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sha det bli med arbete till
Ilffur vintern? är den aIIt övershuggancle frågan för massor av människor i vårt lanrl
Den industri som hittills drabbats

hårdast av inskränkningar och kon-

kurser är textilinrlustrin,
där arbetskraften till över ?0 procent utgöres av kvinnor. Man beräknar att över hälften av alla fabriksarbetande kvinnor finns inom
denna industrigren. En rad textil-

fabriher har retlan lagts ner, andra
står i tur att upphöra och åter
anrlra har minskat arbetsstyrkan
och arbetar på korttid.
Inför höstens val talatles elet åt-

skilligt om sysselsättningssvårigheterna och från regeringshåll betonades att den fulla sysselsättningen till varje pris skall tryggas och
att man aldrig kommer att finna

sig i massarbetslöshet igen" Men
man räknar dock mecl en toppsiffra
på 70.000 arbetslösa under instundantle vinter,

I en stencilerad skrift, nyligen
ulgiven av Arbetsmarknadsstyrelsen, redogöres för myndigheternas
närmaste planer för att bemästra
arbetslösheten. Beredskapsarbeten
för 25.000 man är planerajle
- men
om kvinnor
nämns ingenting.

Att man inte räknat meil dem framgår med all önskvärd tydlighet av
de arbeten det rör sig om. 6.000
man beräknas kunna placeras i
väs- och brobyggnadsverksamhet.

i arbeten för försvarsväsentlet, 1.000 i arbeten för SJ, 10.000 i
kommunala arbeten såsom vatten6.000

och avloppsanläggningar, gatu_ och
vägarbeten samt hamn- och kajarbeten och liknanele. De återståenrle
2.000 som man planerat för ska placeras

i

skogsvårdsarbeten.

Men hur blir det med de arbetslösa

kvinnorna? Vad planerar man för
dem? Som vanligt tycks man resonera som så

att

d e m behöver man

inte räkna metl. Trots att på varje
man som drabbats av arbetslöshet
genom nedläggelser och inskränknirfgar inom d€n särskilt krisdrabbaile textilindustrin kommer tre
kvinnor. Skall de oralna sin sysselsättningsfråga bäst ale själva

kan? Lyfta arbetslöshetsunderstörl

under ale föreskrivna veckorna och

sedan dra sig fram metl >påhugg>
som städhjälp och liknande? Tills
de titler kommer när man eventu-

ellt behöver dem igen ute i industrin
på dem? En
- och kallar alltså?
alold arbetslöshetsarm6
Det kommer de att bli
om de
- att
inte själva reser krav på
bli
ihågkomna. Och i sina fackföreningar hävdar sin självklara rätt att
räknas in bland dem för vilkas rätt
till arbete man kämpar.Brita.
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Måste hnt väliu

ALLT elle r
INTET?
Nagro ,nflnkti"oner om

go^lo

argttment

fI den öster-rikiska KDV-organisatiot nens tidskrift ,stimme der Frau',
tog man härfiirleden upp friigan om
huruvida deltidsarbete erbjuder en acceptabel Iösning när det gälier att avlasta de f iirvärvsarbetande mödrarna
en alltf ör tung arbetsbijrda. Inled-

ningsvis fastslogs det i artikeln att
tviittmaskiner och andra arbetsbesparande tnaskiner och redskap för hushirlien naturligtvis är bra - om man
har rrid att skaffa sig dem, vilket sannerligen inte alla har! - men att inte
de ensamma kan klara Problemet med

fiir stora arbetsbördan. Den slutsats artikelförfattarinnatr kommer
fram till är att inte heller deltidsarbeclen

tet är någon lösning, det finns bara en:
40-timmarsveckans genomförande för
sriväl män som kvinnor.
Detta med kortare arbetstid är ett
aktuellt problem i en rad Iänder, inte

minst hos oss i Sverige, där vi inom
en tidrymd av tre år ska ha kommit
fram till 4S-timmarsveckan. (Som bekant genomfi-rres reformen etappvis
med 1 timmes kortare arbetsvecka per

hr fram till

1960.)

Det är väl heller in-

get tvivel om att också i vårt land
kravet om ytterligare förkortning av
arbetsveckan sedan kommer att resas.
de rntinskliga rcittr,gheterna,

de

poli,tiska, sociala och ekonom,tska.

Vi måste finna de rätta formerna
för att tråde här i landet och internationellt fortsätta det samarbete,
som detta fredsmöte inlett, yttrades
till sist. -- Det blir kanske inte så
lätt. Men fruktansvärt vore om vi
inte inför den fara som hotar oss
atla skulle förstå, att vi alla är medmänniskor. Och veta att handla därefter.

Signe Fredholm

F'ör den unga, starka, sont cinnu i,nte cir belastud ntr:tl olltsorger
för hent och barn, tir full arbetsti'd clet natu,rliga oclt rikti-t1a. Men
ntir en arbetsplats till skall skötas kan rlet ofta bli f ör nt'11cket . .
.

Med den hets som kånnetecknar det
moderna arbetslivet är det för hela
foikhäIsans skull nödvändigt att 5-dagarsveckan blir verklighet
utan att
tiden ska arbetas in under de andra
veckodagarna.

Men den fråga man ställer sig efter
att ha läst artikeln i Stimme der Frau

är: kommer ens 4O-timmarsveckan att

lijsa problemen för de förvärvsarbetande kvinnor som har småbarn? Kommer inte i aIIa fall massor av kvinnor
att tvingas avstå från förvärvsarbete
där:f ör att arbetsdagen borta trots
allt är för lång? Och kommer inte
miinga andra som av ekonomiska skäl

helt enkelt är tvingade att förvärvsarbeta, att tyngas av skuldbörda gentemot barnen och pressas till det yttersta för att klara sin arbetsbörda?
Låt oss säga att 4O-timmarsveckan
utformas så att lördagen blir fridag.
Naturligtvis är det en stor hjälp för
den som har hem och barn att sköta.
Men det innebär dock att arbetstiden
under veckans fem arbetsdagar blir 8

timmar per dag. Särskilt i storstäderna med ofta långa resvägar innebär
det att modern måste vara borta från
hemmet 10 ä 11 timmar om dagen.
Även om hon fått barnplaceringen ordnad på ett tiltfredsställande sätt genom
ett gott daghem så anser i varje fall
läkare och barnpsykologer att det åtminstone medan barnen är små är absolut otillfredsställande att modern får
så litet tid för dem. Därför väijer
också många mödrar att, om de har
någon möjlighet till det, avstå från
förvärvsarbete eller de tar mindre kvalificerat och sämre betalt arbete (tidningsutbärning, städning o. dyl.) just
därför att den sortens arbete inte krä-

ver hela deras

dag.
åt

Vad grundar nu artikelförfattarinnan

i vårt österrikiska systerorgan sin
aversion mot deltidsarbetet på? Jo,
på argument som vi alla känner till
från debatterna härhemma om deltidsarbetet. Några av dem kan sammanfattas så: den som exempelvis arbetar

3

bara fyra timmar kan prestera en stör-

re arbetsinsats per timme än den som
arbetar 8 timmar orkar göra. Resultat:
arbetsgivarna tar deltidsarbeterskans
prestation till förevändning för att
pressa ned lönerna. Vidare: det är bara kvinnor vars män har en någorlunda hvgglig inkomst som kan tillåta

sig att arbeta borta bara halva dagen
- en ensamstående mor däremot kan
inte det. Och den som har deltidsar-

bete (och alltså får mindre i avlöningskuvertet) får också iägre sjuk-

]tN]FO]R IFIRIEDIEN
Jorden talar: Snart tir jag trött o,tt ila
som ett stridsbloss röcl genonl nattlig rynt.d.
Göm t, skEar, må,ne, din dystra bila,

klarna, sol,

ant

kualntiga å,ngor sltym,rl.

utgår.

Kyrko gå,rdshym,ner, kliirnt slag frå,n bru,stn a rlotner
sjunga nxxn sorgefcird genonn stjtirnors hed.
Än i, mina dalar bo ynilcla gnonler,
l,å,t dem bAgga hus åt den stilla fred..

Den fråga som nu inställer sig är
följande: alla dessa avigsidor
och
flera till som inte här uppräknats

sargad, nzin

p.enning, lägre arbetslöshetsunderstöd
och lägre pension om tjänstepension

är det inte möjligt att komma dem till
livs? Här i Sverige har tanken kastats
fram om att deltidsarbetet bör bli föremål för särskilt fackiigt intresse, inte

i negativ utan i positiv riktning. Så att
man kan komma fram till bestämmelser som skyddar både de heltids- och
de deltidsarbetandes intressen. Vi er-

inrar

oss mycket väl den starka aversion mot deltidsarbetet som många
fackföreningskvinnor gav uttryck för
då man här i landet började köra fram
frågan om rätt till deltidsarbete. I dag
hör man inte så mycket av de tongångarna. Vi har lärt om. Lärt oss
inse att föga är vunnet för kvinnornas
sak om att de måste välja mellan å ena
sidan en arbetsbörda som i längden
blir ödeläggande för deras fysiska och

andliga hälsa eller å andra sidan att
helt avstå från förvärvsarbete tills
barnen börjar stå på egna ben. Titl
denna insikt har naturligtvis också bidragit den starka rationalisering som
utmärker svenskt arbetsliv och gör att
arbetstempot är högre hos oss än i något annat europeiskt land.

Mannen talar: tttng iir ntin arnt (r1) Lrcltr)en,)
lot uu skciruor oclt, stiiu,gscltagg.
Jag ui,ll henu ur liigyret oclt, få,ngJenskuTtcn,
hem till fiilt och, t,;nberg sont stri t, dagg.

I ntin syn blir btlan den frontnta skiiran,
Kai,ns klubba brinner på h,tirdens red.
Jag dr trött att följa

den, falska (ira,n,
höj försoningsfanan, clu gyllne fred.

Hjcirtat talar: hiir i tnin turå,, du hårda,
kalla, bullrande ucirld uill jag hålla ro.
Döda dngars blotnlrön jag fick att rå,rda,
soua,nde korn, som uiinta att å,ter gro.
Ti,lls det klingar ut på, de nya (ingar,

jag tona tEst sont ett stilla spel.
ltipp ocll strtirlgar,
biir jag tilt nya sltikten sont aruedel.

ur,ll,

Souand"e sånger, flydda frå,n

Li,uets låga flucldrar i, blåst och fara,
Ii,uets olja spilles r, llod på flod..
Ti,lls det å,ter lugnar r:ill ja11 br:uara

friskt och, oförftirat och, uarntt ntitt

blorl.

Diir jag biirs i, pa?tsar blancl stridens söner,
ur,ll jag le å,t stormens och rredens ti,d,
ta jag uet, den högsta au jordens böner
ropar ej p& seger) men ber om, frid.

Det kan ju heller inte anses tillfredsställande att många kvinnor när de
blir mödrar tvingas avbryta sitt yrkesarbete. Deltidsarbetet skulle ge många
av dessa möjlighet att hålla kontakten

ERIK AXEL KARLFELDT

med sitt yrke och när barnen inte
längre är så beroende av dem kunde
de åter övergå

till heitidsarbete. Mån-

ga av dem som i dag står utanför sitt
yrke har fått en utbildning som kostat
dem själva och samhället åtskilligt.
Det är dålig ekonomi när man inte rar
hänsyn till deras behov av kortare
arbetstid när de har hem och småbarn.
Det räcker med att nämna den skriande bristen på sjuksköterskor och det
förhållandet att så många av dem
tvingas lämna sitt yrke i och med att

4

Albert Schweitzer:
Medvetandet om att vi är medmänniskor har plånats ut av krig och
politiska motsättningar. Vi har kommit dithän, att vi värdesätter våra
medmänniskor endast som likasinna-

de gift sig och fått barn. Mycket skulle kunna vinnas för sjukvården om
man på allvar gick in för att ordna
deltidsarbete åt dem.

de eller motståndare. Vi är fångna i
förutfattade meningar, fördomar,
sympati och antipati. Nu ligger det
makt uppå att på nytt inse, att vi är
människor och mcdmänniskor. Nu
måste vi ömsesidigt tillerkänna var-

andra människans inneboende moraliska kraft. På det sättet kan vi resa
oss och komma till tro på att även
andra folk ska vakna till medvetande om att det krävs ett nytt sinnelag, så att vi åter kan hörja hysa förtroende för varandra.

Ile av textilkrisern drahhade:

"Det b[t, udrst ft;, dn tildre arbetorno
och dn ensomstuende mödrn rly"
A

textilarbetarna går en bekYmmersam tid tillmötes är ställt utom

edd,eland"et

allt tvivel. Det stramar åt på många
håll. Kanske får de 110 avskedade i

Furulund det allra värst eftersom
Yllefabriken är den enda industrin på
orten och den kring vilken samhäIlet
byggts upp. Att den fackliga ledningen och de kommunala mYndigheterna där hyser stora bekYmmer för den
närmaste framtiden är förståeligt.
Man skall därför inte underskatta de

probiem som uppstår för dem som
avskedas i Malmö, I{Iippan och Göte-

borg. Tvärtom. Den enskilde som
drabbas av arbctslöshet har det lika
svårt var han eller hon än bor.
Hur har då de enskilda textilarbetarna det ställt, och hur ser de På
den närmaste framtiden ? Det finns
670 avskedade textilarbetare enbart
i Malmö. Vem av dem skall vi vända oss till ? Genom fabriksklubbens
familjen
ordförande får vi ett tips
Atbert Malm'ros i Persborg. Vi går
dit, ringer på, fru Malmros öppnar . . .
jodå maken är hemma, var så god

att d,et gamla

och, som må,nga ansett, förntimAkttebolag (MYA), beslutat
Yltefabröks
ltga företaget Matmö
Itigga ner d,rtften och hett upphöra med uerksamheten uid' bolagets fabri,ker i, Malmö, Eslött, Klt'ppan och Göteborg samt inskrtinka d,ri,ften utd" fabrr,ken i Furulund, och moderbolaget MAB
r, Malmö, kom som ett d,råpslag för de anstiillda. sammanlagt
kommer bortå,t 800 arbetare och titinstemtin att kastas ut t
arbetslöshet och, otrygghet nå,gon g&ng t, börian au ncista å'r.
Saken tuar på,kattat sktirpt uppmcirksamhet frå,n arbetsmarknailsmynd,igheternas sicl,a, och folk t, allmtinhet undrar hur det
kan uara möjlt,gt att enskr,ld,a företagare få,r hand,skas så, non'
chalant med, arbetskraften och uail som kommer att ske för

f\ tt

att

stikra anstcillm,ng å,t dem sonx nu

och stig in, säger hon med ett vän-

ligt ieende.

bltr

öuerflödnga.

bilar. Albert Malmros kommenterar
och säger:

Bilar är inte för lågavlönade
presentationen är snabbt undanstöför oss får det räcka
i
textilarbetare,
kad och hr Malmros bjuder oss in
eller i bästa fall
cyklar
med
vaniiga
vi
ner.
oss
slår
vi
där
finrummet

har vid mer än ett tillfälle samman- mopeder.
Han fortsätter':
träffat med textilarbetarna utanför
Textilarbetarna ligger långt ner
lagt
och
dagarna
senaste
MYA de
märke till att de åker inte i egna på löneskalan, betydligt under genomsnittet. Det gör att vi måste dra
in på mycket för att klara hYran och
maten. Vår familj är På fem Personer och barnen behöver närande mat
så utsvävningar passar inte för oss.
Jag är sjäIv 41 år och har arbetat

som vävputsare vid MYA i fem och
ett halvt år. Jag tillhör sålunda inte
dem som har ersättning att vänta

utan får söka skaffa annat arbete
bäst det går. fnga, min fru, är 38 år
gammal och har fullt uPP med att
sköta hemmet och barnen, Lena, den

äldsta, är 13 år, så har vi ett Par

tvillingpojkar på 5 år, Lars-Inge och
Per-Åke. Med en så stor familj är
det svårt för hustrun att arbeta utom
hemmet. Därtill har barnen varit
mycket sjuka och har inte minst av
den anledningen mer än väl behövt
mammas tillsYn.

Inga

och

Albert Malm,ros

med

dottern Lena och tt'*t'llingpojkarnu

Lars-Inttc och, Per-Åke.

Ni sa att textilarbetarna ligger
- nere på löneskalan' Hur stor
långt
inkomst kommer ni uPP till Per vecka ? frågar vi.
Forts. å' si'd. 12

E[ttnbeth Tnmm
vägröiaren n.h
fr"d.kampen
Vårt förbuncl hctr sorg. Elisabeth Tclnt,ttt, uå,r ,uice ordföran,rir clöd. Med henne har en förgru,ndsglestalt i suensk lrr:innorörelse gfr,tt ur tiden. Med sin politiska lrlarsyntltet, sitt orcidtlh,et och djupa riittfrirclighetskcinsla crörrade lton sig r:n plats
inte bara i strcu.sk kuinnorörelscs ft,isforia nten i allcrs rarrt
h,jcirtan sont ltcr,de lyckan att ldra kcinna henne. Hcnncs giirning tecknas h,iir a'r hennes n(irmaste riinner oclt, nrcdarbetarr:
de,

genonL årtionclen: Honorine Herm,elin, Andreo, Andreen aclt,
Ärln Nilsson. Leuande stå,r hennes blida gestalt för rära ögon
i Rut Acllers ntinnesord och, den belgiska freclskrim,pen Isabe:llc

Bluntes arskeclsbre"*. Och t;i gör Anclren Andreens ord till
t:å,t'o,

egno,.'Nrr, tackur ri, henne bcist qenont att, sä gott rti

kun, fortscitta

lt,enne:s uerk.

Tl et ä"r särskilt på trc ornråden
[J "o- Etisabeth Tamm satt in sin
ovanliga förmåga av skarpsyn, entusiasm och uthållig handlingskraft: i
jordfrå,gan, för den kt:innligla insatsen i, politik och, allntiinna ,-utit'tt och
scm cn ofrånkomlig följd där'av i
f reclsf rc"tgu,n.

Hon föddes på Fogelstad i

Södcr'-

manland den 30 juni 1880. Ilcnncs

far, ägaren till Fogelstads gård, ryttmästare CarI Aug. Tamm, var en
framstående och ledande kommunalman och landstingsman, även undcr
en tid riksdagsman. Det kan närmast
sägas vara i hans spår' sorrr Eiisabeth
Tamm började sin bana, då hon 25årig - fast hon dittills mest rrarit
vänd mot litter'ära intressen vid
hans hastiga död övertog ansvare,L för
den stora gården på 2.000 tnld jord
och 4.000 tnld skog. I början av 1920talet minskade hon gårdens storlck
för att i enlighet med sin övertygelse

kunna personligen leda arbetet

och

bära hela ansvaret. Alltsedan den tiden har ladugårdarna enligt urgammalt mönster skötts av huvudsakligen kvinnlig personal under kvinnliga ladugårdsförmän.

Sin uppfattning i jordfrågan visai handling då hor
gav bort 100 tnld av Fo5;elstads bästa
de Elisabeth Tamm

6

jord att upplåtas mot åborätt. Hon
ansåg denna äganderättsform vara
framtidens, därför att den har alla
äganderättens fördclar men ej dess
nackdelar, nämligen jordspekulationen och skuldsättningcn.
Elisabeth Tamms intresse för den
på alla områden förverkligade kvinnliga medborgarrätten väcktes säkerligen genom hennes cget intresse och
förstånd för allmänna ärendens vård,
för byggnads- och heminredningsfrågor', för ungdomcns fostran till andlig och kroppslig hälsa. Det fördc
henne på sjäivfallna vägar in i det
kommunala livct -- fram till ordförandeskap såväl i Julita kommunal-

nämnd som under många år i församlingens rnångsidigt livaktiga
kyrkliga ungdomsförening. Och JuliLa fortsättningsskolors skolkök inrättades och underhölls under många

år av henne personligen.
t<

Från kommunen gick intresset --och vägen
lika självfallet vidare
- och riksdag, så snart
till landsting
den vägen blev öppnad för kvinnor.
Där gäIlde det snart nog att både
teorctiskt och praktiskt hävcla det
kvinnliga medborgarskapet. Undcr
riksdagen 1922 korn frågan om kvin-

nors behörighet att inneha stats-

tjänst och annat allmänt uppdrag för
första gången på r'iksdagens bord.
Dct anförande som Elisabeth Tamm
höIl i denna fråga gjorde, av riksdagsprotokollet att döma, tydligen
ett intryck som i och för sig blev
ett argument för kvinnors behörighet. Man för'står dctta, då man i protokollet ]äst frökcn Tamms anförande:

Den siste tiracte taluren ntintn-

rle- '"*isserliglen att de:t f ordra.s
ltroppskrafter lör donctrtintbetet,
nten lr,an nteno"r rtil i alla, lall icke,
att rlet iir på, kt'oppssfilrkan ,so?)r
clont,ctrcitnbetets ltelgd be:ror,
Man ttinlte:r kanske: ocks[t, att
clet
ku,ntle rcrka stötctnde ont rissa nt,å,l
sont rör ntritt sknlle lmnclltiggas a1:
kuinnor. Men h,ar ntcttt ttinltt pA hur
förir,å,lltLticlet cir niir D.ss{t ntfr,l sont,
rör lt,"-innor ltanclliiggu.s ar) nrcin,?
Den sisfe talaren niitnnrle att det
ku,ncle uicl domstolslörltan,dlinllar
f örekontnta ru,cl hutt kallacle r issn
inti,nta f örhålktnden, sonl t;tickte
allnftin ntu,nterlrct. Det tir ntöjligt
att en kttinna so?il, clontare icke
sktille tillå,tu en tlylik rnunterhet.
Jagl ltrtr också st:å.rt att förstå,logiken i rlen uppf attnin!./en sol,?L
å, enct siclcLtt frunilfi,ller krinnornu,
sortt s& srllJe, och, ofönnögna att

upprtittlLå,llcL atr,ktot'itct och' å' andra

ltåller tlr:rit lör så farligct oclL
jligcr, att ltciclct, att tttcitrne:n,
sont tttgör' clct starlta sltilttet, tttå'stc
ha den företriidesrtitten att sl';yrlda
si1;1 r, lag ntot clessa ktittttot"s oclttgDct tir
liglr,et eller du,gligltt:t.
t:iil jtrst nted ltii:tsyn till ck:ras olika
sidctvr,

otttö

:::::::::::::
'::llX

ilXl::lirl:

:88S8:

:its8:

:S#:

..l.,.ffi.

liilJgruing sortt clr.t rorc önsktrirt t.ttt
kr:irtnornas in,flytantlc får göra sig
gtillantle rid danun,dct ctt: satnliillsf ornternu.
>k

Sitt jungfrutal i riksdagcn höIl Eiisabeth Tamm i jordfrågan och sitt
avskedstal i nedrustningsfrågan. Det
var på våren 1924, dä med Brantings
ståtliga motivering att >>det säkra
värnet kring vår nation kan endast
ernås i dcn mån som våldet får vika
för rätten>> förslaget till nedskärning
av krigsberedskapen låg före. Frågan
hade redan fallit i första kamntarcn,

och inför dct hopplösa i situationcn

str'ök sig frampå nattcn cn massa
anmälda talarc i andra kammaren.
Någon vädjade till Elisabeth Tamm
atL göra detsamma, n'Len fick till
svar, att hade kvinnorna väntat i så
många hundra år så kundc kamma-

ren vänta i några minutcr för att
höra vad de ville säga. Hon lade upp
sitt anförande kring de två frågorna:
>Är krig ur rättssynpunkt förcnligt
med ett nutida samhällc ?> och:
>>Skulle vi verkligen stå på en sådan
ståndpunkt att vad vårt folk ägt och
äger av moralisk kraft rnåste ikläda
sig vapenskrud för att vi skola kunna
fatta och erkänna det, för att vi skola kalla det för fosteriandskärlek?>>
Och hon svarar:

Man anför
bibeh,å,llantlet

sol)t,

lörsuar för

er en stark

h,tirorcl-

ning, cttt c t t lantl kan, irtte ensanft

Många kon,ferenser och santntankontster, oftu m,ed internationellt insla11, ortlnacle Elisabetlt Tcntttrt, på, sitt kiira Fogelstud. Oförglöntligct
nu,nnrcn

för må,nga

at:rusta. Jag skttlle i stiillct t:iliu
stirlu, att intet lancl k:::t &TrrLst(t,)
rutan att btLkont' den:tt" c:'i:rustninll
stå,r clen tnoralisltct, l:rctf t oclt, det
ntoralisku ntod, sottt' ctt,clust en fu,llt
g enonttcirtkt oclt ansuarig örcrty g r:lse /ros rle ntfr,ngu cnskilcla kan' sktinka. En, arrustning, sonL grttntlar si11
ptt, antugcrndct att tngr:n fara förct:tt orinili11t amtagande så
lillgcr
liinr;1 c storntaltte:rr -zct kapprusta
en önskan att :;lipTtct ifrd'n pcl'son'

ligct affer, cllc:r ötterltu''uurltaget
sparsanitetssltdl, ltan aklrig rcLra
annut cin s.-ctllltetstcclten.

Men

det tir omöjligt ttinka s:g- en srirlctn
fredsaktir:isnt enbart riktad u'tå't,
den förutsiitter också, en ontbyggnarl an; rlet egna santltdllet r' rilttning ntot att u,tptlå,na ltlctssfördontar
oclt, ltlasshat santt cle sociala oriittt.:isor, sottt lrcirröru, frå,n penningens
En biirande
trtuktsttillning.
folkntenins för en genonlförd fredsctlttion, inont, folken oclt, rttellctrt folArbctet
kr:n finns iinnu, inte.
- f ör att gc en, så,dan f olkntentng

sellLnLCLn ntccl nfi,11ro ntcdctrbe:tare u'ppc på' förbu,nclserpeclitioncn. Mellan h,ennc oc'lt, An.clrr:a Arrulrccn s!/ns Gerclcr'

Elisabet'lt Ttnttttt,

Liu,dcrot oclt, liingst t. lt,. Grr,nir,ilcl Tege:n.

SKV -ttl,edlennnat'.

ntakt iir ltrinnornas stora politisktt
Jag ret n4tcltct r:til att
ttTtpgift.
- kan tala å, kuinnornas
iag h,tir r,nte
rtignaT'r, allntiinh,ct. Jag t:et att
kuintr,orna ofta iiro de ntest fanatis-

ka, de tt:ri11cr,ste förkcintparna Iör
krig oclt förs,-ar, f ör lr'iitttrtd oclt, s.
Men jag ret utt cle:t
k. tit'rr,.
untal
blattcl tlcnt, sottt
ett
inns
stort
f
tiro beretlcla att scnnla sig ontkrinll
och stitta in all sin hancllingskruft
i, arbetet för att skapa de psyltologiska förutstittningarnct för fred.
Dr:t iir [r, cleras rtignu.t" jctg talar.
Ont jctg skall röstct ttt[r'ste
jag rcilja det förslag, 'L)a1^s ntoti''-erin,g enltgt ntin uppf attnin,g tar
nt,est lttin,sAn till tlen stå,ndpu'nkt jrtg
cLnÅer bör raro, gru,ncllcig gande i
rlenno, frå,7a, cI '-u. s. clen socialdentokratiska.
Sjukdom hindrade Elisabeth Tamm

att efter sin första riksdagsperiod
åter mottaga kandidatur. Då hon
återigen år 7928, helt utanför alla
partier och väI vetande att intet mandat stod att vinna, gick i elden för
ett riksdagslnannaskap, var det principiellt ntot den borgerliga samlingen
och under partibeteckningen Fred
och Rätt. Kanske dock att hon på ett
ännu starkare sätt än vad som i riksdagen är möjligt för en så självständig och mot framtiden inriktad personlighet fortsatte att föra fram sina
huvudlinjer: kvinnosaken, fredsfr'ågan, jordfrågan.

I{vinnliga Medborgarskola"n

vic'l Fo-

gelstad uppstod på hennes initiativ

vårcn 1925 för att ge sitt bidrag i
arbetet för att bakom rrårt mcdborgarskap måtte stå självständiga och
ansvarsfyllda människor. Den verkade genom alla år i hc-nnes hägn och
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under hennes medarbctarskap och
aldrig svikande intresse.
Elisabeth Tamm var även cn av
initiativtagarna till den radikala veckotidningen Tidevarvet och undcr
alla år (1923-1936) en av dess främsta medarbetare. IIon var dessutom
dess speciella ledarskribent i alla politiska frågor, lätt igenkänd bakom
korta, träffande, förbluffande sjäivklara satser.

r-\
fJ ".r.r" skiidring av vägröjaren
Elisabeth
Tamm skrev Honorine Herm,eli,n för tjugo år sen. Våra läsare
vet att den livsgärningen fullföljts
med stor intensitet under dessa två

sista decennier.
Medlemmarna av Sven,sl<a Kvinnors Vänsterförbund minns att Elisa-

beth Tamm var en av de starka drivande krafterna i vår moderorganisation Frisinnade Kvinnors Riksförbund. Vi har inte glömt att dct var
Elisabeth Tamm som år 1929, då det-

ta förbund måste byta namn, saCc
att frågan egentligen är: >>Ska
kuinnorna göra en insafs i, det politi,ska li,""at eller inte? Vi, ,,-ilja hct
frecl, t;i, uilja ha en &nnan slln på
ntå,nga sociala och samh,iilleliga frågor, ui uilja h,a en annan riirdestittning i, samhtillet. Det må,ste ui arbeta
för. Vi, kunna dcirnt,ed lör en tid kottt.ma att få, austå, frci,n all.miinna förtroencleuppdro,g, nlen det t:ore tnycket
xunnet om, 7tå, så, siitt för en kotttntande generat'ion santarbetet nted
m,iinnen kttncle unclerltittcs.>> Hon
framhöll att vi som fristående skulle
kunna uppta tanken på ett vänstcrförbund bland kvinnor
det enda
- F. K. R.
naturliga är, sade hon, att
Iöser sina svårigheter icke genom
tillbakagång utan genom framåtskri-

dande och utveckling. Redan den
gången uttalade hon att detta nya
namn skulle möjliggöra samarbete
med radikala kvinnor
diska länderna.

i

de övriga nor-

Här skymtar vi redlr Elisabcth
Tamms intcrnationeila fredsarbete.
När 20.003 svensl<a ]<vinnor år 1935
samlades tilt en revolt mot krigets
idd var hon en av de ivrigast arbetande och det var hon som sände en delegation med kvinnornos budskap till
Nationernas Förbund i Genöve. Un-

der kriget förde hon som en av dc
främsta dcn norska motståndsrörelsens talan i Sverige. f november 1945
sände hon ut en representant för
SKV till den kongress i Paris där
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Hon h.it d" samrnan
med aIIt som växte
och

I""d"

'N/
I' långa av Vänsterförbundets medIemmar har säkerligen varit på
Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad. Kanske har de då i dess veranda sett ett tänkcspr'åk målat uppe
vid taklisten. Det är ett citat ur Dö-

sabeth Tamm detta och handlade där-

cfter.

Dcn stora inflyttningen till städernas höghlrs skapar nu för tiden en
stor rotlöshet, icke minst bland ungdomcn och med rotlösheten

följer al-

koholjsm, nihotinism och fartdårar,
allt samhällsolyckor som vi nu står
inför.

När man tänker på dessa problem
känner man cn verklig beundran för
Elisabeth Tamrns framsvnthct.

Ada Niisson

dens engel av J. O. Wallin:

Hör anderösten den klara djupa
och i dess ärende upprät gack
du sen ej spörje om du skall stupa
ej heiler sörje för världcns tacl<

Det är betecknande för Elisabeth

Tamrn att hon
när hon vid övertagandet av Fogelstad
gård efter fadertrs död flyttade in i detta hus
lät måla just dessa ord och att hon
sedan i allt, kan man säga, handlat
därefter.
Tänl<er man nu efter hennes bort-

gång på hennes ,livs gärning, framstår hennes insats klart. Hon var icke
en revolntionär, som ville sopa bort

allt gammalt för att kunna bygga
upp ett bättre sanrhälle. Visserligen
var hon en barrikadkämpe jag

tänker på vad professor Alma Söderhjeim en gång sade: >Vi väljer ickc
barrikad -,- barrikaden väljer oss>>

men hon ville bibehålla och låta alia
få del av det goda som jord,en och
livet ger. Det var en dubbelinställning, som kanske icke för alla var så
lätt att fatta. Mycket av det som hon

häinpat för är nu en verklighet, men
mycket som hon fruktade går fram
i cn bred s'uröm.

Elisabeth Tamm var född och uppvuxen på tr'ogelstad gård och var sålnnd: djupt rotad i gården med allt
vad d:t innebär. Hon hörde samman

inccl allt som växte och levde och
iränd: ett stort ansvar för allt och
alla. Långt innan den franska fötfattarinnan Simonc Weil för oss klarl:,gt betydelsen av att människor har
hvar sin rot någonstädes, visste Eli-

KDV bildades. År 7947 var KDV:s
cxekutivmöte hcnnes gäster på Fogeistad. Under det följande decennie'u
blev Elisabeth Tamms namn l<änt och
ärat bland I{DV:s medlemmar i mån-

ga länder.

För oss som under efterkrigstiden
arbetat i SKV har Elisabeth Tamm
betytt oändligt mycket genorx sitt
mod och sin trofasthet, genom sin

politiska klarsynthet, genom sin
hampvilja och sin tro på framtiden.
Vi kan följa henne i de små ledarartiklar hon ända fram till 1955 skrev
för Vi Kvinnor. Nu tackar vi henne
bäst genom att, så gott vi kan, fortsätta hennes verk.
Andren Andreey"

Ditt h"* var en till-

...1 | |
fl | , för
f.. sjät
fl1'kt
och hiärta
77
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t\ära Elisabeth. du finns intc mera
där för att ta emot detta sista budskap men det är till dig jag vän-

der mig
andra har inte betytt mycket för denna
sena vänskap som ingcndera av oss hade väntat sig och
som berett oss så mycket glädje och
ävcn vcmod eftersom vi råkats så
kort varje gång.
J:rg fick ett begrepp om allt vad du

gjorl och

ver"rit

för ditt lands kvinnor

den kvällen då du mcd din godhct

och gcnerositet till Andreas och min
är:r samlade arbetare för freden och
för kvinnosaken i Sverige. Dc bcrättade den livällen allt det jag inte
visste
om din talarbegåvning, om

dina föredragsturn6er
runt landet
mcd dina vänner, om din hängivenhet

i arbetet för kvinnornas frigörelse
och hur denna för dig innebar mvcket

mer än de rättigheter man vunnit genom hård hainp.
Vet du, jag tänker ofta på denna i
världen enastående skola som du ska-

pat, dit kvinnor i ditt land kom för

att undervisas om folkets historia,
om samhäilets byggnad och utveckling, om dess institutioner och ävcn
om sina rättigheter. När man tänker
på de avslutande skolor för flickor
sonr. finns här och där i olika länder
då säger mau sig att det krävdes cn
ovaniig förståelse för tidens krav för
att finna dcnna formel. Ack, kära,
kära Eiisabeth i dag kan jag säga
det utan att synas smici<ra dig: du
är' cn av dessa sällsynta kvinnor som
förenat varrn känsla med klarsynt intelligens.

Minns du den rnorgonen då vi väntade på bilen för att fara till stationen och då du under en kvarts timme delgav mig dina åsiktcr om jord-

brukets ekonomi på din gård och i
ditt land ? Under hela samtalet sade
jag till mig sjäIv
om vi bara finge
ha en sådan jordbnrksminister.
Och så dessa långa samtal efter
kvällsnyireterna där vår'a bekymmer
för freden tog så stor plats. Freden
för vars skull du offrat cn politisk
kart'iär som kunde ha blivit lysande.
Du hade tjänat fredens sak innan vår
rörelsc blev till, nnder och efter det
första världskriget, i anslutning till
Hjalmar Branting, han som vägrade
att använda Sverige för att ge Okto-

En personlighet AV
säregen lyrkroft
tr
t-Iisabeth

Tamm är borta. Ändå är
hon mitt ibland oss. Eftersotu hcnnes
gärning, hennes livsåskådning, hennes tanke är så oupplösligt förbunden
med det som är rörelsc, levande, med
positivt ställningstagande ti1l allt det
nya i vår tid som kan betecknas som
en ny och djupare humanism:

inte bara jag och de mina, men

också du och de dina - - inte bara
rationaliscring för näraliggande

vinsts skull, men överallt och alltid

en aktsamhet om jorden, naturen och
dess rikedoinar som den stora gemen-

samma källan till trygghet, bärgning, kultur.
Elisabeth Tamm var en märklig
kvinna. Hon hade den sällsynta förmågan att äga mycket som om hon
ingenting ägde. Ilennes förvaltarskap val strängt ansvarsfyllt. >Jorden är det första vi skulle socialisera> föll hennes ord en gång, och hon
menade det, djupt och allvarligt.
Fredsarbetet låg henne varmast
om hjärtat och hon sparade aldrig
sig själv och sin bräc}<liga hälsa när
det gällde att ta ansvar och arbetsuppgifter såväl hcmma som på de
stora internationeila kongresser för
fred, nedrustning, samarbete, där hon
var en högt skattad dcltagare.
Hennes Fogclstad blev mötesplats
för den l<ulturelit jorden runt vars

arbete står i tecknet fred, lika rätt,
medborgaransvar.

Aristokrat i hcla sitt sätt att vara,
men renodlad demol<rat i sin iivs-

åskådning, står Elisabeth Tamm som
en personlighet av säregen lyskraft.

b:rrevolutionen c+"t dolkstygn i ryggen. Det var något som dina tidigare
umgärigesvänner och väljare aldrig
förlät dig. Men dina personliga missräkningar hindraclc dig inte från att
hjälpa det iidande Norge gentemot
de protyska neutralisterna i ditt land
och att stödja Världsfredsrådet som
lysts i bann av de stora politiska
partierna.

Men alla dcssa handlingar,

dessa

ställningstagandcn är väl kända för
svenska kvinnor, dina vänncr har

skattat dem högt. De äiskade ännu
rner ditt hern, er.t tystnadens tempel,
en det väl utförda arbetcts hemvist,
en tillflykt för själ och hjärta. Kära
vän, vad skall din sjö göra utan dig,
dina träd, dina fält som sett dig fara

förbi efter häst, iakttagande allt i
detali ? Vi har, som de, våra minnen
av dig, av ditt varma rnottagande,
av dina mjuka händer som tryclite

våra med de ensarnmas ömhet. Andra minns dig sedan långt tillbaka
rnina minnen hommer att förbli inristade i en vr'å av mitt hjärta, dctta
redan gamla och sargade hjärta som
Ievde upp på nytt tack vare din förstående vänskap.

FarväI, du goda, du hära.
Din vän Isabelle Blume
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är på förlossningsavdelningen
D
ett srförre sju'khus i Stockholm'
vid "t
En ung mor, förstföderska, får På
grund av platsbristen Iigga kvar på
förlossningsavdelningen ett par dygn
efter nedkomsten. Det är sent på eftermiddagen när hon flyttas upp tiII ett
halvenskilt rum på kliniken. På kvällen kommer sköterskan in med ett litet
knyte och överlämnar det till rumskamraten, knytet ska ha mat' - Men
min lille då, ska inte han ha mat? säoo' rzår' unså mAmma.
Nää, han är
åLr
så liten än, säger sköterskan och försvinner. Den unga mamman ligger där
och blir allt nervösare. Vad har hänt?
Det är naturligtvis något fel med pojken

som förut att >han är så liten än> och sköterskan försvinner. Nu är den
unga modern säker på att hennes barn

är dött och hänger sig helt åt sin förtvivlan. Tårarna rinner och - mjölken

rinner. När översköterskan sticker in
huvudet genom dörren skriker hon:
>Varför ska inte mitt barn ha mat [ala om sanningen för mej!> Översköterskan tittar förvånad på henne: ,Han

är så iiten, han ska inte ha mat än och
ni ska bara vila er.> >Men han är
ju på tredje dygnet!" -skriker modern.
Några sekunder senare har
Tablå!

hon barnet vid bröstet. Personalen
trodde att hon var nyförlöst när hon
kom upp från förlossningsrummet.

.

.

är död och man vill inte
- kanske han för henne? Det blir en
tala om det
orolig natt, det sp'ränger i de överfulla
brösten och förtvivlan griper henne.

Jag vill inte påstå att sådant är vardagsföreteelser på våra förlossningsstalte,r. Men nog är det på sitt sätt en

På morgonen har hon feber. Då upprepas proceduren från föregående kväIl:
rumsgr:annens nyfödda bärs in för att
få mat och på vår unga mammas fråga:

inom sjukhusen: den stora bristen på
personal och det jäkt under vilket både
läkare, sjuksköterskor och biträden får

>Men min lil1e

då?>>

kommer svaret

Inför hennes bortgång är det nära
tillhands att citera vad en annan
stor kulturpersonlighet, Fr6d6ric Joliot Curie, skrev till sina vänner före
sin död:
>>Död cir tngentr,ng. Om, andra tiinker son1, iag, uad gör det dtt'? De
kornmer att ta uPP det sPå'r iag
liimnade, så, jag komm,er ullticl att
uara

dd'r.>>

Rut Adler

åt

liten illustration till

förhållandena

arbeta.

I våras gjorde jag sjäIv för första

gången bekantskap med sjukhusvården
och är sedan dess full av respekt för

det arbete personalen, från läkare tiII
biträden, utför. Det var en på kirurgisk avdelning. Operationerna började

i regel före klockan åtta om morgonen'
En del dagar var de färdiga framemot femtiden på eftermiddagen' Två

Forts. å, sid.
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Satsa på urg
rr

det tönar sig
Nr
J Y I of uåld

och nedbusning

För goda

lydde en bland må,ngfalden paroller

i

hem.,

höstens

ualrörelse. Som polr,tlsk paroll ucickte den
onekli,gen en del förundran tA, som man uttryckte det i, en del ttdningar, nå91ot partr, som,
propagerar för då,lt,ga hem har ut, tnte x
landet.

Vem rtktade den sig då, emot? Mot

hem,-

men? Och hur cir d,et
ar uåldsmentaliteten
och, brottsli,gheten så utbredd
bland un"gdomen

att d,et finns anledntng för ett politr,;kt partr,
att sttilla kampen mot dessa f öreteelsr som ett
slags huuudparo-[,] i en ualrörelse? Irör att få,
suar på, de frågorna har ui" uiiu,t oss till direktören i, Stockholms sfods barnuuå,rdsndmncL
Karl Ert,k Gran,ath. Är det hemmen
som dr då,li,ga? u,ndrar ut.
Detta cir rå,rt clyrbaraste kapital: råra u,n11do1tlur. Det lönar
sig cttt safsa på dcnt, och clercts su,ncla rutt:eckling.

fälla nagot omdöme om
- Ska man
i gemen så är de väl snarare
bättre nu än de var förr, säger direktor Granath. Och de dåliga hem som
finns, dem kommer man näppeligen
iit med propaganda. Talet om ökad
valdsmentalitet bland ungdomen är
överdrivet. Det är inte våldsövergrephemmen

pen som är det stora bekymret men väl

egendomsbrotten
- och btand dem är'
det biistiilderna som
avgjort domine-

rar. Antalet bilstiilder i Stockholm är
oroväckande stort
men om man antar att antalet biltjuvar
är lika stort
s1 är det ett misstag. Det är i verkligheten ett relativt litet antal det rör sig
om. Det finns ungdomar som begått
biide femtio och hundra och tvåhundra
bilstölder . . .

Lds bilc,rnal
- Hur ska man kunna komma tillrritta med detta problem, undrar vi.
Här måste enligt min mening ef-

l0

fektiva åtgärder sättas in, både med
tanke på de unga biltjuvarnas egen
och allmänhetens liv och hälsa. Det
händer ju tyvärr att de ikör ihjäl både

fiir bilen. Det vore en riktig förebyggande åtgärd som därtiIl skulIe
gälia

spara miinga unga liv.

sig själva och andra. Det ;mest humana

sättet för att komma till rätta

problemet vore att lagstiftningsvägen
ålägga bilägare (och svenska bilfabrikanter) att förse bilarna med effektiva
lås. Frågan har varit uppe till diskuss:on förut

men här stöter man på en

underlig mentalitet.
Ska jag behöva
ha extra utlägg för bilen för att osnutna ungdomar inte kan hålla fingrarna
borta, säger man harmset. Och

ändå

är ett effektivt billås en betydligt billigare affär än bilradio och andra agremang som bilägare utan att blinka installerar i sina vagnar. Men bilstöld är
egendomsbrott och måste beivras, säger bilägaren. Detsamma gäller vå-

ningsinbrott, ,men därf ör faller det
ingen av oss in att lämna våningen
olåst när vi går ut. Att låsa dörren
när man går hemifrån är en enkei
försiktighetsåtgärd

-

Den snobbs befolkningskoncentrotionen
hor skopot problem,

med

detsamma borde

- Det är en sak man måste ha i minnet, fortsätter direktör Granath: den
oerhörda snabbhet med viiken utvecklingen skett, den väldiga befolkningskoncentrationen till storstäderna, hela

omvandlingen i samhrillet. Storstadsmiljön skapar problem alldeles särskilt
för barnen och ungdomen och den
är en onaturlig miljö. För de ungdomar
som kommit på gtid måste vi satsa på
de rena vårdresurserna, alltså en utbyggnad av ungdomsvårdsskolorna. Det
är en mycket angelägen åtgärd.
Man läser ju rätt mycket i pres-

-

sen om att samhället saknar tillräck-

liga resurser att ta hand om ungdomar
som på ena eller andra sättet glidit ut"

T

qdumenl
Har ni

storar svåt'ighctel hår'? fr:rgal

vi.

ögonblicket har vi ett
- För

70-tal

ungdomai' som stryker omkring i stan
och som skulle placeras på ungdomsmen det saknas platser.
vårdsskola
Det är ett verkligt allvarligt bekymmer, därfijr att de iir oroselement som

kan dra andra lättledda

ungdomar

med sig.

Det qlfro viktigoste sr
stt förebqggs
Storstaden har sina egna mycket besvrirliga ploblem, betonal barnaviirds-

dilektiilen och f astslår att vad som
tilh'äckliga viirdre- för'utom
surser lit dem som kommit På glid
åtgåirder.
är fiirebyggande
Det behiivs en kraftig utbyggnad av
kriivs

samhiillets psykiska barna- och ungdomsvirrd och av familjerådgivningen.
Det iir oerhör:t viktigt att föräldrarna,
diir pr:oblem uppstltr med barnen. kom-

mer på ett tidigt stadium och sijker
rird och hjälp. Svårigheterna börjar ju
inte pliitsligt uppc i pubertetsåldern åir det fråga om verkliga missanpass-

LjusreklanlerncL glittrar
ernot st or st adsun

g

domen'

jesliuet lockar. Men
ellentligen or sforsfadsm,iljön en onaturlig miljö. Att skapa motuikter
mot allt det nedbrYtandc
ii,r en central santhiillelig uTtpgift.

nö

ningsproblem har de i regel kommit
till synes långt tidigare och det är
viktigt att man inte nonchalerar dem.

Vidare måste vi ,satsa, och

satsa

kraftigt på ungdomsverksamheten. Vi
måste sätta ntigot i händerna på tonåringarna. Alla kan inte sitta snällt hos
ABF eller andra studie- och bildningsorganisationer, det måste finnas andra

möjligheter också att leda de ungas
intresse och verksamhetslust i sunda
banor. Satsar vi mycket pii det här
området får vi god återbetalning.

Just nu, berättar direktör Granath,
har drätselnämnden godkänt barnavårdsnämndens begäran om att få byg-

ga en rådgivningsbyrii i

Högdalen.

Bland önskemål som också framförts
är en utbyggnad av rirdgivningsbyrån

i Vällingby.
TitI sist kan vi inte underlata att
ställa frågan:
Och filmen då? Vilken roll tror ni
- amerikanska filmen spelar f ör
den
ungdomens beteendemijnster och ideal-

bildning?
Någon sade vid ett tillfälle att det
är en olycka att den öses över oss.

Han har säkert rätt.

v.

s_

il

e)Det

hlir

vätrst. . .

Forts. fr. sid. 5
Inkomsten varierar mellan 180
- 200 kronor per vecka, allt berooch
ende på hur mycket man haft att
göra. I enstaka fall har avlöningen
blivit mindre än 180 kronor. Vi har
2:85 i timmen plus ackordskompensation, får ut förskott den ena vec-

l<an och slutavlöning den andra.
Eftersom lönen varierar så varier,rt'
också skatten. Jag betalar mellan 68
och 70 kr. i skatt per tvåveckorspe-

riod. Medelinkomsten är c:a 155 I<r.

i veckan, sedan skatten är, betald.
Vi förstår att det måste vara
svårt att klara en familj på fcm personer på den inkomsten. Hr Malmros understryker detta genom att
tala om att hyran kostar 180 kr. i
månaden, varav han sjätv får lägga
ut 97:50, resten får han i form av
bostadsbidrag.
Maten blir dyr för
en familj som -vår och om inte fnga
kunde >>trolla> som hon gör när det
gäller att klara utgifterna så vet jag
inte hur det hela skulle gå ihop. Det
är ju mera än hyra och mat man behöver. Familjen behör'er också kläder, fast det är långt emellan varje
gång vi själva kan skaffa oss något
nytt. F örsäkringar, tidningsprcnumcration, fackföreningsavgifter o. d.,
alit kostar pengar. Det är svårt många gånger när inkomsterna är begränsade.

Hur reagerade fru fnga vid
meddelandet
om att ni tillsammans
med hundratals andra tcxtilarbetarc

blivit uppsagd ?
Ja, hon ville liksom inte fatta
att- det var sant. Och det kunde inte
vi som arbetar där heller. Vi räknade
allmänt med att dct sl<ulle bti korttidsarbete, kanske ner till fyra dagar
i veckan, men ned-äggning av driften
vid ett så gammalt och som vi trodde stabilt förctag, nej det verkade
ofattbart. Alla som arbetat där mindre än 10 år söker sig annan anställning så fort som möjligt. Värre
blir det för de äldre arbetarna och
självförsörjande kvinnor med barn.
De är också beroende av företagets
välvilja beträffande ersättning för
långtidsanställda. Ja . . . det är egendomligt att ett sådant företag inte
skall kunna hålla driften igång.
Medan vi sitter och resonerar orn
dessa problem kommer vi fram till
att det måste vara fel någonstans
när en handfull kapitalägare helt
plötsligt kan ställa sina arbetare på

r2
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lJ" äldre barnen ville också
ha hundar på sin tid. Men då
var man ung och fräck och sa
helt enkelt:
antingcn
-- Ni får välja
mig eller hunden! Aldrig föll det en in att de
skulle välja hunden. De gjorde
det inte heller, men Gud vet
vilka kompiex man skaffat dem.
När Lukas, nu 11 år gammal,
för flera år sedan började hundtjata mötte han naturligtvis
också motstånd, men det var
av mer resignerad art. I alla
fall gav vi ju inte upp utan vidare, och segern vanns så att
säga i etapper.
Första etappen var marsvinsperioden. Den var lång och
plågsam. Marsvinen både pep
och luktade och till råga på allt
fick Lukas skäggsvamp på kuppen. Familjen var generad, men
Lukas tyckte förstås det var
stiligt. Mitt i marsvinsperioden
var ett råttintervall, men de
luktade faktiskt värre och dessutom är de ju så gräsligt svåra
att hitta när de vimlar ikring i
lägenheten.
SköIdpaddan Paddy gjorde ju
ingen för när, men rolig var den

inte. Den stackarn var så diskret att den nästan svalt ihjäI,
den hade ju ingen möjlighet att
klaga sin nöd när maten glömdes bort. Lika tyst led fiskarna
i det dyra akvariet.

Så förgick tre år, men då
tröttnade syster Lisbeth.
När man ändå ska ha så
mycket
besvär så kunde man ju

röid

sade tili dräkten. Ingen rasren,
rncn nån flott sak som man kan

gå ut med.
Naturligtvis framhöll man att
det kunde vara nog så näpet
med ett marsvin i band. Hade

inte Sarah Bernhard cn leo? Sådana ömkliga försök
till kvickheter beaktades naturligtvis inte alls. I stället spelapard

de ödet upp eller kanske in.
Föräldrarna reste bort på fle-

ra veckor och en häpnadsväcI<ande summa pengar anförtroddes Lisbeth. Till mat, till telefon, till eventuella sjukdomsfall,
ja, till
till avbetalningar och
- räckte
oförutsedda utgifter. De
precis till stångkorv och oför-

utsecldu ntgifter. Den oförutsedda är fem månader, av ädlare airdaleterrierras och heter
(inte lyder!) namnet Petter.
Den äter våra skor, den väter våra mattor, den sover om
dagen och ska ut på natten, den
gläfser och skäller och är fullständigt oemotståndlig. Och vi
står och fånar som alla andra
valpägare när den skrämmer
vettet ur mötande:
Den är inte farlig, den vill
- leka, det är bara en liten
bara
valp (fast drullen är en halv

meter hög).

Ja, Petter har helt gjort om

ut 6.45 på morgonen och Lisbeth har kvällsoss. Lukas Bår

och nattpasset. Och modern
skulle inte för sitt liv våga upprepa:

Välj, mig eller hunden!
-Sådana tag gär inte längre.

ha en hund. En snygg, som pas-

IIANNELIE
reor{r

gatan och lasta över ansvaret för
deras försörjning på samhället. Om
samhället ska bära ansvaret måste
väl också dess inflytande över företagen ökas, så att fortsatt produktion och arbete kan garanteras?
Emte

I.OOO
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kronor

har förbundet fått mottaga

från

örebroavdelningen. Det är resultatet
av ett lotteri som medlemmarna ar-

betat energiskt för. Heder och tack
allesamman

för den fina

gåvan!

ögonen igen, ligger det godmodiga
Ieendet återigen På hans läPPar.
Mats, tre år och ett Par månader,

€tt sotutuonuinne
t'rån thörg ården
Mörkret utanför har tvingat

oss

Jtrax intill sjön i en gammal fiskarstuga på Yxlan 'sitter jag och ser
ut genom fönstret. Alldeles ncdanför

tända det elektriska ljuset. Blixtarna

växer halvmeterhöga odlade blåklint
vars nyans får den kiarblå him'cn
att verka blek och urvattnad. Grässlänten ner till sjön är tiIl hälften
avliad. Det doftar nyslaget hö genom
det öppna fönstret. På den lilla privata båtbryggan vid grannens tomt
har man placerat en soffa. En tom

apparaten. Så kommer en öronbedö-

tvättkorg är det enda som finns På
denna. Grannarna har hrestämt haft
stortvätt i handfatet, kokat upp sommarförrådet av handdutr<ar, vilka nu
fladdrar för vinden på ett konstifikt
uppspänt rep tvärs över brYggan.
Sjön rör sig oroligt i blågrå dyningar. På den blekblå himlen seglar
se
ulliga vita molntappar
där åt höger över blandskogens toppar kryper något mörkt fram vid
horisonten. Sakta och omärkligt
kommer det närmare och breder ut
sig. En blixt skär snabbt och omärkligt som en blinkning genom luften.
Långt om länge åtföljs den av ett
mullrande. Luften känns tung och
kvävande och framkailar en dov
olustig huvudvärk.

Lille tvåårige Jonas år grinig i
dag. Trots kikhosta brukar han gå
med ett fryntligt leende på läpparna,
nej över hela det lilla runda ansiktet.
Men i dag är han kinkig ska jag säga. Han går där och gnäiler som en
husselängtande hundvalp. Vad vi än
företar oss eller sticker till honom
gnyr han åt. Själva gnället har många nyanser. Otålighet, krav, förnärmelse och vrede. Allt gnyr han fram'
Sjön har ändrat färg med

den

mörknande himlen. Nu är den lika

mörkt grå som denna. Handdukarna
på bryggan slutar att fladdra. Det
oslagna knähöga och vildvuxna gräset på halva >>vår>> tomt har upphört

att vaja. En roddbåt kajkar skYndsamt in mot land. En lastångare mecl
trävirke som för en sekund lyser upp
i det mörka ängar förbi i lugnt majestät. Långt borta På andra sidan
stranden tuffar en motorbåt in i en
vik. Så bryter det löst.

som korsar rymden får dock 40wattslampans sken att verka Ynkligt och svagt. Knallarna kommer nu
tätare och närmare för varje blixt.
Det knastrar i den påskruvade radiovande knall, nästan samtidigt med

ett stort ljushav. Den skrällande
knallen rullar dånande över sjön, där
ljudet liksom stöter på en vägg, vänder och kommer tillbaka som ett

svagt eko. Vi undrar storögt

och

skrämda om den inte nu slog ner all-

deles utanför stugan i alla fall.
Skräcken sIäpper dock genast vi
honstaterat att så inte skett.
Himlen öppnar sig helt och tömmer, nej vräker ner sitt innehåll. Hagelkorn och regn slår mot rutorna
och hotar att krossa dem.
Lika plötsligt som regnet började,
upphör det och jag uPPtäcker den
allra vackraste regnbåge jag någonsin sett. Bred och klar i färgerna
speglar den sig både i sjön och omgivande molnmassor. Det ser ut som
tre regnbågar och vi skämtar och
säger att nu om inte förr skall det
väI bli slut på denna veckas evinnerIiga oväder.
Lille Jonas börjar hosta. Han krYper ihop och drar kiknande efter andan. Det lilla runda ansiktet blir
först högrött av ansträngning för
att skifta i blårött innan han äntligen
fått titet luft. Han hostar ur sig
varje smula luft utan att få UPP
slemmet som hotar att kväva honom.
Den av oss som är närmast tar honom i knäet. Den lille kraken blir så
matt att trenen vill vika sig och knäna sviktar. Mamman kommer lagom
fram med en bunt cellstoff åt mig,
som jag fångar upp den lilla magens
uppkastningar i. Efter en befriande
gråt i rädsla och förtvivlan över det
otäcka anfall han utsättes för sluter
han ögonen med de långa fina ögonfransarna. Han är alldeles slut och
somnar utmattad in i mitt knä för
några ögonblick. När han öPPnat'

har varit ute på en Promenad med
den prydliga barnflickan. I ladugår'
den litet iängre bort finns det stora
undret tjuren Karo. Han är så stor
och stark att det pirrar i maggropen
på Mats av beundran och en aning
rädsla. Nu kommer de in helt torra
så när som om fötterna. MatsPojken
är ovanligt intelligent för sin ålder
och pladdrar gladeligt På:
>>Jag var å hälsade På åskan i går
å han hade små åskungar. Dom kunde inte knalla så högt som mamman
å pappan för dom var så små. Sen
hälsade ja på månen också å vet du
vad jag gjorde där? Jo du jag lekte
me hanses små månbarn. Dom va

söta må du tro. Han hade många
stycken månbarn.>>

Jag lyssnar intresserat och han
kommer självmant uPpkravlande i
mitt knä som Jonas nyss lämnat. Så
blir han allvarlig. Ser eftertänksam
och begrundande ut och berättar nästa fantasi:
>Pappa å jag var på bryggan i går.
Då ramtade jag i vattnet, men där
nere stog de en stege som jag klättrade opp på. Ä pappa blev så glad
när han fick se mej igen. Han tYckte jag va duktig som kunde klättra
så bra. Så slängde han ner mej igen
å ja klättrade opp, å då slängde han

ner mej igen å ja klättrade oPp. Så
höII vi på länge, länge å iekte, men
så tog ja å kastade bort stegen å då
gick vi hem.>>

Lille söte Matspojken längtar efter
sin pappa som han inte sett på en
hel vecka. Han arbetar i stan, men
kommer i morgon på fjorton dagars
semester. Mats Iängtan gör inte så
ont, känns inte så hårt om han fantiserar till sig pappa då och då. När
pappa kommit >på riktigt> måste
mamma resa in till stan och arbeta.
Mannens semester ger henne chansen
att få litet kläder på sig och någon

sak till hushåltet. I{ans studieskulder hänger som en kvarnsten om de-

ras halsar innan de biir betalda.
Då tar Mats fantasin till hjälp igen,
när längtan efter mamma gastkramar hans lilla bröst.
Två små platta näsor hårt tryckta
mot fönsterglaset och ivriga viftningar med små nävar kan jag se där

jag står på ångbåten Blidösund vid
avfärden in till staden igen.
Olga Boströnr
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ILFIT IDILBI
viin. cn fiirtlollning binder mig,
\4in
ItvtI en tiirtrollning som jag inte kan

mig ur. Jag är en fange. O, hur
glad jag är att siiga dig detta. Det gör
detsamma vad det åir som f örtrollat
mig, om det åir besvärjelser eller amul<)sgöra

letter, som du och min mor menar,
eller själsadel, innerlig kvinnlighet och

hjärtegodhet, som jag sjätv menar. Det
som betyder något är att jag är lycklig.
Och denna lycka släpper jag inte ifrån
mig.

Du, som alltid varit så uppriktig och
rirlig, fcjrnekar nu att min mor sänt dig
till mig i förhoppningen att du skutle
kunna irvertyga mig sedan hon misslyckats. Men innan du verkställer ditt
uppdrag ber jag dig: lyssna till mig
och du blir klar över att det inte är nå
sin plats att fiirsöka övertala mig.
Saken är den att min mor alltid brukade säga när min hustru inte var närvarande: ,Mitt hjrirta blöder, min son,
när jag ser dig och din åIdrande hustru
som inte kan sätta några barn till världen!> Ibland förfärades jag av det oerhörda i dessa ord, ibland bad jag min
mor att inte blanda sig i mitt liv och
sade till henne: >Min hustru har jag
själv valt och jag ångrar det inte,.
Men för niigra månader sedan började jag ovillkorligen lyssna till min
mors ord. Jag vill inte frjrneka det: sii
smirningom vann de makt över mig.
>Hur kan du stir ut med ett liv utan
barn?, sade hon. >Du har ju redan
varit gift i tio år. Gode Gud, jag kan
helt enkelt inte föreställa mig att ett
barnlöst äktenskap kan vala lyckligt.
Tack vare barnen känner vi ju livets
hjärtslag och när vi hrjr deras ljusa
skratt glömmer vi vår-a sor-ger. Bara
barnen kan fiirdriva den långtråkighet
som till sist dock alla makar hemsöks
av.>

Min mor hade rätt. Min hustru och
jag hemsöktes verkligen av tångtråkigheten. Det förekom att vi satt d:ir hemma och inte vrixlade ett enda ord på

hela kvälien. Men är inte en sådan
tomhet det hemskaste i ett par makars
liv? Förr hade jag mobiliserat mitt ra-

lamod och kommit rjver enformigheten,
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men nu kunde jag helt enkelt inte

komma iiver den.

Alltså vill jag ha barn?
Om det är så, varför kan jag då inte

samla mig till ett beslut? Är kanske
iag den ende mannen som för att få

barn

off

rar sin hustru? Hundratals,

tusentals män har gjort det före mig
och inte blivit sämre ansedda fiir det.
Jag vill inte ljuga för dig, min vän,
sii som jag kinge ljugit för mig själv.
Bakom allt detta som jag berättat frjr

dig fanns en förtjusande flicka.

som

jag fastnat firr. Barnen och långtråkigheten tänkte jag ut för att rättfärdiga

mig inför' mitt eget samvete, för att
komma loss från min hustru och ta en
annan, en yngre som ännu inte hunnit
till de tjugo. Där ser du hur man ofta

kan bedra sig sj:ilv.
Dcnna flicka boddc granne med min
mor och jag triiffade henne varie gång
jag bes<ikte min mor. Allt efter som
tiden gick blev mina besök allt tätare.
Om jag tidigare besrjht min mor en
gång i veckan sii biev det nu varje

dag. Den sluga flickan lade an på mig
och när hon <ivertygat sig om att jag
girtt i ntilet ville hon diktera sina viil-

kor: hon var beredd att bli min fru;
mcn först måste jag l:ita skilja mig,
skänka henne tusen pund och titl briil-

lopet en diarnantring.
Den g;ingcn var iag redo tjll allt. Det
enda hindret var min blygsamma hust-

ru, som i mina ögon Liste sig till min

minsta önskan. Jag beslöt mig fiir att
få i gång ett gråil med henne, som jag
sedan kunde använda som skilsmässo-

orsak. Det lyckades emellertid inte.
Man måste ju ha ett hiälta av stcn för
att besvara ett leende med dystra miner. Kan man fiir iivrigt rrika i grril
med en människa som lir beredd att
med häpnadsväckande 1ålamod ftirdra

till och med grovheter.
Då råkade jag i förvirring och visstc

inte vad jag skulle göra. Jag hade köpt
ringen och skrivit ut checken. Nu iiter-stod bara skilsmässan och äktenskaps-

kontraktet med den andra som

kände mig sir dragen till.

jag

Efter Lingvarigt funderande beslöt jag
till min hustru att iag reste bort
-- allt emellan:it gtir iag ju affärsresol
och be henne flytta hem till släksäga

-tingar under min fi-ånvaro. Senare

skulle jag skriva till henne och lägga
korten pli bordet. På det sättet skulle
saken kunna ordnas tänkte jag. Lätt
och enkelt. Att ja.g inte tidigare kom-

mit pii

det?

Niista morgon meddclade jag hennc
mitt beslut och bemijdade mig att siitta
upp en harmlijs min. När hon hrjrde
det blev hon blek, satte sej ner pii
'divanen och sade med ett vemodigt
leende:

,Detta har jag 1änge

viin1.ail

>

Varfcir l.ar hon så ledsenl Hade hon

gissat mina tankar-'? Fijr civrigt är det
svår:t i den här' staden att hålIa något
hemligt. Jag ville såiga något men kun-

de inte fri fram ett ord; min struPe
var som sammansnijrd och jag kunde

inte finna de rätta orden.
Jag satte mig bredvid henne På di-

vanen.

Vi teg. Jag stack handen i fickan

där

jag brukade ha cigarretterna (vem av
inte sin tillflykt tiil en cigarrett i sviira iigonblick?), men i stället
fijr cigarrettetuiet fick jag tag i ett
oss sriker

.sammetsetui. Jag idiotl Jag hade glömt
ri.ngen i fickan. Jag stammade som en

ertappad fijrblytare.
Hon hade s:ikert upptäckt lingen och
fiirstirtt aIlt.

Jag viigade inte se på henne. Hon

satt där som fi)rut, som en staty. Trots

att hon var djupt sorgsen uttryckte

hela hennes gestalt vär'dighet, en sjäIv-

klar stolthet, och jag var gripen. Min

diil med htinderna kn:ippta
iivel knäet. De var underbart ömma,
hustru satt

dessa hiinder, plecis som Mona Lisas.

Pii det ena fingret skimrade vigselringen.

Vad trinkte hon på i Kanske pii hur
jag en gång sjönk ner pli knåi framför
henne, kysste hennes hiinder och trtidde vigselringen pir hennes finger. Den
I,ingcn hade jag omfamnat henne med
slulna iigon och varil den iyckligaslc
mrinniska pa jorden. Men hon hade
pliitsligt börjat griita bittert.
,O Gr-rdl Du griiter i detta vårt livs
lyckligaste ögonblick!>
Med skiilvande riist hade hon svarat:
,

Om dr"L visste hul jag iilskar

dig!

Och hrrr mycket jag offr:ar när jag tar

emot den här lingen . . . Jag är ju
iildre än du och har redan varit gift.
Min man Iämnade mig deirfirr att vi
inga barn hade. Den dagen kommer
niir också du liimnar mig. Du kommer'
att dra den här ringen av mitt finger.
Det kommer jag nog inte att kunna
överleva.>

Jag hade tryckt henne

intill mig och

sagt:

>För mig tir du det dyrbaraste i våirlden. Svnr att dessa ord, som skär djupt
in i mitt hjå'irta, aldrig mer skall kom-

ma över dina ltipparl,
Kanske tänkte hon nu Pii detta sam-

tal f ör l:ingesedan? Men varf ör grät
hon inte över det förlorade ? Varf ör
s]<ätlde hon inte ut mig? AIlt, bara inte

denna tystnad som fullständigt avväpnade mig.

Jag kiinde en obetvinglig lust att ta
min hustru i mina armar, be henne om
firrtiitelse. Men jag undertryckte den-

na cinskan, därför att jag tiinkte att
den berodde pti de trolldomskraftet'
som min mor su oftu varnat mig föt'.
Jag krinde att vi genomlevde det svrrlaste iigonblicket i vårt samliv. När det
lingde kom det som en lrlttnad för mig
och jag störtade till telefonen. Det var
ett fciga viktigt samtal men det gav

mig sjäIv en möjlighet att slippa fortsritta vårt eget sam1al. Jag tog pri mig
rocken, gick ut, satte mig i bilen och
for genom staden utan mäl, pinad av
bckymrade tankar. Jag var som i feber
och önskade till och med att en bilolycka skulle ske så att döden snabbt
g.iorde slut pii det hela.

Vid middagstiden vände jag tillbaka
hem. Länge stod jag utanför dörren
och kunde inte besluta mig för att ga
in. Vad gjorde hon månne nu? Äntligcn vred jag om nyckeln och smög
mig in i huset som en tjuv. Dririnne
hrilskade en beundransvärd ordning.
Atlt gl:inste av renhet: golvet, dörrarna, fönstlen, spegeln. I en vas stod

friska blommor. En sannskyldig troll-

konstnärl Hur har hon klarat att skapa
denna ordning, ensam, utan hjälp och
dtirtill i ett sådant s jälsligt tillstånd?
Kanske var det en önskan att visa rivalen att hon var en mönstergill husmor'l När jag i korridoren fick syn ptt
tvii stora väskor höll jag pii att alldeles f rirlora f attningen. Alltså hade
hon ledan packat ihop sina saker. Dii
dök hon upp i dörröppningen. Samma
bleka ansikte, samma sorgsna blick.
Utan att se pii mig sade hon med lag
riist:

,Kan du inte krira mig dit i

bilen?>

,Som du vill,, jag krinde hur min
rijst skalv. Hon såg fiirst pii väskorna
och sedan på mig och sade:

,Tar du våiskorna ellel ska

jag

brira dem själv. Men naturiigtvis, jag
klarar det nog..
.

Tigande bar jag ner väskorna och
stuvade in dem i bilen; därvid tänkte
jag bara: Skall nu verkligen allt vara
slut mellan ossl
Tigande stängdc hon dör'r'en. insög
hela huset i en avskedsblick och tog
mot sin vana plats i baksätet istället
för' bredvid mlg. Jag ville siiga henne
att hon skulle sitta bredvid mig, men
liit det vara . . . Det skulle ju ha varit
inkonsckvent, inte sant?
Med skakandc händer staltade jag
bilen, dii ropade hon plötsligt:
>Vilnta ett ögonblick! Jag har glcimt
stiinga ft)nsterluckorna i sovrummet,
solen kan

ju bleka viira blåa

gardinerl>

Jag bromsade in bilen, hon hoppade
ur och gick in i huset för att stänga
f

<insterluckorna.

Din stackare, tänkte jag. Vad har du
nu kvar av dina blåa gardiner? Jag vet
inte hur låinge hon ietade i butikerna

efter gardiner innan hon fann

dessa

djupbl:i. Och hur många dagar hon använt f<ir att brodera dem. Alla viira
gäster uttryckte sin beundran för gar-

dinerna och var alldeles begeistrade

för det vackra brodeliet.
Nej, min stackars hustru, du är en
mor, detta hems morl Det är din ska-

pclse och du vill bevara det för allt
ont precis som en mor vill bevara sitt
barn även om det inie tir hennes eget.

Sä hjärtlös jag är! O, om hon

kunde fii ett barn!

ändå

Då såg jag plötsligt den andra, den
tjugoiiriga, framför mig och jag tyckte
tili och med att jag hörde hennes hånfulla ord: ,Srig mig, lämnar du henne
därför att hon inga barn kan få eller
därför att du älskar mig?,

Jag sprang ur bilen och

störtade

genom trädgården mot huset. På triiskeln stötte vi ihop. Jag tog tag i hennes

arm och drog henne in i huset.

Jag

stammade:

>Vore det inte bättre, käraste, att du
stannade här?>
Hon förstod, sjönk ner på en stol och

lämnade tårarna fritt lopp.

Hennes
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Barnens egna sidor::

HL-]R BASFIOLEN

FICK SPELA I RADION
låt mig spela i radion, snälle

man.>

kunde förklara det för vår basfiol.

Vaktmästaren sade: >Det Iät bra. Och
vad kan ni mera då?> Men då måste
basfiolen medge att han egentligen inte

Därför gav han sig ut på vandring för
att utröna sanningen.
Han gick och gick tills han kom till

kunde något annat än brumma med i

ett stort träd. Där lossade han

takt.

strängar och lade sig att sova. Plöts-

Vaktmästaren sade: >Ert Em-Om-

ligt hörde han en underbart vacker

för all de1
vackert, men för radion räcker det

vissling. Det liknade en fågelröst, men
det var myoket, mycket vackrare,
Basfiolen lyssnade en stund och ropade sedan: Ack, lilla fågel, du himmelske musrikant, kan du tala om för
mig vad vaktmästaren menade när han
sade att musiken måste kunna uttrycka

Em-Orm-Um-Om-Em-Om är

inte. Kom ihåg att hos oss måste musi-

ken kunna uttrycka allt i världen.
Adjö!,
Och med dessa ord gick vaktmästaren

et var en gång en basfiol som absolut ville spela i radion. Han begav sig ailtså på väg och gick så länge

tills han kom till ett stort hus med
stora fönster och med en stor skylt,
där det stod
RADIOTJÄNST.

Då rätade han stolt på sig och spände ut bröstet så väldigt att en sträng
los,snade. Det dröjde en stund tills han
fått strängen i ordning igen. Sedan
öppnade han dörren och steg in. Men
knappt hade han hunnit in förrän en
vaktmästare kom springande och sade:
,Goddag, min herre! Vem söker ni?>

-

tillbaka till sitt bord och tog fatt i sin
tidning igen. Basfiolen började gråta
och snyfta sitt Em-Om, men efterso,m
det inte lät bättre än förut brydde sig
vaktmästaren inte ens om att se upp,
han bara brummade: >Adjö!>

När vår bastioi strax efteråt

stod

utanför det stora huset med de stora
fönstren och den stora skylten funderade han länge över vad vaktmästaren
sagt. Vad hade han imenat när han sade att musiken måste kunna uttrycka
allt i världen? Men det var ingen som

,Ärr, sade basfiolen, ,jag söker ingen

röst som ännu dalrade en smula: ,Jag

är ingen fågel,

Llrr€n

$€lorrt mina toner

kan jag uttrycka fågelsångens glädje!>
Basfiolen blev glad: >Vad heter du
då?o

,Man kallar rnig Flöjt.>
>Kära Flöjt, om du vill spela ihop
med mig i radion så följ med mig ut

FIöjten visslade till hälsning: ,Goddag!> Basfiolen brummade bara EmOm, och ingen visste om han menade

adjö eller goddag. Fiolen hälsade och
sade: >Jag kan gråta utan tårar och
jubla utan att skrika>.
Basfiolen och flöjten tittade på varandra och sade med en mun: uDu hör
ihop med oss!>
Då gjorde fiolen sällskap med flöj-

nerver, som var starka nog att hålla
tillbaka nederlagets tårar kunde inte
dämma upp för glädjens. Då fötl jag
åter på knä framför henne, kysse hennes händer tog ringen ur fickan och
satte den på hennes finger. Mina kinder var våta av heta tårar och plötsIigt blev jag så lätt om hjärtat som
om en tung sten fallit från det. Så
måtte väl en skeppsbruten känna det
när han efter en lång och svår kamp

ten och

basfiolen.

Efter en stund mötte de en saxofon.
Han hade en gång skrattat så väldigt
att han sedan dess alltid hade litet
hicka, och det störde hans allvarliga

med vågorna äntligen känner fast
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allt i vär1den?>
Först var det ingen som svarade,
men sedan var det ett litet svart rör
med silvelfärgade klaffar som stack
fram bakom trädet och sade med en

på vandring.,
Så skedde det att flöjten drog ut i
världen i sällskap med basfiolen.
På sin vandring mötte de en fiol.

särskild, jag ville bara så gärna spela
i radion>. Vaktmästaren tittade strängt
på honom och frågade: oVad kan ni
då?, Då for basfiolen snabbt med stråken över strängarna och började:
>Hör hur vackert jag brumma kan,

mark under fötterna.
Må alla anse mig för en förtrollad,
min vän. Denna förtroilning gör mig
lycklig och jag låter ingen röva den
ifrån mig.

sina

>>Basfi,olen började grå,ta och snyfta

si,tt Em-Onu. . .>>

musikaliska framträdande.
Basfiolen, flöjten och fiolen tog saxofonen med sig. En 'dag kom de till en
stor kulle och där uppifrån hörde de
en väldig stämma. De klättrade dit upp
och fann Trumpeten, som kunde ropa
så högt att det skallade. Honom tog de

och cellon höjde åter sin röst och berättade att tiden läker alla sår. Också
fiolen började långsamt prata om likgiltiga ting. Men när flöjten åter ville

också med sig, och på det sättet gick
vandringen lättare, ty trumpeten blåste en stilig marsch.

Basfiolen, flöjten, fiolen, saxofonen

börja drörmma i lugn och ro suckade
basunen till så högt att de övriga åter-

det var redan ett
ståtligt sällskap och överallt tittade
man med beundran på dem. En gång
och trumpeten

igen påmindes om sina sorger. Men de
rena, lugna harptonerna, som först liknade tårar och sedan ett valmt som-

var det någon som ropade något efter
dem och när de inte genast stannade

marregn, gjorde dem lyckliga igen.

hörde de skäIlsord bakom sig. Då skrek
trumpeten: >Ett sånt åskväder kan ba-

ra fru Basun åstadkomma! Vi

vänta på henne!,
Senare kom de också att tänka på att
här i närheten bodde deras halvsyster
Klarinett, som kan sucka så ljuvt och
jubla tiII dans. De hämtade också henne och nu var de sju.
En stund s€nare kom de in i en skog.
Plötsligt hörde de i fjärran ett kraftigt
dånande. Då tänkte de: det är nog ett
åskväder som kommer och så kröp de

in under några buskar. De blev högeligen förvånade när de plötsligt fick
se en stor bukig trumma komma rullande. Trumman skrattade för full hals
ör,er att hon lyckats lura dem. Skrattet lät som när man häller massor av
ärter i en kastrull.
De uppmanade genast tru'mman att
följa med dem på vandringen. Och när
de en stund senare kom ut ur skogen
hörde de ett sus, svagare och finare än
en bäcks sorl: det var harpan.

Då ropade basfiolen: Bröder

och

systrar, nu förstår jag vad vaktmästa-

ren menade. Vi går i samlad trupp till
honom och visar att

Äter bankade kapellmästaren i bordet. Och när han för tredje gången lyfte sin trollstav och sade ,Furioso!> då

måste

vi verkligen

kan

uttrycka allt i världen.o Och innan de
kom in i staden fick de sällskap med

den bölande fagotten och triangeln,
som låter som silver. Och allra sist
kom cellon, som kunde sjunga vackrare än alla andra. När de nu kom till
det stora huset med de stora fönstren
och den stora skylten hälsade vaktmästaren mycket vänligt på dem. Han
klappade basfiolen på axeln och sade:

>>Kapellmcistaren, r)a,r

en cildre herce

med lå,ngt ut'tt

hå'r.>>

oNär ni kommer med så många kamrater blir det säkert lättare att få spela i radion. Nu ska jag ta er med till
kapellmästaren, för honom får ni provspela och det är han som avgör om er
musik duger.>
Kapellmästaren var en äldre herre
med långt vitt hår och han tog emot
instrumenten i en stor sal. Han ställde
sig framför ett bord och genast blev
det tyst. Kapell,mästaren höjde sin
trollstav och sade: >Largo!> och genast
anade alla instrumenten att han kände

sig sorgsen till mods. Därför började
de spela mycket lågt, so.m om de ville
trösta honom. Bara fiolen började gråta. Då höjde cellon sin lugnande röst.
Också flöjten kom till hjälp och viskade om hoppet som ger aila ny kraft.

Trumpeten fattade mod och ropade
först lågt och sedan allt högre efter
den förlorade glädjen. Men den var

visste alla: nu är han frisk igen, nu
gläder han sig åter över livet. Fiolen
jublade, klarinetten började joddla och
den gamla basfiolen brummade så det
stod härliga till. Trurnman trampade
på som en gammal bonde och saxofonen skrattade så han fick hosta igen.

Flöjten fnissade och basunen sträckte

ut tungan. Trumpeten blev en smula
hes och pep: >Sjung, sjung!> Det lät
de andra inte säga sig två gånger, de
började sjunga allt vad de förmådde
och också kapellmästaren sjöng med:
>När musiken spelar är allt fröjd
nch

ormmen

lirrvliqt är livet när alla håller
samman!>

Nu kunde vaktmästaren, som stått i
dörren och lyssnat, inte hålla sig i bakgrunden längre. Han applåderade och
ropade: >Herr kapellmästare! Det är
verkligen präktigt folk som herr Basfiol haft med sig hit: Låt dem komrna
fram till mikrofonen, så alla kan höra
deml>

När nu ocksri vaktmästaren

talade

borta. Fagottens toner klingade som ett
hånfulLt eko. Då kände aIIa instrumen-

sig varm för deras sak måste kapellmästaren ge efter. Basfiolen och de

ten ett stick i hjärtat.

övriga instrumenten fick verkligen
uppträda i radion. Och deras musik
uppskattades så varmt av lyssnarna
att de ännu i dag får uppträda där. Titta efter i radioprogrammet får ni se!
Säkert spelar de i dag igen!

.

.

Kapellmästaren bankade i bordet
och genast tystnade alla. När han åter
höjde sin trollstav och sade ,Andante!>
märkte instrumenten att han började
glömma sin sorg. Harptonerna darrade
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Yn, udn atomen
t

tMt'
går hem och sätte. sig

och tittar på spetsen på sin blyertspenna och grips av rejäl svindel, för
nu vet man att dcn rymmer ett helt

litet ivrigt universum>>, skrivet Batbro Altting i tidningen Vi efter att
ha sett Walt Disneys film >>Vår vän
atomen>>. Filmen >slår
för män,
-br.ygga övcr
kvinnor och barn
till den nya verklighet i vilken vi har
att orientera oss. Dcn upphäver dcn
förlamande känslan man haft att det
här nya och omvälvandc är ofattbart
för vanligt folk
Imponerande är bilden av de stora
irredicinska framsteg som filmen förmedlar och de enorma möjligheter till
en universell standardhöjning den lå-

ter en ana. Men dctta är bara

den

ena halvan av vår vän atomen. Här'

fattas något, sägcr artikelförfattarinnan, nämligen >ett klart och
skrämrnande besked
och illttstrerat
om hur människans
umgängc
med den lille vännen i huvudsak gcstaltat sig. Och hur dct kan bli om

VÄGRÄTA ORD
1. Ett grundämne i vår kropp
4. Bör man kontrollera både hos slg
själv och i butiken

7. Något att sitta på

10. Hör till det förgångna
11. Medtävlare
12. En liten en
14. Ej medge
15. Säregen
77. Ar bra arbetskraft
18. Måste väl pessimisterna vara

20. Idrottsterm
22. Nattdjur
2-1.

31. Fotbeklädnad

i årorna

39. Skall väl instrumenten göra
rr 40. Familjenamn
42. F'är oss att tänka på sjön
44. Turk och möbel
46. Kropp
50. Lättrogen
51. Har med form att göra
52. I Dalarna
53. Gossnamn
5-1. Ej ihågkommen
55. Misstänker
56. Finner ni mången här
57. Stad, men inte i Sverige

LODRÄTA ORD
den

-

när dansken talar

2. I pannan ibland
1B

det

6. Hörs när man har stövlar på
7. Ett förnamn vi minns från teatern
8. Känd ort i Medelpad
9. Bör barnen få göra
13. I kloster och sl<adegörare

i

skogen.

16. Får den smaka som ramlar

i vaken
L9. Rigoletto
21-. Ar det nya

25. Motsatsen

33. Entr6
36. Många länkar

1. Trasa

5. Mången sådan organisation finns

23. Har sin plats ombord

Biblisk kapten

27. Ilppbevara
29. Ar den som håller

3. I ladugården
4. Skev

till gunst

26. Bör barnen få
27. Vind
28. Jumperämne
30. Förmå
32. I munnen
34. Åder
35. Inte så vanlig på våra tebord
37. Känner sig många gamla
och
kanske en del unga också 38. Mjölkmagasin
41. Motsats till djupt
43. Tycker
44. Ar nödtider
45. Högtidligt uttryck för ske
47. tr'licknamn
48. Blir snön på storstadsgatan
49. Har till och med kossan
Lösningarna skall vara oss tillhanda senast den 25 november. De tre
först öppnade rätta lösningarna belönas med bokpriser'. Märk kuvertet
>>I(orsord

nt

7>>.

vi fortsättcr på den vägen.;:,
Hur skulle det vara med en film
till ? Som visar vad som sker i eir
människas kropp när hon skadats av
strålning från cn kär'ncxplosion. I\{odellcr finns. Och hon hänvisar till dt'
tjugutre männen på den japanska
fiskebåten. >Lyckliga Draken>> som
kom i vägen för askregnet efter det
första vätebombsprovet. . .
>Vår vän atomen>> presenterar, som
tecknade figurcr, föregångarna inom
atomforskningen. Hur skulle det vara
med cn följdfilm ? undrar artikelförfattarinnan. En som visade några av
ledargestalterna i den nu levande forskargencrationen
de som i djup
förtvivlan erkänner- vetenskapens och
sitt eget dilemma och enständigt varnar för kärnvapenprov och för strålningsskador.

tr'ilmen talar ett >viinligt och pojkaktigt atomspråk, buret av glättad
framtidsoptimism>>. Den vill inte
skrämma kvinnor och barn. Men. . .
>Man sjiilr: h,ör ancl.ra röster som

talar ett annat atontspråk
ett
sonr uisar hur starkt psykiskt
atom,skadade ui, allihop redan lattn-

nit bli.
Vi, kan ta den ]ttir rösten: de:n
amerikanske antirctle,n Rickouer,
Lösningen av korsordet i nr 6 publiceras först i nästa nummer tillsam-

[]ans med prisvinnarnas namn.

Gntt av ft.tkt
T--\

tl

lJeL har varit gott onr båc1e bär och
frukt detta år'. Änntt dignar torgen
av härliga äpplen och Päron och
ploinrnon, och clen som är lycklig ägare till egen fruktträdgård har fullt
sjå med att ta vara På rikedomarna.

För den bör det vara välkommet med
några förslag till goda desserter där

frukt ingår.
Vi börjar med ett Par tYska beskrivningar:
Päron i vinskumsås
Skala päronen och klYv dern mitt
itu, koka dern i sockerlag men passa
på att de inte går sönder. Låt dem
beröntd konstrttktör au den första
atontdrtunu, u,bå'ten sont' gd'tt under
uatten och is frå,n Hawat't' tr,ll Island. Dess rcrpen iir en lå'ngdi'sta'ns>>Det betyder>>, siiger ami,ra>>att on7, en angrtpare aulossar

robot.
len,

raketer mot uå'rt land så' uet han
6i,*sn ont ha'n skulle lgckas för-störa USA att han ouillkorh,gen
också, sid,Iu -kom'mer
>>.

.

att

förstöras>>.

. iiuen onz han skulle lYckas

lörstöra USÄ...>
Vi hör i,nte ltingre uad som siigs.
Bå,

uanuetti,gt h'ar ui, tappat fotfeis-

tet i, uerkliglteten att den

sortens

formu,Ienngar snart sagt gtcr i'n genom, ena örat och' ut genonl det
anclra. Vi, hd,ller på' att u ii n i o oss
utd tankegå'ngar som' denna: ott en

luel konttnent kan tiinkas få' >>för-

störasr.

i sil. Blanda 2 ägg, 75 gr.
socker, t/L liter vitvin, 1 msk citronrinna av

saft, 1 tsk majsena och litet rivet
citronskal i en emaljerad kastrull (inte aluminium). sätt kastrullen i hett
vattenbad och vispa kraftigt tills
massan blir tjock och skummig. Man
kan servera rätten varm eller kall
i det senare fallet fortsätter man att
vispa såsen tills den är kall. Servera
son"r bilclen

Tysk plommonpaj
Gör en deg på 150 gr smör eller
nrargarin, 1 ägg, z7o dl socker och 3
dl mjö1, blanda ingredienserna Pä
bakbordet och arbeta degen tills den
blir smidig, varpå den stältles svalt
en stund. Kärna under tiden ut 1 liter plommon och gör en äggstanning
på 1 ägg, 1t1, dl grädde och en nYPa
salt. Smörj en pajform och kavla ut
degen till en kaka cirka 3 cm större

än formen samt kläd formen med
den. Lägg sedan ner Plommonen, strö
över l1/z dl socker och häll slutligen

över äggstanningen. Grädda pajen i
god ugnsvärme (225-250 grader).
När den börjar stelna På Ytan strör
rnan över litet skållad och strimlad
mandel. Servera med vaniljsås eller
tunn grädde.

Vad iqg uill &t dr sjiilua

den
PsYkt'ska och

miinskliga den'
upgtluckri,ngen i begreP'
etiska
- atombombsprd'ket ger ut'
pen sonx
trgck f ör och accelererar; oclt,
atont, b o nt b språ'ket iir den domi'
nerand,e t;arianten hi,ttr,lls i den nga

ttdens tctl. Sakkunskapen siiilu ger

beliigg genonl sin presenta'ti'on au
strå,lskaderiskerna. Man placerar
tn m,dnm,skan cAntskt-statistt'skt x

santntanhanget, utan att ens se
klart att det iir cyntskt. Man slå'r
ut strå,lskaderiskerna öuer hela ior'
dens befolknr'ng och få'r dem txll
att blr st, oclt, så' små'. Man slå'r ut
dödh,gheten yt& samma

att under gtuna

stitt

och' få'r

omstd'ndi'ghe'
ter bli en ueckas förkortad medellitssliingd!
Medelhusld,ngd!
dti'r i'n'
Miirk uiil: dettcr, språ,k
diui.den cir förcandtacl till- en nt'ate'

den

m,atiskt I'ikfonnud obetydligh'et

-

visar.

Äppelkaka med havregrYn

TilI den här rätten beräknar ni 7-_

8 stora syrliga äPPlen. Skala och
skär dem i mycket tunna klYftor och

varva ned dem rned Lr/2 dl socker i
smord eldfast form. Smält 150 gr
smör eller margarin och låt det sval-

h,ör ui, i resonemung on't, hur ut
skalt lörsuara en kultur som bgg'

ger på, respekt för mtinniskouiirdet

!>>

Man ska se filmen >>Vår vän atomen>) slutar Barbro Alving, men
"man ska hela tiden hålla i minnet

att dess atomsPråk ba,ra täcker
halva sanningen, halva, verkligheten. Den andra, halvan är tlet som
Iian bli verklighet till dötls.>

na något. Blanda 41/z dl havregrYn
oc]n Ttiz dl socker och rör ner smöret
i blandningen. Bred smeten över äppeiklyftorna i formen och grädda i
nredelgod ugnsvärme (240-225 gtader) tills den fått vacker färg och
äpplena känns mjuka (pröva med
vass kniv). Servera äppe'lkakan avsvalnad med kall vaniljsås eller vispgrädde. Man kan f. ö. lika väI använda tunn grädde, det smakar r"rtmärkt
tili en sådan här kaka och blir intc
så dyrt som vispgrädden.

Norsk äppelkaka
Beräkna drygt

1/z

k8 sYrliga

äPP-

len. Skala och skär dem i klyftor och

koka dem mjuka i en blandning av
1,'z dl vatten, 1 dl socker och 1 msk
smör. Lägg kompotten i smord eldfast form. Vispa 2 ägg med 1 dl socker tills det blir pösigt, tillsätt t1, dl

mjöl ocil^ 2 dl mjölk, visPa smeten
slät och jämn och häll den över äPpelkompotten. Grädda i god ugnsvärrne (225-250 grader) tills äggstanningen stelnat och kakan fått vacker
färg. Serveras avsvalnad och mecl
tunn grädde.

Äpplen i äggkråtun
Skala och skär 5 stora äpplen, koka
dem i en lag på 1 dl vatten och 21iz
dI socker till ett fast mos. Låt moset
kallna. I(oka upp 7 dl mjölk med en

bit kanei i (använd tjockbottnad
gryta). Vispa samman 5 äggulor och
1 msk vetemjöI och vispa n'er denna
redning i den heta mjölken. Låt massan sakta sjuda under kraftig vispning tills den blir tjock. Tag då grytan av värmen och vispa tills krämen är kall. Tag bort kanelbiten och
rör ner det kalla äppelmoset i den
kalla krämen. Slå upp massan i en
skål och garnera med små biskvier.
De överblivna äggvitorna kan stå
sig ett par veckor om man förvarar
dern i ett glas, väl överbundet, och

på kallt ställe. De kommer väl tillpass för en fisksuffl6 eller kanske en
sr-rffl6 på katrinplommon.
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och det tog tid innan de lärde

sig

handlaget. Naturligtvis frågade man ut
personalen om deras arbetsförhållanden och önskemål och fick förklaringen till varför så många unga biträden
efter en tid lämnar sjukhusen och sö-

ker sig över till andra yrken. Visst är
arbetet hårt och inte alltför väIavlönat - men det är inte d e t som är
det värsta. Det är arbetstiden.
En
arbetsdag som delas upp så att man
får s. k. håltimmar mitt på dagen. Den
som börjar sitt arbete klockan sju på
mofgonen är ofta i tjänst också

Fru, Allilda Möller på, betplockninq
oclt,

scL?nnrcLtl

med clottern Lillentor

lillpojken rid Petersbergs fideikom,ntiss.

Bethampanien hn
Alla använder vi socker i någon
form. Naturligtvis vet vi att det mesta kommer från Svenska Sockerbolaget som har fabriker huvudsakligen
i Skåne men också en på Gotland och
en på öland. Tusentals kvinnor och
män sysselsättes i betfälten. Det är
ett hårt och tungt arbete de utför.
Har vi i allmänhet ägnat betupptagarna en tanke, när vi druckit vårt
kaffe, lagat mat, syltat och saftat ?
Troligtvis inte.
Vi Kvinnor vill med dessa rader
erinra om det idoga arbete som tusentals svenska kvinnor utför, för
att vi andra skall få vårt socker
bländande vitt och paketerat. Vi hylIar alla betupptagarna och låter fru
Alfild.a.-Möller,- Malmö, med dottern
Lillemor'' och )illgrabbel här ovan representera dem. tr'ru Möller säger att
hon arbetat som betupptagare vid
Petersberg i mer än 15 år i sträck,
frånsett år då barnafödsel och sådant

lagt hinder i vägen. I{on trivs med
arbetet. Det är friskt och härligt när
vädret är vackert, men annars kan
det vara rätt besvärligt.
260 kronor tunnlandet har vi
för- upptagning och >>nackning> samt
betornas hopsamling i högar, säger
hon. Det blir 2 öre per löpmeter, men
då har de lossats med maskin.
Här vid Petersbergs fideikommiss
mil söder om Malmö
är
- för
vi de enda som tar upp betor
hand. Vi härjar inte över hela fälten

barjot

utan tar upp betor vid fältens kanter
och gör >>gator> så betupptdgningsmaskinen kan komma fram. Även
Cetta arbete har mekaniserats. När
man en gång började att lossa betorna med maskin
det gör man
-tyckte man att
allmänt numera

- framsteg. Men nu
det var ett väldigt
utför ma,skiner även allt övrigt arbete, så det är bara vissa områden på
betfälten där upptagningen sker på

traditionellt vis.

T]
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läkare och deras sköterskor arbetade
sti gott som oavbrutet
med
- endast från
någon timmas avbrott för lunch
tidiga morgonen till sent på eftermiddagen med ett arbete som kräver den

stiirsta skicklighet och koncentration.
Även på söndagarna kom alltid någon
av läkarna upp på avdelningen och
förhörde sig om patienternas tiilstånd.
Sön- och helgdagar var för övrigt personalen fåtaligare än andra dagar. Bara en sköterska tjänstgjorde på söndagen: hon trädde i tjänst klockan sju på
morgonen och lämnade avdelningen

först efter åtta på kvällen.

.

.

Under de tre veckor jag IåS på sjuk-

huset hann några biträden sluta och

i stället. Förändringarna hälsades knappast med förtjusning av patienterna: de nya var ovana
några nya korn-ma

på

kvällen. På dagen har hon 2-3 fria
limmar
men vad har hon för glädje
av dem- när resan från arbetsplatsen
och hem och tillbaka igen kanske slukar två timmar? För att inte tala om
vad det kostar att resa.
Till detta kommer så för de giftas
vidkommande familjen och barnen. I
varje familj där modern har förvärvsarbete är barnplaceringen ett problem,
rnen för dem vars arbetstid praktiskt
taget sträcker sig över hela dagen rlr
den ett dubbelt problem.
Att gifta sköterskor och sjukvirrdsbitr'äden borde ges möjlighet till del-

tidsarbete är en fråga s om mycket
ventilerats och från ansvarigt håll betygas det att man gör allt man kan för
att tiilmötesgå sådana önskemåI. Men
till någon större praktisk tillämpning
tycks man inte komma. Det är så många fiirhinder . . . Precis som när det
gäIler önskemålen om deltidsarbete på
andra håll inorn arbetslivet. Men nog
är det upprörande att kvinnor, vars yrkesutbildning kostat både dem själva
och samhäIlet stora belopp, skall komma helt bort från sitt yrke när de blir
mödrar och får omsorgen om barn och
familj. Man kan inte lasta dem själva
för detta, ty vilken familj och vilka
barn orkar i längden med att ha en
mamma och husmor som sällan kan
vara hemma och som har de mest oregelbundna arbetstider.
En lekrnan frågar sig också oviilkorligen: ska det inte vara möjiigt att av-

skaffa de där förhatliga ,håltimmarnau, så att arbetstiden
- och därmed
fritiden- blir sammanhängande. Det
är ju inte bara sjukhuspersonalen själv
det här gäller. Det finns en part till
att ta hänsyn till: de sjuka. Och det
är inte den minst viktiga parten i det

här målet.
Greta

