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Barnbidragen i stöpsleven:

Uttn tndexreg[nrtng

farlorer dn öter sn abbt SfiT
n av de viktigaste uppgifterna
| ,när rdet gäller samhällets stöd åt
barnfamiljerna är att de allmänna
barnbidragen höjes, uttal'ade SKV i
sitb renr,issyttrande tili 1954 års
familjeutrednings ibetänl<an-de. Att
den överväldigande majorileLen av
remissinsLanserna varit av samma
mening framgår av det. meddelande
T-:
H

familjeberedningen lämna'de pressen
i sarnband med förslaget om en höjning av barnbidragen från 290 till
432 kr. Däremot har meningarna gått
isär i remissinstanserna, heterr det, i
tråga om hur höjningarna skall vidtas, 'd. v. s. om alla barn skal[ få
del av samma höjning ellsr om man
skall gå ,in för en gradering av beloppen efler anlalet barn i familjen.
Familjeberedningen har stannat
vid det f,örsta ,alternativet och föreslår alltså att beloppet skall höjas
lika för samtliga ,barn. Det måste
hälsas med rstor tillfredssrLälle,lse och
är helt i linje med det önskemål vårt
förbund framförde i silt remissyttran'de, där vi ibetonade att det skuile

vara en f.öga rättvis familjepolitik
om'man lämnade etfbarnsfamiljerna
utanför. Dels medför det förs,ta bar-

net i en familj stora koslnadsökningar, f,ramhöll vi, 'dels skulle det
innebära att nära nog hälften av al,la

barnfamiljer skulle undandras

den

standandhöjning som en ökning av

bidragen skulle medföra. Om rmen
däremot utöver den generella höj-

ningen hunde ge ett ökat stöd åt
större barnfamiljer och ensamstående mödrar skulle f,örbundel hälsa en

sådan åtgärd med tillfredsstä,1ielse,
betonade vi.

I fråga om stödet til,l

de s. k. ofull-

sLändiga familjerna (,det är ju främst
de ensamstående mödrarna det här

gäller) utöver det allmänna barnbidraget signalerar beredningen en
särskild promemoria, sorm när detta
skrives ännu icke publicerals.

Vad innebär nu det förelig3ande
förslaget om barnbidragens höjning
sett mol bakgrunden av ,de reko,mmendaLioner L954 års familieutredning gav ?
2

Med 'beaktande av det ,dåvarande
penningvärdet anförde familjeutredningen att om barnbidragen skulle
kompenseras för den penningvärdeförsämring: som ägt rum sedan 1947
då de beslutades av riksdagen
-måste de ökas från 290 till 400 kro-

nor, men ,om de skulfie få samma
uLjämnande effekl som unsprungligetr, allLså utgöra samma andel a,v
de faktiska barnkostnaderna, imåste
de upp till 480 kronor.
Det förslag'som nu kommit om en
höjning från 290 till 432 kr innebär
cndast kornpensation
raCe penningvärdet.

för det försåirnAtt beloppet är

32 kr högre än det familjeutredningen förutsatte som kompensation för
penningvändeförsämringen beror na-

turliglvis på de ytterligare prisstegringar som ägL rum under det senasLe året. Men någon del av stan-

.. I
uarge

dardhöjningen kommer barnbidragen
icke aft få genom höjningen tlll 432
l<ronor.

Viktiga önskemål som SKV i sitt
remissyttrande förde fram var att
barnbidragen lbör indexregleras, precis ,scm fallet är med f,,olkpensionerne, samt att åldersgränsen bör höjas
till 18 år. Aft massor av barn efter
uppnådda 16 år forlsäbter sin teoretiska eller praktisrka ulbildning är

allom bekant och del kommer med
säkerhet ratt hli ännu vanligare i
framt,iden. Det är mycket dryga ut-

gifter tföräldrarna har för barnen i
de åren. Men självhlart kan denna
f.rilga o'rdnas också på a.ndra vägar:

genom ordentliga stipendier, lärlingslöner o. s. v. Värre är det med
den fönsta frågan. Familjeberedningen deklarenar nämiligen artt den har
>>funnit

det ligga utom ramen för

dess uppdrag att ta ställning till fråg'an om en anpassning av barnbi,dra-

Q"dnalt
minq skrupler
(-\

\"

L) (r gnx&nxllgorn
jag accepterat mej sjiilts
och mi,tt snedu(mda jag
och nickar åt andras skan:anker

Var sgster iir

skeu

tir skack
maken tir lytt
mina barn cir mi,tt pack,
i urfut,ghetens uardag ui strtirar.
Min famn iir så, full
au kiirlek frå.n pack
frå,n, lytt och frå,n skack.
Du broder uiil ingenting jiit,ar?
Du super rlej lull
och, diktar blott d,å,.
Jag diktar på, nykter kaluna.
Jag iilskar mr,tt pack
Och, tir sån jag bleu.
Godnatt alla tuingande dygder
n:ar broder

Godnatt mr,na skrupler
Godnatt mtna lamm
Ni få,r beta i utt,gdomens bygder.

Astrid Pettersson

gen fill framtida förskjutning:ar i
prisnivån>>.

Enbart det fönhållandet att prishöjningarna under ,del senaste året
varit så pass stora att det nu rmåste
32 kr mera till för att. kompensera
barnbidragen för penningvärdef,örsämringen än vad 1954 års familjeutredning iberäknade talar sitt tydliga språk om vikten av indexreglerade barnbidnag. Man beräknar att
om det nu föreliggande förslaget går
igenom i riksdagen bonde den föreslagna höjningen kunna t.räda i l<naft
del tredje kvartalet 1957. Hur myc-

kel kommer då 'de 432 kronorna att
vara värda ? Med säkerhet kommer
de då inte att kompensera hel,a penn-ingvärdeförsämringen. Om utvecklingen fortsätter som hittills'kommer
barnbidragens värde också i forLsättningen att stadigt sjunka. Därför är
kravet, o'm indexreglering av bidragen så viktigt. Och om familjeberedningen anselt det ligga uto;:,i ramen
för dess upp'drag att ta ställning till
den frågan, så bör det ju inte varra
något som hindrar att riksdagen gör
det och i posiliv riktning.

v.

s.

RATT AMNE
och många blit *"d

i

studi"utbetet

l\ T u är hösten här och då är den
I \ tiO kommen då vi måste börja

planera för vinterns studieverksamhet. tr.örst av allt skulle vi vilja ge

ett gott råd: Skaffa redan till nästa
styrelsernöte

några

En grupp hvinnor sorn
satt sig på skolbänken

på Brunnsaile t'ö, dtt
utbilda sig till studieledare,

programhäften

från den lokala ABF-avdelningen för
att se vad man d'är har att bjuda av
intresse för våra medlemmar.

För att ge ett par förhandstips

skall vi här helt kort presentera ett
par av de kurser som AB,F" lagt upp
speciellt med tanke på oss kvinnor.
Nutidskvinnan

Nutidskvinnan heter en kurs som
av allt att döma kornmer att bli en
stor schlager i kvinnoorganisationernas studiearbete denna vinter. Det är
Brevskrolan som gjort sammanställningen av kursmaterialet och fem
kunniga kvinnor svarar för vardera

sitt tema.
Birgitta v. Hofsten inleder kursen
med ett avsnitt om Kuinnan i hem,
lamrlj och, samhtille. Här möter vi
många intressanta frågeställningar
s,om framförallt rör hemarbete och
förviirvsarbete. Säkert kan detta avsnitt av kursen ge upphov till rnånga
liviiga debatter i cirkeln.

En sund kropp är rubriken för

andra avsnittet där Elly Löfstrand
delar med sig av sina rika erfarenheter. En vacker hållning, att sitta,
stå och gå riktigt, att lyfta och bära
rätt, effektiv vila
är alltsammans
borde tänka
saker som vi i allmänhet
på litet mera än vi gör. Elly Ltifstrand avslutar sitt avsnitt med att
rekommendera några enkla men nyttiga rörelser som allesamman syftar
till att stärka vår kropp och göra
den smidig.
Nå,gra skönhetsrå,d, fär vi i tredje
avsnittet sorn är törfattat av Marja

Entrich. Det är framförallt frågan
om den personliga hygienen som här
behandlas, men det ges även råd och
vinkar om hur man bör välja läppstift och puder för att dessa naturens hjälpmedel ska harrnoniera med
den egna färgskalan.

Att uara uilklii.dd
ja, vem vill inte vara det ? Även
om manr inte har råd
att lägga ner några stora summor på
sin garderob, så utgör Margareta
Lind,ströms goda synpunkter på vad
som passar och inte passar olika fig'urer en bra vägledning för dem som
tänker ska^ffa något nytt i klädväg.
Det femte och sista avsnittet har
rubriken Vi och omgiuni,ngen oei:^ det
är Ingrid Levin som författat detsamma. Här kommer vi åter in på
samhällsp,r,oblemen. Här några av de
intressanta underrubrikerna: Vi är
alla beroende av varandra I{an
kvinnor inte samarbeta?
Räcker

att bara finnas till?
Re- vill
spekt för husmors fritid
Vi
ha balans mellan vilja, behov
och
d,et med

möjligheter.

Vi tror att

är en
vi vilt därför
rekommendera vära avdelningar
runt om i landet att ta upp den på
Nutidskvinnan

mycket bra kurs och

sitt studieprogram. Som framgår redan av denna korta presentation är
kursen så upplagd att varje kvinna
kommer att kunna känna igen litet
av sig själv och sina egna problem.
Och hur nyttigt är det inte att ko,mma samman och diskutera om de där

vända sig till ABF-instruktören och
be om hjälp för att få kursen organiserad så att man kommer i åtnjutande av de statsbidrag som utgår

till denna kurs.
I(vinnoarbetet

En annan kurs s,om mera riktar
sig tilt de förvärvsarbetande kvinnorna är kursen 'o,m l(vinnoarbetet.
Den behandlar löneläget för män och
kvinnor, problemet med frånvaron
från arbetsplatsen, de förvärvsarbetande kvinnornas hushållsarbete och
åtgärder för underlättande av barnens vård.
Vi vill rekommendera ,Sl{V-avdelningarna att komplettera denna kurs
med det tillgåingliga materialet från

Förvärvsarbetande kvinnors första
världskonferens i Budapest. Det kan
erhållas från SI(V.

Kvinnoproblem i litteraturen
Den här kursen vill behandla några
moderna kvinnoproblem och den gör
det med utgångspunkt från följande
f,yra romaner: Sally Salminens >>Katarina>>, Ivar Lo-Johanssons >>Bara

vardagliga pro'blernen som man själv
funderat över medan man diskat sin

en mor>), fnga-Lena Larssons

middagsdisk

huset>>.

eller kört runt

med

damrnsugaren. ,Kanske kommer det
fram någon alldeles nysynpunkt som
gör det lättare att kom,ma till klarhet.
De allra f,lesta ABF-avdelningar

har säkert tagit upp den här kurs'en
prog'ram, men skulle det
vara så att man just på er plats inte
tagit med den, kan man utan vidare

på sina

ung>>

>Vide

och Ulla Isakssons >>I(vinno-

Hemmet. Skolan. Samhället.

Till sist skulle vi vilja rekommendera våra medlemmar att delta i de
>föräldracirklar>> som ABF organiserar och vars syfte främst är att
samla lärare och föräldrar till diskussion kring skolans många aktu3

GI-]NHILD TEGEN,

EntdyII som farsutnner
F

en

har jag blivit att plädera för småskolor som ligger för sig själva
av paviljongtyp kallas det nu
där
de små nybörjarna inte blir omkullsprung'na av de >>stora>> barnen i
folkskolan. Det är glädjande att se
att också vid större centralskolor
man ofta har en särskild fredad lekplan för småbarnen där de inte behöver känna sig främmande. Nära
idealet är Granskolan i Uppsala, där

småskola på landet. I)en
lugna, trygga stämningen i

skolsalen kom henne att göt^ en del reflexioner som
hon luftar i detta kåseri.

Jag lärde mig läsa i en skola på
landet. En B-skola med första och
andra >>små>>, som vi sa, och en enda
lärarinna. Halva det röda huset var
r-j

en dunge av stora g'ranar omger den

skolsal och skoltambur och iägenhet
åt lärarinnan, andr& hälften var

lilla låga skolbyggnaden vid Sysslomansgatan. Vilken fin lekplats mitt
i en stad!
Trots den centralisering som gått
fram över skolorna finns det ännu
här och där en ensam småskola som
utstrålar frid och trevnad. ,Genom
överläraren vid Vallentuna centralskola fick jag cha,nsen att besöka en
av de kvarlämnade s'måskolorna ute
i distriktet. Det var skolan i Markims socken mitt i en uppiändsk
landsbygd med jord och skog. Från
skolsalens fönster såg man den
ålderdo,mliga kyrkan med klockstapel
inte långt borta. På ett stenkasts av-

kaptensbostad och där bodde mina
för'äldlar och syskon. Jag var äldst
och hittade på att unclfly mina yngre
syskon genom att hålla till i skolsaien så mycket som möjligt. Där fick

jag sitt:r på en pall och vara med,
om jag höll tyst. Och på detta sätt
lär'de jag mig långt före skolåldern
läsning, räkning, biblisk historia,
men inte skrivning! Jag älskade tant
Emma
lärarinnan. Och där på
pallcn grundlades mitt beslut att bli
lärarinna när jag blev stor'. Det blev
jag ocliså.
Man behöver tyvär'r' rlef för att bli
sakkunnig i skolfrågor än att vara
född och uppväxt i ett skolhr-rs. Men
nog grundlägger det ctt visst intresse. Och en tro på skolan som
gränsar till övertro. Särskilt ivrig
ella problem. I dessa >föräldracirkkommer säkert att bjudas ypperliga tilifällen till disknssion. Bl.
a. kan man jr-r här ta upp frågan om
varför så rnånga barn lider av skolleda nu för tiden. Den frågan har
varit på tal i några av våra avdelningar, men att få den diskuterad i
en vidare krets vore givetvis bättre.
TilI slut vill vi ,bara önska lycka
till med höstens och vinter.ns studier.
Deltag i de cirklar som ABF organiserar på er plats. I de fall SI(V-avdelningen iägger upp en egen cirkel
så är det därför inte nödvändigt att
stänga in sig i en egen studiekamrnare, försök att intressera också
kvinnor utanför medlemskretsen att
delta i studiecirkeln.
lar'>>

Birgit
4

Jansson

bussen och jag. Det var rast och barnen lekte på det gula gräset. Lärarinnan, fröken Vera Eliasson, kom ut
till grinden. Ifon är snart i pensions-

åIdern. Född i Stockholm har hon

örfattarinnan GUNHILD TEGEN

har varit och hälsat på i

Vallentuna. Den skulle några ti,mmar senare hämta både matlådorna,
mig och de skolbarn som bodde neråt
Lindholmen. Vi var väntade, både

stånd iåg det hus där skolstäderskan
bodde, och mellan hennes hem och
skolan gick landsvägen söderut mot
Lindholmens station.
Jag korn med lunchbussen från
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hela sitt liv bott kvar i denna skola
på en genuin landsbygd och stortrivts.
Här har jag mina vänner, mina
skolbarn
och deras föräldrar. som

också gått i skola hos mig, säger
hon senare. Och hon är just den moderliga, trygga och vänliga typ so;m
man ville ha åt all världens barn om
det vore möjligt.

är inte olikt tant Emmas
dvs. det stämde precis
med mitt - 'begrepp om en småskola
på landet. Jag kände med rörelse
'S'k,olhuset

på Alnön

igenr den stora svarta järnkaminen

i

skolsalen sorn eldades med ved. Rinnande vatten hade man fått vid en

reparation, men wc fanns bara för
f,röken. Också frökens små prydliga
rum påminde om tant Emmas, men
i köket fanns en elektrisk kokplatta
en eftergift åt modernare gudar.

- Fröken ringer in barnen med en
skolklocka, en sådan sotrr fanns avbildad i Sörgården. De stäIler upp
sig, alla tjugo, framför ingången och
rätar ut leden. Pojkarna är i stor
majoritet, men om någon tror att det
bråkades mer för att det var så
många pojkar, så vill jag genast
säga att det var den lugnaste klass
jag någonsin sett. Och ändå har jag
sett många småskol,klasser med utmärkta lärarinnor under de senaste
åren. Den oro och de svårigiheter
som numera så ofta talas om i samband med skolorna tycks inte ha sin
upprinnelse i småskolan. Där råder
en glädje och en ro sorn har sitt centr;um i en förstående och barnkär
fröken. Smaskolbarnen tycks trivas.
Säkert är det ett lyckligt förslag att
förlänga småskolan med ett år så
att småskolläraren följer barnen tre
i stället för två år.
Skolsalen var stor och ljus, mycket

större än en skolsarl jag nyss sett i
centralskolan. Längst bak i rurnmet
stod två långbord med blank vaxd,uk
på. Det var matborden. Här åt man
i skolsalen, det var högt i taket och

stor luftrymd, som inte tog skada
av den kokta frukostkorven med
smörgås och mjöIk. Och sjäIvklart
(Forts. å, sid. 6)
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SAMHALLEN

I INDIEN

dar arvet fbl;"'
mo drali nien
l\v/itt fältarbete år utfört bland
I I tre >,maternella>> stammar i
fndien, Garo och Khasi i Assam och
Nayar i Malabar och staten Travancore-Cochin. Större delen av fndiens
befoltkning lever liksom Europas folk
i samhällen med fadersarv.
I den maternella familjen räknas härstamningen alltid på mödernelinjen. Döttrar och söner hör till
moderns familj inte till faderns. Härstamningen räknas från moder till
doLfer, inte från fader till son. Familjens egendom ärvs tfrån mor fill dotter. Vår familj med fadersarv består
i alimänhet av man och hustru och
deras barn. Men den maternella
familjen består i al,lmänhet av modern och hennes systrar och hröder
och'barnen till alla kvinnliga familjemedlemmar; deras makar hör inte
till familjen. Det finns en ann,an typ
av maternell familj som omfattar
även maken; i så fall bor mannen i hustruns hus. Den för.stnämnda typen av maternell famitj har
>besöksäktenskap>> rd. v. s. mannen
bor hos hustrun på natten och återvänder till sin moders hus tidigt på

Av EIi" Wa en e r- sti pen d i nt"r,

Clhie N.ka'r"

norna som man tydligt mär{<er i det
dagliga livet. Kvinnan, särskilt mo-

dern, betraktas som familjens
centrum. Fastän dessa kvinnor sak-

nar politiskt inflytande har de en
social och ekonomisk trygghet som

morgonen.

I de sarnhällen so,m har hesöksäktenskap är def monbro,dern som
har den ställning malken i,ntar i våra

Bilderna här har artikelt'ört'attarinAlla familjeangelägenhenan sjäht tagit. öaerst t. h.: Ett hus
ter, särskilt egendomens skötsel
tillbörigt gdro-stammen. Oaan:
handhas av familjens äldste manlige
En ung garokvinna med sitt barn.
medlem. En syster,s barn känner
T. h.: Kuinnor av khasi-stammen.
samma tillgivenhet för sin morhror
som våra barn för sin far. Denne
bror har hela ansvaret för sina
systrar och ,för sina systersöner och ' I alla händeliser dr kvinn,or i
systerdöttrar.
maternella samhällen aldrig underI de fall då mannen har sibt hem ordnade männen. När en bror funhos hustrun är han naturligtvis täst g'erar som familjens förvaltare är
vid sin hustru och sina egna barn, han ,klart medveten om atl han föremen han är också starkt bunden till
träder de rättigheter som lillkommer
sina systrars farnilj. f själva verket hans mor, sS,rstrar eller systerbarn
besöker han ofLa sinra systrars och
såsom egendomsägare. Där,tför måste
systerdöttrars familj. I dessa fal,l är män allLid räkna rned ,de kvinntiga
fami,ljeauktoriteten delad imell,an'bromedlern_.marna av familjen. Detta
der och make.
faktum leder till en resperkt för kvinsamhäl,len.

gör dem till oberoende och kraftfulla
personligheter,med självförtroende.
>>Maternell>> är inte motsatsen
till >paternell>; i ett maternellt samhälle finner vi att män och kvinnor har sa,mma ställning och res-

pekterar varandra. Kvinnornas

svag:-

het kompenseras genom sociala
och ekonomi,Ska föndelar och männens makt beskäres g:enom sociala
och ekonomiska nackdelar.

En idyll .

(Forts. fr. sid. !)

satt fröken vid övre bordsändan och
lade för, assisterad av den fryntliga
skolstäderskan. }{är var man en stor
familj, och fröken var mamma som
var med om allt, också måltiderna.
Barnen fick så mycket mat de ville,
men de skulle säga till eller fråga
om de önskade mer. Och då fick de
komma fram till grytan och få en
ny portion eller ännu en smörgås.

Det intressantaste var i alla fall

lektionerna. Här hade lärarinnan första och andra klass tillsammans.
Första klass skulle ha låisning. Då
ordnades med skrivning åt andra

k assen, så att den var sYsselsatt
hela lästiden. De små förstaklas,sarna läste bra med god betoning: det
var ett stycke om fars och mors dag
föräldrarnas bröllopsdag. Och där

-kom en snäll farbror med svenska
flaggan som present, och det gav
anledning till några fosterländska
funderingar i boken. tr"röken överd"rev inte saken. Det hela var måttfulit och lugnt. Det var absolut tyst
i klasserna bland dem som inte för
ögonblicket hade ordet. En lugn
självklar tystnad som mest av allt
liknade trygghet. Så fullkornligt
utan nervositet. Också besökaren
kände en vilsam trivsel trots den

in i

på vägen försvinner, det utgår från

Radiohåi^ften avslutades dagen med

en samlad människa" en läkande
kraft som inte minst barn är känsliga för. Och i stället för en tröttande arbetsdag har man haft en vederkvickande vila, full av lycklig

Den roligaste lektionen var räkningen. Här märktes en intresserad
ledning, som bakgrund till en god
träning. Båda klasserna var med
men fick olika frågor efter förmåga'
Andra klassen behärskade suveränt
multiplikationstabellen. Och vad de
strålade när de fick frågan! Vad de
alla var glada! Ingen var rädd. Om
någon svarade fel fick han eller hon

en lätt hjälp med några iedfrågor
och fann snart det rätta svaret utan
förödmjukelse. S,amma princip rådde
här som i aila de småskolklasser jag
lyssnat till: var och en efter sin föringa förebråelser, bara vänmåga
lig ledning!

Det kan tyckas självklart, men är
det inte. Hur många av oss äldre
har inte minnen av en helt annan
metod! Eller kanske en helt arulan

lärarkraft i katedern.
Nu kom en stund med vårlöken
en rolig pratstund med utgångspunkt
från en liten bukett nyplockade vårlökar på lärarinnans bord. Efter
samtalet fick man måla av både vas
och blomm,or -- det blev förtjusande

i färg som

arbetsboken.

Efter några sånger ur

tjänts
ett bibelord s,om rnan lärde sig denna vecka. Det lydde:
>Ett mjukt svar stillar vrede, men
ett hårt ord kommer harm åstad.>
Skolbussen står utanför grinden.
Det är slut för i dag. Några barn
har redan traskat iväg neråt kyrkan
eller norrut på landsvägen. Men de
flesta packas jämte de tomma rnatlådorna in i bussen för att åka åt

vallentunahållet.
Då och då stannar chauffören och
sl;äpp"" av några barn som niger och

bockar och kilar i väg till sina hem.
Barnen är fortfarande snälla och
men de är ändå en nyans
tysta
än därinne i skolsalen.
annorlunda

De börjar likna vanliga barn. Jag
börjar förstå vilken ovanlig dag jag
varit med om. Man säger att sår
läks hastigt under hypnotisk sömn.
Något liknande sker kanske också
under en stark och god personlighets
tryg,ga inflytande. De oroliga sinnena lugnas, bråket därhernma eller

ö"

obekväma stolen.

6

sattes

små kritteckningar
.

verksamhet.

Där jag sitter i bussen flyttas jag
plötsligt till tant Em,mas pall i skolsalen på Alnön. Där upplevde jag en
fridf,ull glädje som gjorde studier till
en lycka för livet. Jag helades från de
skråmor som kom av att vara äldst
och ha orimliga krav ställda på sig.

Många av dessa barn upplever
omgflvssmåskolan som en lycka
- filosofetet men hälsobringande. ;Så
rar jag tills den siste pojken stiger
av helt nära centralskolan.
-- Varför går han inte i den här
skolan ? frägar jag chauf,fören som
känner till dem alla.
Ä, hans familj är ganska nyinoch bor här bara provisoriskt.
flyttad

Också detta att alla kiinner till

varandra har en värdesida som just
nu går upp för mig. Det är lärorikt

att gå i småskolan, även om man
redan kan multiplikationstabellen!

rd a q slu o rq oL't

på kl,ockan,
1ag vaknar, ser

rden är

halv fem. Med ens är jag klarvaken, hoppar ur sängen och sätter
ned halken på väckay',klockan så den
inte ringer odh väcker min make,
som änru.r ,får ligga i sitt såing en timma. Jag 'försciker rör'a mig så tYst
som möjligt när jag gör mig i ordning. Kaf,fepanna,n ,s'tår redan På

c/klar gafan ner födbi Volvo, mot
ilar folk rrned

uf

spårvagnShållplatsen

spisen ooh jag dukar lbordet f,ör mor-

På vänsber sida har jag en äng
med högt gräs och där ses några

gon'måtet. lSå glad jag känner mig
i dag, är det för att solen skiner? Jag

slänger upp fönstret, vädret är härligt, varmt odh soligt.
Nu vaknalm'in rman ändå, han
kommer ut i köket, vi 'dricker vårt
morgonkajffe och småpnatar idämpat.
Oh, ikiockan är redsn fem över fem,
deb är tid för mig att gå. Hej! säger

jag, thej ! får jag iili svar. Jag kilar
ned för trappan, hämlar upp min
cykel från källaren, lkänner på ringarna: hånda 'och f,ina, tur!
ULanför huset möter jag f,ru Anderrsson som är 'ti'dningshud, vi nickar åt vanandra, nu är lron snart fär-

dig med sitt

rnongonaribete. Jag

snabba steg, en man springer, iag
ser återigen 'på klodkan: inte lbdhöver han spninga infe, ännu är det tre
minuter tills vagnen skall gå. Jag
cyklar över spårvagnsspåret och
kom'mer in på Hjalmar Brantingsgatan, en långooh nästa,n rak gata.

ärlor trippa orrlkring. Det är så tyst
åinnu och plötstigt trör jag en lärkas
sång, hon jublar ,mot s[<yn. Då vilt
jag sjunga, det gör jag, men låg'mält,
så ingen skall n-öra mig.

Längre ner på gatan ligger tuusen
tätare men vid Brämaregården är
en öppen plats. Där ser jag solen
stor och röd, rden hländar ocih jag
vänder ;bort huvudet en aning för att
inte få den rät't i 'ögo,nen. Vid Frihamnen kör spårvag'nen föttbi. Älven
flyter där så lugn ooh stilla, några
måsar har slagit sig ner På briäder
och barkbitar, 'de dkriker inte, står
bara och gungar salkta. Ja, nu iblir

KuinnokTnets neturliga bogbeL
Av Thomas Thorild

(1793)

THOMAS THORILD (t7tg-t8o9) var en da de me st reaolutionärt sinnade aa vårt lands tToo-talst'ört'attarc och trädde bcslutsdmt

in t'ör den borgerliga reaolutionens t'rihetsideal, lör

tryclet'rihet ocb yttrandet'ribet, t'ör ståndst'ört'attningens uppbäaande. För de reaolutionära tanhegångarnd i skrit'ten ,Arligheteno ställdes han int'ör rätta ocb dömdes till t'yra års landst'lylet. I sin skrift ,Kvinnokönets ndt,.trliga bögbet, - ,4r ailken
gicb han till kamp
ai bär publicerar det inledande avsnittet
mot dåtidens kvin-

noföraht.

Språket

klingar aäl gammal-

modigt t'a,

våra

öron men den beliga
vreden öaer dumhe-

ten ocb öaersitteriet
tar nTan inte lel på,

Mme Engönie 0otton
D7
JO ar
ttlTarie mor oclt, uarie kuinna kiinV ner sig alltmera förbu,nden,
med andra mödrars, o,tti,ra kuinnors
öcle. En
ud,g för

obrytlig urinskapr banar

si,g

att skapa respekt för alla
lolks riitt ttll liu, oauhcingighet och
lgcka,

lör att

beuara freden.>>

Dessa ord, so'm m:me Eugönie Cot-

ton yttrade

i sitt tal vid Mödrarnas

det lite trögare ,att trampa, 'bron gör
en stank sbigfling. Stkall jag stiga a,v
c/keln ? Nej, det ,är in'te värt att

ge sig. Ett

två

tre räknar jag

- på tkrönet känodh väl uppkommen

ner jag det som om jag vunnit en
liten seger. Återigen ser jag ner mot
älven: så 'vaoker utsikten är här, de
gamla slenhusen blir rosdfärga;de i
solen och vattnet är lblåaste hlått.
Nu lbär det. nedför ordentligt, ldet
är bara. att sifla på c;/keln och tralla
och njuta av 'det friska lu,ftdraget.
Innan jag vet ondel av är jag vid
målet: 'min arbetspl,atS vid en liten
B.
tvärgata i nordstan.

världskong'ress i Lausanne i juli 1955,
uttrycker på sitt enkla sätt den djupa
känsla av samhörighet med alla kvinnor och mödrar som hon själv utstrå-

lar och som gjort henne så älskad
octr respekterad i varje del av världen där kvinnor arbetar för fred och
för lycka åt sina barn. Den obrYtliga vänskap som hon talar orn har
hon sjäIv varit med att 'bana väg för
genom sitt mångåriga hängivna arbete för fred och samförstånd, för
de ideal som är KDV:s.
Den 13 okt. fyller madame Eugönie Cotton, KDV:s ordförande 75 är.
På hennes högtidsdag kornmer miljoner kvinnors tankar att gå till hen[€, denna modiga hängivna fredskämpe som, om än gammal till åren,
är så ung till själen, så fylld av tro
på mänskligheten och på kvinnornas
vilja och förmåga till en avgörande
insats för att skapa fred i världen
och sådana sociala förhållanden som
garanterar alla f,olk en framtid i välstånd och lycka.

IA\v det mest vanliga i världen är
karlarnas stolthet i hänseende till
kvinnor, vilken stolthet visar sig,
när det är illa, i ett slags vilt och,
när deL är väI, i ett slags milt förakt, sådant som man känner för
barn och för allt det vars svaghet
är allb för långt inunder ens höghet.
Detta är så visst, att även karlarnas
mest ömma dyrkan för kvinnorna
till slut icke finnes vara annat än
en konst, en söt list av deras begärelse.

Jag själv kände detta milda

och

smickrande förakt med en så alldeles
turkisk inbillning, att jag jämförde

kvinnorna med var och en annan
liten vällustig och lysande egendom,
då däremot en m a n betydde för
mig en halvgud eller, i en enda tanke, allt sanb och stort. Men det
hände en vacker dag, att jag läste
i en bok, vad jag väi hundra gånger
läst förut, om döttrarnas uppfostran, >>huru de icke nog tidigt kunde
bildas till den laggranna dygd, som

en kvinna i världen>>.
tillhör
Vad, tänkte jag, de måste väl
f örst anses som människor, inn a n de anses som kvinnor ? Och
denna enda tanke, att denna skönaste hälfLen av förståndiga
på jorden är först
varelser
människor, d ä r n ä s t kvinnor och
icke, såsom man alltid ansett dem,
mänkvinnor, därnäst
först
denna enda tanken nedniskor
- turkiska inbillnings höghet
slog min
och i elt ögonblick lärde mig att
rätt se den ovärdiga halvmänskvaruti karlarnas drtmma
lighet,
vildhet nästan atltid dristat hålla
kvinnorna. Men, tänkte jag tillika,
vad ömt och ädelt, vad välgörande
sanning, vad gudomligt snille hava
icke varit hållna i samma mörker
och förtryck, då vilddjurs stvrka och
vilddjurs list varit nästan den enda
I a g på jorden under karlarnas långvariga och vettlösa välde!
Man bör därför icke undra, att
dessa samma karlarna, vilkas högsta
oskicklighet både att tänka och att

(Forts.åsid.rj)
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rymden. En del av den filtreras bort
av atmosfären, den är dät{ör kraftigare på ,höga höjder; det är en

AA/DREA ANDREEIV,

strålning med stor genomträngnings-

DEII FAR1IGA
ATOMÅtDERN

förmåga. Vi har en strå,lning

frå,n,

jorden: små mängder uran och
thorium finns nästan överallt i berg
och mark; vid sitt spontana sönderfall ger de upphov till gammastråla'r.
I uår egen kroppt finns som viktig
'besbåndsdel ämnet kalium, alltid åtföljt av en ringa mängd strålande
kalium
radioaktiva isotopen,
- den
Detta är de tre mest ibekalium 40.
tydande naturliga strålningskällorna.

>>Mänsklighetens gemensamma arv

Det problenx dr Andrea And,reen ltd,r skrtuer on'L ar ett
d,u uå,r tid,s alluarlr,gaste:
st r å,ln,t,n g e n. Det angår
oss alla. Arti,keln sonx fortsritter t, ncista nr, bygger på,
d,en rapport om oltka strå,lntn,gsrr,sker f ör mrinntskorna

soyn, Engla,nds medictnska

forsknutgsråd publtcerade
junz detta år.

x

pn solig eftermiddag i juli kom jag
r- till den gamla universi'letsstaden
Cambridge. När jag vandrade gatan
fram mellan välkända vackra 'byggnader fick jag se en stor skylt:
>>Man against nature>>, människan
mot naturen. Det va,r någo,L för mig
som anser att ingenting är vikbigare
än att slå vakt om framtiden, at,t
skydda mänskligheben men också naturtillgång'arna oc'h vår vackra
värld.

fnnanför skylten var en r"rtställning

sista timmen av sista dagen
-sammanställd av natulhistori'ska museet i Paris och nu för första gången
visad utanför Frankrike. En utomordentlig serie fotogra'fier med text
visade sådant som skogsskövling och

jordförstöring, 'hur öknar bildas, hur
vatten förorenas, hur jämvikten i
naturens hushållning rubbas. Ulstätlningen visade också vad som kan
göras till skydd för natttren; bland
alld bilderna fanns en från Sareks
nationalpark.

Det fanns också en avdelning som
behandlade kärnenergins inverkan

på naturen. Där läs'te man att >okontrollerad användning av st'rålnings-

energi och ökade exPeriment med
atom- och vätebomber utgör en fa;ra
för växt- och djurvärld och för
mänskligheten.>>
>>Fara kan uppstå genom:

experimentella atomexplosioner,

--_ radioaktivt damm och avfall utslungat från atomanläggningars
skorstenar,

kan i framtiden komma att utsältas
för allvarligb hot genom användning

av s'trålningsenergi för fredliga ändamåI under otillräcklig kontroll.

Redan upprepade termonukleära experiment ikan leda till en ökning av

antalet mutationer;,användning av
atom- och vätevapen i ett krig skulle
med visshet få kataslrofala föijder
för de överlevande människ'orna.>>
Två vetenskapliga rapporter behandlande atomålderns f,aror för
världen utkom ungefär samtidigt. i
juni detta år. Den ena, om strålningens biologiska verkningar, är utgi-

ven av Förenta staternas vetenskaps'akademi; den andra, om olika strålningsrisker för människorna, är ut-

arbelad av Englands medicinska
forskningsråd. Här följer några utdrag ur den engelska rapporten.

Vod ör genomtröngonde
strålning?
Solenergin når oss i form av värme

och ljus. Dessutom finns det i världen en genomtriirt,gande strålning.
Följande typer är vanliga: alfapartr,klar-heliumalomkärnor rned hög
hastigheb och föga genomträngande;
betapartiklar : elektroner, i all-

mänhet mera genomtränganrde; gemmastrå,lar
elektromagnetisk stråining fr'ån- atomkärnor, uppslår vid
söndeffall av atomer vare sig i naturen eller med konst framkallat, stor
genomträngningsförmåga; rötttgenstrå,lar
en konstframkallad stråI- egenskaper
ning med
liknande gamm,astrålarn&s, verkar genom att fri-

göra elektroner i vävnaderna, dvs,
verkar ungefär som betapartiklar;
n,eutroner
beståndsdelar
- normala
f,rigjorda verkar
av atomkärn'orna;
de på olika sätt strålningsframtkallande.

Den genomträngande sfrålningen

kallas ofta joniserande. Vid sin

pas-

ger strålningen nämligen upphov till elektriskt
Iaddade partiklar, joner, odtr dessa
åstadkommer de vävnadsförändringar som ligger bakom strålnings-

sag:e g'enom vävnader

skador.

vattenanväntiatomanläggninr\
, r.__ STrOlnlngen
_r_e|.. -._
Uen nOTUrllgO
gaY och sedan återbördaf titt
floder eller tömt i havet,
En viss mängd genomträngande
nedsänkande på havshotten av strålning är ofrånkomlig och har allbehåIlare innehållande radioak- tid funnits i vår tillvaro. Yi har den
kosmi,ska strå,lningen från världstivt avfall.>
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Det finns andra
kol 14 och den
radioaktiva gasen- radon
men de
ger en mycket mindre strålningsdos.
Som mått på strålningsdosen använder man en enhet kallad röntgen
(r). Från vår naturliga omgivning
mottar vi årligen omkring 0,1 r.
Även denna lilla strålningsdos har
'biologisk verkan. Del finns ingen
lägsta strålningsdos under vilken effekt utdblir. I fråga om arvsmassan
(generna) gäller det nämligen ,att
verkningarna av alla små doser adderas under liveLs lopp. Härav följer
att det framför alll gäller att skydda
lbarn och unga människor för all
strålningsökning som kan undvikas.

Strålning fromkollod
clv mönniskor
UytTttiickten e,'D röntgenstrdlarna

innebar att människor för f,örsta
gången själva skapade genomträngande strålning. Inte långt därefter
lyckades Marie och Pierre Curie
renframstdlla radiunl, ur mineral och

man började använda dess strålning

för medicinska ändamåi. Under 1930itale,t gjordes upptäckten att man
genom lämpiig bestrålning kan
f,ramställa strålande element ur stabila grundämnen. Något senare lyckades man åstadkomma ktirnklyun'ittg dvs. klyvning av atomkärnor
i två tämligen lika delar med frigörande av stora energimängder.
Under andra vär{dskriget gick tttvecklingen på detta område snab'bt.
Atomreaklorn skapades, ej bloLt för
att möjligöra atomvapen utan även
den
med insikt om atomenergins
genomtränga,nde strålningens - stora möjligheter som en energikälla
för framtiden.

Siukdomor på grund
ov strålning
Den genomträngande strålningens
ittuerkan ytå, cellerna åt i princip förstör"ande. Den meCicinska användningen gnrndar sig på att vissa vävnader (,t. ex. 'tumörer) är mer känsIiga än andra. De första strålningsskador man upptäckte var hudin-

flammationer och hudl<räf ta hos
röntgenläkare och tekniker. Redan
1911 var 54 fall beskrivna. Senare
lärde man sig att i stor ntsträckning
undvika sådana skador genont bättre

skydd. Man känner oc]<så

sedan

(Forts. å sid. r7)
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höst vet jag inte, de har nämligen
>hemligstämplat> sina förehavan-

göo en, lnrl .. ."
I l tan pengar komrner ,rnan ingen
det är ett uttryck vi
L/ vanl
känner igen. Och vi,sst är det så sant
som rdet är sagt: ufan pengar är man
bunden till händer och fötter. Det
gäller inte minst vårra organis'ationer,

vars hela propaganda- och studieverksamhet är beroende av om det
finns peng'ar i kassan. Men kvinnor
är gudskelov uppfinningsrika. Och
de föraktar ,inte de s m å slantarna.
De finner på 'tusen och ett sätt att
finansiera sin'a organisationers arbete, det får man sannerligen belägg
för när man läser våra 'SKVravdelningars kvartalsrapporter. Det, är
lotterier och ,fester som ger vackra
netton till kassan tack vare samtliga medlemmars flit och me,dverakan.
I Stookholrnsdistrikteb har den årliga basaren börjat bli en institution.
Många,månader i förväg arbetar avdelningarna med f,ör'iberedelserna och
det försirggår en riktig tävlan mellan
dem om rde rbästa och värdefullaste
bidragen till tornrbolan. Just nu är det

full farL på arbetet för hösthasaren,
som går av stapel'n den 17 november.
DisLriktets kassör, fru Vera, Boström. tberät'tar om hur en sådan här
basar förberedes:
För ögon;blicket är ,deb naturligLvis
tombolan som står i centrum
för intresset. Det gäller att garantera
massor av fina och lockande vinster.
f regel brukar varje avdelning koncenLrera sig på vissa saker; til,l den
förra tombolan exempelvis levererade vår livaktiga avdelning >Fyrktövern>> en massa trevliga sajl{er i ped-

dig, som medlemmarna själva tillverkat. Vad ,de kommer m,e'd nu i

den. . . Andra avdelningar som har
någon skicklig väverska i sin krets

koncentrerar sig på trasmattor och
plastdito. Ute i Hägerstensavdelningen samlar man bl. a. upp tmedlemmarnas avlagda stickyllesaker -- det

där som annars så lätt hamnar i
och rbyter ut dem
mot präktiga -filtar. Och så stickas
det och sys. Massor ,av fina handstickade barnkläder hör till vanligheten i vära tombolor. Och nattrr'ligtvis lakan och örngott, det är eftertraktade vinster. Man kan utan
överdrift säga att vår.a tombo,Ior bär
sopnedkasten

vittnesbörd om kvinnornas praktiska
sinnelag. Kvinnor ,i allmänhet tycker'

inte om aLL pengar kastas bort på
onyttiga ting. Eldfasta formar och
skålar, tknivar och andra hushållsredskap hör till de vanliga gåvorna
de kommer med. Och det. är ju sådant
som man aldrig får tför mvcket av i
ett hushåll. Tonlbolan är på tvåtusen
lotter och när alla vinsterna består
av gåvor från medlemmarna så ger
den en vaoker slant. Kaffeserveringen har vi själva hand o'm och eftersom medlemmarna bakar och skänker alit brödet. f,år vi också där en
inte föraktlig vinst.
Och fesLprogrammet

?

Än så länge är del i likhet

med

tr'yrklöverns
tombclabidrag >>hemligstämplat>. Men'du kan lita på att vi
ska tbjuda våra medlemmar och deras
familjer en ver.kligt trevlig kr'äll
så som det alltid brukar vara när -vi
SKV-kvinnor s'tår för värdskapet.
Och vad ska ni göra med alla

pengarna

?

Du store tid vilken fråga! Bara

en- sådan sak 'som sttt'dieverksamheten 'kostar en hel del. Nu för'bereCer
vi just en studieku,rs ute i Tähy i
allhelgonahelgen, sorm vi hoppas ska
bli verkligL bra och en god stimulans

för vintenns arbete ute i avdeiningarna. För övrigt fäster fru Boström
vår uppmärksamhel ,på att det finns
stora chanser att
klara julklappsbekymren genom att
besöka festen den
17 nov. och gynna

tombolan. Adressen är Handelsmellan,skolan vid

Fridhcmsplan, ingång från Kungsholmsgatan.
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Att redan i trarntlomen få kontakt meri människor från andra
länder, Iära sig sama,rbeta och få
vänner över gränserna är mycket
berikande för människan. En sådan tidig internationell kontakt,
som grundas på ömsesidig respekt

för varandras liv och vanor, hjälper till att skapa, en riktig och
fredsälska,nde människa. Med den-

na bakgrund reste vi, tio svenska
barn och jag, till det internatio-

nella barnlägret i Bulgarien, som

organiserades av DUV och den

bulgariska pionjärorganisa,tionen,

säger dr Helena Svantesson som
var den svenska, barngruPPens
leclare och här tlerättar om res&n'

som omfattatle flickor och pojkar

i 12-16-årsåldern från olika samhällsskikt. Det gälltle en månads
vistelse i Bulgarien och kostnaderna inklusive flygresa från
Stockholm var 200 kr per deltagare.

N Iär vi den 31 juli start'ade från
I \ ero-*a kände vi knappasb varann men stämningen var redan hög.
Vi skulle ju till Svarta havet På
ett unrder:barL äventyr. Allting var
spännande och nytt för barnen:
flygresan, Köpenhamn rdär vi för-

Hel"no Suont e sson;

enade oss med'de ,dansk'a 'och norska

barnen och ,där jag, på Pr'ovinsbarnens sommarhem där vi övernabfade,
under de försla nattimmarna fick ett
smakprov på de svenska lbarnens
vi,lda temperament. Morgonen'därpå
hämtades vi av två bulgariska flygplan med stiliga piloter och den f,ör-

tjusande, mörkögda flygvärdinnan
Stanka. Efter 'tre tim'mar mellanlandade vi i Prag och fem timmar
senare var vi redan i ,Sofia, där vi
togs hjärtligl, emot av en representant för folkbildningsdepartementet.

*

Med svenska burn vid
Starta huvet
Anton blev genast god vän med våra
barn, i synnerhet som hans namn
var så ]ält att uttlala! f ,Sofia var

det förstås förskräckligt hett,
där omkring 35 grader i

så
skuggan och

det tog litet på krafterna i börian.
Vi fick tillfälle at besöka skol-

just pågick
var olika sång-,

ungdomens festival, som

i

huvudstaden. Det

dans- och idrottsgmpper som upp-

trädrde och itävlade i en stimulerande
uppvisning. Vi hlev genast förtjusta
i 'de vaokra bulgafiska folkdanserna.
De är oerhört trivliga och består huvudsakligen av snabb'a och komplicerade 'benröretrser. Musiken är myc-

ket vacker. Nästa dag flög vi

f,rån

Sofia till Stalin, en ganska stor stad
vid tSvarta havs"kusten med hl. a.
egen 'opera. Ubanför StaJin ligger
badkurorten Varna med tiortals stora
hotell och semesterhem för olika ar-

betargrupper och det var dit v'i
Vårt hus var tidigare hoteil,

skultle.

inte särskilt modernt men ganska be-

kvämt. Det ligger hara ebt Par
(Forts. å sid. tz)

öoerst på sidan: De saenska

barnen

sdnurTan med uänner. I mitten gruppens
ledare, dr Helena Suantesson.

T. a.: För aarie barn är

Suarta ltarset

med sitt salta, varntd vdtten ett äpentyr.
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ttll en må,nads gemenskap i lek och alluar.
Det uur den fe'mte tnternationella barnbyn som organiserats t, Suertge. Om, denna
rörelse, d,en tnternati,onella
barnbyrörelsen, skall ui, utd
ett send,re ti,llf rille bertitta.
För tillf tillet nö jer ur, oss
nxed att ge en gli,mt frå,n
son1,n'tarnl,d,naden p'å, Frostauallen. Den son't, förmedlar
den tir tntendent T h, o r ur,d,
Stockholms sfads iÅrotts- ock
friluftsstyrelse, so,rn nAss

bar,nen använd,er teckenrspråk, de t,alar med armar och ben och örgon och
de förstår varandra urtmärkt.

barnbyrörelsen.

då- problem t en så blandad grurpp,
gräl och missförstånd ?

nati,o,ner

ualts tell generalsekreterare
för CISV, den tnternattonella

Vi had,e fyra barn från varje
deltagande
n,alion, ,berättar intendent Thror. En{,a unrd,antaget var fndien
därifrån ko'm bara ett barn,
tr'ör första gången deltog
en pojke.
från östeur,opa och d,e,t
var vi väldigt glada för. Dert var fyra
barn f,rån Sovjetuni,onen, urnderbara
unrg'ar, trevl,iga, glada och humoristiska och fyra rar:a barn från Tjec-

.P@

En liren indier med en svensk midsommarbukett.

kan säga några orid. tr'ör övrigt är
språkski,llnaderna inga problem

Men ibland uppstår det väl än-

Ald:rig! Uppstår det problem så
är- dert ,bland de vuxna, varje barngrupp har ju vuxn,a ledare rned sig.

Barn,ern är öppn,a, tillitsfrilla och
glada, de har inte anlagt n,ågra rn,asker ännu. Det där reserverade som
vi kä,nner från de vuxnas värld,

för att blotta sitt inre. omsorgen o,m den egna värdigheten, all,t
det d,är är ll-l2-åringarna lycklig,t
rädslan

fria från. De badar och sjunger och
d&nisar, de disl<ar i köket, de tecknar
Årets t'örstd sadmp har ltittats ocb en aa de
svenska ledarna utt'rågas ivrigt om arten.

oc,kså barn

koslovakien. Vi hade också fyra srnå

egyptier och från Marocko korn ett
par deltagare, fast de inte kan riiknas in i bannskaran, de var fullvuxna yn,glingar.

Men hur klarar m,a^rl en så"dan
babylonisk
språkförbistring ? un'drar
vi.

Ett krav ,so,m ställs är att bar- skall kunna några ord enge'l,ska.
nen
Barnen är i 11-12-årsåidern och har
o,fit:a huinnit få någon språkundervisning i s,ko,lorna och det är inte fråga

om någ'ra djupg€.ende kunskaper i
enge}skan, bara så mycket ait de

il

medge att de svenrska barnen inte

Med tt"tttku butt-t . .

.

(Forts. t'r. sid. ro)
hund,ra meter från kusten. Då vi kom

tilt lägret fanns där re,dan barn från
olika länder och flera kom det. Tillsammans var det 200 barn, varav
90 bulgariska ('de biista 'och mest
aktiva ,skollbarnen) och 10 barn från
vardera Albanien, ö'sterrike, tSchweiz,

Belgien, IJngern, Tjeckoslovakien,
Syrien och Italien, 'de sista inga barn

förresten utan 17-18-åriga pojkar
med mustascher. I rbörjan var våra
svenska barn liLeb rblyga och titlbakadragna rmen efter ibara någon
dag kände de sig fulls,tändigL hemma i rlägret.
Man gick upp tidigt på morgonen,
för dagsprogrammet ivar sPäckat.
Som på alla läger hörjade man med
morgongymnastiken, men jag måste
och målar och allt gör d'e
samt.

gern'en-

Köket ja! Vad tycker en

li,ten

- eller egyptier o,m svensk mat ?
i,ndier
Bra. Alla var belåtna med det
kosthållet. SjäIv,kla,r,t märksvenska
te man att en del helst ville ha grönvar vana vid. De enda
som inte helt kunde ölja den sven-

s'&ker, som de

ska matse,deln var vår,a två

maro,c-

kanska ynglingar. M,uharmmedaner
äter inte fläsk ocn de var alltid väldigt noga rned att förhöra sig om
att det. för all del inte var svinkött
som serverades. Våra ma'rnockanska
ynglingar var för övrigt väldigt
trevliga pojkar. Den ene lånade en
dag genom rnin förmedling en cykel
i en affär. Stolt och glad trampade
han på utåt vägen rned den vita burnusen fladdran'de efter sig. På natten b ev hans lånta cykel stulen och
han var gränslöst bedrövad. Allt
i vårt land tyckte han annars om
och alla sju miljo'nerna svenskar
älskade han, alla utom en: cykeltjuven

!

Vi vuxn,a har n-ågot. att lära av
barnen när de,t gäller att med förtroende och utan fömtfattade meningar nalkas varandra och etablera ett
samar:bete, sä,ger intendent. Thor till
sist och betonar att den internationella barnbyrörel,sen är en god insats
vid sidan av rnån,ga andra goda insatser i strävandena att skapa sarnförstånd rnellan folken.
Bri,tta.
Barn t'rån t6 nationer uppkravlade på

trampolinen. Vilke t inte betyder dtt
samtliga stdrtdr doppet darit'rån
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var några hjältar i detta avseende.
De försökte smila odh rsova så länge
deL gick. Ett par gånger fick iag
dra dem rlrt ur garderoben där de
hade gömt sig tför mig! Efter frukosten hade man gruPParbete då
man övade sång, dans, tränade idrott eller tog upp något ämne a'v
intresse för ungdomen.
Sedan kom den bästa tiden På hela
dagen idå ,man gick til'l stranden.
Vatrtnet, i lSvarta havet är un'derbart,
i regel omkring 20-23 gr. Havet är
ganska stormigt, ,därför kallas 'det
oohså för >>svart>>, men skandinaverna tyokte bara vågorna n/ar underbara ratt,dyka i. Detta till våra bulga-

niska vät'dars stora förskräcke:Ise, åt-

minstone i början av vår vistelse
där. De är närnligen inte vana vid

aLt rbarnen rkan rsimma så hra

och

varje gång vi dök under
trodde de att vi aldrig skulle komma
upp mer! Detta iresulterade tyvärr i
att man fick en ganska begränsad
badtid. ,Solen på badstnanden brärLde
starkt, och vi blev fint solbrända
al,lesanr,mans. På badstranden fick
man alltid god frukt att ä,1a, Pervabtnet

sikor eller aprikos'er och trots att
varje ,barn fick ,fyra-fem stycken,
sprang de dook 'om och om igen och
hämtade mera. Jag fruktade att de
skulle bli sjuka men ,det gick fak-

tiskt bra.
Efter lbadet hade barnen fritt

en

,limme, då spelade de bordtennis, lekte olika lekar eller också promenerade 'de och pratade med varandra.

Trots språksvå/i$heter gick det för-

vånansvärt ibra för dem att upprätthålta kontakter och bli som 'de sade

>riktiga konapisar>>. Bengtrs >>bäste
kompis>> exempelvis var en rbulgarisk
pojke som helte Mitrko, en trusgrabib
utan .like, men ett tjusigt barn. Ifan
blåste f,örresten trumpet fint och det
gjorde Bengb ookså. Viola hade fått
Mario, en trevlig ibalienare till vän,
odh andra flickor höll nog mest På
syrierna, ,den svartögde >>enfant terrible>> Tarif och charmören Ka,ram.
Ber,fil föredrog skandinaver och höil
sällskap (åLminstone i början!) med
en söt norrska, Britt, som han också
skänkte en levande sköIdpadda (kostinurka på bulgariska). I två veckor

försökte rden hålla sig vid liv i

en

klädskåpslåda men dog till slut (Britt

ville ändå ta den med sig hem till
Nonge). Några lbulganiska ord. som
kak se kasvesch (vad heter du),
leka nosch (god natt), ,dobre utrå
(god morgon), merci (tack), teckenspråk, g'emensamma lekar och danser

räckte väl till för att de skulle

rbli

bekanta.

Efter den rikliga mi,ddagen var det
fritt. igen tills klockan blev 14. Då
kom ,den ,svåraste stunden på hela
dagen, både för ibarnen och fraimf,ör
allt för mig. Det skulle näm,ligen
sovas i två timmar och jag skullle
se till att de verkligen sov eller åtminstone vilade och höll sig tysta.
Naturligtvis ville barnen hitta på atlt
möjligt. jusf då, ,och det var inte alltid lätt att hålla dem i rummen. Då
det änfligen blev någorlunda tyst,
brukade jag, här må barnen lförlåta
mig mitt erkännande, gå till stranden och bada i lugn och ro. Det var
riktigt skönt. Efter >>t5rstan>> var det
åter mat, en jättesfor vetebulle som
mellanmåI, och efter det en massa
roliga saker: idrottsutövningar, imatcher, utrflykter, vänskapsmöten med
barnen från andra länder, där man
fick närmare bekanta sig med varandra och höna om varandras länder,

modellbygge, hernslöjd, bulgardsk
sång och ,dans (själv har jag btivit

ganska duktig i 'det sistnämnda).
Efter kvällsmaten som bestod av en
jätteportion kött med grönsaker,
tärta eller frukt, kom d,agens ,trevligaste timma. Alla samlades då på
gräsplanen och 'dansade i par till
dragspelsmusik, lekte uttändska lekar, satt i grupp och försökte prata
med varan'dr"a. Ofta var det också
uppträdanden av olika ,g'rupper. Vi
anordnade en skandinavisk ,afton, tdär

bl. a. våra pojkar Ingemar och Rolf
dansade oxdansen roch gjorde succ6.
De bulgari'ska tbarnen bjöd fbl'and på

rolig kasperteater. Dagen avslutades
med kvällsappellen då flaggan tr,alades ner och då man fick höra resultatet av 'dagens tävlan ,mellan rde
olika g'rupperna. Vi vann f,örsta pris
en gång (den dagen tog vi initiativ
till ett lägerbål), och blev tvåa två
gånger (vi hittade då på att

s,amla

papper på badstranden). Denna kol-

lektiva tävlan fann jag myoket nyt-

tig för barnen, 'den utvecklade

denas

initiativförmåga och stimulerardedem
till att sköLa sig orden'fligt. Glädjande nog höll barnen öga på varann

och var riktigt arga idå någon i
gruppen skötte sig mindre bra.

23 dagar var vi i Varna. Sista

T,7 '
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Kul.nno Rone rs ndtur ltgd,,,
(Forts. t'r. sid. 7)

styra sig själva är av världens historia så klar, att de med sina hårda
senor och sitt ynkliga vebt icke
sett hos kvinnorna något mera stort
än kjortlarna, icke märkt att den
ädla varelse som heter h o n, allra
först hette människa,
och icke
förstått att den lilla olikheten
av kön var blott en skugga emot
den stora likheten
av förstånd
och hjärta, det är av mänsklig dygd

och värdighet.
Karlarna, som är och alltid varil,
icke jordens herrar, utan med den
löjligaste låghet varannans sla-

en älskarinna för en viss lycklig
karl, eller, om ni hellre vill. en

hustru.

Av vilken sanna och stora ordryg man ser, vad för ett ynkligL
oförstånd som är i karlarnas ovärdiga sätt att betrakta kvinnorna endast såsom h o n o r, det är endast
såsom kvinnor, då härav är klart att
kvinnorna med alldeles samma skäl
kunde betrakta den andra hälften
av människorna,
det å.r alla
karlar, endast såsom hannar, vilket också ri,ktigt amazonerna fordom

gjorde.

Men jag vågar be alla ädla och
vettiga kvinnor att förlåta denna
vildhet hos karlarna, emedan man
v a r, ha likväI, kanske av den heligt kan försäkra, att de hava allt
mesaktighet som hemligen åtföljer för litet förstånd att i ett så högt
mena något on1,
övermodet, icke vågat följa det rik- ämne kunna
tiga förnuft, att sätta däremot sin utan allt måste förklaras av denna
vettlöshet, så gammal som världen,
egen höghet i det som åtskiljer d er a s kön; varigenom vi till evigt g:enom vilken de dömt lika blint om
åtlöje skulle hava fått en höghet, a, t l t annat, som rörer mänsklig
som både riktigt svarade emot den rätt och mänskligt värde.
Således fundera dessa sluga barav dem nådigast förordnade kjortel-han
är
träldom och som fullkomligt anstod barer så här om en k u n g:
min atternåderas myndigL oförståndiga släkte, 1) kung,2)
digste herre och befordranämligen, just efter bokstaven, byxre, 3) medborgare
4) mänmajestät.
varelDet är allt för klart att samma niska, 5) f örståndig
fånighet eller skamlöshet, som det s e, ehuru det är klart att detta är
vore att betrakta en karl blott i ingenting mindre än att vända upp
egenskap av en h a n, samma få- och ner på naturens heliga ordning,
nighet eller skamlöshet är det ock på naturens sanna värde och trc;!att betrakta en kvinna blott i egen- het; ty konungsligt majestät består
skap av en h o n, då likväl en endast däruti att vara 1) mest f ö r_
varelse,
D mest
kvinna enligt naturens gudomliga ståndig
människa, 3) mest medborordning är
g:a r e. Ävenså döma de ett barn,
1) en förståndig
varelse
en tjänare, en bonde, en fattig och
med all en sådan varelses rättighet sätta alttid det sist som äi det
och höghet;
ädlaste och högsta, varigenom de
2) en människa
med all en evigL kunna bibehålla ibland sig altt
det ynkliga förnäma kärings[rock
människas rättighet och höghet;
3) en v ä n för alla sina vänner; som gör dem till varannans slavar,
och
det ynktiga, låga övermod
4) en stäkting
för alla sina som allt
gör
dem till varannans tyran_
släktingar;
ner.
5) en husmoder
förhelasitt
Men detta är naturligt, mina lä_
hushåll;
I bören veta, ätt karlarna
6) och äntligen allra sist en h o n, sarinnor.
hava så förträffliga ögon att de ailtid se det f ö r s t, som är för näsan
tlden där präglades av 'spartakiaden, på dem, men hava tillika så slätt
som pågick i tio ,dagar, samt av förstånd att de sällan se längre. Och
därför, då man beundrar kärlarnas
förberedel,serna till karnevalen. Det skarpsinnighet,
varigenom de redan
jdbbigt
var litet
att hinna med aril- för sex tusen år sedan utgrundat
ting men roligt hade vi. Vi fick fram att kvinnorna äro h o n o r, det vill
så bör man
ganska bra rkarnevaldkostymer med säga äro kvinnor,
ock av mildhet förlåta dem att de
zigenerskor, häxor, troJ.l, araber etc.
efter sex tusen års försök att tänka
Dessutom f,ick vi liksom alla ,andra ännu icke kunnat finna att kvinnor._
grupper uppträda någna rninuter, na med lika så f ullkomlig
rätt som de äro människor.
och jag tror att vi lyckades ganska
bra med vår sj,öm,ansdans.
Anm. Halvmänniska
Avskedet från lägret var svårt. jag den vars mänsktiga rättkaliar
och
Många grät då ;deras bästa vänner höghet genom något slags tyranni
skulle resa. Barnen kände väl hur en sättes ned inunder en annan
mindre
och sämre egenatmoslfär &v g€menska&, rglädje och s k a p, så att
han icke allenast till
vänskap växte omkring dem och de hälf ten utan ofta mycket mer
tyoktes blonastra i den. Ardresser anses allmänt för något annat än
människa, såsom att anses mera
utväxlades, gåvor byLtes och tårarna
för
kvinna, barn, tjänare, bonde,
rann. Dagarna i Varna kommer sä- kavaljer,
herre, prins än männikert att lämna djupa spår hos barnen. ska.
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En [it"n
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beröttelse

au MAXIM GORKfl

inte hemma oeh moster Manja
huvudvärk.. .
Detta min,ne framlockade ett

hade
leen-

de i Sonjas lilla ansikte och stämde
henne en smula ,mi'ldare.

Bruden måste vara klädd i
. och var finns tYllen ? sa hon
värdigL och såg På hrodern.
Ffan föll i tankar och såg sig
tyll-

\yY \f J'

JY/\-

omkring.
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Om vi bara kunde ta ner gar- från fönstret. Men vi räcker
dinen

inte upp...
Nej, vi skulle hara riva sönder

- och få bannor.
den

de lekt igenom alla ,lekarna
N1är
I \ beslöt de gifta sig. Det var Petjas
id6. IIan Lhade förstört det tyravåningars torn som hans lilla sYster
,byggt av spelkort och efter alt ha
retat flickan lät han det hela stå
och gick ,fram till fönstret, kläftrade
upp på en stol och med Pannan
tryckt mot fönsterrutan började han
tigande ibetrakta gatan.
Det regnade, himlen var grå och
vattneLs långtråkiga Plaskande
klinsade entoniEL.

Pöfja hoppadä ner från stolen och
med ena handen i ,byxfickan gick
han fram till systern, lade 'den andra
handen på hennes huvud och började

tala till rhenne som en människa
som känner sin överlägsenhet, medan

hon med händerna fulla av 'kort ruskade av och an på huvudet för att

skaka av sig lbroderns hand.

Vad ni flickor är 'dumma.. .
- kan man ilskna till så rför ett
Hur
kortrhus ? Det thade ju i alla fall
trillat 'irhop . . . Vi gif Ler oss hellre.
Jag vill inte, iag har ingen
lust...
Sonjutsjka, var med är du
- Det är så skojigt. På huvudet
snäll!
sätter,vi en lampskärm . . . så tar jag
den röda ,schalen. Jag är ,brudgum'
Du är bruden. Du tar den vita lamPskärmen i salongen och :den virkade
duke,n på runda hordet i mammas
rum . . . Vi ställer ihop stolarna och
så går vi runt ikr'ing 'de'm och sjunger . . . VilI du ? Sedan inreder vi en

våning åb oss ooh allb ska vara som
hos rhernlbiträde'L Annusjka. I(ommer
du ihåg när hon gifte rsej, då regnade
det också, pappa oah mamma var
14

* Ja, instämde Petia och satte
sig på mattan rbredvid sYstern. De
teg en stund. Det var tångtråkigt. . .
Nerifrån köket hördes dova 'ljud, av
och till skrek någon.
Det är Ännusjka, meddelade
Hon 'gräLar med Fadej. De
Sonj,a.
gräIar och slåss jämt. ' . PaPPa säger att en av dem måste ur huset.
Men så länge Fadej ibana var [<usk
ooh inte var girft me'd Annusjka slog
han henne aldrig, sade ;Sonja eftertänksanr.-t.

Den gången fick han inte, då
hon klaga, förklarade brodern
kunde
allvarsamt.

För vem ?
- För pappa.
- Och nu?
- Nu gör det 'detsamma. .. Nu
är- de gifta.
Når ,man är gift, får man siåss
då?
PeLja teg ett ögonhlick
Fadej säger att det får rman ' . .
- är väldigt sbark. Han slogs rned
Han
grannens dräng och tfidk ner rhonom

på rygg...

[nnq5jka är också stark.
- Men {fruarna får 'inte slåss med
- män.
sina
Varför inte det ?
- Deb är sYnd! sade Petja efter
-*
en kort överläggning med sig sjä'lv.
,Sonjrs, reste sig från golvet, skakade rysande På sig och förklarade
att hon frös.
Det är för att vi har långtrå- f,örklarade Petja. Om vi hade
kigt,
lekt i slället för att sitta här som
träbockar så skulle vi varit glada
och rvarma. Ska vi inLe leka ?
Bröllop ? f.rägade rSonja från
- stora länstolen där tron kurat
den
ihop sig så ,bara den lilla vita Pannan syntes, omgiven av ljusa lockar.
J4, rdet gör vi! Det gör inget
-

att vi inte har någon tYll, vi firar
ett frattigb hröllop. Vi tar var sin
stor blyertspenna f,rån pappas ;bord
och rhålter i ihanden, de[ är våra
ljus . . . Blyertspennor ser ut som
ljus, det svarta i dem är veken oah
träet är vaxet.. .
Men jag hehöver ett släP, förSonja vidare.
handlade
Men det är ju ett fatligt hröl- vanför ska man då ha släP?
Iop;
Systerns envishet började reta Petja.

Flickor är venkligen lynniga.
Var ska vi ha vår våning ?
- Bakom ställningen med slingerVi kan skjuta ,den åt sidan
växten.
och sfälla för skärmen. Av pallarna
gör vi en säng, vi tar ner den ,lilla
det blir
lådan från mammas bord
vår kommod. I stället för -stolar tar
vi Couchs kuddar.
Och efLeråt ? Vad ska vi göra
?
efteråt
Petja ,blev en smula förvirra'd,
systern såg så frågande På honorn,
tydligen rbörjade leken intressera
henne. flennes ögon blänkte rav förtjusning.

Efteråt

det ko'mmer

se-

- vi nog hitta På. . .
- . . Det ska
dan.
Vi ska bo, ta emot gäster, vi kan
kanske släpa in Joujou och katten,
de får vara våra gäster. . . Vi kan
i mammas rum.
åka tirll teatern
Och vi ska ieva -som gifla gör; jag
tar portföljen oCh går till kontoret
som pappa och du lagar middag octt
städar som...

Mamma gör inget.. ., raPPorte-

- Sonja om familjeli'vets organirade
sation.
----

Jag ville säga som Annusj-

k:å.. . lSedan ska jag gräla som PaPpa och du går i ditt rum och låtsas
att du låst in dei . . . Och i,ag ska
s,krika, du vet som PaPPa gjonde i
söndags. Han slog tili och med knytnäven i bordet och sPottade, berät-

tade Petja uPPrYmd.
Och han välte till och med en
- med foten . . . Jag var så rädd,
stol
tillfogade Sonja e'ftertänksamt.

-..- Kommer rdu ihåg hur mamma
skrek åt, honom ? Jag kikade genom
hsnnss
dörrspringan och såg det

ögon var väldigt stora och- läpparna
vär svarta och darrade. Och hon höll

på att svimma...
__- Hemskt! sade
'Sonja från sin
länstol.
-'- Det gör flngenting. . . Om du
inte vilt det så gör vi det inte. Vi
ska bara leva. Förresten är det bara
dumf atL gräla om det inte blir något
efter grälet. Men PaPPa och mamma
är alltid bättre när de har grälat. . .
När de har blivit sams igen kan
man be dem om va'd som helst.
-_ Ja. . . medgav Sonja.
Då leker vi alltså ?
-

Det gör vi! Sonja hoppade ner
ur- slolen.
På några ögonblick uppvisade
rummet en bild av förstörelse och
kaos. Så gott som samtliga möbler
hade skjutits in i ett hörn.
Sonja lllädde sig för ibröllopet. Ur
,buff6n hade hon rivit fram en ibordduk, vecklade in sin lilla sirliga figur
i den och skrattade av giädje över
att ha fått ett så vackert släp. På
hennes huvud svängde redan en stor,

grön, kinesisk lampskärm, kanten
rutsohade av och till ner på näsan,
,då knyckte ihon på huvudet så att
ufsmyckningen kom på plats. Dess
skugga föll över hennes ansikte med
de ljusa lockarna och gav det ett
allvarligt utseende.
Petja gjorde sig en klädnad av
sammetsduken, som han rivit av salongsrbordet. Också på hans ruvud
l<lirrade en lampskärm, en blå av
glas. Petja känd,e sig allt annat än
bra till mods i den.
Är rdu färdig snart ? Jag är
- klar. . . Det fattas rbara handredan
skar och slips... Det trar brudgummar. . . kommer du ihåg de två som
for förbi ?
Vad ska vi göra nu? frågade
Sonja.
Är du färdig ? Räok mig 'din
- ..
hand.
Han tog henne vid handen och
förde henne runt bordet. Därvid
blåste han upp kinderna och anlade
en höglidlig min.
Herregud, var oss nå,dig! Iferre- . ., sjöng han, himlade med ögogud.
nen och svängde vänstra armen som
om han svängt en vigvattenskåI.
Sonja gick hredvid honom med nedslagna ögon och hu'n-rdet blygt lutat

mot hans skuldra; med den ledig'a
handenr höll hon upp släpet.
Iferregud, var din tjänarinna
nådig! sjöng Petja och snaSonja
vade över brudens släp.
__ Vi har inga ringar. . ., sade
Sonja plötsiigt och hlev stående.
Man måste ju ha ringar.
Asch, det gör inget. . . Vi år
redan
färdiga. . . redan gifta. Nu
går vi hem.
De ibeg:av sig till rummets hörn,
satte sig på två pallar 'bredvid varandra och höll varandras händer.
Nu ska vi underhåJla oss med
föreslog Petja.
varandra,
Om vad då? frågade systern.
- Om vad som helst... Man kan
ju - inte sifta och t'iga . . .
Jag har ingen lust att tala . . .,
- Sonja eftertänksamt.
sade
Nu rr-ar du dina nycker igen. ..
- dej kan ,man verkligen inte
Med

leka.

.

.

Sonja började befria sig från sina
bröllopskläder.

Klär du 'av dej ?
-Petjra, invecklad i den hrolriga

bordduken ooh med lampskärmen på

huvudet, tittade uttråkad på henne.

Jag v'ill inte att du kiär av
dej...
-.---

-

Ah, rdu! Sonja gjorde en grimas.

Jag kan inte tillåta det! Därför

ao

HJALP
gruvkatastrofens offer !
Insarmlingen till förmån för hustrurna och barnen tilt de förolyckade

Carlman och mätningsmannen i
Stockholms grovarbetarefackföre-

belgiska och italienska grrwarbetar-

ning, Henrik Meliu.
I Vi I{vinnors jultidning räknar vi

na b<irjar nu komma i gång samtidigt med att SKV-avdelningarna
åtenupptagit sin verksamhet efter
sommarens vilopaus. Som vi redan i
förra numret påpekade gäller det en
snabbinsamling och den skall vara
avslutad till den 1 november.
F rån en rad avdelningar har vi
fått brev om att insamlingen är i
gång och som särskilt glädjande betecknas clet välvilliga intresse affärsmännen visar för den. På kvinnogillesmöten och i andra församlingar
insamlar man pengar och på en del
orter ,har rnan vänt sig till fackföreningarna. Vi vill i detta såfi1mänhang påpeka att revisorer för insamiingen är två kända fackföreningsmän, nämligen kassören i Stockholms murarefackförening, Bertil
att nu är jag din man, precis som

pappa är mammas. Jag..

.

Men jag leker ju inte mera.
- Jag vill inte ,aft du inte [e- . . Du är min fru och ska lyda
ker.
mej... Klä infe av dej . ..
-- Skrik inte så, dumsnut!
._ Åh, du lilla Mania Nyckelpiga!
ropade Petja och rstötte ,den n;rf,örmälda för bröstet.
Hon kunde inte tala aft man kallade henne Maria Nyckelpiga. Slaget
fiok henne att vackla, hon föll ner
på pallen rnen så k,lumpigt att hon
gled ner på golvet hredvid blomställningen. Iltan att resa på sig
vände hon sig i liggande ställning
på sidan och grät {bitterligen.

att kunna g'e en fullståindig redovisning över insamlingsresultatet.
tr'ör dagen redovisas de belopp som
hitti,lls inkommit:
med

Sl{V-avdelning 50:SKV-avdelning
50:-_
Norrbottens distr. av ,SKV 100:-

Mörrums
Bodens

Vetlanda SKV-avdelning (för-

skott på

listor)

100:-

Lista 301, Enskede södra
Lista 304, Enskede södra
Lista 309, Enskede västra

Hermelin
Adler

Honorine

Rut

Summa

8:34:25:30:50:-

kr. 447:-

Gråt rdu bara, gråt bara! Jag
inte synd om dej . . .
tycker
Den arm,a fliclkan tycktes ha fått
överrnog av äktenskapets första dag.
Hon skrek högt oah började sparka
med hälarna i golvet. Utanför fönstret skvalade regnet men i rummet
darrade systerns snyttningar. Lång-

samt började Petja känn,a sig trist

till ,mods.
Jag ger dej fem glans,bilder
- du slutar gräta, vill du ?
om
Sonjutsjka,! Om du vill 'så ska
- täsa högt för dej i kväll
jag
och
kladda btäck på barnjungfrun!

Båda delarna hade ftron alltid tyckt
om.

Vänba ett tag! Petja f,or plöts- upp. Sonja, vad du är dum.
l,igt
Slog jag kanske till dej på riktigl ?
Och har jag kanske grälat på dej
på riktigt ? Vi har ju lekt, inte sant ?
.* Ja.
Och vad dr det vi har lekt ?
- och f,ru, inte sran't ? Varför gråMan
ter du då? Lil'la durnsnut! började

han skrr,atta.

Grälade

du inte på riktigt

?

frågade
Sonja leende och redan förlägen.

Äh, du min liila Maria Nyckel- min lilla Maria Nyckelpiga!
piga,

Den här gången tog Sonja inte
illa upp.
De satt på golvet mitt bland de
hopskjutna möblerna och sknattade

uppriktigt och länge åt den komiska

ieken: Man och hustru.
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Barnens egen sida

upptot
siffrornas rike

Lnionet och geten

ff, ver griffeltavlan spatserade en
\J spetsig griffel fram och tillbaka.
I-rille Iilas höll hårt i griffeln och lät
den rita alla möjliga figurer, runda
och kantiga, men allra mesrt runda.
för de var: skojigast. Klas skulle
siffror som man seskriva siffror
ihop tilt tal. Men
dan skulie räkna
siffrorna som stod på tavlan huller
om lbuller uppvisade rakt ingen ord-

. T. I
F
r-1n rndlsk saga
;.' ö" 'länge, länge sedan ibetade en
f trjord med getter ,i det nondliga
Hindostans djungler.

En gång när getterna var

ning eller något, förnuft.

På

hemväg om kvällen blev en av dem,
den allra äldsta, trött och ville rasta.
Det skymde redan På och efter-

som geten inte hilbade vägen hem
beslöt hon sig för att gömma sig

i en grotta och tillbringa natten
där.

Men hur förskräckt blev hon inte
när hon fann ett lejon i grottan!

Hon stod som fastnaglad där, rnen
återfick snaUbt sinnesnärvaron och
funderade på vad,hon nu skulle göra.
>>Om jag springer min väS>>,
tänkte geten, >>då hinner lejonet upp

mig genast. Men om jag använder
allt mitt mod och all min list och
uppfinningsrikedom lkanske jag i alla
fall kan rädda mig.>>
Och utan aLt 'förråda sin rädsla
gick hon tappert f,ram mot lejonet.
Lejonet glodde och glodde och kunde inte begripa varifrån denna helt
vanliga get hämtade allt sitt mod.
Han visste ju att geLsläktet annars
är allt annat än tappert. Aldrig törr
hade en get vilgaL komma honom,
djurens konung, nära.
Då trodde lejonet att det inte var

någon vanlig get utan ett okänt,
sällsynt djur.
-- Vem är du, gamla krake ? frågade han geten hövligt.
Jag är getternas rdrottning, sva- hon. Jag tillbeder guden
rade
'Shivah

-- t
'-L

=1

och har tlovat att till hans ära äta
upp hundra tigrar, tjugorfem elefan-

ter och tio lejon.
När lejonet hörde detta blev han
mycket rädd. Han trodde att geten
'irerklig:en hade kommit för atL äta
upp honom. Därför beslutade han att
så fort som möjligt ta sig ut ur grot-

tan och sade att ihan ville gå till
för att tvätta sig.

floden

Ufanför grottan mötte han en sja-

kal. När Sjakalen såg det dödstörskräckta lejonet frågade han vad
som egentligen sLod på.
Lejonel berättade för honom om
det sällsamma djuret som såg ut
precis som en get men al'ls inte var
rädd av sig som getter annars all-

tid är.
Det var en mydket klok sjakal.
Han begrep genasl att del var en
helt vanlig get som gjort lejonet så
förskräckt.
Hon har narrat dej. Hon är en

- vanlig
helt,

get och rädd av sej
som alla getter, sa sjakalen. Hon
bara låtsas vara mo,dig tör att rädda
sitt skinn. Lugna dej nu. Kom så
gär vi in i grottan och äter UPP
1ögnerskan.

Lejonet följde hans råd och vände
tillbaka in i grottan med sjakalen.
När geten såg att lejonet kom
tillbaka begrep hon att det var den
listige sjakalen, som ,kom krYPande
in efter lejonet, som sPelat frre'nne
cletta spratt. Men hon lät inte modet
sjunka. Värdigt gick hon fram mot
de båda och frågade sjakalen:

Är det så här du utför

rnina

? Du skulle ju skaffa hit
befallningar
tio lejon så jag kunde sluka

dem

alla på en gång, och i stället lkommer

r6

Där var frarnför a]lt de feta nollorna som gjorde rsig breda men i
grund och lbotten inte hade någon
betydelse. överallt stod de i vägen
och ville bli beundrade. De första
som l(las ritat dit hade råkat bli
en smula magta, men så småningom blev de allt mer uppblåsta och
tjocka. Några ibland dem var färdiga att spricka av högfärd, men den
Iilla krusidullen överst höll ihop dem.
På griffeltavlan samlades allt
fler och fler nollor. Det såg ut som
på en marknadsplats där allt möjligt
folk trängs för att tiLta på det som
är uppställt i stånden.
En sådan marknadsplats fanns det

i dag utanför det fönster där den
lilla pojken som ville hli räknemästare satt. Han visste aLL där stod
del ena ståndet invid dert andra fulltt
med härliga sölsaker. rSmå rullar
med gula karameller som kostade
tio öre ooh små genomskinliga glas
med söt, honung som kostade en
krona. Men en krona bestod av tio
tioöringar odh en tioöring av tio ettöringar. Det var siffror som man
först riktigb måsrte känna till innan
man kunde försöka sig på att handla
i något av stånden. Oc'h därför hanterade lille l{las griffeln ivrigt för att
lära sig räknandets konst. Om bara
inLe nollorna hade varit! Det blev
bara fler och fler av dem, de stöLte
och skuffade varandra, för varenda
en kände sej så vihtig, så viktig.
du med ett enda! Jag skall straf,fa
dej för din olydnad!
När lejonet hörde detta trodde han
att sjakalen bedragit honom. Han
överfölls av vrede ocrh störta,de sig
över sjakalen.
Men geten utnyttjade tiilfället att
komma i väg. På det sätfet undgick
hon lejonets klor.

De mest tjookmagade stötte de mag_

ra åt sidan. En tvåa som tiilfälligt
hamnat bland dem trampade de på
tårna. Då gick tvåan tyst och för_
argad åt sidan. Det tyckte noliorna
bara var rbra; de ville helsrL vara för
sig själva.
Trängseln blev allt värre, griffel_
tavlan var nästan full med nollor.
Barna en liten smal väg var ännu fri,
där stod några andra siffro,r ute i
kanten och skakade på huvudet åt
deL hela. De var mycket mer värda

än de feba nollorna. De behövde inte
blåsa upp sej. Åttan hade snört sej

i midjan så man var rädd att hon
skulle gå av på mitten. Nian hade
samlat all vishet i sitt huvud, som
satt där runt och fint på hennes

slanka kropp.

Femman var lite besvärlig att

skniva. Lille Klas som gjorde sej så
stor möda med sin griffel kunde inte
få den att likna något annat än en

rtillknycklad spindel.

Allra blygsammast var ettan. Hon
stod där smal och oansenlig vid kan_
ten och höll nästan på att bli

ner_

trampad ,av de knuff,ande nollorna.

på det där magra eländet!>>
hånade nollorna, >>hon är så eländig
så del är risk att hennes långa ben
rbryts mitt itu. Hon ser ut som en
slork som står på ett ben.>> Men
pass på
det var just den obetyd_
>>Titta

- som senare skulle
triga eLtan
visa sig

vara huvudpersonen i hela historien.
överallt där det. ännu fanns en
plaLs fri trängde nollorna sej på. De

En gång kom en femma i deras
Men de :bägge små nollorna som
närhet. Genast började den stolta stod vid kanten med den beskedliga
nollan som stod först i raden att ettan de fick nä"gra droppar honung
skrika och alla ,de ,anrdra stämde in:
och det hade de ocrkså förtjänat!
>>IJsch då, vad vili den där fula spin_
deln hos oss, henne rbehöver vi inte!>>
Alla andra siffror som ville hjälpa
dem jagade de också bort. En liten
.
nolla stod sorgsen bland dem. Ef,on
(Forts. t'r. sid. B)
ville säga något men ,ingen ,brydde
röntgen- och radiumbehandlingens
sej om att lyssna. Hon tänkte för sej barndom
många fall av hudkråfta
själv: Om vi inte kan hjälpa oss nos patlen'ter; dessa
skador har uppsjälva så måste någon ,annan göra trätt först efter många år. Numera
g'er
man
ej så stora doser och und_
det. Och så smög hon sej tyst där_
ifrån. I kanten stod den slanka et_ viker dem därigenom.
Radium och andra radioaktiva åm_
tan. Eflersom hon såg så beskedlig nen
fr:amställdes först ur mineralet
ut frågade den lilla nollan om de pechblende. Gruvorna
i Schneeberg
och Joachimsthal är rika på detta
inte kunde hålla ihop.
E,n undersökning s-om föreDet ville ettan garna, hon itog. den mineral.
tagits gör sannolikt at,t iåra hälften
lilla nollan skyddande i handen och av de aribetare
i dessa gruvor som
viskade något i hennes ör,a som de dött fram till 1999 haft lungkräfta

Den forligo ..

uppblåsta nollorna inte behövde höra.

Vet ni vad hon viskade ? >Tillsam_
mans är vi tio och tio ettöringar är
värda en tioöring. För det kan vi
köpa d,en lilla rullen med gula kara_
meller.>>

Plötsligb kom en noila till sprin_

gande för att hon inte iäng.re s,tod
ut med sina ,högfärdiga systrar. Hon
hlamrade sig hjälpsökande fast vid
sin ibortsprung.na lilla syster och nu
var de tre. >>tSer ni>>, sade ettan, >>nu

är vi tillsammans hundra ören, det
är en ikrona. Nu har vi klarat det så
att vi titl och med kan köpa honungs_
burken.>>

Då blev den ,andra lilla noilan glad

som dödsorsak. Radiums försTa sön_
derfallsprodukt, gasen radon, har in_
andats och dess dotterprodukter är
fasta pantikl,ar som stagi,t sig ner i
lungorna och strålat dä; undär lång
tid. Numera mäter man stråIningen

odh har skyddsåtgärder.
,. P". annan grupp av adbetare som
tldlg't
skadades av g.enomträngande

strålning var ,de som sysslade" med

att måla självlysande sifiror på kloc_
kor. Den självtysande färgeri består
av ett zinksall samt radium. A,rbe_

tarna brukade spetsa sina fi,na pensmed läpparna. De svalde da ua
sätt radioaktivt materiai och ön
del
a.v_ det lagrades i bensystemet. De
fick ofta höggradig rblodbrist, infek_
tioner i käkbenen eller andra ben_
sjukdomar och efter iång tid _ van_
l-a.r.

ligen mer än 1b är efter arrbe,tets
;benkräfta. Nume ra är si_
-^
vely^rs skyddsårgärder
"iååå;.^
Vår kunskap om verkanav '."._
nomträngande stråtning i Åv"iät
stora doser härrör, som äUa vetj från
1945 då artomrbomiberna f,älldes över
Hiroshi,ma och Nagasok,i. Akut strålningssjukdom är dödlig i ungefär
50 pr"ocent av f,allen om dosei av
gammastrålar varit b00 r eller mer.
f samhand med det s,törs,ta väte_
rbombsexperimentet den 1 mars 1gb4
föll radioaktir,'t stoft, >>fall_out>>,
över Marshallöarna. på en av dem
uppskaLtades stråldosen till genom_
snittligt \75 r per invånare. -Denna
dos ledde ej tilt dödsfatl men till olika
tecken på akut sLrålningssjuka: illa_
början

för att hon kunnat bidraga så bra
till värdet. Men som sagt, utan ettan
Men hur många nollor det än hade de aldrig klarat det.
f,anns, av dem blev det inte en enda
Den långa spetsiga griffeln stan_
tioöring och ingen krona. Inte ens nade. Den lilla pojken lade den åt
för en hel säck nollor kunde Klas sidan, för just då var det någon i
köpa karamellerna och honungen.
rummet som sade: >>Fin,t, nu är det
När noilorna såg at,t ,de trots sitt riktigt!>
överväldigande ftertal inte hade nå_
Nu kunde liile Klas få hämta sin
gon framgång, fick den tjockasLe av
belöning. Som ett skott for han ner_
dem plötsligL en id6: >Här måste bli för trapporna. Det dröjde inte länge
ordning>, ropade hon, >vi mfute stäila
förrän han kom tillbaka med ho_
up)p oss i en lång rad so,m ser ut s,om
nungsburken i famnen.
en kedja, d,å först får vi värde. De,t
När han hade ätit sej mätt på mående, diarr6, minskning äv antalet
har jag sett i räkneboken.>>
honungssmörgås tog han en titt på blodkroppar, hårbortfall och en del
Den tjocka nollan som fått den de f,eta nollorna på griffel,tavlan. De hudskador. Skadorna läktes men ris_
ken för följdskador ,kvarstår.
goda iddn ställde sig i spetsen. Ifon stod där som förut
och trängdes. Då
Det har redan framgått av det
kastade en blick på räkneboken som spottade Klas på tavlan
och tog til,l föregående att den genomträngande
låg bredvid griffeltavlan och nickade
svampen och i ett vips var ilrela rdet strålnringen kan orsaka sjukd,olm ef_
belåten. Också där stod s,iffrorna i en
uppblåsta sällskapet rborta. fnte en t_er kingre ti,d. Ett exempet pa så_
dana följdsjukdomar är leukelmi, en
rad, bara betydligt ordeniligare än enda nolla fanns kvar och ingen grät
sjukdom som utmärks av en oi.orr_
nollorna på tavlan. Nu stod nollorna några tärar över dem, för
vad ska trollerad överproduktion av vita
där odh väntade att ibli beundrade för man med nollor som vill
pfgdkroppar. Man har ganska tänge
vara f,ör känt
till att patienter, som strålibe_
sitt värde.
sej själva ?
handlats, någon gång fåft leukemi
trodde att de hade makten och kunde
köpa hela världen.
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och att vissa radioioger dött i leukemi men man har ej varit viss om

orsakssammanhangerb. Djurexperiment har emellertid visat' att hestrålning kan framkalla leutkemi. Att detsamma gäIler för människor är nu

klarlagt. Under åren 1947-54 hade
man a,tt vänta 25 f.alI av leukemi
hos en jaPansk befolkning motsvarande de överlevande från Hiroshima
odh Nagasaki. Under samma tid har

bland de senare registrerats 91 säkra
och 14 misstänkta fail av sjukdomen.
De engelska raPPortörer som här
citeras har ordnat en undersökning

av 13.000 sjukhusjournaler över patienter som under åren 1935-54 fåt't
röntgenbehandling för en sjukd'om i
bensystemet vilken medför stelhet
och smärtor främst i rYggen (ankYloserande spondylit). De fann i detta
material 38 fall av leukemi vilket är
att väntio gånger mer än man hade
ta inom en motsvarande lloefol'kningsgrupp utan stråtrbehandling. Det-genornJnittliga tidsmellanrummet från
första bestrålningen till sjukdomens
ubbrott var sex år. Den siff'ran sttämmer ganska väl med det man funnit
i Japan.
Dön engelska undersökningen är'
intressant även därför att den visar
att flera mindre doser kan få samma effekt so\rn en 'stor strålningsdos.
Fortfarande vet man dock för litet
om venkan av mYcketb små dose'r
under lång tid för att kunna uttala
si,g om oriakerna till leukemi i allmånhet. Säkert är i varje fall att
man måste räkna med att radioaktivt material upplagras i bensystemet.

>>Foll-sut21
Frågan om de skadli,ga uerkni'ngdrn(r av radi'oaktivt rstoft, >fallorut>>, f.rän atom- och ucitebombsexperiment år brännande. Den oroar
bss alla. Den engelska rapporten är
på det rhela taget optimisti,sk på den-

na punkt. Man har beräknat

den

strålningsmängd som nått jorden

från >>fäll-out>>, huvudsakligen med
regn men även genom direkl inandning; det iblir en mycket liten mängd
räknat per individ. Men man omtalar
även att efLersom det radioaktiva
sloftet vid vätdbombsexplosioner sti-

ger mycket högre än vid atombomhsexPlosioner så år ännu efter
månader större delen av dettLa stoft
,kvar i stratosfären. Visserligen
minskar dess radioaktivitet under
tiden men man beräknar likväl den
strålningsdos sorn skoZl komma från
redan utförda vätebomrbsexperiment
till samma mängd som den kosmiska
strålningen under ett år.
Det vit<tigasrte i fråga om >'fallout>> synes vara dess halt av strontium 90, en radioarktiv isotoP till
sLrontium. Strontium'följer nämligen
i kroppen kalcium och deponeras alltså i bensystemet där det åstadkommer inre strålning. Det finns förhållandevis mYcket strontium hland
klyvningsprodukterna i >>f,all-out>>.
Strontium 90 taller ner På marken

l8

VcistsueltJkorna
inlerJer den nJa

arbetsscisongen
T-\ et har hlivil tradition t SKVL-l 6i5gr11aggg ,i Västra Sverige aft
ma,n inleder höstens och vinterns a.rbete mdd en sludielråi,ff. Den här gången 'samla,des 'man 'i Göteiborg, i
Fooum Guldheden, sönidagen 'den 23
septernJber. Liokalen var fullsatrt, del-

tagare hade lhom,mit från avdelnin-

garna i Skövde, från Trollhättan'

Halmstad och andra 'orter sarmt naturligbvis från Görleborg, när 'konf,e-

rensön öppnades av 'distriktets ordförande,fru llanna, Carlsson-Essle.

Dagens första inledare var relktor
Honorine llermelin, so;m betiLlat si'tt

anför:ande >>Giimtar av värltdsläget>>.
På sitt meidryckande sätt gav hon o'sS
en rbild av lden värld vi lever i och
de problem som alla'människor måste

ta lffitming t,ilt i dag. Det som sker
angår oss alla. Vi måste sl'uta UPP

med aft tala o'm en utveckling som
i,nte går att hejda, vi måste sätta
stopp för atomvapnen.

I den Påföljande disfl<us'sion
inte rn-indre än 18 'diSkr.lsrsionsinlägg
hetonades hl. a. vikten av
följde
att de-många värtdefulla'synpunk'ter
som rektor Hermelin gett På dage,nS

Vid studieträt't'en i Göteborg ztisades. en
del aa den'usållnins som SKV erböll

sorn gåva från det rirnänska systcrt'ör'
bundet och som bl. a' innehåller underbart aackra textilier och handarbeten.

mest brännande problem genom

föres

ut 'till samtliga

oss

aVdelningar

i

distriktet.
F'röken Maja Bolling gav en intressant nappont f,rån rSKV-idistriktets
studiekommitrt6 och rekomrnenderade

bI. ,a. rnedlemmarna att deltaga i
freclsrörelsens studiek'urs >>Länder
odh folk>> samt

teknik deltaga

att i ämnet förenings-

i

konsumcilkeln

>>An-

har ordet>> eller också söka
orrdna cirklar mdd eg:na inledare.
ÄBF-cinkeln >>Tala ättre>> har vi
haft, stor nytta av och v,i hör fortsälta att sända deltargare dit, ,betonade hon. Vi:dare föreslog hon att vi
borde söka ondna läsecirklar rrne'd
diskussion, ocrh att som ho'bhycidkel
ta r(onrsums ))Sy lsjälv>)' 'Där kan vi
utmärkt väl ha eg'na ledare. Vårt
distrikt har vuxit och vi bör nu tra
dersson

oCh absorberas av växterna. Människor och djur får därför strontium
90 in i kropPen med födan. Risken
är förstås större för de gräsätande
djuren; lyckligtvis övergår strontium
inte i komjölken tika lätt som kalcium. Ännu finns det inte ett st'ort

material av mätningar men man har
redan funnit höjda värrden för strontium 90 i bensYsrtemet hos får och

kor på vissa håll. Ansamling 'av
som f,allet är för radium, i till'räckliga mängder ge upphov till tumörer
stronbium 90 i.'bensystemet kan, lik-

eller genom strålverkan på benmärgen till änerrr-i med nedsatt blod-

lroppsmängd (aplastisk) eller till

leukemi. Det framhålts att unga personer är ;känsligare än äldre. Visserligen är risken enligf rapporten f. n.
li[en, de högsta mängder man funnit
i människor's bensYstem är tusen

möjl,i$heter att, även ordna en'teatercilkel. framhöll f,röken Bolling.
I disku,ssionen framko,m många

goda förrslag för studiearbetet och
fru Aslrid. Pettersson, Ilalland,
kom med en nY idd för att öka intres,set för litteratur, nämligen gemensamm'a sttldier av en författares
ar,bete, vad exempelvis huvu'dpersonen
i någon av hans böcker vill ha sagt.
Oroanr-de rapporter har kommirt om

ges när det gäller harn; strontium
ÖO ar nämligen verksamt under lång
tid, dess biologiska aktivitet rhar be-

av h'advattnen i
För att informera medlemmarna om förhållandena togs
den frågan uPP vid konferensen
och förste stadsläkaren i Göteborg'
dr Spa,ak var vänlig nog att informera oss om situationen. Hans
föredrag >>Vattnet och dess betydelse för vår hälsa>> var :mYcket

verkan av strålningen f,rån depån och
därav följer att depåverkan blir allvarligare för de unga som har längre

naturen, hur fönoreninigen sker ooh
vilka typer av vattenrening som f,öre-

gånger mindre än de värden man
ånsett oskadliga för personer i yrken med strålningsrisk. Redan nu
säger man likväl att hundra gångers
ökning är det högsta som kan med-

räknats sjunka till hälften på 2.700
dagar. Redan förut rhar sagtts atl
man mfute räkna med den samlade
tid att leva.
Forts.

i ndsta nurnrner.

starrk förorening
Göteborg.

intressant ooh problernet åstkådliggjordes med ljudbilder. Med hjälp av
Ächematiska slk'isser, lkartor och bilder för{klarades vaLtnets kretslopp i
ko;mmer.

>>Vad

väljer vi för

litteratur?>>

hette nästa anförande som hölls av
fil. rnag. Lars Herlitz. H,an undvek
att göra en uppräkning av böcker
utan gav oss i stället en inblick i
några: Laxness' >>Artomstationen>>,
Lo-Johamssons >>Bara en mor>>, Andersen-Nexös >Ditte männiSko,barn>>,
Go/kijs >>En mor>>, iböcker där kvinnogestalterna är levande varelser av
kött och blod.
Som slutpunlkt i det späckade programmet rkom prisu|delning. Segran-

de avdelning var Bjurslätt ,med 35
nla ,medlemm,ar. Vidare fick Mariestadsavdelningen diplorn för sin goda

Redan nu
att så, sm,ått förbereda julklapparna, i uarje fall
on1, n'Lan ui,ll ge dem lötet personlig touche. Vtlken flickunge ö de
första tonå,ren skulle i,nte bli, glad,
åt en handbrod,erud" bltts. Blusen
kan man ju köpa frirdig oclu sen
förse den meil det ltci,r li,lla broderiet i, fyra upplagor, ledi"gt placerade på, framstycket. Och genast
bli,r det i,nte en blu,s riitt oclt sl,citt
utan en f i,n blus. M,önstret, sont,
iir i, naturltg storlek, kan kalkeras
d,irekt på, tyget.
kan det ua,ra id,ö

insats i,medlemsvärvningen. Och ;med

glädje tkudde vi alla notera att V:a
Sveriges dislrikt fyllde planen i vinterns och vårens kampanj tiil hundra

procent.

Clary Jansson

l{a[lebiarn
är alla småbarns kär:aste leksak och
deras sängkamrat utan vilken de
inte vill sorrnå in på kvällen. Men
den blir smuLsig ,med tiden tyvärr
och mången mamma funderar över
hur man ska kunna rengdra den.
Det bästa sättet, påstår en trnamtrna,
är atL göra en gröt av pulvriserad
kriba och ren bensin. Den stryker
rnan på hela nallen, låter det torka
till nästa dag och borstar sedan av
väl och låter nallen stå en stund på
balkongen eller ri fönstret så ibensindcffen vädras ur. Samma metod
rekommenderar hon för re,ngörin,g:
av pälsfodrade stövletter. Men rnan
rnåste borsfa väl så all krirtan försvinner, annars blir det lätt ljusa
rdnrder på slrurrnporna.

Åb

\----

esso

lusliga llgLrrer

har ungar under skolåldern glädje

av.

Egentligen är mönstren avsedda för appli-

. )B*r

n/'

\l/=

]l|.

\L

]t/r

I
Jo

kationer men d.e kan utmärkt bra också
ritas upp på plaggen och broderas. Föredrar man appiikationer så måste dock en
del broderi titl för att få fram smådetaljer,
exempelvis gr,ässtrån, blomstängeh och de
små svarta strecken på hatten. På originalet, som bestod av applikationer, hade den
lilla haren byxor av rutigt bornullstyg, hatten och den lilla jackan var klargula, a^nsiktet stötte i svagt rosa, skorna var s.varta. Mönstren är i naturlig storlek och gör
sig bra på lekdräkter, på små ärmlösa
sommarklänningar o. s. v.
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i[nnu exislgror
slouhondel!
T---!

tilläggskonvention om avskafE
"
fandet av slaveriet och slavhandeln
undertecknades den 14 septem'ber i
Genöve av 31 stater, däribland tr'rank-

rike, England, Sovjetunionen, Tjeckoslovakien, Po'len, Rumåinien, IJngern
och Jugoslavien. Tilläggskonventionen, som utgör en kornplettering av
konventionen av 1926 om slaveriets
och slavhand.elns av'skaffande, har
utarbetats under en FN-konferens
som pågått fler.a veckor.

Tilläggsöverenskornmelsen gäller
inte bara slaveriet och slavhandeln

utan den förbjuder också sådana inrättningar och bruk som vit slavhandel, livegenskap och utnyttjande
av gäldenärsförhållanden (att en
person står i ekonomisk skuld) till
att beröva honom hans Personliga
frihet. Vid.are förutsätter den åtgärder till internationellt samarbete för

att få slut På dessa för mänskligheten ovärdiga förhållanden.'Slavtransport förklaras brottslig. Artikel
4 i konventionen säger att en slav
som rädrdat sig över till ett skePP
som tillhör något av de länder som

Tidninecn
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konventionen' automa'
åE

nått oss g€nom
KDV:s pressbulletin, förtäljer i all
sin korthet att slaveri, slavtransporter, livegenskap och dylikt fortfarande finns på vår jord. Då och då
läser vi notiser om barnhandel, orn'
Denna notis, som

hur fattiga japanska föräldrar säljer
sina barn för att de inte kan livnära
dem. Nog har vi ?innu mYcket ogjort
denna vår värld!

i

Qenom bArnen, . .
A

f\Ilmänna

opinionen 'består inte

bara av vad folk tYcker och tåinker
utan ofta och i mYcket stor utsträckning av vad folk känner, och
därf,ör måste rnan finna På något
för folk att göra. Vi har funnit att
UNICEF har ökat förståelsen för
Förenta nationerna enormt genom
det enkla faktum att 'barn, som alltid drar in sina föräldrar i sina intressen,, verkligen har börjat tänka
över barn i andra delar av världen.
Vi har en lovdag vid allhelgonadag
då barnen brukar ägna sig åt att

tigga för sitt eget nöjes skull. Nu
tigger de slantar för UNICEF, för
Barnhjälpsfonden. De får godsaker
och kakor också men dessa slantar
ger de tiII Barnhjälpsfonden. Detta
har spritt sig ganska snabbt i vårt
land och har, tror jag, gjort en
enorm skillnad i fotks instäIlning,
inte bata barns utan även vuxnas'
d,ärför att här är någonting rnänskIigt som plötsligt har fångat barnen.
De hör om barn i andra länder och
de blir intresserade och sedan kommer deras föräldrar till FN-föreningen i sitt distrikt och säger: >>Vad
kan vi göra? Vad kan vi undersöka
eller hjälrpa till med?>> Och allt som
man g'er folk att göra vidgal'vyerna
och så småningom växer känslor
fram und,er arbetet, känslor som
åstadkommer en förändring i deras
förståelse för världen och i deras
förståelse för folkens beroende av
varan'd"ra över hela världen.

(Ur ett tal av Elean'or Rooseuelt.)

I
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Svenska Nvinnors
Vänsterförbund (SKV)
uppstod år 1931 och har utvecklats
ur föreningen F 'risinnade kvinnor,
som bil,dades 1914. Det bYgger På
samafbete mellan olika åsiktsriktningar octr har rdärvird alltrid hävdat
sin tro på kvinnornas särskilda uppgilft för fredens sak och sin övertygelse a.tt s,amhället måste omdanas
till ratt motsvara även de kvinnliga
medborgarnas behov.

SKV år sedan rnai 1946 svensk
sekt'ion av Kvinnornas DemokraLiska

VärldSförbund (KDV), som omfattar
över 200 nr-illjoner kvinnoli 80 1än-

der. I{DV och dess nationella org'anisationer kämpar för att vinna och

praktiskt förverkliga kvinnornas
rättigheter: rätt att rösta och aft
väljas, rätt, till arbete, Lirll lika lön
för lika anbete och till befordran;
räLt till undervisning och yrkesutbildning odh till social tryg$hel för
moder och barn.
KDV och dess nationella organisa-

tioner kämpar för att tillförsäkra
alla barn ett lyckligt liv i trygghet;
undervisning och goda ibostäder, hälsovård, sund litteratur, goda fritidssysrselsättningar. KDV viII samla all
världens rkvinnor oberoende a,v hem-

ort, ras och livsåskådning till försvar
av freden.

Fintrådig blekt
Iakansväv
av hög kvalitet, Iinneberedd,
742 cm bred, kan ni genom Vi
Kvinnors förmedling erhåIla

till

det låga Pnset av Ptr.2:75
Väven, som säl- På 32 till 40 mejes i buntar

pr meter.

ter. sändes fraktfritt mot efterkrav.

Rektsireras frå'n
SI{V, Box 18073, Stockholm 18.

