det är kanske ändå inle
så lätt att ordna när man har en 8
månaders baby. Och även om de två
äldsta är duktiga och klarar sej själi'a
så finns iu också 6-åringen där. Hon

Iotulnndr"
ska väl inte vara hemma i stan hela
sommaren? Kanske något feriehem för
henne?

fru Kjellaug, det har
- Nej, säger
jag
inte ens försökt. Antagligen skulle
det heller inte lyckas. Det finns ju
andra barn här i kvarteren som får
stanna hemma hela sommaren' Annies
lilla Iekkamrat exempelvis fick gå här
hela förra sommaren, därför att föräldrarna inte hade någon möjlighet ett

få ut henne på landet. Det är trist
när de käraste lekkamraterna är
borta . . .

Vi har vårt sommarparadis, sä- fru Kjellaug, även om den avger
koppling det ger mej inte är vad man
i vanlig mening kallar semester. Men
för barnen är det ett sannskyldigt paradis. Det ligger i Elverum, ca 16
mil från OsIo, i en härlig norsk natur,
där jag själv vuxit uPP och där mina
föräldrar har ett litet småbruk. Dit
reser jag med alla barnen och stannar
ett par månader. När min man hrlr
sina tre semesterveckor (i år blir det

bara två, för han har bYtt iobb) så
kommer han över. Han vet nämligen
inget bättre än att fiska och det finns
gott om fisk i älven.
I år hinner vi inte komma i våg
förrän i slutet av juni, men våren är
ju sen så jag hinner i tid till mitt

6-åringen Annic är myckct stolt öacr
lillasyitcrn Lena. N c rl a n : Kiellau'g
Ezelius t'öraldrahcm

i

Ehterum.

trots allt är det över

400 kronor som

vi måste skrapa samman till resan'
ni inte försökt få fria re,ior
- Har
för Synnöve och Annie?
-- Dels är inkomsten för hög, man
får inte ha mer än 5.700 i beskattningsbart för att få ferieresa för barneu'
dels fick vi till svar när vi härorir
året sökte att ferieresorna inte gäliet'
för resor utomlands. Så det så' Fiir
att få ihop till respengarna har jag
Iläst Lttt leka medan nt(tn t'år,

tänht:r

Annie som ska börja skolan i l:öst'

semesterjobb i alla fall: jobbet som
slåtterkarl därhemma. Det är ett tungt
arbete, men jag är stark och jag trivs
med det. På det sättet får mina barn
en härlig sommar och jag sjäIv avkoppling. Det underbaraste av aIIt tir
att jag siipper mat- och penningbekymren. Och för mina föräldrar är det

en stor glädje att ha barnen hos sej
andra barnbarn. Så dit
- de har inga resa så länge far och
kommer vi att
mor är i livet.

väl ganska dYra? El- Resorna blir
ler reser ni i bit? undrar vi. (Maken,
Karl Ezelius, är nämligen chaufför
till yrket.)
Inte har man råd att hålla bil
när man har så många barn och ska
klara det på en inkomst. Nej, vi reser
tå9. Barnen och jag reser tillsammans,
min make kommer senare när han får
sina två veckors semester. För barnen

och mej utnyttjar vi sYstemet mcd
familjebiljett, det blir billigast så, men

ll

tagit jobb med storstädning på kontor
nu på våren. Dels iir det hyggligt betalt för sådan städning
5 kr. i timman -_ dels är det sådant
arbete sorn
man får gora på lördagseftermiddagti'
och söndagar. Och dir tar min matl
och Margareta hand om de bägge

Vi

diskuteror:

B-klassbetyg

1't7
./'/

yngsta.

Just nu har flu Kjetlaug ocksii fulli,
sjå med att sy --- exAn-Ic'nstider nalkas.
I{on syr själv alla barnens kläcler och
det spelar naturligtvis en stor rol I fiir
familjens ekonomi.
Vi undrar vad den äldsta, Malgaret;.r,
som går ut sista klassen i flickskolan

nu i vår och är så innerligt häncli3=
med lillungen, ska slå sej på. Helst
vill hon b1i småskollärarinna, berätt"rr
hon, men då måste man ju ha stud:aten! På vår förvånade fråga om n:ir.
den bestämmelsen kom till svarar hon
att det är så ont om seminarieplats,:r:
att bara de sorn har studentbetyg

kor-r-r..

mer- in.

-- Till hösten fiil hon siika arbeLc
vid någon barninstitution så hon får
praktik, sen får vi se hur det går,
säger mamma Kjellaug, och tillägger.:
men i sommar ska hon med oss andra
hem till Elverum. Ja, till korna
och grisarna och katten och Tass, be-

kräftar lilla Annie och kilar förbi oss
in för att ta en titt på lillasyster.
På barnen Ezelius väntar sommar_

paradiset någonstans på norska ös1landet vid en ätv. Där finns de avhå[na morföräldrarna. Där finns en gam_
mal fyrbent vän som heter Tass och
förekommer pii en myckenhet av bilder i de album barnen släpar fram
för att visa svart på vitt hur under_
bart det är i deras sommarland. Inre

är det precis någon semester som vän-

tar deras mor .- men barnen får sin
sommar och det är för henne det vä_
sentliga. Och morföräldrarna förunnas
glädjen att ha dem alla hos sej.

Hur sommaren blir för Annies lilla
lekkamrat och de andra barnen som
stojar därutanför, det vet vi inte. Inre

ialla föräldrar har en förankring i
iandsbygden. Och de anslag som i år
står till barnavårdsnämndens förfogande för att hjäipa ensamma mödrars
barn och barn från familjer med svag
ekonomi till feriehem på landet
,je

anslagen är avsevärt lägre ån
de
vat: i fjol. Trots ökade omkostnad,:r.
Det innebär att rnånga, många

stoci<-

holmsbarn som innerligt väl skulle be-

höva komma ut på landet får stanna
i stan i sommar. Så har den borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus
bestämt.
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V.

S.

.t l1'.
/.!'ra

och

'),:i/i
'l/;ti

yrkeslrtbildning
JI ;tg irlrt nr;lti c,tl pl'liris1n 1rq1tr .jtrg
i-l giirna skulle vitja ta upp i Vi

Kvinnor:s diskussionsspalt. Dct
handlar om B-klassbarnen i skolan.
I sådana klasser grir barn soln av
en eller annarl anledning inte oi'kar
htinga med i en vanlig l<iass. Det iil
mesl nerviisa bai'n cllcl bar:n som
har nirgot liiltare handii<ap. Undcrvisningen i B-kl:rsserna är givetvis

viirdefuli fiil
sl<olan

iir

dess:r baln, meu nlirslr-rt sii visir,i- det sig att

dcn ut,giir en broms fiil vidare utbildning. Deras bety.q ;il R-n'u_irkla
och att komma in pir lliroverk eller
i cn yrkesskola med ett sådant bc1yg

rir

otåinirbart.

håilsavclelning. Drir

var det stopp,

hon hade ingen miijlighet att komma in där.
Jag hal en god vrin som

skcllär'are och

har_r.

iir yrkes-

påstiir att

den

hiir flickan skulle haft l;ittare att
kon-ima in pri yrkessliolan från en
ill-lnåin kl:rss iiven om hennes betyg

vl-ii'it lirglcl Han sägcl vidare att
enhetsskolan kanhända kan komma
irtt, innebära en förbättring för de
h:il barnen och det får vi innerligt

En av rnina v:ininnor hal cn dot1er som gick i en sådan klass. I
henrres full va:'dcl nerverna som

irclppas. B-klassbarnen försvinner
iu inte ur samhiiilsbilden i och med
att de slutar skolan, fast det verkar
som om sl<oliiverstyrelsen eller vem

krånglade. Flennes pappa dt'abbades

clet nu är som bestiimmer

av sviir sjukdom -- multipel

r.os

shle-

med åtföljande invalididet

och flickan blev orolig av att se honom förii.ndras p:i detta siitt. Hon
fick i<omma i en B-kiass, gick cien

husliga iinjen i 8;an och fir:k

fint

avgångsbctyg spcciellt

i

et1,

cle hus-

iiga ämncna. När hon slu1ul skolun

hiir saker, tror

Forts. fr. sia.

hela är så horribelt att man i
längsta vägrar att tro det. Hur

?

det
kan

siidant fir existera?
Ilär finns mycket ogjort. Och hiir

skuile kvinnoorganisationerna kunna
göra en ännu större insats. Varföi
inte en samfiilld aktion frain kvinnr:organisationerna för att få statsmal<terna att ändra på dessa verkligt skandalösa förhålianden? Det skulle kunna
bli ett gott stöd för de handikappades
egna organisationer som på frivillighetens väg utför ett storartat arbete.
Ökade statsbidrag till dessa organisationer skuile belyda stor hjälp för
många. De 20.000 kronor som staten
anslår åt De Vanföras Riksförbund är
i sanning en blygsam skärv"

siidana

Det skulle vara intressant om det
funnes någon bland Vi Kvinnors Iäsarinnor som har erfarenhet av det
hiir problemct och som kunde ge
besked om hr;r det kommer att bli

i samband med enhetsskolans

ee-

nomförande.

scikte hon till yrkesskoians hus-

En uppenbor brist

i

det!

Ingegerd

Håilften av min arbetstid går ;it
till- att tigga ihop medel för vår verk-

samhet, yttrade en av DVR:s ombudsmän. Och där har vi hela detta problem som i ett nötskal. Det som skall
göras efter att den egeniliga sjukvårdcn gjort sitt, det överlåtes åt fri-

villiga krafter. Här är en brist i vår:
fina socialvård, en brist som vi måste
se till att få avskaffad.

Vi måste få en sådan ordning att
stat och kommun träder in och gör
dct som i detta stycke måste vara
samhällets självklara plikt. Först då
kan vi räkna med att kunna mildia
något av den tragik som skymtar bakom svaren i SVCK:s enkät.

BIRGIT JANSSON

flickan fick öroninflammation för några veckor sedan och får inte besöka
daghemmet. Fru Johansson har fått en
väninna att ta hand om fiickan och
vårda henne för sjukdomen, men det
kostar B kr. om dagen och genast .ir
alla ekonomiska kalkyler omkullkastade. Det drar ut på tiden och flickan

Mtinntskor iag mött:

Hut ska det

9å fot

nu

blir inte bra igen

ftu

kanske är det

rnamma som fattas henne. Nu :it' del,
bara minstingen som fortfarande verkar lugn och trygg och fru Johanssoirs

Johansson ?

säkerhet bi;rjar ta slut. Nu åir hon

rädd för att hela hennes optimistiska
program inte ska hålla och att hon
ska bli tvungen att kapitulera och att
hela hennes självständighetsaktion iör
sig och barnen ska bli omintetgiord.

När hon är lycklig och strävar t'ör

ff t., Vera Jclhansson är 30 o1, lifr-:n
och spenslig, och har vaknat UPP
till ett nytt liv i januari m:inad 1958'
Hon kämpar tappert och vill så gärna
lyckas med vad hon har föresatt si;;,
men nog tycker jag att hon har sihtat
för högt den här gången, hur beundransvärda än hennes ambitioner är.
Fru Johansson gifte sig tidigt och

kom blåögd och optimistisk in i ctt
äktenskap, som verkade bra På alla

sätt och tycktes ha goda förutsättningar
att stå rycken f ör alla påfrestning:tr'

Efter någon tid tYckte hon nog rtt

mannen hade en del konstiga drag, men
fäste inte så stort avseende vid det och
trodde det bara var tillfälligheter. Men
hon fick en hård skola, mannen visade

alltmer sjukliga drag, som blev fullkomligt förödande på allt familjeliv och

Iilla fru Vera värnade så gott hon kunde om sig och sina tre småttingar.
Hon levde i namnlös skräck under
flera år och visste inte vad hon skulle

ta sig till med sin allt underligare

ocir

bråkigare make. Hon gick faktiskt och
var rädd för sitt och sina barns liv,
men vågade inte söka stöd och hjälir
någonstans. Nu var det inte så att
mannen scip eller slarvade med pengar'
och då tyckte fru Vera att ingen kunCe

förstå hennes situation och dessutotn

vågade hon inte för mannen att så
mycket som nämna om sin förtvivlan.
En vacker dag sPrack det helt och
hållet för Johansson och han hamnade
på sjukhus och där visade det sig att
Johansson skulle komma att få stanna
ett bra tag. Fru Johansson andades ttt

ett tag och såg nu äntligen chansen
att bli befriad från sina barns far
och hela familjens plågoande. Hon
sökte skilsmässa och fick det och i
januari i år tog hon plats på ett ko:rtor. Hon arbetar tappert och målmedvetet varje dag, och räknar med att
försörja sig och barnen med det lilla
bidrag som hon kan få ut av underhållet från mannen. Hon har tre småttingar, alla under skolåldern, dom vel'kar snäIla och rätt lugna på ytan ocir
har utan att protestera funnit sig i
att vistas på daghem varenda dag. Fnt

Vera har iämnat dem klockan B

;cå

morgonen, åkt till sitt jobb, som slutar
kl. 17, iikt direkt och hämtat barnen
kl. halv 6 och sedan försökt att sköta

om dem och deras kläder På kvälIarna.

Ja, nog blir jag trött, och visst blir
det för lite sömn, men det är så ljuv-

ligt skönt att vara befriad från allt
tryck, så livet tillsammans med mina
små tycker jag ändå är underbart. Så
sa fru Johansson för en månad sedatt,
då tyckte hon fortfarande att hon
skulle orka med allt. Men nu har dr:t
börjat. 6-åringen magrar och blir allt
pirrigare
fel är det på ho- något
nom. Hon måste ta ledigt från arbet,:t
och gå tilt läkare för att få honom
undersökt. Pojken vantrivs och är vår-

trött, sviter efter många och långa
småförkylningar. Så blir det inköp av
mediciner och dåligt samvete för
mamma, som för första gången börjar
fundera över om barnen har det så
bra som det utåt sett verkar. Mellan-

sina barn och vill vara en duktig mor,
så börjar barnen protestera och visar
tydligt att dom inte alis är tillfrecls
mecl sin duktiga mamma.
Ännr-r har inte fru Johansson gclt
tappt, hon hoppas tlltjämt att barnens
besvärligheter iir av tillfäliig natur
och bara det blir sommar och de får
komma ut på landet och få sol och
utevistelse, så blir allt som förr igen.
Hon hoppas få hem sina ungar glada

och muntra och att hon ska kunna
fortsätta med sitt jobb och vara ekonomiskt oberoende.

Själv är jag ytterst tveksam. Kan
fru Vera Johansson klara detta utan
att barnen får sitta emellan är hon
ett mer än vanligt fenomen. Ännu .;å
Iänge kan vi bara önska henne lYcka
till och hoppas på det bästa både för
henne och barnen.

KARNA NILSSON-MULLER

Kontcrkt med de
gcrmlcl
En söndag härförleden besökte SKVavdelningen i Hällefors ortens åIderdomshem Norrgården. Man hade rustat sig väl för besöket: hembakt kaffebröd och tårtor och blommor i mängd.
Och så slumpade det sig så väl att det
blev en riktig födelsedagsfest, ty just
den dagen fyllde en av pensionärerna,
fru Huida Eriksson, 71 år. Och naturligtvis blev hon hyllad med sång.
och
Det var inte första gången

blir säkert heller inte den sista
som vår livaktiga avdelning i HälIefors drar till Norrgården för att be-

söka de gamla. Syster Thyra, Norrgårdens föreståndarinna, underströk också betydelsen av sådana besök när hon
på de gamlas vägnar tackade. De gam-

la behöver kontakten med de Yngre
generationerna, sade hon. Hon kunde
ha tillagt att också för de yngre är'
denna kontakt mycket värdefuil.

r3

Kärl"kens virus
En

Patty, ja. Hon är väldigt söt.
- Hon
har varit det, menar du. Nu
-heter hon Dolores. Dolores, viskade

han framför sig som en döende gladiator. Därefter
sa han
kom
- fördehennes
högväIborne -släkting och
henne

bort. Begriper du något?
naturligtvis, Annabel
- Jå,
Känner du familjen?

crmerikcLntk historict

Lee.

- Det är en dikt, sa hon. Annabel
- känner jag. Det var hennes högLee

välborne släkting Marvin menade.
I{err Burney tittade något förvirrad
in i rummet. På det där sättet har-

han då aldrig- burit sej åt fcirr. Vet
du, jag tror att det är något fel med
pojken. Han borde gå till doktorn.

_ \ /ill du åka med, Marvin? Bilen
V stannade vid trottoarkanten.
Den unge mannen såg för-

Kanske vi borde skicka honom till någon internatskola? undrade herr Bur-

vånad på den frågande.

ney.

doktor Trench, tack så
- Gärna,
mycket!
Han hoppade in i framsätet.
- Jag antar att skolan är slut om
en månad. inte sant?

Vi måste söka bli bekanta med

Är det möjligt? Marvin stirrade
på- kilometervisaren framför sig.
Hon glider i skönhet, som i natten Gör hon det, Marvin?
-Marvin
såg upp. -- Sa ni något, doktor Trench?
något särskitt.
-LiteInte
senare sa han:
- Vart ska du,
Marvin?

knogarna.

Trench stannad.e vid
- Nå? Doktor
trottoarkanten.
Det är ju ert hus, inte
sant? Där står ju din mamma vid trap_

pan. God dag, fru Burney.

Han vinkade. Fru Burney betraktade
sin son som kom springande över gräs_
mattan och skulle uppför trappan.
kommer det sej att du åker
- Hur
med
doktor Trench?
Med vad?
- Med
vem? rättade hon.
- Ja,
med vem. Han gick in i rum_
met och ställde sej att stirra ut ge_

nom fönstret.

Fru Burney tog upp hans rock från

golvet.
klippas.
- Gräsmattan behöver
Gräsklippningsmaskinen
står i grann_
huset, bakom Walcotts garage.
Jaha, sa Marvin.
-Några
minuter senare fann hon ho_

nom sittande på trappan framför hu_
set.
- Kunde du inte hitta gräsklipp_

ningsmaskinen?

Jag har inte sett den, sa han. Be_

- du den?
höver

Hon tog snöskoveln ur handen på
- Du hittar den bakom Wal_
cotts garage.
Fint , sa han där ska jag leta ef_
ter- den först.
Snart hörde hon ute i köket det en_
honom.
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måste

hennes

föräldrar, bjuda dem på middag någon
dag och sånt. En tämligen tråkig histora det här.
-. Ta det inte så hårt. Hon reser väl

antagligen snart.
- Jag önskade mej alltid en son,

herr Burney. Om jag kunde

varför?

sa

begripa

Han är något splittrad, sa fru
frånvarande. Bli
- och lite
inte så upphetsad
för det.
pojkens tillstånd är allvar_
- Nehei,
ligt,
han är inte normal. Han
Burney,

vet inte. Hem kanske?
- Jag
Jag har ett sjukbesök i närheten
där du bor.
Marvin nickade. Först sedan de tillryggalagt några kilometer talade han
igen.
Hon rev ner en linjal från

min bänk, det var den sista timmen, sa
han.
Det var gott om plats så hon
kunde- komma förbi bänken, men hon
kastade min linjal på golvet.
sånt kan väl hända.
- Nåja,
När jag böjde mej ner för att ta
upp den trampade hon mej på handen.
Jag kunde höra hur det knakade i

Jag undrar om vi inte

- ett öga på honom. Kanske är det
hålla
bättre att finna sej i den där Dolores.

vankad.e

toniga surrandet från gräsklipparen.
En halvtimme senare kom herr Burnev
hem.

att pojken tjänar en slant, sa
- Fint
han.
Hur mycket betalar Walcott?
frågade hon. Varför
- Walcott?
skulle
Walcott betala Marvin för att
han klipper vår gräsmatta?
Herr Burney skakade på huvudet.
Och jag som trodde att han ville maska, för han går fram och tillbaka oavbrutet över samma sträng med gräs
därborta på Walcotts gräsmatta.
och hämta hem honom, sa
- Gå
hon.
Kvällsmaten är färdig. Och se
tiII att han låter gräsklipparen bli kvar

därborta.

Kvällsmaten avåts i lugn och ro. Fru
Burney var just färdig med disken när
hennes man kom ut i köket. Hon väntade medan han gick fram och tillbaka
på golvet, smakade på en kex, knyckte en oliv. Var är Marvin, frågade

Inne i rummet. Han betraktade
tankfullt
diskvattnet.
Han sitter där
med en smörgås. Han- äter den emellertid inte, han bara tittar på den. Han
hon.

stirrar på den . . .

Såå?
- Ja,
han har fått den hos en eller
annan
som heter Dolores.
Herr Burney tog en handduk och

biirjade torka disk.
En smörgås med hackat ägg, så
- fyra-fem
där
dagar gammal. Känner

vi någon som heter Dolores? Jag trodde han var intresserad av den där Stevens jänta?

omkring i rummet

nyss och kom atr
sparka till den gamla kistan. Vet du
vad han sa? Ursiikta mej, sa han. Till

den gamla maskätna kistan.

Fru Burney såg inträngande på

man.

(Forts.

sin

fr, si,d,. 18)
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N vinnans liitta Plats är i hemme-"
hal varit l<jsen i Itaiien betydligt
längre än hos oss. Om man fragat'
efter anledningen blil viil svaret f<jr'it
och främst katolicismen, som alitid i
hög glad belonat de >kvinnliga' dygderna och inte gärna sett >lärda) ocil
,styrande, kvinnor irtminstone inte
utanför klostermurarna. dtir undant.rg
ju utan allt för stark motvilja tycks
ha gjorts. Flickornas uppfostran ha''
helt inriktats på äktenskapet; studiet'
och annan utbiidning för Yrket har
varit undantag. Och sä är det väi i
stort sett fortfarande, fast en fiirändring gradvis htiller pu att ske. Så har
studentskornas antal vid universitet.:n
stigit till 30 proc., för 30 år sedan virr
det 13 proc. Det är sotn lärare, i biblit'rtek och i museer som kvinnorna mest
slagit lgenom. Övriga fakulteter står
iippna för dem, men de kan inte bli
domare (utom vid ungdomsdomstolai')
och inte söka sig in På den diPlomatiska banan. Gammal sed gör att det
är svårt för kvinnan att öppna praKtik både som läkare och advokat. De
kvinnliga läkarna Iär vara påfallancle
få och de flesta har specialiserat si3
på barnsjukdomar. HuvudParten av
socialvård.en (barnavård - sjukvård hjäIparbete av olika slag) som drar
till sig så många unga kvinnor i vårt
land, Iigger under kYrkan, och vägen
dit går i regel genom klostret'

Kvinnoföreningor i somorbete för likolönen
>Den kvinnliga arbetaren har samma rättigheter och i förhåliande till

arbetet samma ersättning som tillkommer mannen), heter det i författning-

€D, men i Italien som

annorstädes

tycks kvinnorna ha fått erfara att l:tgens ord är tänjbara i tiilämpningert'
Det klagas över att kvinnorna håI1:s

kvar i underordnade befattningar och
att man inom industri och jordbruk
utnyttjar varje fiirevändning fcir att

ge

Vicl en hont'erens den t6 mars, anordnad aa aårt italienska systt'rt'.örbund. som ctt
led i kampen ntot atombet,äprirgrr,.arttackades,en grupP u.nga ldtionalkladda t'li.;som t'örbundtt
kir för iocla insattq i dti irtä*lirgskomponi t'a/ Ål'geriels t'olh
'ii""åiaå";Z[ii"i'aetar
d7) Italien. K"ont'erensen'sont 1a"ml1de, s ooo (ellagare ba,lc
föreuatts o, ,o.ooo- Åa,ii. Sittandc längst t. u. ses Rosetta.L.ongo, kainn.ot'.örbutt'irl,',*'ir"irottiiri,rrrii' ocb irledrid lirnn, Ada Alessandrini- från t'örbundt'ts
sekretariat.

dem mindre betalt iin män i samma
arbete. Förliden sommar blev Inter-

nationella arbetsorganisationens konvention om lika lön lag i Italien, men
fortfarande är löneskillnaden mellan
kvinnor och män På många håll ganska stor. Sei t. ex. uppgår den inom
textilen till 13--25 proc., inom födoämnesindustrin 13-24 proc. och inom
jordbruket hela 30 proc' I höstas hölls
en studiekonferens i Milano över ämnet Lika Iön för lika arbete med utredande och belYsande föredrag av
kvinnliga och manliga talare' I initiativkommitt6n satt representanter för
12 kvinnoföreningar, flertalet med ioternationell anslutning. Den arbetar
lu.u vidare som permanent kommitt6

med uppgift att sprida upplysning om
kvinnors rätt till likalön samt vidta
andra lämpliga åtgärder för att kvinnor inom olika arbetsområden ska
komma i åtnjutande av de rättigheter
som lagen stadgar. Italienska kvinnors
förening - den stora och omfattande
som tog
motsvarigheten till SKV
upp likalönsfrågan redan 1953, häIsar
d.enna utveckling med stor glädje'
Något som i hög grad inverkar På
kvinnornas yrkesarbete är naturligtvis

den stora arbetslösheten. Av Italiens
48 miljoner invånare - varav drYgt
hälften är kvinnor -_ är c:a 2 mi1j.
konstant arbetslösa och många har arbete endast någon tid av året.

Så lanns det exemPelvis år
120.000

1954

folkskollärare utan anställning,

till stor del På grund av bristen På
skollokaler på öarna och i Syditalien'
Vid anställning av lärare finns en bestämmelse att gäiier valet manlig och
kvinntig sökande med samma meriter,
går platsen till mannen om han är
familjeförsörjare, och det är en regel
som väl tiliämpas också på andra områden även om den ej finns särskilt
angiven.

Omöiligt

få skilsmösso

Den stora mängden kvinnor är dock
husmödrar av äldre tYP, som helt går
upp i arbetet för hem och barn. Men
också de har sina allvariiga problem'
Jag tänker främst på omöjligheten att
upplösa ett äktenskap och på de stora
barnflockarna. Har skilsmässorna sina
stora vanskligheter, så har det oupplösliga äktenskapet också sina, det
framgår med kusiig tydlighet' när man
Iäser förslaget av en deputerad enligt
vilket skilsmässa i vissa fall borCe
kunna tillåtas. De fall han anför är:
om den ena maken är dömd till fängelse 15 år eller mer, om han försökt
mörda den andra, om han övergivit
hemmet och icke tåtit höra av sig På
15 år, om han anses lida av obotlig
sinnessjukdom och rarit på vårdanstalt fem år eller längre. Även detta

(Forts. å, sid.
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Barnerrs egna sidon:

f,pen oclo Lotternq,
En saga från Västafrika
r alla länder berättar mammorna sagor för sina småbarn. och
naturligtvis handlar sagorn& ofta om djur som barnen känner
till eller som de hört talas om och sett bilder av. Den här sagan
är en av de många som mammor långt borta i västafrika berättar för sina barn. Där har de katter precis som vi har här
men de har också andra djur som vi bara kan få se på Skanserr.

till exempel apor och papegojor. och om hur en apa lurade tvö
små katter handlar den här historien.
li
I n gång' hade två katter knyckt en
bit ost i byn.
>Låt mej få dela ostbiten i två delar>, föreslog den ena katten.
>Det skulle allt passa dej det!>

sa

den andre. >Nähä, vi går helire

til1

den kloka apan, hon får dela ostbiten

åt

skulle dela clen och clet vole rnyckct
iIla.>

l----'r

ta, så att ingen orätt sker mot någon

av

er.>

Och apan fortsatte att bita av styc_
ken av den större biten tills den var
änu mindre än den lilla biten.

uAj-aj, det är nu inte riktigt rätt_

oss.,

Sagt och gjort. Katterna str)rang iu
i skogen och bad apan soln satt och
vilade på en gren att hon skulle slita

>Där ser du nu! Det är din glupskhet som är skuld till alltsammans!> r;a
den första katten förebrående till den

andre. ,Sa jag inte till dej att jag
själv skulle dela osten? Nu får ingen

av oss någonting.>
Under tiden hade apan blivit färdig
med osten. Alitihopa var uppätet. Hon
petade sej i tänderna med en liten av-

bluten kvist och sa till

l<atterna:

,Gri ntr hem, mina kära viinner, ocll
liom ihåg en gång fcir alla: att stjäla
Iönar sej inte.>
Två små bedrövade katter gick slotirjrade tillbaka hem titl byn. Alla fåg-

tvisten mellan dem och dela ostbiten

mitt itu.
>Det vill jag gärna göra>, sa apan
med viktig min. >Ta hit ostbiten
bara!>

lar och alla fyrfota djur skrattade ,it

Apan fick osLbiten, vände den och
luktade på den från alla sidor. Sedan

tade så hejdlöst att hon trillade ner

dem. Och den gamla papegojan skrat-

från trädet.

bröt hon den i tvår delar: en störle
och en mindre del.
,,Nähä, det duger inte, det skulle

L)"llpo jketr

vara orättvist>, sa apan och bet av
ett stycke på den större biten.
>Men högtärade Apa, vad tar ni er
till?, skrek katterna alldeles förfä-

lr LJorsn,,

En pojke gick i vall med sin hjorcl
strax utanför byn. En dag fick han
lust att driva skoj med folket i byn
och skrek av alla krafter:
Vargen

rade.

kommer! Vargen kommer!
Folk kom springande tilt hans hjälp,
men där var ingen varg och pojken

>Varför skriker ni så, era små dumsnutar>, sa apan och tuggade lugnt.
>Jag gör det ju bara för ert eget bäs-

bara skrattade åt dem.

vist ändå>, sa hon och började bita av
det andra stycket. Ifon var nämligen
stormförtjust i ost!
Nu råkade katterna i full förtvivlan.
>Högtärade Apa>, jamade de med
klagande röst, >ge oss tillbaka vårarn

ost, vi vill hellre dela den själval>
"Då sl<ulle ni inte ha kommit tilt mej

med den först>, sa äpan och stoppade
så mycket ost i munnen att kinderna
såg ut som ballonger. >Förresten skulle

ni bara råka i slagsmål om ni själva
16

oc

En tid senare gjorde pojken om
samma historia och bara skrattade när
folket kom rusande för att hjälpa. Det
upprepades flera gånger.
Men så en dag på hösten hände det

verkligen att vargen kom. Förfärad
började pojken skrika:
Vargen är

hd.r, kom och hjäIp mej!

-

Men folket i byn tänkte:
Änej,
han vill bara lura oss, nu som -så många gånger förr. Han får stå där och

hojta.

Innan pojken hunnit fram till byn
och de vuxna förstått att det denna
gången var fara å färde hade vargen
redan rivit några av de fetaste fåren.

t/

J; It o.h K=

L) l'Ly

bru ött ta till sommatdugar
i

Krrseti

L)ttt

''

,rrl

(l t)

KRISTINA

UGNSTEKT F'ALUKORV

Man drar skinnet av kolven, lägger

Det värsta är: att kariar blir sri
hungriga på landet - de skriker l:rt
mat jämtl hörde vi på skärgår'dsbåten
en ung fru beklaga sej för en bekant'
Bredvid *satt han som tYdligen vaf
skuld till bekymret. Han såg inte det
ringaste skuldmedveten ut, f<jrklaraiic

bara lakoniskt att >när sv;irmorsan
inte är med får man inte mat i livet>.
Jojo, den äldre generationen tar det
nog mera omständligt med matlagning-

en. Men nog är det för tokigt oln
husmodern ska stå vid spisen (eIIer
fotogenköketl) och diskbaljan för jätnnan när man far ut till sommarstugan'
Här om någonsin bör' väi familjemedIemmarna hjäipas åt så att också husrnodern får koppla av. F ramför allt
tnatlagningeu'
måste man f iirenkla
Det gäller för övrigt. autingen tnan jii'
lycklig ägare till en sommarstuga eller
håller till i stan. Sommaren är mlnsann så kort att man måste söka fu
ut så mycket som mrijligt av den.
Konserver av olika slag är behäudiga att ta tili, men är familjen stor
blir det naturligtvis dyrale än med
färskvaror.

En sak som är utmtirkt att ta till
och som åtminstone alla manfolk 'il
förtjusta i år den salta sillen. Med
tanke på att islandssillen brukar varr
svår för att inte såiga omöjiig att Ii
tag i framåt midsommar kan det nog
Iöna sej att i tid köpa en 5- eller l0kiloskagge om man bara har iryggliga
förvaringsmöjligheter. När den färska
potatisen kommer är man överiycklig
över att ha bra sill till deu.
Hiir några varianter på sillrätter.
ÄNGKOKT SILL

är en iäckerhet tiII ftirsk potatis. Men
den måste vara väI urvattnad. Vattna

ur clen ett dYgn, hal ni inte tid med
det så byt vatten f lera gånger. Detr
befrias från skinn och ben och fileerna lägges i en form eller rund karott som passar att sätta över potatisgrytan. Lägg På rikligt med smijreller margarinklickar och desslikes
rikligt med dillkvistar, Iägg ett lock

derr i eldfast fol-m eller llingpanna'
bueder senap ö'ler den, strör pei litet
skorpmjiil och liä1ler ett glas pilsnel
kting den -. och sii in i vill'm ugn (250
g,r'.) tills den lirtt liilg ot:h blivit litet
linaprig. Os civcl pilsnern iblartd.

eller en tallrik över och sätt formen
som ett lock över potatisgrytan' Niir
potatisen är mjuk är också sillen fätrclig. Det smakar underbart. (TilI denna
rätt passar ocksir fladensiilen bra)'
SILL MED PIKANTSÄS
Vattna ttr islanclssill, befria den frein
skinn och ben och skär den i jämna
bitar:. Gör en t.iock sås av 1 msk färcliglagad senap, 1 msk socker och 1 msk
vinirger, 'u'iil blandat, och tilisätt droppvis 4 msk olja. Smaksritt med peppar

och bred sii såsen iiver sillen' Strri

UGNSTEITTA, FYLLDA
ISTERBAND
är verkligt gott. Skär en skåra

i ister-

banden längsmed och Placera dem
med skårorna uppåt i eldfast form
eiier på ett fat. Lägg i varje skåra
1 rnsk finhackad rödlök, 1 msk finhackad ättiksgurka och 1 msk hackad

persilja. Sätt in korven i varm ugn
att sLeka tills den fått färg, det tar
ca 10 min. Nykokt potatis c-ller stuvird spenat selveras f ill.

likligt med tunna skivol av purjolöli
ijver ellel garnera tned dillhvistar'
StäIl anrättningen kallt en stund innan
den serveras till nYkokt Potatis'

är'finare än falukorven och därför dy-

SILL PÄ SALLADVIS
\rattna ur si.llen över natten, r'ensa
bort skinn och ben och skär (eller
klipp) fil6ernii i smala strimlor rätt
iiver. Brecl ut sillstrimlorna över ett

l<Iickar av smör och strör lite fint

fat så att det blir helt täckt. Stri)
seclan på: elt lager finhackad rcidlök,
ett lager hackat hårdkokt ägg, ett la-

ger finhackad iittiksgurl<a, gärna också
trirningar av stekt kött eller tunga om

ni har det, ett lager hackad inlagd
rödbeta och slutligen hackad dill eller

persilja. Täck över anrättningen med
majonnäs blandad med gråiddfil eller

tiock sur grädde' Garnera med tunna
lbkringar och små dillkvistar' Får stå
l<allt en stund f öre serveringen. Nykokt potatis till.
åe

Korv är också behi-indigt att ta till
och det brukar alla ungar tYcka om'
Den kiira falukorven kommer väl oftast på bordet stekt i skivor eller trfr-

gon grling i kokt form och

serveracl

med pepparlotssås. Har man tillgång
till ugn kan man få den litet festIigare, ett slags )annorlundakorv' fijr'
att anvåinda ett aktuellt uttryck.

MEDISI'ERKORV

rare. Men god är den! Här en ugnsrätt
på medisterkorv: Sklvor av korv och
oskalade äpplen iägges i en eldfast
form, helst lite på kant med varandra'
Man strör över persilja, tomatsås och

skorpmjöI överst. Sättes i medelvartn
ugn och får stå tills äpplena mjuknat
och r'åtten firtt vacker fåirg.
POTA'IISSALLAD

fint till pilsnerkorv eller kalit
kott. Men vet ni att den blir allra

passar

bäst om man gör den medan potatisetr

är vat'm, då drar den åt sig såsetr
bästl Koka Potatisen med skalet P:t,
skala och skär den tnedan den iir'
varm, tiilsätt genast såsen, och ståIi
anrättningen kallt. Här några varialter på sås till potatissallad: Sur grädde
tillsatt med kummin och citronsait;
sur grädde tillsatt med vinäger ocir
hackad färsk clragon; majonnäs blandad med sur grädcle och smaksatt med
paprika, curry eller senap; vanlig vtnägrettsås, gjord på 1 del vinäger, 3
delar olja, salt, peppar' ganska myck':t

senap och gärna tillsatt med hackat
ägg, kapris och hackad Persilja.
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(Forts. fr. sit| lS)
Itolien . . .
synnerligen >rimliga> förslag strandade på den katolska uppfattningen av
äktenskapet som oupplösIigt sakrament.

En grupp kvinnor som har det särskilt svårt är de ogifta mrjdrarna. I
Itaiien föds årligen
utom äktenskapet

ä 50.000 barn
c:a 5 proc av alla

45.000

födda. Deras mödrar
befinner sig
ungefär i samma ställning som den
ogifta modern i vårt land för 50 år
sedan. Hon har dragit skam över sig
själv och sin familj och skulle fadern
vägra att betala understöd har hon
mycket små utsikter att med lagens

hjälp tilltvinga sig ett dyiikt. Hjälp
från det allmänna utmätes synnerligen
sparsamt
det gäller ju att inte upp-

-

muntra >synden>.

Om det ännu inte lyckats att för'bättra de ensamma modrarnas ställning, står ett annat önskemål för vilket kvinnor (och naturligtvis även
många män) tappert kämpat inför sitt
förverkligande. En Iiten notis i vår'a
svenska tidningar meddelade för någon
månad sedan att parlamentet beslutart
att de av staten godkända bordellerna

skall stängas. Det är främst en kvinna, senator Lina Merlin, som efter år
av intensivt arbete lyckats genomdriva
detta.

de ouppliisliga äktenskapen, är de stora barnkullarna, särskilt i det fattiga
Syditalien. Också här står den katolska kyrkan bakom. Upplysning om
effektiv födelsekontroll får ej förekomma. Det enda medgivande sorn
givs från kyrkans håll är avhållsamhet

och rätt för katoliker att iaktta

de

s. k. säkra dagarna
en metod sorn
av läkare lär betraktas
som ytterst
osäker. Befolkningen ökar med c'a
400.000 om året och så växer obevel<ligt de arbetslösas stora skara. Vill<a
oerhörda krav som stäils på mödrar
i B-10 barnsfamiljer, när priserna
ständigt stiger och inkomsterna är små

-pastkanske inga alls - behöver knapantydas. Ändå möter man i Itali,:n
en sammanhållning inom familjerna
och en kärlek till barnen * de egna
och andras
- vartill vi inte visar nå-

got motstycke.
Man bör kanske inte heller glömma,
att katolicismen med sin för vårt nykrrare tänkande obegripliga inställning

tilI vissa socialreformer för stora delar
av italienska folket är en levande kraft,

som ger styrka att bära svårigheter,
och ger innerlighet och färg åt livet.

Att en uppfattning om kvinnornas

ber-

tydelse som samhällsmedborgare också
där håiler på att tränga sig fram är
uppenbart. Och det kommer att ha en

iin

oerhörd betvdelse' srcNE FREDHOLM

ekens yirus (Forts. fr. si,d. 14)
Tänk dej nu lite tillbaka i tiden.
- har
ju varit ung och känslig själv
Du

där
sa- fru Burney. Hans föräldrar var

Ett problem, kanske ännu större
Körf

en gång

Låt oss hålla oss
det vi talar
- sa herr Burney. till
om,
Han har ailtid
varit en förnuftig pojke, Marvin, och

vi har ju gjort allt för honom,

passat

upp så inte tänderna blev skeva, Iåtit

honom gå i dansskola, sparat pengar
så vi kunde hålla honom i läroverket.
Det är frjrfärligt otacksamt av ho- att gå och förälska
nom
sej efter allt
vi gjort för honom, menar du?
Jag är bara ledsen
att han
- mista vett och sansöver
ska
för en jäntunges skull. På det sättet blir han ju
inte färdig med sin skola. Han kom-

mer antagligen att hals över huvud
gifta sej och har naturligtvis inga utsikter att få en god ställning. Han tror

kanske han kan livnära hustru

och

barn med gräsklippningsmaskinen
Han såg på sin hustru:
Vad skrattar du åt?
Jag kom bara att tänka på en pojke- jag kände när jag gick i mellanskolan, sa hon. En gång kom han in i vår
klass när vi höll på med hushållsundervisni.ng och trodde det var samhällslära vi höll på med. Han gick till
och med upp i examen .
Såna typer kan man alttid råka
- men
på,
våran Marvin kommer från
en bra familj.

IB

Det gjorde den

pojken också,

mycket samvetsgranna. En gång ringde de titl och med till polisen när
pojken inte kommit hem vid midnatt.
De fann honom utanför huset där en
fiicka bodde. Regnet strömmade ner
och där stod han med en gitarr i handen.

Herr Burney hostade.

Nåja. Egent-

ligen stod jag där inte.- Jag gick bara

förbi, ganska långsamt förstås. Och det

var inget regn att tala om, bara en liten skur

Den löste upp limmet i din gitarr,
berättade
din syster för mej. Gitarren
upplöstes i sina beståndsdelar nästa
dag.

Jag trodde vi talade om Marvin,

sa- herr Burney. Marvin och Dolores.
Ja, Dolores. Jag frestas alltid att
kalla
henne Geraldine. Är det inte

komiskt? Jag tror inte de liknar var-

andra något särskilt. Du har säkert
inte glömt Geraldine. Hon fnissade
alltid och hade lugg i pannan.
Han skakade på huvudet:
Jag har
aldrig hört talas om henne. Jag hoppas att du inte tror att
- var mitt
det
fönster du stod inunder
med din blöta gitarr?
Han såg häpen ut.
- Var det inte
ditt? frågade han.
Hans hustru bara såg lugnt på honom.

-

Jag förstår. Han skakade tank-

ilIalatiblornrnan
är en indonesisk nationalsymbol, V år
systerorgdnisation i Indonesien
Gerraani
har nära Too.oao medlemmar.
På deras t'lagga ser ?nan malatiblomman
mot en blå balegrund, t'redens t'ärS.
Blomman har en bnopp sont symboliserar barnen, stjälkens blad är livets,
bainnorörelsens symbol. De indonesisha

kainnornas kära malatiblomma som alltid prytt deras saarta, silkesmjuka hår,
är nu symbolen t'ör deras mod ocb härtt'örelse när de kämpar t'ör att själaa I,i
bestämma öaer sitt lizt.

fullt på huvudet och började plocka in
tallrikarna i skåpet.
Geraldine, ja?
Han nickade igen och- 1og.
ska vi inte bekymra oss så
- Då för
mycket
Marvin. Nej, det är ingen
orsak till bekymmer. Vem vet, kanske

Geraldine är den rätta för honom.
sa fru Burney.
- Dolores,
Varför ska vi blanda oss i det här,
sa han. Kära du, det är ju vår, oskuldens, skrattets och de fantastiska
drömmarnas tid. Ja,
fortsatte han
längtans och de krossade
hjärtanas
tid, med allt som hör ungdomen till.
Hans röst var fylld av minnen när
han fortsatte:
är en iycklig tid.
- Det
När den en gång
är förbi kommer den

aldrig mer igen.
det är så riktigt, sa fru Bur- Ja,
ney,
Och det är kanske det lyckligaste av alltihop.
(övers. från engelskan.)
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21. Kan vrede vara
23. Paus
25. Inte bra

26. Snabb
27. Brukar man utställningar
28. Ryskt pojknamn
30. Hiir ihop med hoppet och kärleken
32. Blomma

31. Ett finare slags skrivning
35. Brukar man väI göra i familjen om
viktiga ting
37. Blandfolk

38. Kan man fa av skräck
41. Faglar men ocksir ntivat'
43. I fotbollslaget
41. Mer än dålig
45. Kan var-a bade grat och gt'imas
47. Marsflicka
48. Brukar man sin fiida
49. Man och kan han heta
Lösningarna skail vara oss tillhanda
senast den 1 augusti. De tre fijrst öpp-

nade rritta iösningarna belönas med
bokpris. Mär'l< kuvertet ,Korsord nr 5,.
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?o

40.

Iti rj ungar'

Modekung, numefa avliden
Flicknamn
Kan man gi)ra av fasa
Sådana biir långre framiit aftonen
Fiil tanken tiil det gamLa Hellas

2. Ägnar sig djuruppfödale åt
1. Biir man inte komma i
5. Gustav den tredje
6. Inte detsamma
7. Är många verser
8. Den främste bland asar
9. Är resten
13. Finns väl många i Hollywood
16. Bör det vara i det man säget'
19. Ett slags fångstredskaP

Lösning till Korsord nr4
PRISTAGARE:
1:a pris: Olle Olsson, Fcireningsgatan
27.

Kiruna

C.

2'.a pris: Margit Engvall. Box 744.
Arvidsjaur.
3:e pris: Eva Gustavsson, Kilsgatan
10. Göteborg C.

Gallupundersöknitg

Vill vi inte fa som lön
VilI man resuitat
Flicknamn. inte sir vanligt nu fijr
tiden

42. Utstå smärta
14. Milrngen sådan faller- till julen
46. Kniv. gaffel och sked
50. I spiltan
51. Har fågeln
52. Trivs i damm
53. Den flickan onskades ideligen godnatt i en populär schlager fiir åtskilliga ul sedan
5,1. F ramkallat missf all

F"tr jag slur/igt'n t'ra;4,i
u-aJ
si,4 ,tt

t'ru Petter:sotz

iett-:.r

p.i sitt t'ritiJ:
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Svenska Kr-in nors
Vänsterforbrrnd (SKfz;
rrppstod år L931 och har utvccklats

rrr förcningcn Frisinnade l<vinnor,
sorn bildadcs 1914. Det byggcr I)å
samarbetc rnellan olilia åsiktsriiitningar och har därvid alltid här'clat
sin tro på livinnornas särskilda uppgift för fledens sal< och sin övertygelse att sarnhället måste omdanas
till att rnotsvara ävcn de kvinnliga
medborgarnas behov.

SKV är scdan maj 1946 svcnsl:
scktion av Kvinnornas Demokratisl<a
Världsförbund (KDV), som omfattar
övcr 200 rniljoncr livinnor i 80 länder. KDV och dess nationella orgarak kjol och den är lika klädsam på
en äldre som på tonåringen. Den finns
i färgerna rougeröd, marin, violett.
svart, vanilj, silversand och saharatreige.

Längst ner något ungflicksljuvt: en
tvådelad klänning med kort, mjuht
skuren topp som kan bäras knäppt
bak eller fram. Färger: snäckrosa,
marin. köpenhamnsbtå och saharabeige.
1'EGG1'
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Sommar med värme och grönska
finns det något ljuvligare. Man blir på
gott humör och plötsligt finner man att
man absolut måste få något nytt att
sätta på sej.
Kanske någon av Katjas modeller?
De här tre modellerna, signerade
Katja of Sweden, är tillverkade i
TRETE-jersey, en förnämlig kvalitet
som inte fordrar någon strykning.
Klänningen på den stora bilden är
ett verkligt trivselplagg som kan bäras
i många sammanhang och är lika trevlig med eller utan skärp. Det gäller
bara att välja den färg som klär en.
Den finns i snäckrosa, m&rin, köpenhamnsblå, vanilj eller silversand.
Den svala sommardräkten längst upp
tiil höger består av cardiganjacka och

nisationer kämpar för att vinna och
praktiskt förverkliga kvinnornas
rättigheter: rätt att rösta och att
väljas, rätt till arbcte, till lika tön
för liha arbete och till befordran;
rätt till undervisning och yrkcsutltildning och till social trygghet för
rnodcr och barn.
KDV och dcss nationella organisat ioncr kämpar för att tillförsäkra
nlll barn ett lycliligt liv i trygghet;

undcrvisning och goda bostäder, hälsovård, sund littcratur', goda fritidssysselsättningar. KDV r-ill samla all
r'ärldens kvinnor obelocnde av hemort, ras och livsåskåclning till försvar

av freden.
Tidningcn VI KVINNOR

i dernokratiskt

t,ärldst'örbund

Utgivare: Andrea Andrcen
RcdaktionskommittC:

Valborg Svcnsson, Birgit EhrCn

*
Utkommcr med nio nr pr år.
l)rcnumerarionspris pr år: Kr. 4:tc
Lösnummcr 5o öre (kommissioni-

rcr

antagas).

*
Postgiro:
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Stockholm r 8
Svenska Kvinnors Vänsrcrförbund
Förbundssryrclsens lokalcr är
belägna i Kungsgaren 79,
Stockholm. Tcl. S3 r9 6r
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