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\4aste man varit kvinna. för att
r Y I fatta hela vidden av den smärta
som besjälade de hundratals gruvar'-
betarhustrurna och delas baln när
de s:rtt dygn cfter dygn, dag och
natt, ut:rnför M:rrc:nelle-gruvans
grindar i angestfull väntzrn på att
räddningsmanskapet skulle lyckas
ta slg ner i dcn brinnandc gruvan och
rädd:r deras kär'a ?

Vad som särskilt uppr'ört dcn sven-
sk:r allmänheten är avslöjandena om
dct bedrövliga. skick den belgiska
gruvan befann sig i. Den ,bordc ha
sLängts för' länge sedan, dc mest ele-
mcntär':r säket'hctsätgärder saknades,
förkltrrade DN:s utsände medarbetiL-

re Victor Vinde i en artikel publice-
rad den 14 augusti. Redan i februari
utfärdade den italienska regeringen
förbud mot emigration till Belgien
med anledning av en olycka i en an-
n:rn belgisk gruva varvid åtta itati-
enska arbetzrre omkom. Men arbets-
lösa italienare t:rr sig illegalt över
gränsen, de >>föredrar att ta alla ris-
ker i en belgisk gruva framför. att
svälta ih.jäI i Italien>, s,krev Vinde.

Nu har driftcn i Mzrrcinelle-gru-
van nediagts. Katastrofen krävde
254 arbet:rres liv. Blanti dcssa fanns
också minder,åriga pojkar. En ita-
Iiensk mot' miste sin man och tre
söner i åldern 14 -17 år. Förklarin-

gen till att minderäriga använts i
gruvarbetet har redovisats i svensk
press och radio. Det är fattigdomen
bland gruvarbetar,befolkningen. Och
nu står ett par hundra familjer utan
försörjare, många av dem i ett främ-
mande land.

Deras sorg' över sina förlorade
kära kan vi intc avbörda dem. Men
vi kan ge ett konkret uttryck för
den medkänsla vi hyser för dem.
Och det är just i visshetcn om att det
existerar en utbredd önskan om att
på något sätt visa denna medkänsla
och solidaritet som SKV startar en
snatrbinsamling till förmån för de
ornkomnas hustrur och barn.

Alla ni kära läsare som vili ge ett
bidi'ag kan vända er till SKV-avdet-
ningen på er ort som arbetar för in-
samlingen eller sända det direkt till
Svenska Kvinnors Yänsterförbund.
Ilox 18073, Stochhohn 18, postgiro
513 23, Märk talongen >För gr.uvka-
tastrofens offer>>. Alla bidrag kom-
mer att redovisas i Vi Kvinnor.

Lat medkunslcm knmma

ttll uftryck

Tra cltkter cru Gr,,r[fi.[r[ 'l-pger:

Liirarinrrirrt
Iiej, intet annat tir som denna garnr,ng

o.tt f ostra) u,nderui,sa barn och ungdom,
att uara Dut:en och dock stcittdrgt uttg
omgxuen au de ungas urirande:
en blomstergir,rcl som. tnte alltirl, blotttrrtur,
som må,ste ansas för att stitta lrukt -men allt+d grönskar und,er him,lens uindar.

Att uara barn iir i,tzte alltid ltitt:
att uuru nnderldgsen, inte f tirdig
men jdsande au obekanta krafter
och, cindå, kriiuas pir, för'stå,nd och sans

och dcirtill arbeta /ör ouiss framtld,
oclt, jcimt becl,ömas för en prestation
uars utkt och urirde ?nun ,.*cil knappast unar 

-

Se det tir barnets lott: cLu- L)1.tfi?1,u form,as.
Och forman"det cir lagt r, råra h"tinder

i må,nga uikti,ga och rika å,r.

Så låt oss r,urtgt uerka i, uårt kall
med k(irlek, tålamod och kunntg'lzet,
nled gltidje som ger liuet må,l och mentng:
en lycklig ungdom r, en lycklig rtirld,.

2

sar g
Sommarn .oiclt - skolan kont
Itom igen T n,ed lek och sring
lrom med nrbetsdag och lot:
lyckli,g frihet, nytttgt tuå,ng
soyru nlan burct, lt,ar i, sl:,olan.

GuIa löu 
- fall,er tiitt

örer 'h.östlig skolus plan.
Vr,ta flingor dansar lritt
ö'uer oss och hela stcrz
ncir ur, slcyndar oss tiU skolan.

Tio år -- elua år
ja, då rir man ndstan stor,
sltttat skolcnt för de sm,å.
Stora fli,ckan nLL, su mor,
niir ja"g gick txlt nya skolan.

Ltiras ska 
- mycket nlltt.

Nya böclter skcr, ut ha.
Nya timnen hur ut få,tt,
som de stora kan så, bra,
stora fli,ckorna r, skolan.

I ltuets r;å,r -- för framtidsår
kunskapssltatter ui, har fått.
Hrir ut gå,r i o,ndras spå,r,
skördar korn som andra sått.
Ja, för ltz,et lar ut 

- ej för skolan.

Skolflickornas



Förvärvsarb"tand" kvinnor
hutlat d"t hallit *d.lug(1I o 

^/lf f all -l-
t\en 74-17 juni hölls i BudaPest

U", facklig världskonferens för
kvinnoi", den första i sitt slag. Den
hade sammankallats på initiativ av
Fackliga Världsfederationen för att
kvinnor, oavsett vilken politisk eller
religiös uppfattning de har, oavsett
ras eller facklig tillhörighet gemen-

samb skulle få tillfälle att diskutera
sina speciella problem som förvärvs-
arbet,ande och finna vägar för en

lö:ning av dessa.
Även för Sverige hade konferen-

sens f rågor stor aktualitet, vilket
framgår av innehållen i de två hu-

vudreferat som låg till grund för
diskussionen På konferensen.

Första referatet hölls av G e r-
maine Guille, sekreterare i
franska CGT (Frankrikes största
landsorganisation). De frågor hon

rullade upp var de kvinnliga arbe-
tarnas kamp för högre löner, effek-
tiv tillämpning av likalönsprincipen,
undanröjande av alla former av dis-
kriminering, förbättring av kvinnor-
nas arbeLsförhållanden, tillgodoseen-
det av deras rättigheter och fredens

bevarande. DeL andra referatet hölls

av Tsune Deushi i jaPanska

lärarförbundet och hon uppehöll sig
vid det organisatoriska arbetet: hur
man skall få de kvinnliga arbetarna
mera fackligt aktiva, få dem i ledan-

de arbeLe inom fackorganisationerna
oeh få tilt stånd en omfattande med-

lemsvärvning bland kvinnorna.

16 timmars arbetsdag
för en svältlön

Av de inlägg som gjordes På kon-
ferensen framgick att kvinnornas
problem är mYcket olika i olika de-

lar av världen. Medan de socialis-
tiska länderna kunde Påvisa stora
framgångar 

- 
likalönsprincipen till-

1ämpas, arbetsplatserna tillgodoser
behovet av daghem, för kvinnornas
yrkesutbildning är väl sörjt etc. 

-
så visade inläggen från de hel- och

halvkoloniala Iänderna förhållanden
som för oss svenskor tedde sig näs-

tan ofattbara. Def arbetas upp till
16 timmar Per dygn för en lön som

knappt räcker till liveLs nödtorft'

Barnarbete förekommer. Skolorna är
till antalet så få att endast en ringa
del av barnen kan få skolgång och

ofLast är det flickorna som förväg-
ras möjlighet atL gå i skola. Deras
akLuella krav 1åg följaktligen på ett
helt annab plan än de övriga län-
dernas kvinnor. Det nationella obe-

roendet var för dem det Primära, det

som sl<ulle ge dem möjligheter atL

uppnå sociala och ekonomiska för-
bät.lringar, som skulle ge dem möj-
ligheter atl leva ett människovär-
digt liv. De vädjade därför till de

övriga konferensdeltagarna att med-

verka till att öka förståelsen för de-

ras krav i debta avseende.
För de västeuroPeiska länderna

var p:'oblemen i stort sett likartade
fast på olika stadier. Vad det gäller
lika lön för likvärdigt arbete var
kravet enhälligt: atl göra slut På
det förnedrande förhållandet att lön
utbetalas efter kön och inte ef ter
prestaLion. Vad som skilde i de olika
inläggen var procentsiffran på hur
stor eller liten del av den manliga
arbetarens lön som kom den kvinn-
liga arbetaren tillgodo.

Bristen på daghem, barnkrubbor
och andra sociala anordningar till

stöd för de förvärvsarbetande kvin-
norna var ganska allmän. Och an-
ledningen till detta ansågs genom-
gående vara de tunga rusLningsbör-
dorna i respeklive länder.

Respekt för svensk
fackföreningsrörelse

För Sverige och svenska förhål-
landen märktes etL vissb intresse.
Dels för den långa fredsperiod Sve-
rige haft. och dels för den relativL
höga standard vi har jämfört med
många andra länder. Det sades

många varma ord om svensk arbe'
tarrörelse när man talades vid i kor-
ridorerna. Del var inte utan att en

tacksamhetens tanke gick till de

svenska pionjärerna, som med sibt

osjälviska arbete fört svensk arbe-
tarrörelse till vad den i dag är. Men
det kändes bittert att behöva medge

att ett sådant elementärt rättvise-
krav som lika lön för likvärdigt
arbeLe ännu inte genomförts. En
stilla reflektion i del sammanhanget.
Vår riksdag skall ju inom en snar
framtid ta ställning titl genomföran-
det av 45 timmars arbetsvecka. Från
arbetarhåll är man överens om att

Frå,tt Frankrike och ltalten kom de största delegationerna. Hiir n'figra au
de itah'enska deltag arlrcI'.



en sådan reform bör fastställas i
lag. Varför kan då inte riksdagen
ta ställning för likalönsprincipen och
genomföra den på samma sätt ? Jag
lämnar frågan öppen.

På grundvai av inläggen fram-
lades förslag till resolution, memo-
randum och appell, vilka enhälligb
godkändes av konferensen. Innehål-
len i dessa riktade sig mot alla slag
av diskriminering. Särskilt framhölls
att principen om lika lön för likvär-
digt, arbete bör fastställas i lag.

Kvinnor från 43 länder deltog med
ca 560 delegater och observatörer,
kvinnor alltifrån >>den höga nord>>

till kvinnor från >>svarta>> Afrika.
tr-r'ån de nordiska länderna var 60
kvinnor närvarande, därav 11 från
Sverige. Dessa förvärvsarbetande
kvinnor kom från olika delar av vårt
land och från olika yrkesgrupper och
fackförbund. Svenskorna deltog som
observatörer.

Strålande ungersk
gästvänlighet

Under den tid konferensen varade
ordnade våra ungerska värdar på
kvällarna trevliga prog'ram: en fest-
lig båtutflykt på Donau, ungersk
dans och musik utförd av medlem-
mar i optiska verkens fackförening,
operabesök med ungersk balett på
programmet och som topp på det
hela en mottagning i Ungerns vack-
ra parlament.

Del gavs också tillfätle för dele-
gaterna att besöka sina kolleger i
Budapest. Först besöktes arbetsplat-
ser, där man omringades av arbe-
tarna och fick svara på frågor och
naturligtvis frågade själv. Sedan be-
söktes respektive förbund där man
ytterligare fick tillfälle att f,örhöra
sig om de ungerska löne- och arbets-
förhållandena.

över huvud taget var ungrarna
underbara värdar. Och jag tror att
svenskorna gjorde sig till tolk för
alla deltagarna, när de under kon-
ferensens sista timma överräckte en
korg prunkande rosor som tack för
den gästfrihet och vänlighet man
mottagits med. Uppvaktningen mot-
togs också med en entusiasm som
endast kan förekomma på sydligare
breddgrader.

Konferensen blev en upplevelse,
som man inte så fort glömmer. Man
kände gemenskapen med olika län-
ders kvinnor och det var skönt och

4

\/id de fyra storas möte i Genöve i
V juli 1955 flög Stassen från USA
till Genöve med detaljuppgifter om
denna plan. Den innebär att forilö-
pande serier av fotografier skall tas
av USSR:s och USA:s hela områden.
Alltsedan juli 1955 har USA ställt
antagande av denna plan om foto-
grafering från luften som villkor för
godkännande av varje detaljplan för
nedrustning.

f början av december 1955 nnoer
FN:s generalförsamlings samman-
träde i New York öppnade chefen
för USA:s delegation en utställning
som visade hur denna fotografering
från luften (Open Sky) skulle ge-
nomföras.

Man hade tagit fotografier från
luften av en två mil bred strimma
av USA från San Francisco till New
York med en kamera inställd verti-
kalt i eLt reaktionsdrivet plan från
13.000 meters höjd. Filmerna hade

Vid q,urescln f rå,n Budapest hade
suensltorna stillskap med en, delegat
frfr,n Jamaicct,, som htir ses so,nrrnan

mecl några stenskor.

tryggL att känna att vi är så många
med samma syn på hur livet skall
vara och med samma vilja för att
föra utvecklingen framåt så, att även
kvinnornas intressen blir tillgodo-
sedda.

De beslut som fattades är helt i
linje med vad SKV vill och verkar
för och bör därför angå alla SKV-
medlemmar. De bör sporra till ytter-
ligare krafltag, inte minst när deb
gäller att skapa den opinion som be-
hövs för att principen om lika lön
för likvärdigt. arbete skall tillämpas
också i vår,t land.

lTednrstning genom flygkontroll
Eisenhowors plan

Mrs Jessie Street deltog som
observatör vid FN:s generalför-
samlings möte i New York hösten
1955. Hon skildrar här intrycken
av den utställning sorn USA-cIele-
gationen visade för att åskåcllig-
göra innehållet i Eisenhorvers plan
om nedrustning genom flygkon-
troll.

sammanfogats till ett bancl son-t
hängde från taket i en vriden spiral.
Rrrnt uLsLällningslokalerna fanns ett
antal enskilda fotografier från fiim-
remsan förstorade till drygt 1 meter
i fyrkant. Ett av fotografierna vi-
sade en farm i Kansas. Man kunde
tydligt se huset, uthusen, träden,
trädgården och sLaketeb omkring
den. Runt om boningshusen såg man
böljande fält. Ett annat fotog.rafi av-
bildade en järnvägsstalion och lok-
stall. Ett tåg stod vicl en plattform.
Man kunde tydligt se aila olika slag
av vagnar, tankvagnar, godsvagnar,
kylvagnar o. s. v.

ELt. tredje foto visade ett flygfätt.
Man såg utan svårighet hangar.er.,
tankbilar, många otika typer av flyg-
pian och vanliga aerodrombyggna-
der. På ett annat foto såg man en
stad nara en flod med ett antal
sLörre och mindre broar. Varje de-
talj var tydlig, t. o. m. fordonen på
gatorna. De övriga förstorade foto-
grafierna hade samma detaijrike-
dom.

Fotografierna på denna utställning
hade tagits från elt flygplan som
tillryggalade de 450 miten från Stilla
havet till Atlanten på sex timmar
och trettiofem minuter. Man angav
att samma fotografier nu kunde tas
på två timmar och att de även kun-
de tas under natten. En illustr.erad
broschyr med redogör.else för >>Open
Sky:>-projekteL omtalade att exper-
ter på tolkning av fotos tunae få
fram de mest detaljerade upplys-
ningar av dessa bilder. De kan t. ex.
från folografier av flygplatser ut-
läsa vilka typer av plan som kan
använda" dess startbanor och hanga-
rer och det antal plan som flygplat-
se;r kan ta emot etc. När det. gällde
ett foto av ett stålverk kan foto-
tolkaren avgöra produkttyperna och
verkeLs kapacitet etc.

Utställningen var mycket intres-
sant. Att fotografierna kunde av-
slöja så mycket detaljer var mär.k-
värdigb och visade teknikens höga
standard. Deb förefötl ofattbart att
en kamera på den höjden kunde ta
så klara och detaljrika bilder.

Vid pressmottagningen som hölls
efter öppnandet ställde man en
fråga om fotografierna kunde ay-
slöja bombförråd under jorden. Sva-

I essie Street:

r

Birgit Johansson



Iik"berättigand"

r-\
l-J e senaste h?indelserna bland den
färgade befolkningen i Amerika har
väckt stort intresse och uppseende i
hela vär'lden. Det som ger dagens
läge dess särskilda intresse har sin
egentliga rot i den färgade befolk-
ningens levnadsförhål'landen under
flera generationer. På alla livets om-
råden -_ antingen det gäller indu-
strin, jordbruket, affärslivet, i kons-
ten, i de fria yrkena, juridiken, poli-
tiken och också när det gäller rätten
till arbete, rätten att byta våning
o. s. v. 

- 
har negrerna atltid varit

utsatta för den hårdaste diskrimine-
ring. Terror och alla slag av förföl-
jelser har kommit till anviindning för
att undertrycka dem. Även om inga
offentliga lynchningar förövats under
de senaste tre eller fyra åren skjuter
man fortfarande på negrer i Södern
och i andra delar av landet och vålds-
handlingarna mot dem har inte uPp-
hört. Den rättsvidriga häktningen av
fru Rosa Ingram och hennes båda
söner, som satte sig till motvärn mot
en vit arrendators överfall, är väl-
bekant. Och det brutala mordet ny-
ligen på den ung'e pojken Emmett
Till i staten Mississippi skapade den

ret var >)nej>>. En annan fräga gältde
underjordiska vapenfabriker, kunde
man upptäcka dem ? Svaret var
>nej>>. Därefter avslutades pressmot-
tagningen.

Sovjetunionens delegater i ned-
rusLningskommissionen har påpekat
att nedrustningsplanen g'enom flyg-
kontroll ej innebär någon nedrust-
ning och att den ej kan antagas av
dem eflersom den ger möjlighet till
spionage.

Jessie Street

AUTHERINE LUCY

For mänsklig värdiehet
och

djupaste för'bittring i hela världen.
På grund av rasdiskrimineringen,

de låga löne.r'na, bristen på beford-
ringsmöjligheter till bättre betalda
yrken och isoleringen av negerkvar-
teren, lever negerbefolkningen i nöd
o:h elände. I SöCern är den färgade
lantbefolkningen mycket utarmad.
Mekaniseringen av bomullsodlingen
förde med sig stora svårigheter för
arrendatorerna och halvarrendato-
rerna som inte kan konkurrera med
företagen som är utmstade med mo-
derna traktorer och maskiner för
bomullsskörden.

>>Måttet är rågat>

Pastor Luther King, ledaren för en
rörelse som org'aniserade bojkott mot
autobussarna i staten Alabama, för-
klarade att negrernas revolt i dag är
>ett uttryck för deras fasta beslut-
samhet att tillkämpa sig sitt likabe-
rättigande som medborgare. Den har
sitt ursprung i det elände och de för-
följelser negrerna är utsatta för och
i verkning'arna av det kalla krigets
politik i vårt samhälle>>. Roy Wil-
kins, sekreterare i Nationella före-
ningen för de färgades intressen, sä-
ger följande: >>De svarta har fått nog
av den påtvingads isoleringen, skym-
fen, den dåIiga behandlingen och de
dagliga förolämpningarna. Det står
fullkornligt klart. Måttet är rågat.>

För ögonblicket koncentrerar sig
kampen till staden MontgomerY i
Alabama och till denna stats univer:
sitet. f händelsernas utveckling spe-
lar två kvinnor en framträdande roll.

En modig flicka
En av dessa kvinnor är Auth'erine

Lucy, en lugn och medveten flicka
pä 26 år, vars enda önskan är att
kunna göra bruk av sin rätt till ut-
bildning som bibliotekarie i sin hem-
stat. Efter allehanda förseningar blev
hon äntligen inskriven som student-
ska vid Alabamas universitet, där
hon var den första negerstudentskan.
Det var resultatet av den svarta be-
folkningens förbittrade kamp för
rätten till en omfattande yrkesutbild-
ning, en kamp som den 17 maj L954
förde till ett beslut av Förenta sta-
ternas högsta domstol. Där förklara-
des att de negrer som på grund av
statuterna är förvägrade tillträde till
offentlig skola vid de vitas sida,
ävenledes är uteslutna från samma
rättsliga skydd.

Autherine Lttcy tillvann sig stor
sympati och vänskap bland de vita
studenterna. När hon upptogs i sko-
lan infann sig många nyfikna, medan
andra önskade henne >>lycka till>>. Det
var en första ljusPunkt i den atmo-
sfär av samhäIleliga fördomar som

härskar i Söderns högskolor i Fören-
ta staterna.

Men på kvällen sarnma dag som
Autherine Lucy börjat vid universi-
tetet rotade sig upphetsade ungdo-
mar utifrån samman till en larman-
de missnöjesyttring som understöd-
des av några studenter. Fröken Lu-
cy överfölls och hotades. Ett band
utifrån, anfört av >>De vita medbor-
g'arnas råd>>, trängde in i universite-
tet och brände där ett kors ..- i stil
med Ku Klttx Klan.

IJniversitetsmyndigheterna kapitu-
lerade inför dessa våldsdåd och för-
visade Autherine Lucy från univer-
siletel. Men hon lät sig varken på-
verkas av terror eller av de åt-
gärder universitetets ledning tillgrep
utan fortsatte sin kamp för rätten
till utbildning. FIon inledde process
hos Högsta domstolen mot universi-
tetet och rönte därvid understöd av
miljoner amerikanare och av världs-
offentligheten. Betecknande är att
många kända >>vita>> Iärare och arbe-
tarledare i Förenta staterna och till
och med i Södern stod vid hennes
sida. över 500 studenter vid Alaba-
mas universitet krävde att hon skulle
tä tillgång till universiLet. Fram-
trädande europeiska intellektuella,
bland dem den berömde filosofen
Bertrand Russel, protesterade mot
hennes uteslutning. f Paris proteste-
rade Kongresen för kulturens frihet
telegrafiskt tiIl Alabamauniversite-
tets rektor. Bland studenterna upp-
stod en bred rör'else för stöd åt
Autherine Lucy. Talrika universitet i
andra länder, däribland Köpenhamns
universitet, uppmanade henne att
fortsätta sina studier hos dem. Hon
uttryckte sin tacksamhet för detta
stöd men hänvisade till att hon hör
hemma i Alabama. Autherine Lucy
förkiarade modigt:

>Jag är en enkel negerflicka och
har inte för avsikt att företaga någ-
ra som helst korståg, men jag vill
inte nu, när kampen har börjat, vika
tillbaka. På universitetet har jag lärt
känna den glädje som man vägrar
min ras; jag hade skaffat mig till-
träde till en värld där man inte vill
ha mig men där jag hade hoppats
finna min plats. Man har stenat och
förbannat mig. Man har bränt min
bild. Jag vill sätta in mina krafter
på att andra människor av min ras
rned mig skall finna en plats i den
världen.>>

>Vi är som samman-
svetsade med cement>>

I medelpunkten för den beslutsam-
ma motståndskamn som nu utvecklar
sig står en annan negerkvinnas dåd:
fru Parks, en 42-ärig sömmerska.
Aktionen började den 5 december



1955 när sju negerkvinnor och barn
häktades och dödliga skott riktades
mot en neg'er i en buss från Mont-
gomery. Det skedde därför att de inte
överlämnade sina platser till de vita
passagerarna och vägrade efterfölja
anvisningen om >>avskildhet>>, som
inte står i samklang med lagen. När
fru Rosa Parks häktades därför att
hon vägrade lämna sin plats och
man dömde henne till böter för det
ropade negrerna med en mun: >>Nu
är det i alla fall nog!> Därur fram-
våixte bojkottrörelsen. Negrernas
krav lydde: >Hövlig behandiing av
de svarta passagerarna>>, >>använd-
ning av grundsatsen 'den som kom-
mer först blir först betjänad'>> och
>>de svarta chaufförernas rätt att få
tjänstgöra på de linjer som huvud-
sakligen benyttas av neg'rer>.

Myndigheterna tillgrep terroråtgär-
der mot denna bojkoLtrörelse. Den 20
januari exploderade en bomb på
tröskeln tilt pastor Martin Luther
I{ings hus. Pastor King var initia-
tivtagare till bojkottrörelsen. TVå
dagar senare kastades åter en bomb,
denna gång på huset till H. N. Nixon,
den förre ordföranden i De färgades
förening i staten Alabama. Men in-
g'en av dessa provokationer har kun-
nat bryta negrernas beslutsamhet och
deras motstånd. Negerkvinnor som
intervjuats på Montgomerys gator
förklarade att aldrig förr har neg-
rerna varit så eniga. >Vi är som
sammansvetsade med cement. Vi är'
en rörelse som aller män, alla kvin-
nor och barn anslutit sig till. Ingen
enda svart åker längre med bus-
sen.>> De har lagt samman sina be-
sparingar och 200 bussar säkrar nn
deras egen trafik. AIla möten röner
stor anslutning; ända till 10.000 män-
niskor kommer samman som talar
om sina problem och vill fortsä,Lta
sin kamp för att bli erkända som
medborgare i ordets verkliga mening.

Men kampen inskränker sig: inte
bara till Alabama och Södern. Den
vinner stöd från svarta och vita i
hela landet.

En grupp protestantiska pastorer i
New York offentliggjorde ett upprop
om en tidsbestämd arbetsnedläggelse
som tecken på protest och den fick
understöd av den organiserade arbe-
tarrörelsen. I Norden ägde möten
rum i de största lokaler som fanns
att uppdriva. Femtio nationella kyr-
koförsamlingar, föreningar av arbe-
terskor och föreningar för ömsesidig
hjälp, privatpersoner och medborgar-
grupper av främmande härkomst
förenade sina krafter och genomför-
de den 4 mars i Washington en
massdelegationernas dag i vilken
2.000 delegater deltog.

Kamp för
människovärdet

>Det är upptakten till en stor vänd-
ning )>- med dessa ord karakteri-
serade en negerledare den växande
aktiva och passiva motståndsrörel-
sen. Om läget yttrade sig en annan
på följande sätt: >>Vi har genomlidit
or'äkneliga förödmjukelser. . . Vi har

6

Göteborgs SKY-kvinnor planerar

För srett,sken iir soinmarens frzluftsli,'u oupplösli,gt förknippat merl strihd,er
och bad. Men den alltmer fortskridande föroreningen, au ,.-attnen utgör ett

alluarligt hot mot friluftsbaden . . .

Ka,rrpert rnot lortuettnet:

upplysnin gsyet'k s anr het
l----r
l--i
I rågan om hur man ska]l få bukt
med föroreningen av våra vatten-
drag har på senare är bliviL allt-
mei"a brännande. Ätminstone för de
större släderna har den för övrigt
varit akluell i årtionden. Nu har
diskussionen emellertid blossat upp
på allvar och lite varstans reses det
krav om kraftåtgärder från myn-
digheternas sida.

I Göbeborg har e;l grupp SKV-
kvinnor kontaktat hälsovårdsnämn-

varit utsatta för det slarkaste för-
tryck. Vi är trötta på att leva vidare
under de förhållanden som vi känner
sedan åratal. Vi är beslutna att resa
oss.>> Dr Ralph Bunche, innehavare
av Nobels fredspris, sände ett tele-
gram till de svarta ledarna i Mont-
gomery där han betecknade bojkot-
ten som >>ett framträdande kapitel i
historien om kampen för människo-
värdet>>.

Autherine Lucy och Rosa Parks,
miljoner färgade män och kvinnor
för vilka de är en symbol, kräver att
möjligheter till en omfattande utbild-
ning skall stå öppen för alla negrer,
att det blir slut med diskriminerin-
gen på alla livets områden, att röst-
rätten och likheten inför lagen blir
respekterade, så att neg'rerna kom-
mer i åtnjutande av sina fullständiga
medborgerliga rättigheter.

den i denna fräga, och vid et,t sam-
tal med andre stadsläkaren, dr
Ragnar Spaak, gav denne en
rad upplysningar om hur det ligger
till härvidlag. Det framkom bland
annal att hälsovårdsnämnden ular'-
betat vissa förslag till iö:ande av
valtenreningsfrågan. Dessa har över-
lämnats till andra myndigheber för
utlåtande och hos dera har de tyd-
ligen fastnat. Utredningar kan som
bekant ta en oändlig tid, såvida inga
påslötningar göres.

Dct krävs av allt alt döma en
kraftig opinion för atl myndigheter-
na på allvar skall ta itu med detta
viktiga probiem. Här kan säkeriigen
våra SKV-avdelningar göra en verk-
tig insats. I Göteborg kommer vi
inte att stanna vid det omtalade
besöket, deLta var bara en början
till den upplysningsverksamhet. som
vi pianerar i vattenfrågan. Dr Spaak
lät förstå att hälsovårdsnämnden
är intresserad av aIt ställa före-
dragshåilare till förfogande. På det.

sättet kan man få saklig informa-
tion i frågan av representanter för
den kommunala instans som när-
mast har dessa frågor om hand.

l--

Gunnel G.



I vänskupens
te.k"tt

Nordis ka kainnors midsommar-

triiff t Oslo

lJ et var e:l god iC6 våra norska
vänner kom med när de inbjöd kvin-
nor från samtiiga nordiska länder
till en träff i O.:lo just vid den tid
då naturen är som allra fagrast På
våra breddgrader. Att vädret i stort
sett också visade sig från sie bästa
sida gjorde naturligtvis sitt till att
dagarna i Oslo blev ett oförgätligL
minne för alla sorl hade tiilfälle
vara mecl. De flesta deltagarna från
Finland, Sverige och Danmark gjor-
de för första gången bekantskaP
med den storslagna norska natttren.
Och träffen blev just sådan som

vi tänkl oss den: allvar och mttnter-
hel avlöste varandra, glädjen över
att få träffas var djuP och allmän
och många vänskaPsband knöts.

Redan på kvällen den 22 juni hade

samtliga >>tttländska>> grupper an-
länt till Oslo. Stockholmskorna hade

haft sällskap på resan med den fin-
ska gruppen, som var den största
och som passat På atl gästa Stock-
holm för en dag. Med samma tåg
kom också svenskor från andra
landsdelar medan göt.eborgskorna
och övriga deltagare ,från Västsve-
rige ko'm i egen buss.

För att nu ta det alivarliga först:
under de tre dagarna hann vi med

två viktiga konferenser. Midsommar-
aftoncrs efte:middag 'ägnades åt de

arbetande kvinnornas problem i Nor-
den. I{onferensen höIls i byggnads-
arbetarnas hus vid Henrik Ibsens

gaLa och inledare var den finska
riksdagsledamoben f ru Irmzr, Torvi,
com gav en utmärkt översikt över
förhållandena i de nordiska länderna
för kvinnorna på al'belsmarknaden.
Hon underströk den avgörande be-

tydelse kvinnornas insatser i för-
värvslivet har f,ör hela samhället i
dag i våra länder, berörde de utred-
ningar i kvinnolönefrågan som ägt
rum under senare år och konstate-
rade att, trots hvinnornas ständigt
ökade delLagande på arbetsmarkna-

I stråland,e m,tdsommar'--iid,er firades Sankte Hansfesten pd' Houed'
baa z Oslof jorclen,. Bland, festd,eltagld,rna ro,r lru B tr g t't S c1,iöt z'
tinx'" ordyörande (t, r;tt hatt liingst ti,ll höger). Bredt;td henn,e ser

ui i|,en eng'etska gd,,sten, fru Dora Russel oclt" r, mitten' den' ft'nska
riksdagsledamoten fru Irma Torui'

den, klyf Lan mellan manliga och

kvinnliga löner P:aktiskt taget är
densamma som för f,lera årtionden
sedan. Inget av cle nordiska länder-
na har ratificerat Genövekonventio-
nen av 1951 om likalönen, medan

detta skett i en rad andra länder,

bland annat Frankrike, österrike och

Belgien.
Det blev också konferensens beslut

att en skriftlig hänvändelse skulle
göras till samtliga nordiska rege-

ringar med krav På snabba ätgär-
der för ratificering av konventionen'
I denna hänvändelse, som enhälligt
antogs av konferensen, hänvisas till
hur de nordiska länderna i många

andra frågor enats om en likartad
lagstiftning och i många praktiska
angelägenheter kunnat komma över-

ens om enhetliga f,örfaringssätt. Del
bör också kunna ske i denna för de

yrkesarbetande kvinnorna så avgö-

rande fråga.
I den påföljande diskussionen, där

kvinnor från samtliga nordiska Iän-

der deltog, fick vi ytterligare lära
känna varandras Problem. I inläg-
gen belystes rationaliseringen och

kvinnornas kamp mot arbetshetsen'

de samhälteliga åtgärderna ifråga
om daghem och lekskolor och andra
problem som hör samman med de

yrkesarbetande kvinnornas förhål-
landen.

Den andra konferensen var rubri-
cerad Uppfostran till fred. Inledare
var Norsk Kvinneforbunds ordföran-
de, fru Birgit Sehiötz. I sitt tal un-

derströk hon betydelsen av att alla
goda krafler förenas i kamPen mot
gangsterserierna och den dåIiga fil-
men, som båda utgör en allvarlig
fara för barn och ungdom. Fru
Schiötz, som jusl deltagit i KDV:s
rådslag i Peking, gav också några
glimtar från besök i kinesiska dag-

hem och uttrYckte sin glädje över

att i det nya Kina dåliga seriemaga-

sin och filmer är Portförbjudna.
I diskussionen efter hennes inled-

ning fick vi veta att i Norge barn
under sju år icke får sIäPPas in På

biografer och att norska småttingar
alltså åtminstone upp till skolåIdern

är besparade den smörja och de

skräckbilder som redan 3-4-åringar
hos oss i sällskaP med äldre sYskon

får se.

Forts. å, srd. 72
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lno NIaIIn, 
'
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D zt var för mig mycket gtädjan-
de, när ja3 genom SKV inbjöds att
resa till Rumänien som den Demo-
kratiska kvinnokommilt6ns gäsL.
Jag hade hört och läst en del om
detta vackra och för oss gansk:r
okärda lard, och mina förväntnin-
gar inte bara uppfylldes ulan över-
träffades avsevärt. Jag mottog.s av
medlemmarna i den rumänska kvin-
nol<ommilt6n med obeskrivlig väniig-
het och älskvärdhel, de hade ordnat
ett yLle:sl intre:sant och omväx-
lande program o:h gjorde altL för
att jag o:h mina två svenska kam-
rater skulle trivas. De till och med
förutsåg våra önskningar och upp-
fyllde dem innar de hunniL uttalas.

Del beslåe:rcle intrycl<et var att

Som gäst hos rumänska kvinnor
få inbjudan av Rumäniens Demokratiska kvinnokommitt6 restei slutet av juni tre svenskor på ett treveckors besök till Rumånien.De tre var fruarna, rna MöIle,r, stoekholm, Emma, Johansson, Göt€-borg och aina söderholm, Luleå. Här ger fru Möllär en tlel intryckfrån den intressanta resan, som taek vare de ärskvärrla rumänäka'

värdinnorna, blev en oförglömlig upplevelse.

Rumänien är eit land där alla arbe-
tar med gott humör för deL gemen-
samma bästa och man måste upp-
riktigg beun,dra allt som medhunnils
under der relativL korta tiden efter
kriget dessförinnan var landet
närmasl feodalt. DeL har byggls el-
ler inrältats en hel del sjukhus, sär-
skill föi barn, 1.004 nya barnbörds-
hus har exempelvis tillkommit, och
vidare dispensärer, sanatorier, dag-
hem, skolor och givetvis även nya
indilstrie;:. Produktionen har också

ökat och är nu nära tre gånger så
stor som före kriget.

Det skulle bti för tångt att när_
mare beskriva alla institutioner och
industrier jag fick tiilfäile att be_
söka och allt som görs för barnen,
och jag inskränker mig därför titl
att huvu,dsakligen tala om kvin-
norna.

EnligL konstitutionen har män och
kvinnor fullständigt tika rättigheter
och del tycktes de också ha i prak-
tiken. I regeringen finns en kvinnlig
minister och dessutom finns sju bi-
trädande ministrar (de biträdande
ministrarna är inte med i regerin-
gen), 66 kvinnor representerande
olika yrken har invalts i national-
församlingen, och av medlemmarna
i provins-, distrikts-, stads- och by-
folkråd är 35.000 kvinnor. 4.000 kvin-
nor är ordförande och vice ordfö-
rande i folkråden, dock tydligen
mest vice ordförande. Likalönsprin-
cipen tillämpas överallt och kvinnor-
na har tillträde till atta utbitdnings-
anstalter och yrkesskolor. Många
ung'a flickor begagnar sig härav el-
ler är redan nu ingenjörer, Iäkare,
lärare, jurister, ägnar sig åt veten-
skaplig forskning etc. Många år
överläkare och läkare på sjukhus,
och deL finns i Rumänien 288 kvinn-
liga domare, 60.000 kvinnliga lärare
och 2.000 kvinnliga professorer (en
av medlemmarna i Demokratiska
kvinnokommittdn är universitetsrek-
tor). I den speciella oljestaden ploe-
sti träffade jag en kvinnlig över-
ingenjör, och där fanns även andra
kvinnliga ingenjörer och tekniker. f
Braslov blev jag god vän med en
äldre arbeterska, hon hade under
många år haft helt okvalificerat
arbete, men när hon strax efter

Delegationen på, besök i, ett tryckeri,.
Bakom den unga maski,nscitterskan
ser '-ui lru Möller (i, uit blus) och t.
h. om henne fru Söderholm. Damen,
i, blommiga kltinni,ngen lcingst t. u.

tir fru Johansson.
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kriget fick reda På att det fanns

kvinnliga arbetsledare i andra län-
der begärde hon att få utbildning
och är nu verkmästare.

På tal om utbildning är det en

sak man möter överallt 
- 

törsten
efter kttnskaP och allt som göres

för att tiilfredsstätla den. Före kri-
get kunde en sior del av det rumän-
ska folket varken läsa eller skriva,
men a;ralfabetismen har framgångs-
rikt bekämPats och deb finns sex

gånger så många Z-ätiga folkskolor
nu som det fanns 4-äriga folkskolor
1938. AntaleL elever i gymnasier har
fyrdubbtats. Vart, man än kommer
i städer och även i bYarna finns det

>>Casa del CulLura:> meC bibliotek och

anoi"dningar för f ritidsvelksamhet,

Besök i ett Piottiiir-
palats. Den unge
nxannen, meil den
högtidli,ga uPPsAnen
förd,rar fru Möller en'

Iikadan halsduk som
han biir siiilu.
Nedan: Samman med'
andra utliinni'ngar
beså,g suenskorna ett
nLus eun1, | ör rumiinskt
konsthantuerk. Vid
hem,komsten hade de
mcd soln gå,oa till
SKV en uacker kol'
lektion aD ru,miittskt
handarbete i textt'h'er
och trii, ausedd Iör
en utstiillttttt'q.

och man gör allt för att stimulera
folk att skaffa sig kunskaPer och

läsa verklig litteraur.
Av stort intresse för mig var ett

besök på Fackföreningskommitt6n
(det rumänska LO), som leder de

19 centrala fackförbunden och väljs
vart fjärde år. Tjänstemän och ar-
betare är mediemmar av samma
fackf öreningar. Majoriteten av de

anställda tillhör fackföreningar men

inskrivningen är friviltig, avgiften är
c:a 1 lc äY lönen. Fackföreningarna
a::betar delvis efter samma linjer
som här, men det är fackförening-
arna soln sköter om sjukbidrag och

c:sättning vid olycksfall i arbetet
samt övervakar arbetarskyddet (det

finns alllså inga särskilda försäk-

ringsföretag). Ävgifterna till fack-
föreningarna fonderas för kultureila,
sociala och sanitära åtgärder och

föreningarna sysselsätter sig även

med yrkesutbildning.
Majoriteten av företagen ägs av

staten, men det finns även Privata
företag och arbetsgivarna betalar en

del av de sociala anordningarna.
Pensioner betalas av staten. Även
icke fackföreningsmedlemmar har
samma sociala f,örmåner. All sjuk-
husvår'd är gratis och de anställda
får sjukpenning i proportion till den

tid de varit anstäIlda. Kvinnor får
full lön 35 dagar före och 45 dagat
efter barnsbörden. Jag tYckte det
var ofördelaktigb med en så bestämt
fixerad tid, då en 'del kvinnor kanske

skulle föredraga att arbeta till när-
mare nedkomsten och vara' lediga
längre efter den, men man svarade
att tiden fastställts efter läkarnas
inrådan. Tidigare var. nämligen
spädbarnsdödligheten i Rumänien
den högsta i EuroPa, men har nu
gått ned avsevärt. Pensionsåldern
är 60 år efter 25 års tjänst föt'
män och 55 är efter 20 års tjänst
för kvinnor. Jag PåPekade att det
innebär en fara för kvinnornas lika-
berättigande och framför allt för
deras befordran, atl pensionsåldern
är lägre för dem. Kvinnokommittdn
föreföll intresserad aY mina syn-
punkter härvidlag och jag fick till-
fälte att i en artikel närmare ut-
veckla dem.

Det är givetvis svårt att efter c:a
tre veckors vistelse i Rumänien ut-
tala sig bestämt om förhållandena
där, men det föreföll som om folk i
allmänhet var nöjda och glada och

såg 't-ned förtröstan mot framtiden.
Demokratiska kvinnokommitt6n i
Rumänien är mYcket intresserad av

att knyta förbindelser med kvinnor
i andra länder och inbjuder delega-

tioner från olika delar av världen.
Kort före vår ankomst hade där va-
rit en kanadensisk och en engelsk
delegation och ungefär samtidigL
med oss kom två kvinnor från Irak
och en 18-årig negress från franska
Kamerun. Dagarna innan vi for till-
baka anlände även tre belgiskor.

Som alltid när man reser utom-
lands är den största behållningen
kontakten med människorna och jag
är mycket glad att ha fått tillfälle
träffa och knyta vänskaPsband med

en hel del framstående och dugliga
kvinnor i Rumänien.

Ina Möller.

I
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lor. PlötsligL ser jag en skolklass
där ungdomarna är mitt uppe i sin
avslutningsexamen. Deras föräldrar
är' närvarande. Jag ser en allvarlig
och uppmärksam kvinna i femtioårs-
ålde:n vars ögon fytls med tårar.
Jag följer hennes blick: en ung
fiicl<a som också verkar mycket rörd
ta: cmol en premie ur lärarens hän-
der. Jag betraklar mor och dotter
o:h vet aLt resan till Warszawa varil
myckel värdefull. Kommer resan till
Ämste:dam och till Peking också att
vaira dot ? Oss intresserar inte de
minne:värda byggnaderna, landska-
pen eller der lokala atmosfären,
inte heller gatulivel. Oss intresserar
bara dessa små nästan osynliga de-
taljer bit för bit fogade till
varandra 

- 
visar vad barnel bety-

der föi sin mor och vad modern be-
tyder för sitt bar"n.

Så har min medarbet,are, den unge
tyske filmmanner Alfons Machalz,
o:h jag under två månader fångat
in åLbörder och blickar. Resultatet
blev KDV:s film >Milt barn>>, en
film på 22 minuters speltid. Den är

MITT BARN
Hos DEFA i Berlin har en film på uppdrag av r(DV spelat"s in

som untler tle närmaste måna,derna sannolikt koxnmer a,tt visas i
alla, delar av världen. vid fernte dokumentärfilmfestivalen i Mann.heim i västtyskland fick den frärnsta, pris. Dess regissör, den
fra,nske författaren Vladimir Pozner, berättar luir om hur
den skapats, filrnen som rätt och slätt heter >Mitt barn; och som
enligt Pozner vill visa >>vad. barnet betyder för sin nror och vatl
rnotlern tretyder för sitt barn>>.

1ag har KDV att tacka för att jagt-
r-J fick tillfälle göra en världsom-
spännande re3a. Snabbare än Jules
Ve:'nes hjältar genomförde jag den
på två månader. Och jag hade ännu
bättre tur än gestalterna i >>Tusen
och en natt>>; inte bara den flygande
matlan stod till mitt förfogande ulan
också pudret som gör osynligL och
trollformeln som öppnar alla dör-
rar. Allt ef ter lust och behag
växlade jag plats och trängde in i
alla deLaljer hos deb som intresse-
rade mig, och detta utan aLt bli sedd
av någon mä;rniska. Min resa förde
mig i sicksack från Brasilien tili
MongolieL, från Belgien till Nya
Zed.and, från Senegal till Förenta
slaterna och under hela tiden läm-
nade jag inbe den lilla studion i en
gammal byggnad i Berlins inner-
slad. Inget kar uppväga en resa på
vita duken.

Föresläll er el.r expedition i det
inre av Afrika. Osynlig ktättrar jag

- 
alltid i mina ledsagares spår 

-upp ef ter Kilimandjaros ktipput-
språng och betraktar sedan regnbå-

t0

ge;l som välver sig över Victoria-
fallen. Plötsligl, mitt på en av de
inföddas åkrar, observerar jag en
svart kvinna. I sina armar håller
hon ett spädbarn. Med sin lilta hand
stryker barnet mjukt över moderns
bröst. Denna gest, ,som knappast
varay tre sekunder, uppväger alla
världens berg och vattenfall. Tack
vare den gesten hade expeditionen
inte kommit till stånd förgäves. 

-Men redan måste jag vidare.
Flygplanet går tätt över Warsza-

was hustak. För tio år sedan, säger
färdledaren, var allt här en enda
ruinhög. Ser ni vad vi gjort av den ?

Allt det förgångnas skönhet har vi
återställt och vi har inte glömt att
husen i första hand är till för att ge
människor hem. Betrakta det. nya
Warszawas gator och trädgårdar!

Vi inspekterar det ena kvarteret
efter det andra. Vi går in i bygg-
naderna: bostäder, sjukhus och sko-

Tuå, delegater uid, Mödrarnas Vtirtd,s-
kortgress r, Lausantte juli, 1955. Ur

ldlmen >>Mitt barn>>.



så att säga produkten och kvintessen-
sen av en tvåmånaders forsknings-
resa genom hundralals kilometer
filmremsa. Det var reseskildringar,
afl<ivdokument, dokumentär- och
journalfilmer, liksom talrika film-
remsor som särskilt tagits för oss i
Brasilien och Polen. i Holland. Fin-
land, Frankrike och de ,båda tyska
staterna, i VieLnam och Främre
Asien. I alla dessa länder var en
grupp filmfolk i rörelse för att
knipsa de bilder vi behövde. För-
utom allt detta maLerial hade vi
också filmremsor från mödrarnas
världskong'ress i L,ausanne som upp-
tagits av ett av våra medarbetar-
kollektiv.

De;r eller den scenens härstam-
ningsort spelar för övrigt ingen stör-
re roll. Även om filmen spelats in i
elt sammanhang i sludion skulle

Var i uiirlden, de cin finns, uilken hudliirg iin naturen, gav dem 
- för

stna mödrar ii.r de det skönaste och dyrbaraste ar allt. ,Samma stolthet
lyser i, alla mödrars ögott, och sd,n'Lnla ömma d+tgslan nrir sjukdom och plå,gor
stöter ttll.. Och sonl u,r en strupe kommer mödrarnas protest mot kri,get 

-det uan,sinntga och, genxen,a kriget, som ö,r deras person'l,iga ftende.
Samtlt,ga bi,lder ur fr,lmen >>Mitt barn>>.

dess händelseförlopp inte varit mera
följdriktigt.

Hur olika är dock inte världen
säger man genast när m,an bereser
den, antingen det nu gäller en resa
på två månader eller på tjugo minu-
ter. Denna ung'a svarfklädda viet-
namesiska bondkvinna med den
svarta huvudduken konslfullt knu-
ten, hon som ammar barnet hon bär
i sina armar, har 

- 
tycks det 

-ingel gemensamt med den unga hol-
ländska kvinnan som leker med sitt
barn i ett hemtrevligl vardagsrum.
Den mexikanska modern i sin elän-
diga koja, som böjer sig över vag- gan där hennes sjuka spädbarn vilar

och kvinnan från Tadsjikistan med
sin höga hårkrona, hon som jusl
kommer till polikliniken med sitt
barn, är så olika varandra som bara
är möjligt. Indonesiskan med den

mång'"ärgade slöjan, hon som strör
blommor på der grav där hennes i
krigeL stupade son vilar och der
svartklädda tyskan som står i stilla
andakt framför elt kors som bär en

ung soldats namn, japanskan scm
talar i miiirofonen inför en försam-
ling av kvinnor och italienskan som
håller tal vid elt storl kvinnomöte
är så olika varandra som dag och
natt. Allt är olika: kläder och seder,
språk och tro. En är rik och den

andra är fattig; den ena har arbetat
i hela sitt liv och den andra vet
inte vad hon skall ta sig för me:l
sina händer: den ena lever i ett land

ll



IKFF hräver
och vidareförbud

nednrstning

atomYapenexperiment
fnternationella Kvinnoförbundet
för Fretl och Frihet
hade sista veckan i juli kaliat till
kongress i England, i Selly Oak, den

vackra trädgårdsstaden utanför Bir-
mingham, som för vid pass 100 år
sedan grundades av ägarna till Cad-
burys numera världs'berömda cho-
kladfabrik. Det var den 13:e i ord-
ningen av förbundeLs internationella
kongresser, som hålles vart tredje
är. Man hade denna gång samlats
till diskussion om >>de moraliska, ve-
tenskapliga, sociala, ekonomiska och
poliLiska problem som uppstått som
en följd av den revolutionerande
upptäckten av atomenergin>> och för-
bundets uppgif Ler i atomåldern.
Bland de 225 deltagarna fanns en

rikedom av sakkunskap och erfaren-
het representerad, och föredrag och
inlägg låg genomgående på en hög
nivå.

där hälften av barnen dör innan de

nåbt sitt femte levnadsår och den

andra bor i ett land där barnen är
omgivna av den ömmaste vård. Ja,
världen är olika; och dock lyser
samma stolta leende upp såväI viet-
namesiskans som holländskans an-
sikten; anletsdragen hos kvinnan
från Tadsjikistan och hos henne från
Mexiko ger uttryck för samma öm-
ma ängslan och tyskans och indone-
siskans ansikten talar om samma
hjärtats sorg; och japanskan och
italienskan säger båda >Nei> till
kriget.

Hur lika är det dock överallt i
världen 

- 
så tänker man när man

ser det syriska barnet och det tjec-
koslovakiska barnet ta sina första
steg; när man betraktar hur en liten
engelsk skolflicka och en kinesisk
skolpojke räcker upp händerna för
att svara på lärarens fråga. Hur lika
är dock mödrarnas sorger överallt
och deras glädje, säger man sig, och
också deras tålmodighet och deras
mod. Och hur är dock kriget van-
sinnigt och gement, kriget som är
mödrarnas personliga fiende.

Vladimir Pozner

12

mot

För möjlighet till mer ingående
diskussion delade sig kongressen i
tre grupper i vilka diskuterades: 1)
Kärnfysikens inverkan på den mo-
derna världen 

- 
2) Maktpolitik och

FN 
- 

3) Nedrustning och dess kon-
sekvenser. Diskussionen inom varje
grupp sammanfattades i en rekom-
mendation, av vilka den tredje och
sista anföres in extenso:

llnder sin  L-äriga tillvaro har
IKFF föret,räLt ståndpunkten att
mänsklighetens enda väg till trygg-
heL är total och universell avrust-
ning. Denna övertygelse har yLter-
ligare befäsbs genom de möjligheter
till ödeläggelse som genom atom-
energin bringats inom räckhåll.

Vi anser att man ej kan låta sig
nöja med de begränsade framsteg
som hit,tiils gjorts beträffande ned-
ruslning, utan i betraktande av den
pressande nöCvändigheL.en atl hejda
kapprustningen måsi.e söka nya vä-
gar aI"L lösa problemet.

Vi föreslår:
1) Omedelbart förbud för alla vi-

dare experiment med atom- och vä-
tebom'ber meC särskild hänsyn till
att man därigenom kan hejda full-
komnandet av de nyaste möjlighe-
terna att, avsända dessa vapen, de
fjärrstyrcla robotvapnen.

2) Inställande av alla rustningar
samt uppskjutande av planerad upp-
rustning av avrustade nationer, så
att förhandlingar om en omfattande
nedrustning kan komma till stånd
utan att påverkas av den press en
pågående kapprustning medför.

3) En överenskommelse om ned-
ruslning via FN, innebärande pro-
gressiv minskning av rusLningsut-
gifterna med 10 '/o per år under fem
år framåt. På så sätt frigjorda till-
gångar användas för främjande av
den ekonomiska utvecklingen i egna
och (eller) andra Iänder.

4) En sorgfäliigt planerad över-
gång till en ekonomi, bättre i slånd
att fylla de mänskliga behoven, och
en omläggning av socialpolitik, nä-
ringsliv och ut.rikespolitik efter icke-
militära riktlinjer, med anledning av
det omedelbara behoveL av höjd lev-
nadsstandard för der övervägande
delen av jordens befolkning.

Kapprustningen skapar ökad spän-
ning och ger icke trygghet. ELt ex-
empel på detta är den olyckliga
situationen i Mellersta Östern, där
vapentillförsel, förmediad av natio-
ner som tävlar om makten, ytterli-
g'are tillspetsat problem, som icke
kan lösas med våld utan endast ge-

norn tålmodiga förhandlingar via
FN. En dylik lösning har ytterligare
försvårats g'enom vapenanhopningar
i denna och andra delar av världen.

I enlighet med fKFF:s principer
anser vi att måI och medel måste
överensstämma och att. internationell
lag måste träda i våldets ställe när
det gäller att lösa konflikter mellan
länderna. Vi förpliktar oss därför
att med kraft arbeta för icke-vålds-
principen såväl i förhållandet mel-
lan nationer som mellan människor.
Av samma skäl uppmanar vi våra
sektioner att studera och praktisera
icke-våldets teknik i såväl sociala
som andra samhälleliga sammanhang
och stödja dem som under de svå-
raste förhållanden här visar vägen.

Endast genom en upplyst och
oryggiigL beslutsam opinion kan våra
mål förverkligas. Detta pålägger
IKFF skyldigheten att skapa och
befäsLa en dylik opinion. övertygade
om att detta är vår viktigaste upp-
gift, påyrkar vi att arbetel för ned-
rustning skall komma i främsta
rummet i vårt arbete för frihet och
fred.

S. F.

I vänskapens tecken
Forts. fr. sicl. 7.

En utställning av norska barnböc-
ker som prisbelönats av staten för
god kvalitet hade de norska vän-
nerna ordnat och finskorna hade
med sig en talande utställning, som
upptog en hel vägg: de tecknade
sei:iernas ntveckling sedan början av
sekelskifLet. Där fann vi vår egen
barndoms >Majken och Jocke>>. Så
oskyldiga de såg ut, så harmlösa.
Texten var svensk och från en tid
när man ännu stavade av med f.
Bilderna från i dag var ohyggliga.
Många av dem kände vi igen, de
finns hos oss också: brutala slags-
rnåls- och mordscener och kvinnan
framställd i den för moderna serier
övliga skepnaden: halvklädd och
med revolvern skjutklar. Konferen-
sen var enig om att ett nordiskt
samarbete måste komma till stånd
i kampen mot detla vidriga gift.

x
Tre festliga al'rangemang hade de

norska vännerna dessutom ordnat
f ör sina gäster. Dels en särdeles
lyckad sightseeingtur i Oslo på lör-
dagsförmiddagen, midsommarfest på
Hovedöya i Oslofjorden på kvällen
och en heldagsutflykl till det under-
bara Norefjell på söndagen.

I Norge firar man midso,mmar-
afton Sankte }Ians den 23
juni. I färjor drog deltagarna ut till
Hovedöya mitt ute i fjorden. Solen
strålade ännu oeb vädret var det



varmaste och ljuvligaste man upp-
levb denna sommar. Så blev också
festen en oförglömlig upplevelse.
Många av de norska värdinnorna
var iförda sina vackra nationaldräk-
ter och de hade tagit ,man och barn
med sig 

- 
och naturligtvis matkor-

gar. Nationalklädda småttingar dan-
sade för oss på den gröna Planen,
de var förtjusande och alldeles sär-
skilt den lilla pojke som var ende

>manlige>> deltagare i den bedårande
danstruppen. När solen sjönk kom
i stället den grannaste fullmåne och
tävlade i glans med det stora bålet

- 
Sankte Hansbålet 

- 
som tändes

då skymningen började falla. Man
dansade och sjöng, finskorna hade

en liten utmärkt sånggruPP med och

svenskorna skämdes inte heller för
sig när Margot Mårdh fått låna en

gitarr och anförde dem. Fast de fick
förstås mycken hjälP av Publiken -för aila norrmän tycks kunna våra
svenska visor, antingen det nu är
folkvisor eller Taubes. ..

Söndagens utflykt till Norefjell
gynnades inte av lika vackert väder
som midsommarfesten. Det började
dugga när vi var På väg uPPöver i
bussarna och när vi steg ur dem

efter nära fyra timmars resa låg
bergen i dis. Men så Plötsligt, som
genom ett trollslag, vek dim'man un-
dan och våra förtjusta ögon såg
berg och djuPa dalar. De norska
värdinnorna hade väldiga >>smörre-

brödspakker>> med och i den vackra
restaurangen dracks det kaffe innan
de mest energiska började klättra i
bergen och plocka underliga blom-
mor. Först på kväilen kom vi ner
till Oslo igen, tacksamma mot våra
norska vänner för en underbar dag.

Samvaron i Oslo, såväl i allvar
som i glädje, övertygade oss om att
deLta inte var sista gången vi nor-
diska kvinnor skall träffas under lik-
nande former. Vi har så mYcket ge-

mensamt, så många Problem som
pockar på sin lösning. Vi förstår
varandras språk 

- 
i den finska de-

legationen fanns många svenskta-
Iande 

- 
och vi känner att vi hör

samman och behöver varandra. Vi
är norskorna stor tack skyldiga för
deras initiativ och deras gästvänlig-
het och hoppas innerligt att de band
som knöts under de oförglömliga
junidagarna i Oslo skall föra till ett
ännu intimare samarbete mellan oss

kvinnor i Norden.

kvinnortrötta

ansk kulturfilm har
film om de märkliga

ner som gör att föräldrar
barn tokig vägledning när
välja yrke.

Sonen, som bara önskar atf bli en

mekanikerr i overall, skall absolut
hållas >till boken>> för att bli något
med kamgarn och pres'sreklam. Flic-
han, som ,drömmer om att studera
biologi, skall ,bara placeras på kon-
tor etc. etc.

En sådan flim skulle man också
kunna göra om människornas ambi-
tiösa förhållande till sina ,möbler.

Det, är så ofta man glömmer att
möblerna är till för rnänniskornas
skull och inte tvärtom. Varför skall
bord i mahogny vara blankPolerade
eller blanklackerade ? Ingenting tål
de, och överans'frängda husmödrar
kan heller inte i längden orka att
alltid gå och damma och gnida 'dem

blanka och vara ängsliga varje gång
möbeln användes, varje gång man
läggerr en bok eller sätter en kopp
eller spiller en smula vått På den.

Har ni blankpolerade eller blank-
lackerade möbler så ta en gång för
al,la och skrapa eller luta av dem.

Låf en snickare eller målare hjälpa
er om inte er händige man klarar
det. Men inte en >>fin>> snickare elle;r

målare som säger att ,det är synd,
för det är det inte. Teak och ma-
hogny är mycket vackra och mot-
ståndskraftiga träslag 

- 
varför 'då

gömma dem bakofi en sensibe yta
som inte tål någonting.

Och för,resten år furu något 'av
det vackraste träslag som finns, det
lider bara av en skavank: det är bil-
ligt och därför inte >>fint>>. Men ett
furubord som är obehandlat blir
vackrare med varje dag. Har ni det
som matbond så spill en liten klatt
sås eller grådde på det en gång
emellanåt och stryk med en fuktig
trasa utöver bordsskivan så feftet
och grädden sjunker ner i träet 

-ni kan tro det blir vackert!

gjort en

ambitio-
ger sina
de skall

t3

Blanku möbler.

I{anske btir ni ehockerad når ni läser tlen danske arkitehte,n Ole
Buhls råd här nedan om a,tt skrapa eller luta, av cle blankpolerade
bor<lsskivorna, oeh spilla grådde på tle omålade. Hur som helst, men
nog har han rätt i att rnöbler ska vara funhtionsdugliga. och inte
paradföremåI.

En sådan borrdsskiva kan tåla näs-
tan allLing. Där kan barnen leka,
ni själv sy och far lagga patienser
utan att bordet far illa.

Ni behöver inte ,en gång en duk
och slipper alltså också att tvätta
duken. Skulle bordet bli smutsigt så
skrubba deL någon gång 

- 
men låt

inte feta fingeravtryck, ufspilld
grädde och andra fettämnen försvin-
[å, för då försvinner patinan och
skönheten och moLståndskraften.

Vad behöver 'det bekymra er att
svägerskan har handgjorda spegel-
blanka cuba-mahogny-möbler. Hon
har kanske inte något ,annat i huvu-
det, rry1sn n i har så många intressen
som ni inte skall hindra er själv
från att,dyrka 

- 
eller som era möb-

ler och bordsskivor inte bör få hind-
ra er från att sysselsätta 'er med.

När en genial arkitekt en gång
uppfann bordet var meningen abt
det skulle brukas att arbeta vid, äta
vid och leka vid, alltså ett
bruksf örremål och inte en ut-
ställningspjäs, inte krams. Kom ihåg
det. Ju 'enklare, ju rnera ändamåls-
enligt 

- 
desto vackrare.

>k

'Och bil'derna på väggen. Kom ihåg
att de hänger där för e r skull. Även
om en smart försäljare en gång sål-
de något rtill er som ni 'då tyckte om,
så kan det ju gott, hända att ni ald-
rig ser på det m'era. Ställ då undan
det, för det fyller inte längre sitt
ändamåI. Häng då hellre upp en af-
fisch med skidlöpare eller e,tt hamn-
parti från Medelhavet eller något
annat som ni plöLsligt fått syn på
och som ni tycker om 

- 
och hiva

ner det igen när ni tröftnat på det.
Det är bara besvärligt aLt gå om-
kring och vara pretentiös. Ni läser
ju inte en bok för omslageLs skull
utan för innehål,lets, låt därför ock-
så bli att hänga upp bilderna för
guldramens skull eller för att där

Forts. & sid. 20.v. s.
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r,, ag heCe det inte b:"a den pås-
ke;r.

Jag var 13 år och elev vid Sorö
akademi. Jag och min klass 

- 
eller

i varje fall en del av den 
- 

hade
i tredje klassen avancer"at till inter-
natskoleelever efter att vi i två år,
som regeln den gången var, hade
bott på pensionat i staden. På visst
sätt var deL en lättnad att slipPa
ifrån pensionatsfröknar och -fruar,
och vi hade heller ingenting emot
deb sparfanska pojklivet, där vi blev
delägare i ett fyra- eller femmans-
rum och fick en säng i en av de
stora sovsalarna. Det gick an. Man
lärde sig snabbt att inrätta sig.

Det finns för pojkar så många
små listiga utvägar i tillvaron. Vi
satt omkring del stora bordet i vårt
primitiva rum under den oändligl
långa lästiden och hade skolboken

skosulorna, me:r meC sången blev
deb si och så. Stryk och misshandel
hörde till dessa värdefulla traditio-
ner och vågade man sätta sig tili
motvär'n blev man pryglad sönder
och samman av den regerande klas-
sen. Det är ingeL under att s v i n-
n e t vid denna skola var sLort och
jag har ibland undrat över att det
kunde bli så lit.et av så många av
naturen begåvade pojkar.

Jag hade deL inte vidare bra den
påsken. Jag längtade under de åren
tillbaka till Jylland, hatade skolan
och hatade också de:r sockersöta
och sumpiga Sorönejden. Jag kunde
liksom inte andas, ibland drömde jag
om att kanske ha sådan tur att
jag fick tuberkulos, så jag fick kom-
ma 'hem tiil del goda Jylland igen.
Jag gick långa ensamma spa[sertlt-
rer och övade mig i att hosta ihå-

ramlade i villc:'vallan in till några
fulla sjömän, som var på väg till
c;r hyra i Korsör. Den ene fäktade
djävulskt med err dolk. Han roade
si.j med atL hota oss med döden
och djävulen, det här var allvar,
han ville se bloC. Han talade halv-
svenska och vi blev viskande eniga
om att han nog var finne. För det
visste man iu från geografiboken
aLL finnens kniv silber löst i slidan.
För övrigl var vi inte vidarc rädda,
vi var härdade. På nattresan över
Fyn 

- 
och jag minns deb som e;r

sLor vänlighet nu snart 50 år efLeråt

- 
tog en tjock moCerlig ,kvinna i

kup6n fram nåI och tråd ur sin
väska och sydde fast cn dinglande
uniformsknapp i min jacka.

- 
För sån ska cltt inte komml

hem, min pojke, sa hon.
Sovande på de hårda träsätena

susade vi upp genom JYlland, och
så satt min bror och jag På tåget
från Randers till Hadsund.

- 
Se där är ni igen, sa Frantz,

vår älskade konduktör. Jag kan se
atL ni är vordna klokare och klo-
hare. Kom nu här, ni ska in i and-
ran, vi har ingen handelsresande i
clag.

Vi kom in i plyschkupdn och
Frantz lade oss till vila och arran-
gerade en tidning under våra fötter.
Så rasslade och dunkade tåget de
fyra milen meda:r vi sov underbart
cle två-tre timmar det 'varade. Då
vi nådde Åmölle väckte Frantz oss,
för nu var vi vid fjorden och vi
skulle inte komma sovande till sta-
den. Så tackade vi Frantz sä myc-
keL och den friska luften slog emot
oss. Här luktade det fjord och tång
och det blåste en liten smula, en
kylig vårvind, som fick fjorden att
ila iväg med små kräpPade vågor.
Nu var vi riktigL hemma.

När man står vid början av en
ferie syns den oändli'gL lång. Men
det är som om den rann hastigare
undan för varje dag som går. Den
ena tirnmen tar den andra vid han-
den och dansar bort; man börjar
tänka: det är hela sex dagar igen
och det är en mycket lång tid, och
så uppdagar man att dagarna är
borta och att man nästa morgon
skall tillbaka till denna plågans hem-
vist Sorö, och ens hjärta blir tungt.

Dagen innan jag skulle resa kom
jag att tänka på att jag måste ha
ett par nya :kängor eller skor. De
gamla iiunde inte repsreras mera,
skom,akaren hade sagt att nu gjorde
han det för sista gången, nu var
de ohjäipligt utslitna. Jag sa det
till min mor och hon 'fick en idd
som hon tyckte var god.

- 
Jag har just fått ett Par kän-

gor som är för små för mig, sa hon.
Deb år mycket fint läder, de har
skam till sägandes varit dyra, vi ska
prova om de inte pass,ar åt dej.

-- Jamen, mor, sa jag förskräckt.

- 
Vänta ett ögonblick, min Pojke,

så provar vi dem, sa hon och ögon-
blicket ef teråt hade hon funnit de
fina damkängorna. Jag fick dem På
fölterna och det visade sig att de

D:nna novell av den danske för-
fatta,ren är hämtad ur antologin

>>Glimtar från barndomen>>.

ligt, och på försök begärde jag före-
träde hos läkaren och klagade över
stickande smärtor i bröstet, och han
undersökte mig med största nog-
grannheb men kunde tyvärr inte fin-
na deL minsta. Min hälsa var det
inget fel på, tvärtom skrev läkaren
till min far, som han kände, och
berättade att även om jag kanske
i mina brev klagade över svår sjuk-
dom var jag stark som en häst.

Vad å"r dall, vad är bcrtskämd-
het, vad är det att vara annorlunda
än andra ? Jag hade inte btivib bort-
skämd i mitt hem men iag mötte
här en annan livsform, som bjöd mig
mycket emot. Min far 'hade aldrig
slagit mig, jag ville inte slåss. Jag
kände inte till någon ståndsskillnad,
i vår lilla stad räknades i varje fall
alla pojkar som lika goda och om
någon gällde för mer så var det
därför att han var duktig att sim-
ma eller palla äpplen eller lyfta en
huggorm i stjärten. Sådant är verk-
liga bedrifter som ger en pojke gott
rykte och för dem böjer man sig
alldeles obetingat. Jag hade ryckt in
i en värld som jag inte förstod och
som jag hatade.

M"n vi reste alltså hem den pås-
ken, vi jylländska pojkar. Vi stod
på Sorö sLation 

- 
som den dag som

i dag dr är den mest trista i Dan-
mark 

- 
och väntade på tåget och

Kangorna
IVor"l/ au Hans K;rå

framför oss på bordet. Men lådar
var till hälften utdragen, och där
låg roligare lektyr. Och utanför var-
enda dörr hade socker strötts uL så
vi kunde höra knasandet när den
vakthavande läraren närm,ade sig
dörrens titthål för alt inspektera om
vi hade näsan över läxorna. DeL
gick utmärkt, kriget mot lärarna
kunde man minsann klara och flera
av dem var för övrigt utmärkta
männis,kor som m,an höll mycket av.
Några av dem var ju visserligen
mer eller mindre halvgalna eller
hopplöst stupida 

- 
jag tror i alla

fall att de förståndiga lärarna vida
uppvägde de fjolliga. Likadant är
det också i dag, hopPas jag.

DeL var alltså egentligen inte
själva denna livsform, påminnande
om kaserniiv, som vi hade något
emot, vi 13-åriga valpar. Men man
tolererade en sadisti;k anda som
kallaCes >>traditioner>>. Vi som var
de yngsta i skolkasernen var helt
prisgivna åt de äldre. Passade det
de stora pojkarna på 15-16 år att
en hel kväll jaga oss runt i den
stora byggnaden längs korridorerna,
upp och ned för trapporna, medan
de dängde på oss med handdukar,
som de slagit knut på och doPPat i
vatten för att kunna slå riktigt
hårt, så tolererades det av skolan
som en värdefull tradition. Fann
ett par av dem på att kommendera
en upp på en halvglödgad kamin
för att sjunga och dansa, så var
det också en av de vackr'a Sorötra-
ditionerna. Dans blev deL nog, för
det var inte möjligt att stå stilla
när värmen började tränga igenom
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honom öppna sin sliLna PormonnA
och lägga er sedel i en fattig, skäl-
vande hand. Jag vissle också om de
många som kom smYgande köks-
vägen och skulle tala med doktorn
och ödmjukt blev sittande i timtal,
tills han kom hem, för att förelägga
honom en plan för deras livs fräls-
ning. Om de fick ett lån till en fisk-
vagn, en butik eller två tunnor land
skulle deras existens var'a säkrad.
Ack, de[ kunde tjänas stora Pengar
på att håIla höns eller odla frö eller
lök. Far hörde tålmodigL På dem,
han sköt fram underkäken, men han
gjorde inga invändningar. Han var
läkare, det var inte hans sak att
krossa ett levnadshoPP, och de var
inga svindlare men slagna männi-
skor i en fattig värld. De fick sitt
lån eller borgen mot juridiskt kor-
rekt lånebevis som lades ner i en
omsorgsfullt låst låda och det tala-
cles aldrig om saken mera mecl
mindre lånlagaren själv senare kom
och ville betala. Då blev han mot-
tagen med stor glädje och mYcket
beröm. När min far många år senare
dog föll det på min lott att öPPna
den lådan. Jag läste mång:a av nam-
nen på dessa debitorer, under årens
Iopp hade de små kvittolapparna bli-
vit till en hel liten 'förmögenhet _-
och deb var som om en svunnen
värld plötsligb var mig alldeles nära.

Nu kikade jag ilsket På de för-
dömda kängorna. För de hade blivit
till ett stort moraliskt problem. De
stod där med sitt fina mjuka s'kinn
och sina hängande skaft och liksom
frågade mig om jag ville svika far
för att rädda mig sjätv. Och iag
bestämde mig för att vad som än
måtle ske, svika skulle jag inte.
Hade vi inte råd till Pojkkängor så
visste iag orsaken och iag måste
taga bördan På mig.

- 
J2, de är jr"r fina nog, sa jag

tiII mor, och deL går väl också.

passaale som om de gjorts till mig. skulle min tillvaro helt enkelL vara I- 
- 

DeL var storartat, sa mor, så ödelagd. Jag skulle råknås som ut- |
atu kan ju använda dem. skottisom å narr, all välltlens skam J ag fick kång^or-na på- när jag 5l<u1-:fre 

i.a.a" ;ig mycket illa till och nesa skulle drabba mig' Jag le resa, och så t'örjade min plågas

-oJ.l fåi visserfigen- använde poj- visste ttet alldeles sii;kert, jatförut-- tid. Det var inte så fa.rligt på sjålva
iio"- aurl geng"., iängor, men 

-det såg mitt öde. reian, för det var iu vanliga' män-

it rff" 
--".ä "t."fta"fo"' och inte l Mor, lag kan inte gå i de kän- niskor i kup6n och de kiksde irrte

;;;l;"g;;. oa-tarrg-o.na rtaae iu gorna, sa Ja8:, - på ens -kän-gor' och mån var dess-

ia"ii" it"tt ocn vai snöraa 2inåa - - iro" rir-pg, min pojke, -sa mor' utom så full av sorg över att mån

;;; ;"; jd ryste när iag tantie Kängorna a-r äet- ju-1u-et täl på octr skulle tiubaka så man glömde a[de-
på vaat som skulle nanca mig näi de p-assar, Och dei är äyrt mäd nya les vad som förestod- l'i stod åter
äät 'äi"r:o:rirÄ' å1i . . . 

--J;s 
d"k i r.a'igo". Du vet ju sjäiv hur hårt på den perrons som jas ännu i'dag

ä""rf.å"g.i. f,ita gärna- t<iunäe jag åin ia" maste arleta,- tran kör ute inte utan köldrysningar kan såtta

;;;;i-t i flickbyior eller i kjoiarl i irarrtik från tidigb på r-Äorgongn foten- på, och på. andra sidan sjön
_ oe"är attdete! för långa i !xai- iif Jent pa. nattenl Oötr det ;tälls låg ake.demin med översta våningen,

ten och de ska snöras, invånOe jai. så många^ krav på honom, de! är internateL, upplyst i ålle fönster'--- o"t Å0" iu ingenting för ni gfr så mång"a som skä ha !iälp- vi får vår lilla flock iyuåtrdske pojkar

iu i atia -t"tt'meO" tangä Uyxor,"ia inte stä-lla krav. Vi fåi i;re kräva gick tyst 
-g_enom 

all6n. vi kände oss
"*oi. i"i"" kommer att'läggä märke 

"egot "o- 
inte är -nödvändigt. 

Vi som _straffå,ngar som skall tillbaka
till det. tåi inte låta något 8å till spillo som tiU fängelset' vi var interner igen'
'--i"x, 

"ua 
visste hon om alet, kan användas. 

-bet-fö$tåt du nog Men_ när vi..stod i vårt xum och

min mor som haale för vana ati själv. packade upp väskorn& var vi väIdiga

iiii-gåii-t"L" tå"arg"tse röka sina -Jo, jag förstod de-t, för jap visste karlar, Allesamman hade vi kg,ko!

"rori "ig""rJ" ocrr -itbna sa sin att min"far i sin uiiarprättit< nog och sylt med oss- och hitutligt bjöd

"is; "ff;. 
muntra mening rätt J traäe stora inkomster mån lag haae vi v4randra av de 

':odå 
bakverken'

;;i-rri;; ir-a""v" tiri- pui"o* v"a varit så ofta sa-*a' meå lonom Nu var vi iu på slavanstalten igen

ui""t" t o' om äen trånga värfd ja! pA slukbesök med-an jag var hemma anförtrodde vi varandra' men vi hade

tnu"Sii" i" i. Den s-tyrdes efie-r ätt iag octsa hade en Äning om vad haft atla tiders kul. Manligt betvin-
frukt-ansvärcla lagar och-om iag in- ijrit"t&Ot kunate kosta hoiom. Hur gade vi vår sorg -och längtan, ända

;diie;;G åJ"ett par aam-kälngor åånga gånger hade iag inte sett tills krockan ringde.
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Det betydde att vi skulte i säng i
sovsalen, och utanför den stod ett
par stora korgar där vi skulle lägga
vära skor så karlen kunde hämta
dem och putsa dem till nästa mor-
gon. Det hade jag inte tänkt på.
Jag kunde inte lägga min mors
kängor i korgen, då skulle det ge-
nast uppdagas att. det. var dam-
kängor. Jag beslutade ta det med
ro och gav mig tili att ordna sa-
kerna i mitt skåp. De andra för-
svann in i sovsalen, jag var ens,am
kvar och den vakthavande läraren
stack näsan in genom dörren.

-_ Har du inte hört att det har
ringL ? sa han. Du vet ju att du
ska i säng genast.

- 
Ursäkta, nu kommer jag. Jag

hade fått av mig kängorna och hi-
vade in dem i skåpet. Så tassade
jag i strumplästen in i sovsalen och
hann i säng innan ljuset släcktes.

Men jag sov inte mycket den nat-
ten. Jag vaknade gång på gång och
tänkte: I(ängorna! Ty jag måste
upp innan de andra kom in där. Jag
listade mig upp en timma i förväg
och satt vid fönstret med kängorna
på och såg Sorö sjö glänsa pärle-
morblank. Fast jag inte kunde för-
dra den såg den egentligen vacker
ut. Som en vacker flicka man inte
kan fördra därför att hon har dålig
karaktär. Men jag satt vid fönstret
och glömde kängorna och jag kom
att tänka på dem först när vi skulle
ha gymnastik.

}Iå.r var ett nytt och mycket all-
varligt problem. Vi hade ett gemen-
samt omklädningsrum där vi kröp
ur kläderna och if,örde oss våra
gymnastikdräkter. Och här var det
omöjligt att smiLa in före de andra.
Det. var nästan givet att jag skulle
bli uppdagad. En skulle säga:

-'-- Vad är del för konstiga kängor
du har på dej ?

En sakkunnig skulle konstatera
att det var damkängor. Och så var
det färdigt. Om jag kände vår gym-
nastiklärare rätt skulle han nog
vara karl till att klistra på mig det
öknamn jag skulle få bära i tid och
evighet.

- 
Gott, tänkte jag.

så sticker jag bara
kan spatsera hem till
Jag måste bara över
det ordnar sig nog. De
mig något.

Går det galet
min vä9. Jag

Him,merland.
med färjorna,
kan inte göra

Jag fylldes av en stor trygghet
när jag satt på bänken och vek upp
de långa byxbenen minst möjligt
medan jag löste upp knuten och
började snöra av mig kängorna. Jag
började berätta en historia. Om ett
mord som en gång begåtts i våra
trakter. Jag skildrade drastiskt alla
de blodiga detaljerna, jag visste det
gällde att få dem att se på mitt
ansikte och inte på mina fötter. Och
jag hade alla kamraterna med mig
medan jag i all stillhet fick av mig
kängorna och sparkade dem långt in
under bänken där ingen kunde se
dem.

- 
Och så blev han halshuggen,

sa jag. Det gick hårt till den gången.
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Nu var jag i gymnastikdräkten och
det var ingen fara förrän jag skulle
ur den igen. Så jag kunde låta den
grymme mördaren få sitt straff.
Det var mycket lättare att kom-
ma i de vanliga kläderna igen. Då
kunde man ge sig god tid och hasa
ut som den siste, bara med gymna-
sLiklärarens eder och förbannelser
efter sig för att man var en sådan
sölkorv.

I månader hade jag mitt dryga be-
svär med kängorna. Jag måste sist i
säng om kvällen och först upp om
morgonen. Jag måste manövrera
med oändlig förslagenhet och jag
tror faktiskt att om jag fortsatt gå
i damkängor ett års tid hade jag fått
fötter ägnade för en framstående po-
litiker. Samtidigt var jag mycket
fattig, för mina veckopengar måste
jag använda till skokräm och borste,
sedan en lär'are strängt påtalat att
kängorna inte var putsade.

Jag kände en gång emellanåt på
sulan. Den var från början tämligen
tunn för det var ju eleganta dam-
kängor. Den började bli hårt sliten,
det fanns hopp! Jag hade efterhand
blivit optimist, det verkade som om
jag skulle klara det fint, om än med
besvär. Jag hade inte skrivit något
om kängorna i mina brev hem, jag
hade heller inte varit tvungen att
fly, det som var min sista utväg.

,Så hände där något som nästan
ändat med kortslutning. Det var en
underbar jrmidag och jag promenera-
de med en kamrat längs sjöstranden.
Andungarna skvalpade i vattenbry-
net, där luktade så idylliskt-ruttet
som det nu en gång gör i Sorö, sva-
harna brusade i väg från fngemanns
ö, och från fotbollsplanen ljöd det
ihåliga vrål när en känga träffade
bollen.

- 
Det är väldigt fina kängor du

har. sa Christian.

- 
Ifurså? sa jag och såg på ho-

nom. Väldigt fina kängor, sa
Christian. Jag ser att del är väldigt
mjukt läder. De är faktiskt eleganta.
Vad kostar egentligen ett par sådana
kängor ?

Ifan var en mycket duktig pojke,
men vi andra räknade honom för
snobbig. Jag knöt händerna. Nu fick
det gå bäst det kunde. Om hans näs-
ta ord var da m k än g o r slog jag
honom till marken och slängde ut
honom till andungarna i Sorö sjö.
Mitt hjärta bultade i bröstet, jag
kunde inte säga ett ord. Nu sked-
de det.

Men det skedde inte. 
- 

Det är fint
läder, sa Christian. Jag vill förresten
inte gå i kängor längre. Jag vitl ha
lågskor. Jag har ofta tänkt säga det
till gamlingen. Men då blir han väl
galen.

Vi spatserade vidare, medan gru-
set knastrade under våra fötter. Jag
kunde känna att sulorna nu var all-
deles tunnslitna. Christian talade in-
te mera om kiingorna och jag blev
alltså inte tvungen att mörda honom.
Han hade lämnat ämnet och börjat
tala om treenigheten. Ifan var präst-
son och hade sina komplex.

- Jag kan gott sno en oblat så
kan du få smaka den. Man måste
vara väldigt fanatisk för att kalla
den för kött, lekamen måste ha haft
en märklig konsistens. Och blodet,
det är det suraste vitvin som kan
uppdrivas för de billigaste pengarna.

Jag var oförstående inför prästso-
nens svårigheter men jag log hjärt-
ligt och lättat. Han hade glömt mina
förbannade damkängor och hade räd-
dat sitt liv. Jag var redo att ha roligt
åt hans bespottelser.

På kvällen undersökte jag sulorna
noga och det var inget tvivel om att
de var utslitna. Där var håi så man
kunde kika rätt igenom skorna. Och
det var otänkbart att jag skulle gå
till skomakaren med dem. Vad skul-
le han säga om en elev kom med ett
par långskaftade damkängor sonl
skulle halvsulas ?

Är du inte i säng ännn, sa
vakthavande läraren. Varenda kväll
i flera månader har du kommit för
sent in på sovsalen. Nu kan du till
att börja med få två timmars extra
lästid från i morg'on och veckan ut.

- Jafus, sa jag och tyckte att det
egentligen var ett mycket milt straff
för att gå med damkängor i en pojk-
skola.

Nästa morg'on var jag uppe myc-
ket tidigt och tog på mig mina gam-
la trasiga amerikanska kängor. Det
var en underbar junimorgon och jag
instäIlde mig för att låna en båt vid
sjön. Jag var den förste på platsen
och jag fick den. Det var en stor
tung båt och det var inte lätt för en
ensam man att ro den. Men jag be-
satt oanade krafter den morgonen
och båten lydde vänligt årorna,
som om den varit klar över att en
stor uppgift förestod. Jag var långt
ute på sjön innan jag drog in åror-
na och lelade fram kängorna under
toften. Så lät jag dem glida i vatt-
net. De sam ovanpå ett ögonblick
som om de inte alls hade lust att
sjunka. Så gurglade det litet i dem
efter hand som skaften fylldes med
vatten, och de gick långsamt till bot-
ten.

Att lörakta döden iir att
föralttu litset. Kri,gets hjcilte tir
ell mcinniska som har (tlömt
si,tt eget ucirde.

*
Mili,tiirliuet gör rikti,ga kar-

lur au uåla unga miht. Ett au
de sturkaste argu,menten mot

i det m,ilitiiru. 
Ii*l

i Dlt tinns så må.nga som i
i nredikar f rcd, son1, on1, inte iI f redsuiljan allti(l f uttncs hos !

i Y"::1"-Yd:':i:'1" lnnoi'Jten ar I

._! Bosse Gustafsson i :

i H.;"r för tr"reden>> III
{r r. 

-< 

l coco-o-( }-o-o-o 

-,, -u -,{o

f inte att prcclika cller skapa cn
I fredsuilja, men att tjihru den;
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Från våra
avdelningar

IT
U r högen av rapporter från våra
avdelningar återger vi här några bil-
der från verksamheten. Av utrYm-
messkäl måste de bli mYcket kort-
fattade.

Västra Luntlbyavdelningen i Göte-
borg: Till vårt möte hade vi inbjudit
medlemmar från De Vanföras Riks-
organisation i Göteborg. Hr Arvid
Johansson talade om >>En invalids
möjiigheter i samhället>. Mötet val-
de en kommitt6 på tre medlemmar
med uppdrag att närmare sätta sig
in i invalidernas problem, för att vi
seCan skall kunna ta ställning till
vacl vi eventttellt kan göra för att
hjälpa dem, bl. a. genom r"rPPvakt-
ningar hos myndigheter i speciella
frågor.

Utldevalla:
Genom två valda ombttd har vår

avdelning uppvaktat skolstyrelsen
med krav om att skolornas matse-
del publiceras i ortspressen samt om
ordnandet av gymnastiksal i Söder-
skolan. Den sistnämnda f ramställ-
ningen har redan gett resultat.

Nfariestad:
Den 8 mars sände vi en skrivelse

till stadsfullmäktige med anhållan
om att badplats ordnas för barnen
i östra stadsdelen. Ca 200 mödrar i
det berörda området stödde kravet
med sina namnunderskrifter på pe-
titionslistor. Den 26 mars uppvakta-
de vi så drätselkammarens ordfö-
rande i saken. IIan förklarade att
frågan har stort intresse och att
vår skrivelse omgående remitterats
till hälsovårdsnämnden för utlåtande.

Värnamo:
En av våra medlemmar leder var-

je vecka >>solörnarna>> (småbarn som
tillhör Unga Örnars organisation).
Varje onsdagsef termiddag tar hon
hand om ett 30-tal småttingar i för-
skoleåldern, läser för dem och ord-
nar lekar och sysselsättningar. Vid
avdelningens årsmöte beslutades att
tillställa stadens skolmyndigheter
en skrivelse med begäran om bättre
ventilationsanordningar i en av skol-
bespisningslokalerna, där denna de-
talj är mycket bristfälligt ordnad.

Obbola:
Vid årsmötet hade vi uppe till dis-

kussion frågan om väghållning över
isen vintertid mellan Obbola och
Holmsund. Läkare, tandläkare och
sjukkassan är stationerade i Holm-
sund och de som bor i Obbola måste
vintertid åka över Umeå till Holm-
sund och det blir både dyrt och tids-
ödande. MöLet beslutade att hos kö-
pingsfullmäktige hemställa om alt
väghållningen vintertid mellan de
båda köping'arna ordnas.

Luleå:
Den 10 mars höIl vi en synnerligen

lyckad fest i anslutning till Interna-
tionella I(vinnodagen. Fru Karin
Lindqvisl från Kiruna talade och en
grrpp barn svarade för ett förtju-
sande underhållningsprogram. De
sjöng, muciserade och deklamerade.
Festen gav, förutom en trevlig och
intressant kväll, ett nelto till kassan
på 600 kr.

Båtskärsnäs:
Vår avdelning har sänt en skri-

velse tili platsförvaltningen i Båt-
skärsnäs med krav om att den kom-
munala tvättstugan, som är i dåligt
skick, skall renoveras samt att den
prishöjning per tvättimme som ägt
ium slopas och att man bör återgå
till den gamla Prislistan. I samma
skrivelse påpekade vi också att det
år nödvändigL att. livräddningsred-
skap anskaffas 

- 
vi har ju sjö runt

omliring samhället och olyckstill-
bud, särskilt bland barnen, är långt
ifrån sällsynta. Den 29 mars organi-
serade vi en festtillställning, som
gav oss 400 kr i netto och den var
iå tycxaA, att det talades om den i
veckor efLeråt.

Enskede västra i Stockholm:
Den 18 mars hade vi ordnat ett

trevligt möte under medverkan av
vår barnteatertrupp. 200 personer
deltog i mötet och barnen tackades
med livliga aPPlåder. En av väta
medlemmar inledde om barnen och
skolan och betonade behovet av en
föräldraförening i Enskedefältets
skola.

fluskvarna och JönköPing:
SI(V-avdelningarna i Huskvarna

och Jönköping ordnade härförleden
en mycket lYckad utflYkt, en s' k.
>>mystisk resa)> rned 53 kvinnor som
deltagare.

,F ärden, som gich med ibuss, star-
tade i Huskvarna med direkt kurs
mot Jönköping. Den gemytlige chauf-
f,ören kryssade sedan med oss både i
och utanför staden i alla väderstrec-
ken, så det hela blev verkligt mYs-
tiskt. Om resans mål var de flesta
absolut okunniga. En gissningstäv-
ian om resmålet utlystes. Vi hamna-
de så småningom under sång och
glarn i Norahammar, i Martinsgår-
den. I dess vackra storstuga flam-
made en brasa i den öPPna sPisen 

-det var välkommet. Vi ,bänkade oss
kring bygdeforskaren Val'demar Ek-
man som rberättade om gården och
platsen däromkring. Därefter fick vi
stifta bekantskap med pastor Olsson
från Norrahammar som På lediga
stunder sysslar med släktforskning.
Han kåserade om >>Kvinnan i gamla
tider>>. Att livet inte var någon dans
på rosor för kvinnorna i den s. k.
gamla goda tiden fick vi höra mån-
ga exempel på.

Så blev det kaffe, rnusik och sång
och sedan berättade Olga Wahlström,
Jönköping, från nedrustningskonfe-
rensen i Stockholm där hon deltog
s'cm Sl(V-distriktets ombud.

/---tr ISlut med
I. I . . .

(lrs Krr m In erl Il gell

\7i rill ha slut på. undcrbetal-
V niullcu. Nrilt'i utför s0i?l-

nta arbete son1" md'ttttetl, uisar
sclmtn(L skicklighet och, ikltider
oss sarnrnu o,]I,gv-er skall ui' ha
samma lött.

Lörtediskrtmhteri,ngen sonL
drabbar oss r,'cirsf iir en entra
prof itkiilla f ör arbetsgtuarna
och en sttindig broms på' uå'ra
bröders och miins lört'er. >>Ltka
lön för ltka arbete>> iir ett ge-
m,ensamt intresse för alla ar-
betare.

Vi, uill ha slu,t på, allu for-
mer au dlsltri,m,itming so?l?
prakttseras ntot oss tfråga om
löner, anstiillning, bef ordran,
atskedanden och inhtimtandet
&1) tekntska kualilikatiotter,
men lramför allt uill t:t siikra
uå,r riitt till urbete.

Lå,t oss tnte lifutgre tolerera
arbetshets, skd,rpt utsugning
och förltirr,gd arbetstid som gör
oss ttlt fystska urak och öde-
Itigger uå,ra nerDer. LAt oss
kiimpu för kortare arbetsttd,
lör 4|-timmarsuecka utan lö-
nemi,nskning.

L&t oss ktimpa för bd,ttre
bostiider, trygghet i, anstiill-
tu,rt,gen,, rdtt txll moderskaps-
understöd, pensr,oner, tillfreds-
strill;ande socLal trygghet och
för å,tgiirder au alla slag som
kan lcitta uå,ra bördor.

De förutirosarbetande kui,n-
',l,orno,s lörsta ud,rldskonferetts
har klart uttryckt uåra uii,sent-
liga krats och uisat 'uad som
måste göras för att de skall
bli, föruerkligade.

G& i,tt, i, fackföreningen on1,
Du zrtte redatt tillhör dett,. Del-
tag i, det fackliga ltuet på, alla
områden och t, de lackliga led-
nrngarna, ty det cir fackföre-
tnngarna som förs',-arar DiLrcL
rtittr,gheter och ger oss led-
nin,g.

Vt kuinnliga arbetare stå,r
inte ense,n'Ln'Le,) ,-ui kan riikna
med, facklöreningarnas effek-
ti,ua hjiilp.

Splr,ttrade iir ui, sDaga och
utliimrmde &t arbetsgiuarnas
godtycke. Lftt oss hand i, hand,
och organiserade i '-uå,ra fack-
f öreni,ng ar, sttirka riinskaperts
och enhetens band.

Lå,t oss gå, framå,t för högre
löner, för li,ka Iön, lör lika ar-
bete, för kortare arbetstid,, för
ett rikure liu och lör fred.

(Ur den appell sorn trörvärvs-
arbetande kvinnors världskon-
ferens riktade tilt de kvinnliga
arbetarna i alla länder.)
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Halt"ben
Berättels"n om en stare och en skolkl.ss

IVI v I agister Bäck, läraren i klass 5

A, kom ut från lärarnas rum och
stängde dörren efter sig. Ute i gån-
gen hade det blivit tyst, klockan ha-
de redan ringt för nästa timme.

Utanför dörren blev han stående.
Naturligtvis hade rektorn rätt, en
stare som börjar vissla mitt undel'
räknetimmen som om han satt i vår-
solen högst uppe i en trädtopp, han
hör inte hemma i en skolsal. Magis-
ter Bäck lade tankfullt handen på
dörrvredet. Vad skulle fiickorna och
pojkarna i hans klass säga ? Alla
älskade Halteben, staren. Och som
de sörjde för honom. Lden trots det
måste fågeln släppas fri ! Beslutsamt
öppnade han dörren och gick in.

De flesta barnen satt redan på sina
platser, några stod ännu kvar i den
hörna som ägnades naturkunskap.
Där var en riktig liten zoologisk
trädgård. Mellan akvariet och de
stora plantorna stod också en fågel-
bur. Sedan fem månader bodde där
Halteben, staren. Muntert hoppade
han omkring i buren. I{ans fjädrar
riktigt glänste och han såg mycket
välnärd ut.

Men i vilket tillstånd hade han in-
te kommit till klassen den gången i
november när den första snön föll !

En av pojkarna, Pelle Karlsson, hade
på väg tilt skolan räddat den halvt
ihjälhungrade staren från att bli
uppäten av en katt. När Pelle för-
siktigt sökte sätta ner honom på en
grindstolpe flaxade fågeln kraftlöst
med vingarna och föll ner på mar-
ken. Han bredde ut vingarna och för-
sökte flyga därifrån men föll hjälp-
lös ner i snön.

Pelle som hade bråttom till sko-
lan kunde ändå inte låta den hjälp-
lösa fågeln ligga kvar på marken.
Därför tog han honom försiktigt i
sina varma händer och sprang' till
skolan.

När magister Bäck kom in i skol-
salen stod alla barnen och trängdes
kring Pellcs bänk. På en gång ville
38 röster berätta vad som hänt.

IB

Barnens egen std"a:

>>Stare 
- 

katt 
- 

svälta ihjäl> var
allt vad magistern kunde uppfatta.
Äntligen blev han klar över situatio-
nen. Framför Pelle låg staren och
tittade sig ängsligt omkring med sina
svarta, glänsande ögon.

Magister Bäck undersökte fågeln.
Högra benet var brutet. En stor råd-
plägning började. Naturligtvis måste
staren räddas, därom var alla barnen
och deras lärare ense. Och redan
samma dag hade en ny invånare ta-
git säte i klassens >>naturhörna)) 

-

Greta hade till och med anlagt en
mjölmaskfarm åt honom. Maskar
tyckte Halteben alldeles särskilt om.

Ända tills i går hade staren egent-
ligen uppträtt riktigt fint. Men tyd-
ligen hade de första varma strålar-
na från vårsolen förvandlat honom.
Och då hände det 

- 
mitt i räknetim-

men! Klassen satt tyst, bara pennor-
nas raspande i räknehäfbena märk-
te:. Plötsligt hördes en försagd, viss-
lande ton. Alla huvuden höjdes. Var
det tjocke Bernt? Han hade ju ofta
sådana tokigheter för sig. Men Bernt
var lika förvånad som alla de andra.
Vem var det som hade visslat ?

Långsamt sänktes hnvudena igen,
men bara för en minut, sedan bröt
en sannskyldig visselkonsert lös 

-en stares första vårsång. Där satt
Halteben, sträckte halsen och blåste
upp strupen. Från hans näbb ström-
made de underbaraste toner, de gran-
naste löpningar och kvitter. fngen-
ting kunde avbryta honorn, inga före-

Halteben, staren. Det brutna benet
hade magister Bäck spjälat med
hjälp av några tändstickor och en
remsa hansaplast.

Halteben, som klassen döpt sin
stare till, tycktes trivas bra i skol-
salen. Medan naturen därute slumra-
de under is och snö och de kala vin-
terstormarna svepte kring skolhuset
levde han i den varma skolsalen på
uppblött bröd, mosade potatisar och
kärnhusen från barnens äpplen. Lilla

bråelser, inga mjölmaskar. Alla var
rådlösa. Först efter några minuter
kom den långe Ffans äntligen på en
id6. Han sprang ut efter sin rock och
lade den över buren, Halteben tyst-
nade genast.

Allt detta erinrade sig magister
Bäck ännu en gång, där han nu stod
framför klassen. f sina bänkar satt
fiickorna och pojkarna stumma och
med siinkta huvuden.



Tyg"t till d"n har k.,dd"tt
bör helst uara lhttte och ftirgett at:hiinl|er n'atur-
ligtuis u1) sol/arrs el!er sfolens dcir tt'i, tcinker
placera den'. Det enkla mön'stret iir ntycket d'eko-
ratit:t, det sys som ni ser i korsstygtt oclt' t' tuå"

fcirger sotn, starkt a''-rtiker frått krtcldetts ty91. Pfi'

lila eller röd bottett, blir brocleriet tackert i' sr"art
och ''*itt, m,ot en grå, bottr:tt, katt' man et:em,7tel'*ts

rttilja t:itt och en racker lila. Men, sA I nL å' kors-
stygtt, clet tir f örutsiittniullen Iör ett rackert
resultat.

fi'isk igen och vi måste ge honom
hans frihet>>, sllttade magistern.

Och så fattades besltttet att eftci'
sista timmen återge Halteben hans

frihet. Men lätt var det inte för bar'-

nen. . .

Först ville Halteben rakt inte flSr-

ga ut. Han szrtt heit enkelt kv:il' i

den öppnade bttren. Men seclan käncle

han vä1 den ljr'tmma vår'ittften, clet

strålande solskenet och såg tlen loc-
kancle blåa himlen, och viPs flög
han därifr'ån. I{an satte sig högst

upp i toppen på skolgår'clc'ns gatrrla

lind och surattracle sina sånger lakt
ut i irtften.

Men c1e flesta av barnen i klass 5

A känc1e sig ails inte väl till mods

clenna ef terneiddag. Ör.'erallt berättade
cle om llalteben, cien frisläppte sta-
ren. Var sover han i natt ? tänkte
ti.lla Greta när' hon på kr'ällen låg i
srn säng.

Men ännu är vår' ber'ättelse inte
shit, ty nästa förmiddag uPPlcvde

klass 5 A en stor överraskning' Un-
clcl moclet'stnålstimman stod det bott-
l'e fönstret öppet. Precis när Ulla
för'klarade hur man skrivel' det svå-

ra ordet >>char-tfför>> kom ett befjäd-
lat väsen förnöjt flygande in genom

f önstret, sbyrde rakt bort till >>na-

tr-rrhör'nan>> och började söka efter
mjölmaskar i blomkrukorna' Det
var Halteben, klassens stare. Och

han Iät sig inte kör'as ut. Först när'

Greta r'äckte honom några mjöl-
rnaskar i sin öppna hancl kunde hon
gripa honom och sätta ner honom på
fönsterl<armen.

De när'maste dagarna" fick inget
fönster stå öppet i klass 5 A, ty ge-
nast flög Halteben in och slog sig
ner i >natr-rrhör'nan>:. Men barnen
n'rärkte oftir. att han satt på fönster-
blecket och pickacle på cicn stängclzt

fönsterrlrtan.
Äntligen kom pojl<ai'na på en fin

id6. De snicktacle ihop en starholk åt
Halteben och fästc clen i en at' clen

gatrl:r lintlen,s stacliga grenar'.
All:r -"änt:rcle mecl spänning på vad

sor-n skulle sirc. Och vct'irligen 
- 

eir

clag flyttade Haiteben in i holken
rnecl en annan stare. Det di'öjcle inte:

länge innan starhonan började rLt\:a.

Efter crl tid hrtnde berrnen .se hrtr'

Halteben ivligt sökte föda åt sina
ung:rr'.

Nu skulle vår ber'ättelse vet'kligen
vzrra slut. Mcn stopp ! Kanske intres-
sel'ar det er också att Halteben en

eftermic'ldag kom inflygande med

hela" sin familj i femmans klassrtim
för att leta efter mjölmaskar! Det
hade kanske ingen människtr märkt,
eftersom det var under rasten, om
inte några blomkrnkor hade välts
och om det inte På bänkarna -- nå-
ja, om det ska vi helst intc tala. Sta-
rar håller nämligen inte alltid så

stvvt på r'enlighet och ordning.

Fintrådig blekt
lakansväv

av hög kvalitet, linneberedd,
42 cm bred, kan ni genom Vi
I(vinnors förmedling erhåIla
till det låga pnset av kr.2:75
pr meter. 

- 
Väven, som säl-

jes i buntar på 32 till 40 me-
ter, sändes fraktfritt mot ef-
terkrar'.

Reltr:ireras frå,n
SI{V, Box 18073, Stockholm 18.
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En god u,tpost i

Den hät' bilden, som vi vill ha in
i tidningen, togs på ett möte i hös-
tas, skriver Lova Mäki, tidigare ord-
förande i Seskaröavdelnin-
g e n. Då var det bråd tid med
lingonplockning och potatisupptag-
ning, så clet I'at' inte så många sorn
var med på mötel, sklivcr hon, men
på vår't år'sniöte nvligen val vi
många flera. Och så ber'ättar hon
f rån verksamhetsber'ä1-telsen bl. a.
att avdelningen för'r'a solttnlaren or-
ganiserade semesterresit. till semes-
terhem för hrrsmödrar som inte upp-
fyiide fordringarna för fri setlester-
resa till enskilt hem - rninst trrå
barn under 1+ är och att man
gick samman och lacle in ansökan

)torr ScsÄ'arö

om semester till samma semester.-
hem. Det var trevligare så, tyckte
man, och det blev en god och givan-
de semester. Vidare har a'u'delningen
san-r.man med alla andra organisa-
tioner på platsen hållit en fest för
att få ihop pengar till en smalfihns-
apparat som alla organisationer
kommer att få nyi.ta av. Samarbete
haL' marr också hafL över, gränsen:
trrå, g'ång'er har avdelningen haft be-
sök av en finsk gymn:rstiktnrpp. En
del medlentmat' deltar i ABF:s stu-
clieverksamhet. Nya meclienrnar och
ökad prenlimerationsupplaga på Vi
I(vinnor hör till de organisatoriska
framgångarna under årett som gått.

Sr"nskir Kvin nors

Vansterförb.,tt.l (S KV)
uppstod år 1931 och har utvecklats
ur föreningen Frisinnade kvinnor,
som bildades 7974. 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 överty-
gelse att samhället måste omdanas

till att motsvara även de kvinnUga

medborgarnas behov.

SKV är sedan maj 1946 svensk
sektion av l{vinnornas Demokratiska
Världsförbund (KDV), som omf,attar
över 200 miljoner kvinnor i 80 län-
der. KDV och dess nationella orga-
nisationer kämpar för att vinna och

praktiskt förverkliga kvinnornas
rättigheter: rätt att rösta och att
väljas, r'ätt till arbete, tiil lika lön

för lika arbete och till befordran;

rätL till undervisning och yrkesut-

bilclning och tiil socritl tr'1-gghet föt'

modcr och barn.

I{DV och dcss nationell:r oi'ganisa-

t:oncl liämpar f ör' att tiilförsäkra
alla barn ett tryckligt liv i trygghet;
undervisning och goda bostäder, häl-

sovår'd, sund litteratur, god:r fritids-
sysselsättningar. KDV vill samla all
världens kvinnor oberoende av hem-

ort, ras och livsåskådning till för-
svar av freden.
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händelsevis sitter en x-krok i väo^-
gen.

Ni har turen aLt leva i ett lanil
och i en tid med ett. otal färgtryc)<
av stora franska, kinesiska och dan-
ska målare och massof av reseby-
råer med bländande foto-affischer
med och ntan färger, varför då livet
igenom släpa runt me,cl ett :.'konst-
verk,.> över soffan som tråkar ut er.

Ni bör tänka lit.e mera på färger'
i ert henr fä,r'ger' är det mest under'-; -*^ ö.,-
bara, och clct enda vet'kiigt billiga val
herre gett oss -,- och jn lenare f ärg-
erna är', clesto äcllai e och f esi-iig'al'e
är' de. Se bar':r på blot-nnlolna! Och
är ni osäkel lär' deL grille;' fitlg^.;arir-
mansättninge.-r och deL är' alla -

så nöj er med att hålla fönsLclväg-
gen i en starli fär g och l'esten av
ir r nr m e,i .r r'ä r,'p'n l vi ta. Vit.t är så
gr'änslöst vackert, l<anske den vack-
raste av alla fär'ge| men ni skall

kr.tirttn,er i iauu.uri ntisla år att i
Ntu;-Dcllti gertotnföra (.tL koitferetts
f ör f örbucl ntot atontrapen. Medrle-
lcrncle:t otrt ck:tta bcslu,t har tillstcillts
rlt'tt art(Ira Vtirltlskonf err:ttsen lör
f öt'bntl rrtr.tt utom- oclt rtiteuapen,
sottt, tt.tllig('n sowlmo,ntrritt i, Tokio. I
sÄ'z'ilclsol f rån IRK hcter clet att
tttun riitrta.r si11 tr,tt rlr:tttttt, It,ouferetts
l;otittttcr att ltli uttl[inqspunkten. lör
(n, ittterttutiottelt. ötcrctt,sltonttnelsc
ottt, förlttttl ntrtt u,torttt:ttpctt.

inle låia locka ci' till att :,br.)'ta.,
rien, s{rnt mäiaren ritvckeL betecknan-
cle halial tillr.äg'agångssättet att ta
s\råi't eller gr'ått eller gLrlt i. Det är
något ..,fint, ha-n hai' iär't sej i vlkcs-
skol:rn.

Nej, vitt direkt fr'ån målar.bvttan.
C)ie Ruhl

I nt,enråltiorrolIa
R ii dn, Ii orset

Tr.a.b. Plantrvck, Sthlm r956


