
I KVINNO\

Nr

LÄS i
detta nummer:

Fredshandlingar

Lägg inte stenpåbörda!

Enskilt besök

Nu ska vi >>göra rent
hus>>

Smärtfri förlossning

Om skadlig mytbildning

Tänk så mycket vi kun-
de få!

Rawensbriick - en ma-
ning och en erinran

Novell, barnsida, kläd-
modet. broderi m. m.

OMSLAGSBILDEN:

Vi trivs i lekskolan!
Foto från en av Butla-
pests barnträilgårtlar

tJ"rrl

ää11

,ftäå 1

;s El
s+d
#dtsL

.FnFi
"{igl@,ri..

s,
6,\

g.rl

id
id

as
rdiQ

iä@
.ä1@

Ft r+l

ep
iarrl !:
fe.tl!

1!:
alt .L!l

l; i.i

@le)r

".t ts'++'
*+dFf l
$'# r,#q d i
E.; q

Årg. 1l 1959 60 öre

ri i

iii.i



Andrea Andreens

Fredshandlingar

istorien är' fYlld av krigshand-

lingar men i samband' med fred kän-

ner språkbrr-iket På sin höid f ö r-

handlingar'. Många fredsarbetarc bör-

jar dock förstå att ord inte räcker'

vi behöver fredshandlingar"
Under de sista httndra åren har

människor med allt större kraft höjt

sina röstcr mot kriget' Efter l9+5

har strömmen av Protester blivit
vär'Idsomfattande. Brev och telegram

har flödat över statsmännen och de-

ras medhjälpare. Hundratals miljoner
namnunderskrifter har hoPat sig i
väldiga travar. Tiotusentals möten

har fattat resolutioner med krav om

förbud mot rnassförintelsevapen, om

ned,rustning, om slut på alla krigsför-
bcred,elser. Flertalet av vår tids stora

intelligenser på alla områden har in-

sett - och många har förklarat -_
att mänskligheten numera har att
välja mellan förintelse och fred'

Vi säger inte att al'l'a dessa ord

för freden varit utan betydelse' Vi
tror att de varit nödvändiga' Tack

vare dem finns det nu överallt en

kunskaP om krigets innebörd i vår

tid vilken är nödvändig för krigets
utrotande. Men många av oss fruktar
alt ord inte räcker för att brYta

krigstraditionen. Vi har lyckats hej-

da kärnvapenproven tillsvidare, det

är sant och det är stort' Men hela

krigsmaskineriet fungerar som förut'
Vätebomberna hopar sig, de interkon-

tinentala robotarna fullkomnas, de

kemiska och biotogiska vapnen är

redo att döda hela världens befolk-

ning, militärmanövrer hålls i a'lla

Iänder, civilförsvaret får nya miljo-
ner, ingen besparingsutredning fö-

reslår minskade försvarsutgifter
rirecl andra ord, allt är som förut'

Effekten av fredskamP med ord är
av flera skäI begränsad: många som

lå+'it övertyga sig och deltagit i pro-

tester tYcker sig ha gjort sitt och

återgår till privatlivet; det är lätt
för press och radio att förtiga freds-

resolutioner, de har ringa sensations-
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värcie; misstron i världen hindrar

fredsarbetarna fr'ån ett gemensamt

framträdande som kunde bli verkligt
imponerande.

Fredshandlingar däremot kan ut-

föras av små grupper hängivna och

offcrviltiga människor och de är sen-

sationella nog för att ha nyhetsvär-

de, d.e kan inte förtigas'

x

Vi ska inte här gå in På den med-

borgerliga olydnadens och det vapen-

Iösa motståndets historia från Tho-

reau över Gandhi till det som hänt

uncler de sista åren. Vi ska bara ge

ett par aktuella exemPel'

Det var den 22 juni kl' 8 På mor-

gonen i Lincoln, Nebraska, USA' På

torget stod åtta människor i en ring

med böjda huvuden under en kort
minut av meditation. Så lyfte de sina

plakatstänger och började sin vand-

ring till den raketvaPenbas som är

under uppförande nära staden Mead'

De hade förberett aktionen genom en-

skitda sammankomster och offentliga
möten. Första dagen gick de närmare

fyra mil. Den kvällen förekom de i
lokal television och man skrev om

dem i tidningarna. Nästa dag vinkade

man till dem från gårdar vid vägen

och man uppmuntrade eller klandrade

dem från Passerande bilar' Den 24

juni var de framme vid Mead och

mötte en annan grupp som startat
från Omaha.

Vid ingången tilt robotbasen fanns

det enligt pressen fler journalister

och statspoliser än demonstranter'
Där fanns också ombud för flYgvaP-

net och arm6n och för bYggnadsfir-
man.

Under 33 dagar stod med'l:emmar

av pacifistgrupperna dygnet runt i
stilla meditation vid ingången till ba-

sen och på vägen dit. Flygvapnet höII

också vakt dygnet runt. Demonstran-

terna utdelade till alla ett flygblad
där det bland annat stod: >>IIar ni

tänkt på att detta byggnadsverk lik-

som andra i olika delar av Iandet är
till för att bereda död och lidande

för oräkneliga män, kvinnor och barn

i vårt eget land och i andra länder ? >>

På femte dagen skrev gruppens

73-år'ige ledare, Muste, till presi-

dent Eisenhower att några av dem

ämnade försöka gä in På området

clen 1 juli. Den morgonen begärde

Muste och två andra inträde och när

cle vägrades steg de över ett Iågt

stängsel varefter de blev arresterade'

De släpptes först med villkorlig dom

rnen arrestcrades på nytt när förse-

elsen upprepades. På detta sätt kom

sammanlagt L5 av dem i fängelse, 12

för att de trängt in på för'bjudct om-

råde och 3 för att de suttit På vägcn

där lastbilar titl basen skulle fram'
trnligt överenskommelse förklarade
72 av dem att de var skYldiga och 3

sade icke skYldig. De förra dömdes

tilt 6 niånaders fängelse och 500 dol-

lars böter; för närvarande avtjänar
9 fängelsestraff. De 3 som förklarade
sig icke skyldiga har därigenom möj-

liggjort en rättegång'som skall börja

i oktober. I en bul'letin förklarade
gruppens medlemmar att de ansåg

sitt företag ha haft god verkan och

att ur d.et kan växa en massdemon-

stration mot den numera föråldrade
traditionen att trygghet kan vinnas

med militärmakt.
En annan aktion av samma slag

inleddes den 1 juli då 150 pacifister
frän L2 stater började en bevakning
avsedd att Pågå till sePtember vid
Fort Detrick, basen för biologisk
krigföring belägen i Maryland' Bland

deltagarna här är kaPten Bigelow
och hans besättning På den båt som

förra sommaren försökte nå fram
till platsen för kärnvapenproven i
Stilla havet'

*

Som avslutning några rader ur ett

uttalande som gjordes den 16 juli av

en ung man bland dem som sattes i
fängelse. >>Jag känner ansvar för allt
Ievande, inte bara för mitt eget liv

- 
när jag ser hur mina med-

människor arbetar på att förbereda

död måste jag med hela min varels'e

göra allt som är möjligt för att hind-

ra att liv förgöres -. 
därför

begår jag medborgerlig olydnad' Det-

ta dr mitt försök att hejda den

sjäIvmördande kärnvapentävlingen'

- 
Vi måste använda fredliga

medel för att vinna fred. 
-

Är det inte På tiden att handla för
freden ? >>



Lägg inte sten

pä bördal
I alltför många diskussioner och på insändarspalterna har.

rrödrarnas förvärvsarbete utpekats som syndabock så snarf
det är' tal om ungdom på Slid. Det finns ingen statistik som
visar att de f örvärvsarbetande mödrarnas ba:n löper större
risk än andras att komma på avvägar, säger dr G u s t a rr

Johnsson och tillägger att när barnen börjar kornma upp
i tonåren är det bara nyttigt att mamman har förvärvsarbete.

t',ff #u

Musiken iir en an]ran ungd,ontens f ar-orit 
- 

so?il
de iildre ofta förfasar sig öuer. Tänk '.-ad sko-
lorna skulle kunna göru m,ycket för att tilh-a-
rata detta i,ntresse, ont, de finge anslag till det!

amtalet rör sig om bilstölder och
ungdom på glid och raggaruppträ-
dena i Kristianstad i somras.

- 
Det finns bara ett sätt för att

ungdornen i framtiden ska bli bättre,
det är' att modern stannar i hemmet
och sköter sina barns fostran tills de

slutat skolan, dekreterar en man i
sällskapet och sätter ögonen i oss.

Nyckelbarn och förvärvsarbetande
mödrar är de två motpolerna i det
här problemct! tilläggcr han och för-
klarar att han därvid kan stödja sig
på en av landets främsta barnpsyko-

ioger, chefsläkaren vid barnhemmet
Bkd, dr Gustau Johnsson.

Något konfunderade frågar vi när
dr Johnsson uttalat detta anatema
över de förvärvsarbetande mödrar-
na ? I en TV-debatt för en tid sedan
blir svaret.

Det ligger när'a till hands att ringa
upp dr Johnsson och fråga vad som

är meningen, och det gör vi också.
Och får till svar att sagesmannen
är pä villovägar. Antingcn såg och
hörde han inte TV-programmet eller
också missuppfattade han vad som
sades.

- Om mödrarna hade möjlighet
t.r.tt vara hemrna rinder barnens tr.e
första levnadsår skulle det utan tvi-
vel vara bra, sägcr dr Johnsson. Men
för de flesta förvär'vsarbetande möd-
rarna är detta inte möjligt. Tyvärr 

-därför att dc där första levnadsårcn
är mycket bctydelsefulla för barnets
utveckling.

\ti förklarai' att det som chockera-
de oss var påståendet att mamman
behövdes hemma hos barnen tills de

slutat skolan. Det är ju av många
skäl omöjligt 

- 
och vem vill f. ö. ha

hennes arbetskraft när barnen är fu'll-
vuxna och hon själv varit isolerad
från förvärvslivet i kanskc 20 år' och
mera ? Ii'inns det någon statistik som
visar att de förvärvsarbetande möd-
rarnas barn har ]ättare att råka illa
nt än andras ? Och är mammans oav-
brutna närvaro i hemmet av så stor
betydelse för barnen?

Nej, någon statistik ur vilken man
kunnat utläsa det finns inte, sä-
ger dr Johnsson och tillägger att det
är bättre för barnen att mamma har
förvärvsarbete om hon vill ha det,
för en mamma som går hemma och
vantrivs sprider ingen glädje kring
sig. Och dessutom vill han understry-

Motorintresset ii,r starkt och på,tagligt blancl uå,ra dugars nngdontar -- och
tucka för clet! Biittre stöd å,t cletta tntresse bl. a. genonL triini,ngsbanor skulle

s tik e r t' -- ar ct f r uktb iir an d e i,n''- e st e r i n g ar.
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I<a att när barnen börjar komma upp
i tonåren är det säkert bara nyttigt
att mamman har ett förvärvsarbete.

*

I allt för många diskussioner kring
ungdomsbrottsligheten har mödrar-
nas förvärvsarbete figurerat som
syndabock. Egentligen är det ett fat-
tigdomsbevis 

- 
ett uttryck för att

man inte vågar gå prob'lemen på dju-
pet och söka de verkliga orsakerna.

Så mycket vet vi, det har fram-
kommit genom undersökningar, att
barn från hem med allvarliga sociala
missförhållanden Iöper den största
risken att råka på villovägar. Det är
i och för sig naturligt 

- 
en alkoho-

liserad miljö är ingen bra grogrund
för det som ska växa, ett hem där
trätor är vardagsmat är inget bra
hem. Otrygghet, fruktan och vantriv-
sel är dåliga föIjeslagare för valje
människa.

Men det är inte bara ungdomar
från dåliga hem som råkar på sned.

Det händer också med unga som
kommer från goda och harmoniska
hem (liksom vi för övrigt inte säl-
lan kan se att barn ft'ån socialt miss-
anpassade hem blir fina präktiga
människor 

- 
så man får akta sig för

att generalisera!)
Den fråga vi borde ställa oss själ-

va inför ungdomsproblemen är väl

Talluddens kafö har uarit santlings-
plats för stockh'olmska ntotorungdo-

mar under sonlmulen.
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egentligen: hurudan är själva andan,
atmosfären i det samhälle där våra
ung'a växer npp ? Vilka ideal ger vi
dem och hur tar vi vara på dem?

Jovisst, de får allmänna barnbidrag
tills de fyiler 16 år och de får lagad
mat i skolan och nu ska vi få en re-
viderad barnavårdslag vad det lider.
AlIt ibland kommer det också till en
och annan bollpian eller ungdomsgård
-- fast det går sakta, för staten och
kommunerna har dåliga finanser,
sägs det.

Men unga människor har drömrtar
också och fantasi som naturen gav
dem i faddergåva. De söker ett ideal,
det är naturligt för unga människor.
Men det de krjuds i den lektyr som så
pockande appellerar till deras upp-
märksamhet från tidingskioskerna
landet rtmt och det de får från bio-
grafdukarna och TV-rutorna är till
övervägande delen underhaltigt och i
många faII direkt skadligt.

trtt slag gick det faktiskt en våg
av förtrytelse genom landet över då-
lig barn- och ungdomsfilm och gang-
sterlitteratur. Nu är det ganska tyst.
Och i debatterna kring de aktuella
ungdomsproblemen nätnns aldrig vil-
ken erländig kost den stora massan
av svensk ungdom ntspisas med.
'I'r'ots att vi här måstc ha att söka
dcn främsta anlcdningen till att unga
människor saknar vcrkliga ideal och
uppträder cyniskt och fräcl<t -- pre-
cis som sina förebilder på filmduken
och i gangstermagasinen.

Är det inte på tiden att vi l:örjat
se orrl vårt hus ? Det lönar sig intc
att skylla på mödrarnas förvärvsar-
bete eller ropa på stryk så snart ung-

Precis so'uL alla ticligare generatio-
ners un.grlontar!

dornar visar sig vanartiga. Vi måste
sc efter vad sonr kan göras föt' att
förebygga och för att skapa motvil<-
ter mot det dåliga. Och vi måstc krä-
va större ansvarskänla av dem som
makten haver.

v. s.

lgl 0- 196 0 LT:;,,i,nru:*sens
Som i vårt föregående nummcr

omskrevs ägde en internationell hvin-
noträff rum i Malmö den 13 14 juni,
där kvinnor från alla kontinenter
överlade om hur man på bästa sätt
skall förbereda o:h genomföra firan-
clet av Internationella kvinnodagens
50-årsjubi,leum som infaller den 3

nars nästa år. Deltagarna i Malniö-
mötet enades om ett r-tttalande där
rnan erinrar om mötet i Köpenhamn
år 1"910 och de strävanden som dcn
gången låg bakom kvinnornas beslut
atL instifta en särskild kvinnodag:
kravet på lika rättigheter med män-
nen och kravet på fred.

I uttalandet heter det bland annat:

De sista 't'entio åren, som inneburit
cliupgacnde santhöllsförändrin{ar oclt

stora uetenslzaitliga och telzniska upp-
tiiclzter har öppnut uida perspelztiu för
intinslzlighetens hiilsa och uälstånd.
I{'tirnrcrnas frantsteg inom olika lius-
oritticlcn iir en au de stora selr(trna
under denntt epole,

Taclz uare lzuinnornas ihiirdiga strti-
u(tn att 'fti sitt riittnfitiga plats i sant-

htillsliuet beliliider de nu befattningar
sotn gör rättuisa åt deras -förntåga, de-

r(ts utbildning och rleras ansuarsmed-

uetenlrct. AlIa dessa betydande fram-

r 

--



Itv Ravensbrtick
en maTrirtg nrh en erinron

ling eiler blev helt enkelt mördade
i gaskamrar eller nedskjutna.

Den 1"2 september, på >>Motstånds-
kämparnas dag> skulle ett monument
invigas här. Vår systerorganisation
i TDR hade bjudit in kvinnor från
hela Europa att närvara vid invig-
ningen. Från SKV deltog Karla Gus-
tavsson, Lenhovda och undertecknad.

Det ska ärligt tillstås att jag före
avresan kände mig en smula obehag-
Iig till mods. Skulle det nu vara nöd-
vändigt att påminna om detta skänd-
liga förgångna? Borde man inte i
stället blicka framåt och rikta in sig
på arbetet för en varaktig fred, där
koncentrationsläger, massmord och
allt annat vanvett som kriget för med

Detta nl,onunrent öuer ett au hi,sto-
ri,ens hemskaste kapitel avtticktes
den 72 septem,ber uid Rawensbriick,

sig helt saknar näring ? Ja, i min
snusförnuftighet skrev jag till och
rned ihop ett litet >tal> på tyska där
tendensen var denna. Men det blev
onödigt för mig att hålla detta tal,
ty allt jag hörde i Rawensbrtick och
Berlin gick ut på en enda sak:
>>Fascismens offer manar
oss: slå vakt om freden!>>
Ingen grävde ner sig i det förflutna.

Nu fann jag det helt naturligt att
tysharna ville ordna en >>Mahnungs-
und Gedenkstätte>> i Rawensbriick,
som en påminnelse om vilket lidande
de ki'igsgalna nazisterna bragte över
människor, som en maning tilt alla
att arbeta för freden 

- 
och samtidigt

solrr en gemensam grav för alla de
92.000 kvinnorna och barnen som
dog där.

Av dessa 92.000 var det många som
hade anhöriga vänner och lägerkam-
rater kvar i livei. Flera av dessa möt-
te vi där' nerc.

På massgravcn, ntanför den höga
fängelsemuren, hade man nu plante-
rat tusentals rosor och hela området
åir en vacl<cr park rned sku,lpturer
sorn åtcrger utmär'glade rnen andiigt
s1-arka lägcrfångar'.

På invigningsclagcn hade 5i0.000
ilänniskor samlats i Rawensbrtick.
Vi svenskor rcste dit i en av de 500
l:ussar som den dagen for från Ber-
lin. Utefter hela den 8 mil långa vä-
gen stod skaror av vuxna, barn och
ungdomar och viftade med flaggor.
Och överallt var husen dekorerade
rrrccl blommor och texter: >>Fred och
vänskap!>> >Arbeta för fred!>> >>,!'red

åt världen!>
Bland dem som talade vid invig-

ningen märktes Rosa Thälmann, ar-
betarledaren Ernst Thälmanns änka,
och författarinnan Anna iSeghers. Ef-
ter den senares tal släpptes tusentals
duvor upp i luften. De kretsade en
stund över våra huvuden innan de
flög bort i riktning mot sina boplat-
ser.

Den tyska l(DV-organisationen,
som är oändligt större än vårt SKV,
ordnade en kväll ett samkväm för
alla sina utländska gäster. Bland des-
sa var många som suttit i Rawens-

TI
-f koncentrationslägret Rawensbriick
spärrade nazisterna in och plågade
132.000 kvinnor (och även barn!)
frän 23 europeiska länder. 92.000 av
dessa dog av svält och brutal behand-

gångar har gjort det möiligt f ör
lzuinnor att leua med större uärdig-
het sotn medborgare, arbetare och
tnödrar. . . Sd har en ny lzuinna bliuit
föclcl, en lzuinna uars rättigheter är in-
slzriuna i Förenta nationernas stadga.

I fortsättningen erinras om att än-
nn återstår dock mycket att göra.
Alltjämt är kvinnorna i många län-
der utsatta för diskriminering både
i fråga om ställning'en inom familjen
och i samhället. I många länder be-
stämmes fortfarande lönen efter kö-
net och ofta har kvinnorna inte på
långt när samma tillgång till utbild-
ning och till arbete som männen. Fre-
den är icke säkrad 

- 
krigshotet är

hemskare än förr på grund av kärn-
vapnen. Viktigare åin någonsin är det
därför att kvinnorna sluter sig sanl-
man för att för alltid göra slut på det
vanvett som heter krig.

I uttalandet uppmanas alla kvinno-
organisationer och alla enskilda kvin-
nor att vara med och högtidlighålla
50-årsminnet av Internationella kvin-
nodagen:

Detta blir en stor dag. Den ger oss

anleclning att hedra minnet au de Ie-

dare och föregångare som kämpat för
oss, ger oss ett tillfälle att se tillbaka
pti uår historia och hämta ny kra't't
ur utira segrar. Därigenom hiäIper den

oss att uppnå de ytterligare framgån-
gar för kuinnorna sotn är oundgängliga

för hela samhällets fortsatta'framåt-
skridande.



Itrrik W-alIö:

ENSKILT BESOK
Att sjukhuset och kronikerhemmet erbjuder så små möjlighe-

ter till enskilt samtal rncllan patienterna och deras zrnhöriga är
en mycket allvarlig sak. Frånvaron av sådana nröjligheter kan
betyrla att en familj splittras och att patienten får svårare att
inlernma sig i arbetet och livet utanför sjukhuset när han utskri-
vits. hävrlar författaren till denna, artikel.

Inom hemmets väggar uppstår väl
rnera sällan problemct >att tala
ostört>>. Men inom alla offentliga in-
rättningar 

- 
sjukhus, besöksrllm av

olika slag 
- 

kan rnan förmärka en

viss åtcrhållsamhet i samtalstonen.
Det är naturligtvis för'klarligt, för
vem vill delge utotnstående sina per-
sonliga problem och familjcspörs-
måI. Ändå ställer man sig lite frå-
gande inför det faktum att många
av vår'a störrc, modernt utrustadc
sjukhus inte kan eller ens v i I I cr-
bjuda åtminstone långliggarna möj-
lighet att i avskildhet få träffa sina
anhöriga.

Det råder ju stor platsbrist vid
sjukhusen, säger ni. Ja, den saken
har två sidor. I inte linga mån bc-
ror ju platsbristen på att ofta många
avdelningar står tomma. Varför skul-
le de då intc åtminstone kttnna få
tas i användning vid sjukbesök ? Med
all sannolikhet skulle den sjukcs an-
hör'iga med stor tacksamhet ta emot
en sådan möjlighct till avskilt sam-
tal och själva föra över dcn sjukc
till dessa lokalitetcr'. Dct finns ju
hjul på sängarna och dct finns his-

brtick. En flicka, en liten polsk pion-
jär och 15 år gammal, var född i
lägrct och hörde till dem som blev
r'äddadc. Två andra polskor som lyss-
nat till Karlas hälsning från Sverige
kom fram och omfamnade oss. De
grät av rörelse. Från Rawensbriick
hadc dc kommit till Sverige genom
svenska Röda" korsets försorg och
haft en oför'glömlig tid i vårt land
efter befrielsen 1945.

För oss båda svenskor blev delta-
gandet i invigningen av tninnesmonu-
rnentet en oförglömlig upplevelse,
präglad som den var av erinringen
om krigets förbannelse och en in-
trängande maning till oför'tröttat ar-
bi:tc för freden.

Margareta Varenius

sar. Men tydligen menar man pår

sjukhusen att det skulle medföra be-
svär för personalen.

Kanske tycker någon att en sådan
här begäran verkar orimlig och fög:r
;>sjukhusmässig>>. Men för långiig-
garna betyder ofta några minuters
cnskilt samtal med anhöriga oänd-
ligt mycket. Det k a n betyda att
ett äktenskap som håller på att tra-
sas sönder på grnnd av den ena kon-
trahentens sjukdom kan räddas. Och
det kan bidraga till patientens till-
frisknande. Det talas så mycket i
vårt moderna samhälle om betydeisen
av psykisk balans, så man tycker att
sjukhusen som direkt har rned män-
niskan att göra under ett sjukdoms-
tillstånd borde beakta detta.

Inom vissa grenar av fångvår'den

erbjudes internerna möjligheten att
enskilt få träffa hustrun eller fäst-
ilön. Detta har säkert stor betydelse
tir rehabiliteringssynpunkt. Det k a n
betyda att interncn aldrig mera åter-
vänder till fängelset. Kontakten med
yttervärlden, med de anhöriga, får
inte klippas av. När det sker riske-
rar man att klippa av möjligheterna
till ett fortsatt liv under normala
förhållanden. Det är intc bara d,en

sjtrke eller internen det häi' är fräga
om. De som väntar utanför sjukhu-
set eller fängelset kan ofta ha svårt
att orka med den påfrestning som
det innebär när någon nära anhörig
kanske för lång tid försvinner ur g'e-

menskapsbilden. För att inte tala orn
vill<a ekonomiska problem det kan
föra med sig för familjen.

Att splittra en familj kan inte gär-
na anscs vara moraliskt riktigt. Inte
heller ur samhällets synpunkt är det
till någon fördel.

Sjukhusens långliggare och patien-
terna på kronikerhemmen måste ges

möjlighet att ibland i ostördhet tä
tala med sina närmaste. Den saken
går att ordna om man på allvar vill
det. Och kostnaderna bör vara över-
komliga. I varje fall är de ringa i
jämförelse med det som man utan
att blinka dagligen öser ut till mili-
tära ändamåI.

aa
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Mot hösthirnlens in-
tens:,ut blå, klarhet
en soltg dcr,g kan
?nalx se cletta uidun-
derliga spetsntöns-
ter och stanna för-
trollad rn,för en så,-

clan skönhetssyn.
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N,r tkull vi "göra rent h.ts"
r-r är det höst och lite var griPs

vi av en vätdig lust att göra >>rent

hus:>. Garderober ska städas, köks-
skåp behöver ses över, mattor rengö-
ras, alla målade ytor tvättas etc., etc.

I vilken ända ska man börja? Ska
man ta garderoberna först eller kö-
ket ?

Många goda råd om både arbets-
sätt och redskaP kan man få i en

broschyr som Konsumentinstitutet
gav ut redan förra hösten. >>Rent

hus>> heter skriften och den kostar
1:50 och kan köPas i bokhandeln cI-

ler skickas efter hos Konsumcntin-
stitutct, Rålambsvägen 8, Stock-
holm K. Postgiro 599 75.

I ett avsnitt tar man r'rPP frågan
om den dagliga städningen och den

består, säger tnan, till en dcl av un-

danplockning, ett moment som hela
familjen bör kttnna hjälpa till med'

Ja, hur är det med det ? Jo, natur-
ligtvis hjälper alla till ! Att dammsu-
ga eller moppa alta golv varje dag
bchövs nog inte och inte heller damm-
torka i alla rllm, men i köket torkar
rnan däremot dagligen av sPis och

arbetsbänk och väggbeklädnaden
ovanför.

Veckostädningen måste bli lite
grundligare. Då r'engör man alla golv
och mattor, dammar element och
golvsocklar', torkar fönsterkarmar
och vädrar sängkläder, tar ett sär-
skilt tag på målningen runt dörr-
handtagen tned en våt trasa. Till vec-

kostädningen hör också grundligare
rengöring av spisen liksom hyilorna
i -"kafferiet och i detta sammanhang
bör man komma ihåg att frosta av

kylskåpet, om man har ett sådant.
Sker det en gång i veckan så hjälPer
det till att hålla elräkningen nere.

Den mera genomgriPande städnin-
gen, d.en som vi inledningsvis talade
om, får åtminstone den förvärvsarbe-
tande husmodern försöka att sprida
under en längre pcriod. Den icke för-
värvsarbetande husmodern vill kan-
ske helst koncentrera den till några
dagar för att vara av med det hela
och snabbt kunna känna tillfredsstäl-
lelsen av att ha allting rent och

snyggt omkring sig.
Men man kan också göra så att

lran mecl jämna mellanrttm städar

igenom ett rum i taget och garde-
robsstädningen förlägger man så tiIl
höst och vår'. Den grundligare rengö-
ringen av köket kan man, enligt bro-
schyrens rekommendationer, med för-
del dela upp på två gångcr, för det
finns ju så mycket att städa i ett kök.

VAD BöR, }TAN SKAFFA
SIG F'öR, R,EDSKAP ?

Det är klart att den allra bästa
irjälpen vid städningen har man :rv
d.ammsugaren. Mcn då ska man ock-
så vara noga med att använda rätt
tillbehör, inte använda golvmttnstyc-
ket till mattorna för då han det tän-
kas att man i stället får in datnm i
mattorna. Eftersom en dammsugal'e
kostar ganska mycket bör man tän-
ka sig noga för innan man köPer,
man måste vara säker på att det
finns servicemöjlighetcr och att man
lätt kan förnya tillbehör allt eftersom
dc slits ned. För den som eventttellt
går i köptankar skulle vi vilja re-
kornmendera I(onsumentinstittttets
speciella skrift som handlar om snart
sagt alla marknadens dammsugare.
Där får man klara beskcd om de oli-
ka märkena, deras fördelar eller
nackdelar. Har man studerat denna
skrift behöver man inte l<öpa i blindo.

Även onr man har en bra damm-
sugare, så behövs ett par rejäla sop-

borstar. Konsumentinstitt-ttet varnar
dock för nylonborstarna, de som är
gjorda av tagel är bäst för soPning
inomhus och för mjuka mattor är en

borste av risrot den bästa. Skaftet på
borsten bör vara så långt att man
kan arbeta i upprätt ställning. Så

ska man förstås förvara borsten hän-
gande i skåpet för att skona den.

Skyffeln bör också ha ett långt skaft
och bör därtill vara försedd med en

gummilist nertill för att övergången
mellan golv och skldfe,l ska bli så

smidig som möjligt.
De nya plasthinkarna är bra, men

man måste komma ihåg att de inte
får användas till fläckurtagningsme-
del. tri, bensol eller liknande prepa-
rat. För den som föredrar att >knä-
skura>> golven finns det nu i handeln
flera utmärkta knäskYdd av skltm-
gummi. Använder man svampmopp

En proukarta på, goda och tt,öcl't:tin'-

cliga sttldredskap. BikIen tir frå'n
K onsu,nte nttnstttu,t e.t s br o s ch tt t'
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in första son förlöstes med
tång och dog på tredje dagen. Det
var en svår förlossning, den tog 40

timmar. Jag kom in på BB på Iör-
dagseftermiddagen och förlöstes på
måndagsmorgonen efter två dygn
fyllda av rädsla och förtvivlan. Var-
je gång värkarna kom spände jag
mig i skräck och då gjorde det verk-
ligen ont. Jag låg ensam på förloss-
ningssalen och kände mig orolig och
]rortkommen som aldi'ig förr i mitt
liv. Första natten fick jag lustgas
och till en början gav den verkligen
lindring i smärtorna. Det allra bästa
med apparaten var dock att man fick
något att sysselsätta sig med. Men
efter att lustgasen använts alltför
flitigt i flera timmar gjorde den till
sist ingen nytta alls. Jag låg där mol
allena, ingen kom och såg efter hur
jag bar mig åt och till sist hade jag
fått så mycket lustgas att jag blev
häftigt illamående och kräktes. Då
kom barnmorskan, och hon tog trots
rnina protester bort apparaten, mitt
sista halmstrå tyckte jag. I min för-
tvivlan ringde jag så efter syster och
bad henne stanna hos mig en stund,
men hon hade inte tid!

På söndagseftermiddagcn upphör-
de värkarna helt. Senare har jag på
mödragymnastikkursen fått veta att
man genom att spänna sig under
öppningsskiftet hindrar livmodorn i
dess arbete från att utvidga sig, och
då kan det hända att livmodern
strejkar. Så gjorde den i mitt fall.
På kvällen fick jag två sprtttor, den
ena för att värkarna skulle sätta
i gång på nytt och den andra för att
jag skulle få sova. Men inte sov jag
den natten heller. Jag hade svag'a
l<rystvärkar, och förstföderska och
ohunnig som jag var trodde jag att
här gäller det att hjälpa till. På det
sättet förbrukade jag mina sista
krafter till ingcn nytta. När dc verk-
liga krystvärkarna började i mor-
gongryningen orkade jag inte längre

bör den vara sådan att hela svampen
ligger an mot golvet och den bör va-
ra försedd med urvridningsanordning
om den ska vara riktigt bra.

Garnmoppen är till för avdamm-
ning av golven och den tillverkas nu-
mera böjlig, så man lätt kan komma
åt under låga möbler, men det finns
också g'arnmoppar som är avsedda
för våttorhning. En ovärderlig hjälp
när man ska hrstra sina golv är plast-
moppen. Med den får man en jämn
och fin spridning av polishen.

I

I möclragymnastrken få,r den
henne att hå,lla musklerna i,
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bliuande nLanlmcLn
god tri,m och som
inför smiirtorna. ..
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instrukti,oner
liir henne att

S-ärtfri forlossnitrg

När jag gick på kursen för
mödragymnastik märkte jag
a,tt deltagarantalet var myc-
ket litet. Beror det kanske på
att kvinnorna inte tar det där
med mötlragymnastik riktigt
på allvar ? Om så är fallet vill
jag gärna genom Vi l{vinnor
sprida propaga,nda för denna
gocla sak genom att berätta om
de två förlossningar iag ge-
nomgått. Den första var myc-
het svår 

- 
den antlra lätt och

smärtfri.
Så skriver en nybliven mor

som ta,r till orcla här.

hjälpa till. Barnmorskan varsnade
att fostrets hjärtslag var oregel-
bundna och kallade på doktorn. Då
var jag helt kraftlös och man måste
tillgripa tång för att barnet skulle
kunna räddas. Men det långa förloss-
ningsarbetet och en lindrig havande-
skapsförgiftning gjorde att mitt barn
blev så skadat att det efter tre da-
gar dog.
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som hjd,Iper
tnte spd,nna

Hade min lilla pojke kunnat räd-
das ? Den tanken malde ständigt in-
om mig.

När jag sedan efter halvtannat år
fick det glada beskedet av doktorn
att jag sl<ulle ha ett barn bestämde
jag mig för att nu skulle jag inte ta
nägta risker.

Jag fortsatte med mitt förvärvs-
arbete tills en månad före nedkom-
sten. Genom att promenera till och
från arbetet både morgon, middag
och kväll kom jag alt vara ute minst
l1/z timrne varje dag och fick ordent-
lig motion. På mödragymnastiken,
där jag gick en gång i veckan, fick
vi lära oss att syre är oerhört vik-
tigt både för mor och barn.

Mödragymnastiken försummade j ag
aidrig och jag hörde noga på vad
barnmorskan hade att säga oss. IIon
underströk att det räcker inte med
en timrnes g:ymnastik och andnings-
träning i veckan, utan varje dag mås-
te vi träna och gymnastisera hemma.
Det gjorde jag. Jag bredde ut filt
och kudde på golvet och gjorde rö-
relserna efter en enkel ritning som
jag gjort själv för att slippa läsa i
instruktionerna varje gång. Efter att



Förlossnr,ng t, h,emnrct iir ntYcket
siillsynt nu, för tiden 

- 
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procent au alla föCslar t' uå'rt lanrl,
sker 7tå, sjultltusens BB-auclelningar'
Men en och annan sottt' kiint sig en-
sanr, och, Ttrisgiuen på' BB ui'll h,ellre
ha hent, burnntorskan. Men ntödra-
ggm,nastiken, skulle kuntta ge henne
just clen tryg1ghetskcinsla hon txdi-
g&re salcnat nLenat ',-ttr arttkelf ör-

f attarinna.

Viilkommen, tilskltng, sciger tydligen'
d.e hdr tuå, sgstrarna ttll nykomlt'ngert'

d famt'lien.

ha utfört ett tiotal olika rörelser la-
de jag mig i avslappningsställning
och tränadc först s. k. bttkandning'
Den är viktig för dcn motsvarar fak-
tiskt lustgasen. Kan man andas rik-
tigt, lugnt och sakta så att hela bn-
ken höjer och sänker sig så lindras
smärtorna. Sedan försökte jag slapp-
na av. I början var det svårt mcn
undan för undan gick det bättre. När
jag sedan sakta försökte lYfta ar-
mar och ben kändes de tunga som

bly och jag var som klistrad vid gol-

vet. Det år den råtta känslan och
jag var överlycklig när jag förstod
att jag äntligen kunde slappna av på

riktigt sätt.
Vi hade inte bara gYmnastik På

knrsen, det var också flera timmars
teoretisk undervisning. Vi fick sc cn

serie bilder över hur en förlossning
förlöper.

Genom att fortsätta arbetet ft'am
till sista månaden fick jag sådan trä-
ning att jag hade inget besvär med

min ganska ståtliga mage. Till saken

hör också att jag hadc en bra gördel'
Det är en viktig sak det där med gör-
dcln. För att fostret mot sltttet av
havandeskapet ska sjunksl ner mcd
huvudet mot bukhålan måstc man
stödja magen ordcntligt. Samtidigt
får fostrcts ryggrad dct stöd som bc-

hövs för att det sedan ska bli en rak-
ryggad unge.

Så roligt vi hade På kursen! Ofta
fick vi oss ctt gott skratt när vi
sknlle utföra någon mera koi:rplice-
rad rörelse. T. ex. att stå på alla fyra
och svänga med stjärten, eller sitta
på huk. Jag kunde det aldrig utan
hjälp av stol!

Det var så lugnande att umgås
med kvinnor som alla hade denna

spännande upplevelse framför sig
och sedan undan för undan få höra
hur det gått för fru den och frlt den.

Och jämt var det glada budskaP vi
fick från medsYstrar som gått igc-
rrom kursen och i praktiken sett vad
dcn var värd.

,F

Det var en fredagkvält det börja-
de. Vi hade tagit en lång Promenad
rnin man och jag och var På väg hem.

Plötsligt stannade jag för det drog
i korsryggen. Min man trodde iag
skämtade när jag sa att nu bör'jar
ciet, för jag log ju med hela ansiktet.
Jag var så glad att det snart skulle
vara över.

Kl. 10 på kvällen leste vi tilt Bts
och jag var glad och lugn ända tills

jag skulle skiljas från min man, då

blev jag ängslig och frågade om han
inte kunde få stanna. Jo, visst fick
han det. Jag blev lugn och glad igen,

nu hade jag någon vid min sida som

brydde sig om mig.
Ivrig som en liten flicka kröP jag

upp i den klumpiga sängen i förloss-
iiingsrummet. Den kändes skön. På
cna sidan hadc jag min man och På
den andra li.lstgasapparaten. tsåda in-
gav mig en sådan trygghetskänsia så
jag mådde riktigt fint. Det kändes
prccis som när iag var barn och

iTramma satt vid sängen när jag var
sjuk och pysslade om bara
mig.

Kl. 11 började det kännas lite obe-

hagligt för det var bara 5 minuter
rnellan värkarna och de kändes kraf-
tigare. Jag försökte slaPPna av 

-
men sanningen att säga ville jag nog
imponera litet på min make och visa
honom att >>du ska se att det är ingen
Ieksak att föda barn>. Jag gjorde
grimaser och kröp ihoP när värken
kom 

- 
och alldeles riktigt: då gjor-

de det otäckt ont. Då insåg jag att
inte skulle jag ligga här och göra sa-

ken värre för mig genom att över-
driva det hela. Jag bad min man gå
r-rt i korridoren och sätta sig och då

först började jag På allvar slaPP-

na av.
Jag vill inte Påstå att iag inte

kände något, visst kändes det när
värkarna nalkades men jag fortsatte
lugnt att andas sakta och med hela
buken och tillät mig inte att ge vika
för rädslan. HeIa tiden tåg jag i av-
slappningsställning och tänkte bara
på andningen: andas in 

- 
ut 

- 
in

-- ut.
Kl. 12 fick jag lustgasen. Den gav

faktiskt lindring, men sedan när vär-
karna kom så tätt att när den ena

tonade bort så började den andra
närma sig, då miste jag allt begrePP

om när jag skulle blåsa ut och dra in
lustgasen, så jag lät apparaten vara.
Då var kl. halv två På natten och jag
kände det ganska hoPPlöst. Jag har
läst att den här hopplöshetskänslan
kommer just innan krYstvärkarna
börjar, men jag kunde förstås aldrig
tänka mig att själva förlossningen
var så nära. Jag hade ju legat där

bara tre timmar! Men strax före kl.
2 kändes det som om en elektrisk
ström hade sprungit längs ryggraden
och det tryckte hårt nedåt. Då tändes
hoppet och livsglädjen. Jag ringde
och in kom barnmorskan och två skö-
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hon bekymrad sin son, rädd för att
i hans ögon läsa den stumma fråga
som i dessa dagar ständigt förföljde
henne: var det möjligt att Guiseppe
bedrog henne? Men Franco förb1ev
glad och obekymrad. Han älskade
bergen och var lycklig över att till-
bringa ferierna hemma. Han märkte
ingenting.

En kväll då Guiseppe stannade borta
längre än vanligt och tr'ranco gått ut
med sina kamrater kastade Anna elt
schal över axlarna och gick ut. Lång-
samt promenerade hon ner till stadens
centrum, utan att rätt veta vart hon
gick. Runtomkring flanerade sommar-
gäster, män och kvinnor i långbyxor.
Anna blev stående och höIl utkik
efter bekanta i mängden. Störst var'
tra.ngseln framför pensionat -Stella-,
och vid ingången observerade hon
Guiseppe. Med blicken sänkt trängde
han sig försiktigt mellan borden och

utan glädje och utan lidande, knappast
berirrda av årstidernas växlingar. Hur
Ia.ngesedan var det inte hon sist tänkte
pil att kvinnan måste vara något mera
fiir mannen än blott och bart ett om-
tänksamt och kärleksfullt väsen. Nu
är Franco nästan en vuxen man och
hon hade upphört att gcjra någon åt-
skillnad på honom och Guiseppe: hon
var som en mor för båda. Skulle det-
ta kanske vara orsaken till att Guisep-
pe hos en annan kvinna sökte känslor
som är något mera rin de vanliga om-
sofgerna och rjmheten?

Anna kände inget hat mot kvinnan
som tagit Guiseppe från henne, men
hon kände en smärtfull ångest för en-
samheten och åldrandet. Och till detta
kom dessutom att det kränkte hennes
värdighet och att hon skämdes för
Guiseppe. Men varken ångesten eller
känslan av att ha blivit kränkt kunde
hjälpa henne att finna en utväg. För-

en fina parfymdoften och pro-
filen som skymtade innanfrjr det <jpp-
na kafefönstret var det enda Anna be-
hiillit i minnet från den gången. Det
var en söndagskväll, hon var ute och
promenerade med sin man och sin son,
och fylld av stolthet över sina biida
manfolk kände hon sig ännu fullkom-
Iigt lycklig. PIötsligt grep Guiseppe
henne härt i armen och sa hastigt:

- Vi går härifriin, Anna, det iir-
en sån förskrncklig trängsel.

Konstigt - det var annars vanligt
att han tillbringade siindagskvällarna
på kaf6et. Men Guiseppes retlighet
och den skarpa tonen fick henne att
tiga.

Nästa morgon - Guiseppe hade giilt
till sitt arbete i sågverket uppe i ber-
gen 

- tänkte Anna pii det som hänt
föregiiende kväll och det stack till i
hjärtat när hon såg kafelokalen fram-
för sig och det där kvinnoansiktet,
en smula blekt, omramat av blont
kortklippt hiir. Nu l<unde hon inte
glömma detta ansikte, och hela dagen
mcdan hon sttj,dade upp i lägenheten,
pysslade i trädgtirdcn och iagade mid-
dagen stod det framfiir henne. Franco
gjorde en utflykt med sina kamrater
och ingen hindrade Anna att hela
dagen hänge sig ät sitt grubbel.

Klockan var över elva när Guiseppe
kom hem. Han öppnade försiktigt
dörren och gick direkt in i sitt rum.
Anna ställde inga friigor. Under tys[-
nad åt han sin kvällsmat, skruvade
på radion och förskansade sig bakom
en tidning.

Så gick kväll efter kväll, vecka ef-
ter vecka. När Anna satt i köket
och väntade på sin man betral<tade

r0
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ut på gatan. Han gick förbi utan
att se henne och fortsatte över gatan
och längs en gängstig bort mot ett
hus. Anna vände på huvudet och såg
i den riktning han kommit ifrån.

Vid ingtingen till pensionatet stod
cn kvinna: densamma som Anna såg
helt flyktigt i kaf6et den gången.
Kvinnan såg sig hastigt om, gick över
gatan och fortsatte längs samma giing-
stig som Guiseppe. Den okända var-
vacker och spred en fin doft av fransk
parfym, samma doft som Anna märkt
cien där söndagskvällen, och denna
doft ökade den okändas charm.

Nästan mekaniskt följde Anna efter
de tv;i utan att riktigt göra klart för
sig vad hon ville. Genom trädens
bladverk såg hon hur kvinnan hann
upp Guiseppe och slog sina armar om
hans hals och hur deras skuggbilder
fiir ett ögonblick smälte samman. Se-
dan sprang kvinnan ner mot gatan
igen och försvann i mängden medan
Guiseppe fortsatte sin vä9.

Äterigen kom tankarna tillbaka, de
tankar som i dessa två olyckliga vec-
kor förändrat henne så och gjort hen-
ne så gammal.

Hon tänkte på åren samman med
Guiseppe. För 22 år sedan gifte de
sig, sedan kom Franco till världen . . .

Svartsjuka? Nej, någonting annat: se-
dan länge tänkte hon inte mera pa
kärlek, dagarna frjrflöt i enformighet.

virringen och den inre tomheten gjor-
de henne hjälplös och osäker.

Dagarna släpade sig fram, men Anna
kunde inte uppbringa den nödvändiga
kraften för att befria sig ur detta till-
stnnd av tigande undergivenhet. Det
var dystra dagar fyllda av ångest för
varje möte med Guiseppe, precis som
om hon varit den skyldiga. Hur ska
hon finna de riktiga orden för att tala
ut med honom?

Också nu när hon diskade ute i kö-
ket och Guiseppe genom den öppna
sovrumsdörren högljutt och otvunget
stäIlde meningslösa frågor till henne,
hade hon som en kramp i hjärtat
och kunde inte ens få fram de enk-
laste ord.

- Är det några nyheter? frågaCe
han.

- AIlt är som vanligt, svarade hon,
men hennes röst var så tonlös att
Guiseppe knappt hörde den.

Han kom ut i köket men Anna rörcle
sig inte från fläcken. Han drog fram
en stol och satte sig vid bordet. Utan
ett ord ställde hon en tallrik soppa
framf<jr: honom och gjorde sig åter
ärende till spisen.

Guiseppe satt med ryggen vänd mot
henne och när Anna såg den solbrända
nacken och den långa seniga ryggen
kände hon plötsligt medlidande med
honom. På en gång steg tårarna upp
i ögonen, hon ville trycka honom in-
tlll sig, trrjsta honom, tala med honom



utan hat och förebråelser. Hennes tan-
kar vandrade tillbaka till de gångna
månaderna och åren, till det ensamma
huset där hon och Guiseppe så låinge
levat nästan som främlingar bredvid
varandra. Och sedan gick tankarna
ännu längre tillbaka, till förlovnings-
tiden, deras kärlek. till sommarkvril-
larna, till deras samvaro bakom hii-
stackarna, i det nyslagna gräset. Liif-
ten, bedyranden . .. AlIt detta är nu
förbi. och skulden är ocksi"r hennes.
Också hon hade tilliitit att kärleken
svalnade och blev till en vana. att
den första tidens lycka och gians biev
till enformighet, att åtbörder, ord och
kri-nslor blev till grir vardag. Hon hade
stillatigande äsett hur deras samliv
långsamt men säkert blev till nrigot
banalt som griinsade till likgiltighet.
Som den fi-rrste har nu Guiseppe be-
friat sig ur detta stumma fålngelse . . .

Dumme Guiseppe, denna flamma ril
bara en illusion, den sanna outslåick-
liga Itigan väntar honom {ortfarande
i hans hem, han behöver bara i det
givna ögonblicket blåsa bort askan
som stör elden: detta var Anna änt-
Iigen säker på och inom henne viixte
en het önskan att kämpa, att inte
utan kamp rjverlåta åt en annan man-
nen som tillhörde henne.

Guiseppe reste sig från bordet ocn
öppnade dörren utan att se åt Anna.

- Vart ska du gä?

- Med kamraterna tili osterian. Jag
kommer sent hem.

Dörren stängdes. Anna lutade huvu-
det mot väggen och gav tiirarna fritt
Iopp. 'IIan bedrar mig', tänkte hon,
'och jag vågar inte öppna munnen.
Varför är det så mycket lögner mel-
Ian oss? Jag är inte längre ung och
ingenting kan längre binda honom vid
mig, jag kan inte vara munter och
vacker längre. I detta hus blir jag
till ett stycke möbel som man inte ser
på längre, ty man är van vid det. Han
kommer att lämna mig och för mig
återstår bara en ensam gammal kvin-
nas liv. Franco är snart långt borta
igen och ingenting kommer att pir-
minna mig om att livet går vidare.

Hon satte sig på en stol, rädd att
beröra bädden. Hon satt där och vag-
gade fram och tillbaka, långsammare
och långsammare.

Bara med en ansträngning lyckade-"
hon nästa morgon vakna upp ur den
blytunga sömnen. Guiseppe var redan
borta. Kudden bar ännu spår efter
hans huvud och Anna kände på nyit
skräcken för den tomma ensamheten.
Huset var inte längre hemvant och
förtroligt, ingenting i det var henne
längre kärt. På köksbordet fann hon
en papperslapp från sin son: -Adjö,
mamma! Jag ska upp i bergen och
kommer hem först i kvä11-.

Också Franco är alltså borta och nu
kan hon vandra ensam och övergiven
från rum till rum och grubbla . . .

Det knackade på dörren.

- Vem är det?

- Var snäIl och öppna. jag måste
tala med er.

Hon kände inte rösten. men hennes
hjärta började banka. Hon anade vem
det var. Det var den andra. Vinden
hade rufsat om hennes blonda hrir'.

hon bar en svart vid kjol och en vit
blus, vars urringning prisgav hennes
hals åt solen och blickarna. Hennes
kyliga grå ögon glänste av upphets-
ning.

Det var nära att Anna ryggat tiit-
baka.

- Stig in.

- Ni visste att jag skulle komma?

- Nej, jag väntade er inte, svarer-
de Anna och såg henne rakt i ögr;-
non

I verkligheten hade hon väntat detta
bestik och var inte förvånad. Nu sku]-
le den meningslösa ensamheten och
det utvägslösa grubblandet äntligen f;i
ett slut. Så bra att de träffades htir
i hennes eget hem där allt, till ocir
med möblerna gav henne kraft och be-
slutsamhet att försvara sin lycka.

Utan att ta blicken från kvinnan
som sjunkit ner på en stol och ner--
vöst fingrade på sin röda handväskir
gick Anna långsamt genom rummet
och satte sig.

- Ni visste att jag skulle komma?

- Jag kan tänka mig det, men säg
det hellre sjätv.

Anna såg henne öppet i ogonen. Det
var tydligt att den andra var civer-
raskad av Annas lugn. Det gjorde
henne själv nervös och det var när'a
att hon sänkte blicken. Hon hade
väntat sig att träffa en enfaldig, uo-
dergiven kvinna från byn, som hon
själv var oändligt överlägsen. Nu fann
hon inga ord och tystnaden blev try:-
kande. Det var Anna som bröt den:

- Är ni gift?
Det retade den andra att situationen

utspann sig så helt annorlunda än
hon hade tänkt sig. Hon hade ju
kommit för att ställa frårgor. nu mirste
hon själv svara.

- Nej. Jag är inte gift.

- Vad sysslar ni med? Arbetar ni?

- Ja. i en fabrik för kosmetiska
artiklar.

Anna slog upp en kopp kaffe ocir
rri.ckte den andra. Hennes hand dar-
rade Iätt.

- Känner ni till att Guiseppe och
jag älskar varandra? frågade kvinnan.

Anna nickade tigande.
Den andra talade hastigt och med

gäll riist; det lät som i förväg instu-
derade satser.

- Jag har kommit hit för att tala
med er som kvinna till kvinna. Det
gäller Guiseppes lycka, och vi biida
miiste hjälpa honom. Ni förstår ju
själv att det inte kan fortgå sii här.
Det måste komma till ett avgörande.
Vi älskar varandra och det är orim-
ligt att vi ska behöva lida så här.
Anna hörde lugnt på, det ytliga och
retoriska orden bercirde henne inte.
Denna andra hade bara upplevat den
första häftiga förälskelsen, hon har
bara känt de första dagarnas lycka,
men det är alldeles för litet. Det
sanna, det bästa kommer först senare
när känslorna hållit stånd frir tidens
prövning, när det gällt att kiara tvis-
ter och missförstånd. Den andra var'
föråilskad i Guiseppes ansikte, i Gui-
seppes händer, men hon hade inte
l:irt känna hans innersta så som Anna
gjort det genom samlivets iånga år'.

Hon sam omkring på ytan och solade
sig i de egna ordens skönhet.

- 
Mot kärleken förmår man ingen-

ting. Ni har inte riitt att skilia oiis
rit. Guiscppe rir lycklig samman mcd
mig, han har rLtelfutt sin ungdom och
glädie. Och om ni verkligen :ilskal
honom har ni inte r'ätt att lörstiilr
hans lycka...

Anna lyssnade och tiinkte pri Gui-
seppes birjda rygg och hans sluti-rir
förgrtimda ansikte. Det var inte elr
Iycklig mans ansikte. Under dessir
veckor har ocks:r han lildrats. och
allt för denna otyglade kvinnas skull,
som inte ens märkt det.

Den andra gav inte efter', hon gicl<
till angrepp och hotade. Och försökte
framför allt <lvertyga sig sjrilv och
inte sin rival som satt där sir lugn och
sjrilvmedveten.

- 
Vad kan ni Lingre erbjuda Gui-

seppe? trr tid rir fiirbi. Ni kommer :rtt
hålla honom inspåirrad i detta hus.
men det kan inte ersätta livets gkidie
varken för er själv eller honom. Oin
ni velkligen älskar honom så överlat
honom iit mig.

Anna började tala, Iiigt och lång-
samt:

- 
Ni uttrycker er underligt, signo-

rina. Jag kan inte ge bort Guiseppe
och ni kan inte ta honom. Guiseppe
a-r en man. han kommer själv att av-
göra hur han vill ha det. Jag vet inte
vad Guiseppe berättat för er om mig.
om oss och vårt hem. Men jag skullc
kunna berätta mycket för er om Gui-
seppe, om mig och om den kiinslar
som frjrenar oss, om vårt gemensamma
liv och om vrir son. Jag är lika säkcr
som ni på att kunna göra honom l5rsl1-
lig. Men det är mcningsliist nu, signo-
rina iap år heredd att vänta hur.,*b

Iänge det än driJjer tills Guiseppe tar
sig samman och beslutar sig fiir att giira

il
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ALLT TILL SIN TID

Eva. 8 år. är med mamma och
handlar. I butiken säIjs bland annat
dockor i hembygdsdräkter. Eva ser
tängtansfullt på en Leksandskulla
och frågar vad den kostar. Nio kro-
nor. Eva räknar sina slantar och kon-
staterar att hon har bara sju varpå
hon ber mamma att få låna två kro-
nor. Sedan butiksinnehavaren själv-

slut på denna trista situation som han
hamnat i. Ni har vänt er till fel ad-
ress, signorina. Guiseppe är min man
och jag respekterar honom. Det är
honom ni måste tala med, inte med
mig. Det är ju hans känslor det gäl-
ler, inte mina och inte heller era.
Det är han som avgör saken. Jag eir'

beredd att godta vilket avgörande som
helst.

Hon reste sig från stolen.
Den andra kände sig besegrad. Med

sitt lugn och sin värdighet hade Anna,
denna enkla och till det yttre så be-
skedliga kvinna, avväpnat henne. Om
Anna hade gråtit och grälat skulle
Guiseppe säkerligen vänt sig från
henne, men detta lugn och denna vär-
dighet måste appellera till hans för-
nuft och egen värdighet, och nu. ..

Kvinnan gick långsamt mot dörren.

- På återseende. Men jag tänker
att vi ses nog aldrig mera.

- Nej. Adjö.
Annas röst var lugn. Hon satte sig

ner och såg rakt fram utan att se.
Snart skulle Guiseppe komma. Hou
ville gråta.

När han kom skymde det redan på,
men i köket brann ingen lampa. Anna
satt vid bordet och väntade på honorn.

- Guiseppe, den där kvinnan har
varit här. . .

- Jag vet det, Anna.

- Och nu?
Hon ville stoppa till öronen och

springa sin väg innan svaret kom.

- Och nu, Anna? Ser du då inte?
Jag har kommit hem.

12

mant prutat en krona på priset är
lyckan fullkotlrlig. När de kommcr
ut på gatan säger rnamma något om
att det var undertigt att Eva hadc
råd att köpa en så dyr docl<a nu när
hon höll på att spara till en klocka.

- 
En klocka, den ska jag ju ha

hela Iivet, men leker med dockor
gör jag väl inte så många år till, blir
det a;vväpnande svaret.

T. P.

LI'TE F'OR, MYCKET AV
DET GODA

En dag skulle sotaren komrna och
lille Rolf, 4 år, gick omkring i lägen-
heten och upprepade ideligen:

- 
Sotarmurue, sotarmurre, sotar-

rnurre . . .

Mamma fick lov att säga ifrån att
så skulle man inte säga och förresten
så hette sotaren farbror Andersson.

Några dagar senare var mamma
och Rolf ute och cyklade och på ga-
tan mötte de plötsligt fyra sotare
varpå lille Rolf häpen utbrast:

- 
l![s1111a, titta, fyra farbror An-

dersson !

OCKSÅ ETT FöR,SLAG

lln annan gång skulle mamma och
Rolf köpa födelsedagspresent åt lilla
kusin Ulla. Vad skulle man köpa?
Kanske ett par söta byxor ? Rolf,
som hade fått sitt livs första par gylf-
byxor och var helt uppfylld av detta
nya, rådde ivrigt mamma:

- 
Söp med gylf, mamma! Söp med

gvlf...
Sally

HAN SLAPP
Lille Torgny, livlig och glad, hade

som al,la småpojkar lychats snappa
upp en del svärord. Hans stora in-
tresse i livet var cykelpumpar, i syn-
nerhet morfars som ofta kom på vil-
lovägar. En dag beslöt morfar söka
reda på en gammal cykelpump för
att få ha sin egen i fred. TorgnS's
glädje över ege:r cyhelpump förbyttes
snabbt i bedrövelse när han märkte
att pumpen inte fungerade riktigt.
Morfar fick därför omgående sätta
in en packning i den. Inte utan miss-
troende provade Torgny sin cykel-
pump. När han märkte att den verk-

ligen fungerade drog han en hörbar
suck av lättnad och ntbrast:

- Moffar, ja troddc jag skulle va
tvungen å säja >>lävla pump> 

- 
men

då laga du den!
B. K.

Och så l<nyckcr vi ur >>Barn i hem
skola samhälle>> följande näpna

historia:

DEN TTi.EVLIGE ANDER,S
Roland, 5 år, var med i kyrkan när

lillebror döptes. Fjfteråt frågade far-
rnor vad prästen sagt. Rolands svar
\tar:

Jag döper dig i den trevlige An-
ders namn.

Att äta och
I
köpa grönt

Det är nog så att de svenska hus-
hållen konsumerar på tok för lite
grönsaker'. Och det händer nog att
det gröna ibland bara finns mcd som
garnering. Bristande hunskaper onl
de stora näringsvärden som finns i
våra grönsaker och om den oändliga
käila till variationer i kosten som lig-
ger förborgad i det gr'öna, får nog
anses vara orsaken till vål relativt
låga konsumtion på det här området.

Men det ska bli ändring på det har
Brevskolan tänkt och kommer
nu med en trevlig och intressant
kursbok som heter >>Vi köper grönt>.
Och vi skulle vilja se den husmor som
eftcr genorngång av den här' kursen
inte tar och ändrar en hel del på fa-
miljens kostvanor.

Kursen ger besked om de olika nä-
ringsämnena hos grönsakerna och
hur man ska för'fara för att dessa
ämnen ska bevaras i största möjliga
utsträckning. Det intressanta kalori-
problemet blir också belyst i ett av
kapitlen. Cch där får vi bl. a. veta
att inte bara kroppsstorleken och åi-
dern titan ävcn }iroppens kör'telverk-
samhet och omgivningcns temperatur
inverkar på energiförbntkningen.

Ett kapitel som vi tycker låter sär-
skilt lockande är >>Dagens sallad>>,
där det ges enkla råd och anvisnin-
gar om hur olil<a slag av grönsaker
l<an koinbineras på bästa sätt. Och
så slås det förstås ett stort slag för
allt vad kryddgrönt heter 

- 
persilja,

dill, gräslök och krasse. För en påse
kryddkrassefrö som kostar ungefär
30 öre får man en 5-6 livadratdeci-
meter fin krassematta. Nyttigt och
gott och sarntidigt en trevlig dekora-
tion på matbordet.

Kursen soin rekvireras direkt från
Brevskolan, Stockholm 15, kostar i
brevcirkel 9 kr. per medlem.

Öara lusligo untgqr
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J.rllnpare i knrsstygn

T
It

J a, varför inte redan nu sy en jul-
löpare. Korsstygn är lätt att sy och
kanske flera i familjen kan hjäl-
pa till. Som allmän regel kan sägas
att korsstygn bör sys på tuskaftstgg,
som är så grovt att trådarna kan
räknas. Och man syr med hjälp av
dessa och inte av påritade mönster.
I annat fall användes stramalj, t. ex.
vid märkning.

Pepparkaksranden här bredvid
placeras mitt på en remsa, 20 cm
bred, av halvblekt s. k. dalalinne,
som har omkring 8 trådar på centi-

En anteri,kansk modell för kontors-
bruk 

- 
ui,sst iir den praktisk oclt,

uacker och ldtt att hå,lla frtisch,.
Viistkltinni,ngen blir uisst alrlrig

omoilern!

rnetern. Använder ni shollinne nr 1,

blir mönstret något större, beroendc
på den något glesare kvaliteten.

Ni broderar med lingarn 16/2. Rin-
garna betecknar en ljusröd färg,
kryssen mörkröd. Andra färgsam-
mansättningar kan göras, t. ex. blått-
grönt, mörkblått-rött, två gröna fär-
ger o. s. v.

Stygnen sys över tuå, trädar. Och
understygnet från vänster till höger

- 
och håll den stilen i fortsättnin-

gen i Arbetet avslutas med en fåll på
knappt 1 cm bredd. Vik den trådrakt.

Stjärnorna härovan hade vi tänkt
oss placerade på en festremsa eller
fyrkantig' ciuk. Sy med ljust vitt-
gr'ått garn på kulört hotten, för'-
slagsvis rött, blått eller grönt.

Startar ni ntt så l<anske ni fram
i november kan lägga in en nyprcs-
sad festremsa i linncskåpet för att
tas fram någon gång i jul. Men dit
har vi ju långt kvar än. Karin

I T, . T
sok Lrg inlormuttan
DEKI-,ARATION-

I \ i brukar vä1 hålla utkik efter
märket härovan när ni köper nytt1'
D-märket är inregistrcrat av \/DN,
Varudeklarationsnämnden, som är ctt
samarbetsorgan för konsutnenter,
handel och producenter'. Märkct får
endast användas av sådana förctag
som förbundit sig att göra cleklaratio-
ner på av nämnden fastställt sätt.

VDN betonar ofta att man måstc
ha klart för sig

att D-deklarationerna b:rra garan-
terar de fakta son står i s'iälva de-
klarationen;

att D-deklarerade varor rcgclbun-
det hontrolleras av VDN.

Man måste också veta att det kan
förekomma D-deklarationcr på alla
slags kvaliteter, både enkla och ex-
klusiva. D-deklarationen betyder allt-

så inte hög kvaiitct i och för' sig. Den
garanterar endast vissa angivna kva-
litetsegenskaper. Dåi.r'för är' det vik-
tigt att noga läsa tcxtcn i deklara-
tionsrutan.

f,IUfi SI(A N[AT'I'OR, SKö'I'AS ?

I VDN:s informationshäfte nr 5,

som handlar om rnattor hittar vi någ-
ra goda. råd för hnr mattor sha skö-
tas.

Erfarenheterna har lärt att många
mattor går en för tidig undergång
till mötes därför att dc rengörs fcl-
alitigt. En ny rnatta sl<a hclst inte
darnmsugas eller piskas under dc för-
sta månadcrna. Dct räcker mycket
väl, om man dagligen lätt sopar av
den med en mjuk borste. Hos mattor
med lugg lösgörs nänrligen rrnder dc

l3



€n uother trnh[t;rrer

ILedan på vårkanten började mo-
dekåsöserna prata höstmode och
spådde oss kjolar som inte doldc knä-
na och en långsträckthet i silhuetten
som kom oss små och rundlagda att
befara det värsta. Men svensk kon-
fektion är gudskelov förnuftig, där-
om vittnar de här tre söta modeller-

En rerklily önsltent,odell ach, intc bura
för de purlLnge, cir clen hiir rackru
cnsentblt:n : kjol, tttattTtd,bht,s c.tch, jac-
I;a,. Oclt, t:isst kan rtta,n ta kjolen en
aning ltingre onL nte,n ltar kontntit

öuer den förstct u,ngdomr:m . . .

klokt att låta någon kemisk tvätt-
anstalt ta hand om starkt nedsmnt-
sade och fläckade mattor'.

Man bör undvika att skjuta eller
clra bord, stolar eller andra möbler
på mattorna.

Bona inte golvet under mattorna
för kraftigt. Bonvaxet kan förorsaka
bcsvärliga fläckar.

Om man skakar småmattor för
kraftigt förstör man dem.

na. Alla tre kommer från CITY-
MODELLER. Den längst t. h. är en
ungdomlig vardagsklänning med den
nya moderata kjolvidden. Den har
något frånstående krage och deko-
rativ rnotvecksplatta fram. Modellen
finns i en behaglig flanellkvalitet i
bl. a. Ijus nutriabrunt, maximrött
och kungsblått. Prisct är c:a 89 kr.

Nedan en verkligt söt och trivsam
tredelat ensemble i formfast we-
venitjersey. Den finns i I aktuella
färger, har snäv, helfodrad kjol, rak
ntanpåblus med kort ärm och dub-
belknäppt jacka. Pris c:a 158 kr.

Längst ned t. v. cn mera festlig
klänning i den så moderna mönstra-
de bomullssammeten, kantad med
enfärgade grosgrainband runt ärmar
och kjolfåll. Modellen år tvådelad
och blusen i skjortmodell kan alltså
användas mot cnfärgad kjol liksom
kjolen mot enfärgad top. Finns i vin-
terns aktueila modefärger och kos-
tar c:a 118 kr'.

Foto: Btig Grzp

första månadcrna en del ullpartiklar',
som under tillvcrkningens gång fnst-
nat i vtan, s. k, sl<ärull. Man säger
att mattorna :>luggar,>. Det märks
natnrligtvis mest på mattor med hög
lugg.

När mattan använts någon tid,
upphör >luggningen> av sig själv.
Sedan kan matt.an utan fara damm-
sugas en ä två gångei' i vcckan. Sc
till att dammsugningen alltid sker
m e d luggen - aldrig motluggs, och
att dammsug'arens munstycke är fel-
fritt. Med alltför intensiv dammsug-
ning riskerar man att förstöra mat-
tans lugg.

Om man vill piska mattorna, ska
nran använda en bred. ciastisk felfri
n-rattpiskare. Mattorna rnåste alltid
piskas från undersidan. Efter pisk-
ningen borstas mattan längs luggcn
på översidan.

n{an kan själv rcngöra mattorna.
Man gnider dem i luggens riktning
med en trasa, indränkt i ett fettlösan-
cle rengöringsmedci. t. ex, varno-
lcn eller dilutin. Däremot är dct
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I åfängt hal vi rrtc pa skärgardsön
försökt odla dill, persiija och ring-
biommor'. Ingcndera delen trivs på
den lilla barrskogstomten trots ivriga
för'sök med pulvriserad hönsgödsel -

dct ska vara så bra påstäs dct -- och
oinsorgsfuil vaitning. Persilj:in och
dillen ids intc cns sticka upp näs:rn
och ringblornmorna blir taniga stjäl-
kar med blomknoppar som aldrig
öppnar sej. Men fråga om ogräsct
trivs ! På en vecka hinner otaliga
ogräsarter kila upp genom flcra käi'-
ror sand och grus på vår liila pro-
inenadstig tiil hernlighuset. Och röt-
ter har de som hånflinar åt cns an-
strängningar'. Så hämtar man spa,den
och ger inte npp förrän varje lottråd
är borta, tror man . . . Nästa vccl<:r
prunkar grusgången grön igen. ..

Hans ScherJ'ig:
IDEALISTER
Ett satiriskt avslöjande av
miinskliga svagheter och las-
ter, av hyckleri och egoism.
En rolig bok.
Ilar kostat hft. B:50. Nu endasf
5:-.

Andrea Andreen:
KAROLINA WIDtrRSTRÖM
Sveriges första kvinnliga läka-
re. En intressant bok om en
stor pioniär'giilning.
Har kostat hft. 8:50. Nu endast
5:_-.

Jag kom att tänka på det där när'
jag i tidningen Vi lästc cn eri'tikel
om skadlig mytbildning. För'fattarcn,
H. Sohlenius, erinral' orn hur urgam-
la föreställningar med traclitionens
makt lever kvar genom århundraden.
Det h..iälper inte att verklighetcn ve-
derlagt dem, de lcver ändå vidare och
blir då underlag för en ,irytbildning'
som sLäller till trasscl och besvär'och
ofta är rent skadlig. Bland rnängd'-:n
av dessa rnytbildningar är det en soil
artikelförfattaren går' tillrätta rncd:

>>En sådan mytbildning, som tycks
ha ett mycket segt liv hal givit
upphov till myten om att kvinnan i
begåvningshänseende skulle vara
olik mannen, och på grundval av
denna myt har man alltså }<ommit
fram till att vissa yrken inte passar
för kvinnor och att vissa studieäin-
nen är otillgängliga för det kvinnli-
ga psyket. Vad det förstnärnnda be-
träffar behöver vi ju bara crinr:r
oss dcn upprör'da debatten för nå-
gon tid seclan om kvinnans bchörig-
het att utöva pr'ästkallct. Den stri-
clen blev jn ovanligt segslitcn,
starkt förankrad som den är'i reli-
giösa, urgamla förestäliningar, som
i ovanligt hög grad har rnvtbildnin-
gens karaktär. Men det finns också
:rndra yrken soln alltjämt anses
>>opassande>> för' kvinnor med hän-
visning till kvinnans speciclla ut-
rustning på det intellektnella om-
rådet. Ifur många kvinnliga ma-
skiningcnjörer har vi excmpelvis i
värt land och i västerlandet över
huvlid tagct ? I Ryssland, som jrr

REKVISITIONSBLANKETT
sändes titi SKV, Norrtullsgatan 5, Llz tr., Stockholm Va.

Sänd mot postförskott:

ex. KAMRATER UTAN FANA .. ä kr 8:50

ex. IDEALISTER

ex. KAROLINA WIDERSTRÖM

CX. VÄR VID SYDKINESISKA SJÖN, hft.

CX. VÄR VID SYDKINESISKA SJÖN, iNb.

NAMN:

ADRESS:

POSTADRESS:

intc bchör,cr skämmas när' rlet gäi-
lcr rii<cdontcii av mytcr, tyctr<s tnlin
emellertid val'a ganska bcfriad trLrn
den häl' mytcn, och dtirfrjt' har o:k-
så Sovjetunionen ctt stolt antal
skickliga kvinnliga ingcnjör'er. Att
d:tta i hög grad har påskvndat cien
tekniska i-rtvecklingcu i dctta land
och i<nappat in på dot {cirspr'ång
so,n cxcmpelvis Arncrikl h2r, är
: ämligen uppenbart. NIcn vi ocllar
clcn gamla nryten att hvinnor kan
inte med framgång str-rdera matc-
rnatik och då kan de natltrligtvis
inte heiler bli ingenjörer'.

I fortsättningen fastslår artikcl-
författaren att det förhållandet att
det är' mycket få flickor hos oss som
studcrar n'ratematik eller få kvinnor'
som ger sig på ämnet nationalekono-

ini i sLudiecirklarna intc hal sin
grund i något biologiskt faktum. Det
är den gamla rnytbild:ingen som spö-
kar här - den har inte bara påverkat
r-nännens syn på kvinnan utan även
kvinnans syn på sig själv,

Nej, ogräs är inte lätt att utrota,
cl:t irar scga r'öttcr'. Cch det ogräs
!rom gror i inänniskol'nas hjär'nor:
tr:rditionsbundna föreställningar som
livet självt vederlagt 

- 
det ogräsct

är likt det som i bondens ål<rar och
sommarstugans grusgångar tycks
utmstat med sju liv. i\tot dct senare
gisslet finns det dock vissa utrot-
ningsmedel. lWot den seglivadc myten

Höstkvällar laskv aIIar

Ta del av Vi Kvinnors förmånserbjudande.

Köo höstböckerna nu!

Maj Llirdman:
KAMRATtrR UTAN FANA
En levandc varm skildring om
ctt ungt äktenskap i svår tid.
Hai- l<ostat inb. 17:50. Nu en-
dast 8:50.

John Takman:
VÄR VID SYDKINESISKA
SJÖN
En levande och intressant
skildring frrin en resa i Viet-
nam och Kina virren 1958. Se
recension i denna tidning. Vi
Kvinnors läsare erhäller boken
med författarens dedikation.
Hft. 6:50, inb. 9;25.
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EQNA SIDOR

mirne som dyker upp efter dagens
strålande solsken; då uppenbarar sej
i sena kvällen också Bummi, rymma-
ren, vid den husliga horisonten. Han

"haltar" på höger bakben - för Bum-
mi är själv en stor skådespelare
han nhostarrt och >>nyser>>, han är
smutsig upp över öronen och ofta är
han försedd med nya ärofulla ärr och
naturligtvis genomvåt, en bild av
elände och på samma gång hjälte-
mod.

Och när hans vän, skådesPelaren
Pons, med bister stämma frågar: "Var
har du varit nu igen, du skabbiga
odjur, du randiga kräk?-, då sätter
Bummi sej på bakdelen och sträcker
(något som han annars inte gör ens
för en hel leverkorv!) sin lätt böjda
tass i luften och blinkar åt sin vän
som om han ville säga: Låt nu udda
vara jåimt, Peter; räck mej din tass,
vi är ju vänner!

{<

Men den htir gången - det är tidigt
på våren - d.r saken mycket allvarlig.
Sedan Bummi försvann har redan fyra
dagar frirflutit och ännu märks inga
tecken till att han tänker återvända.
Peter Pons. som haft obehagligheter
på teatern, mumlar medan han håg-
löst petar i potatismoset på sin tallrik:
-Fördömda hundfångare - säkert har
dom gjort panerad schnitzel av ho-
nom.>> Tant Annemarie snYter sej i
sin näsdttl< och försvinner. Peter läter
maten stå och går ut. Pti kvällen
strövar han runt kvarteren. Han sät-
ter fingrarna i munnen och visslar
gällt, men inte ens det förmår locka
fram Bummi den här gången.

Bummi är och förblir borta.
Mera siillan hiinder det att Bummi

beger sej till j rirnvägsstationen. FIän-
der det så är det för att han ska
frjlja någon bekant dit. Men just den
här veckan som vi talar om hände
det. Och så hände det att han träf-
fade den stora släthåriga slaktarhun-
den Pluto, det högfärdiga fläskberget.
Så ofta Pluto träffar Bummi behand-
lar han den lille pinschern som om
han vore luft. Inte heller i dag gör
han minsta antydan till en svansvift-
ning medan Bummi, trots all tidigare
ringaktning från den store Plutos si-
da, hälsar honom med en artig vift-
ning på sin lilla svanstipp. Men fast

iiten vet Bummi att förskaffa sej
respekt. Med ett språng hoppar han
upp på det grova fläskberget, river
upp en flik i dess högra öra och in-
nan Pluto med ett vilt skri hinner
str-rrta sej över honom har han för-
svunnit genom en springa i staketet.

Bummi stryker nu genom några tät-
bevuxna trädgårdsterasser och slickar
daggen från det ännu friska gräset.
Han vill till järnvägsstationen för att
ta sej en titt på tågen och på de
resande.

Då f år han plötsligt höra ett för-
färligt väsande. En stor grå katta
med svarta ränder över ryggen sitter
beredd tiII språng mitt framför honom
med hotfullt krökt rygg. Bummi viil
inte gärna ha något med katter att
göra. Katter är oberäkneliga. Ofta
händer det att de flyr upp i något
träd när han skäller; en annan gång
gör de sej kampberedda, och nästa
gå-ng låtsas de bara, väser rasande
för att sedan ta ett språng upp på
närmsta mur, där de sätter sej att
putsa ansiktet och ögonen.

När Bummi plötsligt ser den stora
svartstrimmiga kattan framför sej
vet han inte till vilken av de tre
klasserna denna dovt väsande ska-
pelse hör. Hotfullt morrande tar han
på firrsök ett steg framåt. Katten
viker inte tillbaka. Har man sett på
makenl Bummi är en hjälte. Han har
bitit sönder örat på den starka slak-
tarhunden, det förpliktigar. Alltså går
han lös på katten. Hon kastar sej upp
i ett språng - men inte upp på träd-
gårdsmuren utan direkt upp på Bum-
mis rygg. Och innan Bummi hinner
tänka sej om får han en hel serie
vassa örfilar av de klobeväpnade tas-
sarna. Så tapper han är börjar Bum-
mi tjuta; han hoppar rakt upp i lttf-
ten, han försöker begrava huvudet i
marken, han springer; men de vassa
klorna släpper inte sitt byte. Nu rusar
Bummi ylande genom trädgården fram
till huset.

I detta ögonblick kommer en äldre
herre nerför trappan, det är pensio-
nären Klippfisk, Bummis räddare. När
han ser den lilla pinschern i sådan

BUMMI,
&nn lill" rqtnwrq,,'en,

ummi är en grirvit str'ävhiii'ig
pinscher med brunröd nos. Han är
känslig som en flicka om våren ocir
hård som stenkol. Han är för'drömd
som en poet och djärv och kaliblodig
som en rövare - nitr det gtiller att
nå friheten. Med frihet menar Bummi
att byta ut matskålen och den mj u-
ka korgen mot gatans osäkerhet, den
kalla blåsten vid sjön och skogen, där
sannerligen inga korvar dinglar från
trriden, det vill säga att byta ut den
vaniiga bekväma miljön mot en myc-
ket hårdare och ofta fullkomligt obe-
kant omgivning.

Som sagt, Bummi illskar friheten
över allt annat. Han hal fiirblivit ett
naturbarn, hur många av hans fijt'-
fäder som än m:i ha lagt sina strriv-
hirriga huvuden pii de rnjuka kuddarna
i professorernas och kansliliidens vå-
nlngar. Kanske utgör Br.rmmi ctt un-
dantag bland viila dagars striivhtiriga
pinscher', ett iiterfall till det vilda
livet. I varje fall svälter och fryser
han gärna tre dagar ti rad bara han
kan få driva omkring i ft'ihet. Il.rn
drar sig inte f irr att flera gånger i
mir.nadcn bedri.rva sin husse - rättare
sagt sin våin, skitdespelaren Petel
Pons, som han iir varrnt flistad vid --
genom att vafa borta flera dagar i
sträck. Men när Bummi tiilfredsställt
sin frihetsliingtan i tre, fyra dagar,
då dyker Petel Pons ansikte ater upp
vid hans hundhorisont som den milda

om kvinnans intellektuella unclel'läg-
senhet finns det bara ett ltnivcrsal-
medcl: dct levandc cxcmplct på hcri-
nes jämbördighet. Sohienitts visar
på det i sin artikel när han omnäm-
ncr htir Sovjetr.uionen har ett stort
antal skicl<liga hvinnliga ingenjörer.
Han kunde tillagt att vid Mosl<va-
nniversitetet finns det 27 kvinnliga
professorer och 155 kvinnliga docen-
ter, för att ta ett annat exenpel. Så

visst duger kvinnans hjärna om den

- 
och rnannens ! 

- 
befrias från ur-

gamla föreställningar och ilyter.
Elisabet
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nöd grips han av medlidande och vle-
de; han tar ett stadigt tag i sin käpp
av svart ebenholz med silverkrycka
och slår med all kraft mot den blod-
törstiga katten på Bummis rygg. Men
antingen hade den gamle mannen inte
siktat ordentligt eller också var katten
kvickare... i varje fall sitter katten
redan på trädgtirdsmttren när käppcn
susar ner på Bummis rygg och eben-
holzen bryts av pti mitten. Men Bum-
mi som också i fredstilistånd avskyr
folk som bär käpp hoppar utom sej
av ilska på sin >'räddare" och river
en stor bit ur hans byxben. Nu ropaf
pensionären Ktippfisk hjärtslitande:
-Hjälp! En galen hund! Polis!

Bummi. som ser halva kåippen och
en bit av herr Klippfisks byxor iigga
på marken, är genast klar över att
han utfört tillräckligt med hjältedåd
för i dag; han slinker alltså undan i
buskarna så fort han kan. Dii hör han
plötsligt en viskande röst: "Skyndadej, min lille hjälte, följ med mejl
Var inte rädd!- Den stora kattan
springer framfijr honom.

ry

Och Bummi följer hcnne; här i snå-
ren är hon den enda han känner.
De kilar genom två trädgårdsstaket
och sedan över en stor grönsaksträd-
gård; därpå slinker kattan in i ett
träskjul, där det är ganska skumt.
Här sätter sej detta otäcka svartstrim-
miga våisen på en upp och nervtind
korg och begynner spinna lättjefullt
medan hennes gröna ögon glimmal
mystiskt i halvdunklet. -Frirst och
främst hjärtligt tack, min lilla gii-
påare", sa kattdjuret, -att du - om
också inte frivilligt - tog emot pryg-
let i mitt ställe. Ett sånt slag hade
l<anske knäckt ryggraden på mej.-

"Och du tror kanske att min rygg
är av järn?- knorrade Bummi.

"Kom lite niirmare, min lille hjälte-,
läspade kattan lite hånfullt f ast hon
själv inte var större än Bummi,
"rr€d min tass ska jag stryka bort det
onda".

Bummi vek förskräckt tillbaka.
-Tack så mycket!" sä han. Hans an-
sikte brände ännu som e1d efter
kattens klor.

-O, iag kan också vara snä11", vis-
kade katten, -i ag heter nämligen
Mimmi, Mimmi Sammetstass, och vad
heter du?-

Bummi känner sej sällsam till mods.
Skall han väsa eller vifta med svan-
sen? Slutligen brttmmar han: "Bummiär milt namn, Bummi.*

-Ett vackert och intressant nåtrlrl . . .>,

säger kattan Mimmi smickrande och
giider smidigt ner från korgen.

"Bummi, det betyder säkert hos err:

hjrilte! Jag såg hur modigt du rök pri
Pluto, den stora slaktarhunden. Det
var beundransvärt! Och så mycl<et
skråmor och ärr du har, min tappre
vän!" Och så strök hon Bummi, som
stod där hjälplös över så mycket be-
röm, mjukt över huvudet och ryggen
med tassen allt under det hon ]ät höra
ett spinnande läte.

Nu var Bummi tvungen att berätta
för sin väninna om alla sina hjrilte-
dåd, vilket han tyckte mycket om.

Men här visade det sej att Bummr
besitter en överväldigande fantasi;
ty för att ha utfört alla de stordåd
han berättade om måste han redan
vara över 90 iir gammal. Och lika
mästerligt som Bummi förstår att be-
rätta lika miisterligt förstår Mimmi
att lyssna. Endast en gång emellanåt
avbryter hon vännen med beundrande
utrop: "Det är ju fantastiskt! - Och
du lever ännu, min tappre lille pin-
scher?" Men sii förklarar hon plöts-
ligt: "Nog för den här gångenl Min
mage säger mej att det rir middagl
I{om sii går vi in!-

"IVlen jag kan väl inte . . ."
-När jag säger det sä kan dul- för-

i<larade Mimmi. Här bredvid är kö-
ket; där står mitt miölkfat och min
matskril; det räcker till oss bägge.-

*

I detta ögonblick hördes ett jubel-
rop friin dörren. Lotte och Lothar,
butrksägarinnans barn, hade upptäcl<t
Bummi. "En sån söt, vit spets!" ro-
pade den femäriga Lotie och ville
genast krama Bummi. Men Bummi
biirjade morra, dels därför att han
hyste ett sunt misstroende mot barn
fiir att de alltid skulle dra i honom
och krama honom, dels också för att
det frjr en äkta pinscher är en svrir
fr)rolämpning att bli tagen för en
spets.

Lothar plockade f ram sin leksaks-
vagn och nu blev Bummi, efter att
försiktigt ha mutats med en korvskiva,
bunden som en häst framfrir vagnen.
Barnen jublade av förtjusning vid an-
blicken av hur deras "häst" drog vag-
nen. Men det räckte inte med det.
Efter att den lilla Lotte vunnit f ör-
troende för hunden drog hon på ho-
nom den stora dockan Bertas kläder
och huva och lade honom i docksän-

gen. Naturiigtvis välte Bummi genast
sängen och sprang i sin komiska
dockkostym över stolar och bord tills
han hamnade mitt uppe i en väldig
träkruka där en stor palm växte. I
sitt upprörda tillstånd lyf te han pl
benet och lämnade sitt visitkort pir
palmstammen.

I detta ögonblick inträdde pappa
Fritz Flasche i rummet. Han ställde
till ett så förfärligt oväsen för det
ofrämmande hundkräkets- skttll att
mamma Flasche kom störtande från
butiken; hon stäilde sej genast skyd-
dande framför "det bedårande lilla
djuret- och de gråtande barnen, vi-
sade segerrikt tillbaka pappa Flasches
angrepp och befriade den fuilständigt
hjäIplöse Bummi ur hans dockkostym.

Bummi viftade tacksamt med sin
Iilla svanstipp och slickade sin räd-
darinnas händer. "En sån rar liten
hund! Ett sånt klokt djurl- berömde
hon Bummi och klappade honom. Vid
bordet satt sedan Bummi precis sorn
en medlem av familjen bredvid kat-
tan Mimmi och det var inte de sämsta
bitarna barnen stoppade åt honom.

*

Men i pappa Flasche som kände sej
åsidosatt kokade under tiden den så-
rade fåfängan. Han som brukade be-
rätta hur han enbart med sin "hypno-tiska blick- tämjde de vildaste hun-
dar kom plritsligt på tanken att prii-
va sina krafter pii Bummi. Han satte
Bummi bredvid sej på stolen och stir-
rade stint och med vitt uppspärrade
ögon in i hans pinscheransikte. Bum-
mi fann det skrattretande. Men efter-
som han inte rinskade strid viinde hen
helt enkelt bort huvudet. Pappa Flas-
che, som hade allas cigon riktade pii
sej, vred Bummis huvud mot sej igen,
lade en bit stek framfc)r nosen pii
honom och befalide med viit rullande
ögon och gravdjup stämma: -Det äter
hunden inte! Det rir förbjudet för

-'-:'I
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hunden!- Bummi som tyckte att den
håir ointressanta Ieken pågått iänge
nog, ville snappa ät sej köttbiten; men
dh for pappa Flasches hand fram -och Bummis tiinder hamnadc i denna
hand.

Fat och kat'otter rullade om var-
andra nrir pappa Flasche störtade upp
fran bordet och skrek som om han
ftitt kniven i sej: "I{unden har rabiesl
l{an bet mej! Ring efter en doktorl*

Barnen gråit. Mamma Flasche sa
iugnt till sin man: -Tänk plt barnen
och ta dej samman! Det är inte alls
s:i f ai'ligtl-

-Inte ails farligt?l- stönade pappa
Fiasche medan han vecklade in de
bitna f ingrarna i ett hörn av bord-
duken. -Jag krinnel mej som om jag
skulle drj . . ." Därvid vtinde han ttt
och in pti ögonen och stötte fi'am någ-
r. a underliga ljud. Då telefonerade
mamma Flasche verkligen efter dok-
torn.

*

Undel detta tumult hade Bummi ocit
Mimmi. kattan, hastigt lämnat huset.

-Där stiillde du till en skön histo-
ria. min lille vän-, sa Mimmi när de
slank igenom staketet. Men Bummi
svarade: -Vid mitt skägg, en san lyc-
ka att vi åter tir fria-!

Nu liingtade Bummi efter ett bad.
Han ville till sjcin. Mimmi fann dei
kusligt. Hittills hade hon aldrig varit
bortom synh:'rll frtin huset. Men när
Bummi skildrar för henne sjöstran-
dens sk<inhet med den silverglänsande
sanden. de urgamla knotiga pilarna
som hringer lingt utöver vattnet och
de glittrande fiskstimmen, dti anför-
tror hon sej åt kamraten och följet'
med. Nu är det Bummi som är anfci-
rare. Han känner minsta smyghäl i
staket och taggtrådsstängsel. Så strö-
vade de genom ett dussin trädgårdar"
utan att komma i beröring med gatan
och fortsatt: ijvel rrl j ukt sluttande
iingar och sanddyner. Sa var d: fram-
me vid slln.

-Vackert?" frågade Bummi stolt sin
väninna.

-Underbart vackert. min lille våinl-
sa Mimmi.

Nu fiirde Bummi katten ut på en
trribro som stråickte sej lirngt ut i
vattnet. Mimmi ktinner sej inte behag-
Iig till mocls. katterna rir som bekant
riidda för vatten. Men Bummi gär
som en hjtlltc iinda ut till kanten av
bryggan och - plaskl - är han med
ett enda väldigt spr-ång ute i. vattnet
så det st;inker kring honom. Mimmi
utstöter ett sl<rik. Var skall hon lit
tag i hjiilp?

Men ö,gonblicket efterrrt hör hon
Bummis muntra röst: Det är härligtl
ViIl du inte komma ut. Mimmi?*

Som en liten propellerbttt rcjr sej
Bummi därute i vattnet; blixtsnabbt
paddlar hans tassar och den lilla
svansstumpen styr. Nu klättt'ar han i
land och skakar vattnet ur piilsen sa
det ser ut som om det regnade dia-
manter i solskenet.

"O, du min hjåiltel- stiger Mimmi
beundrande.

Nu föreslal Bummi att Mimmi, när
hon inte viil simma. åtminstono ska

r8

hänga sin yviga svans över vattnet
och fiska med den. Men Mimmi tYc-
ker att ocksri det är kusligt; hur lätt
kan inte i strillet för en fisk en krab-
ba nappa och knipsa av svansen med
sina klorl

-Nii, s;i går vi till skogen dål- sä-
ger Bummi. Pii vägen rullar han sej
i sanden. Men Mimmi tycker det är
för varmt. I ett huj klättrar hon upp
i en tall, ända upp tili kronan, där
börjar hon gunga på en tunn gren, så
Bummi varje ögonblick tror att gre-
nen skali brista och Mimmi falla hu-
vudstupa ner på marken. "Kom nerl
Jag står inte ut med att se På det!"
ropar han. Men Mimmi gungar ända
våldsammare. Dii - 

grenen är verk-
ligen avbruten och Mimmi susar ge-
nom luften ner på en stadigare
gren, där hon börjar gunga igen.

"Jåg får hjärtslag!- tjuter Bummi.
Men Mimmi har redan klättrat ner.
Sedan strövar de båda genom sko-

gen, där björkarna och granarna lu-
tar huvudena mot varandra och starr-
grtiset viskar med de rosafärgade ge-
ranierna och vildkaninerna har sina
underjordiska hålor. När Bummr
ptötsligt gräver ner sej ända till brös-
tet i en sådan håla tror Mimmi att
han blivit vansinnig; med all kraft
drar hon honom i bakbenen så han
kommer ut och medan hon med tunga
och tass tvättar hans Ieriga ansikte
rent säger hon: "Du store tid, kallar
du det för ett fritt liv?*

Bummi är upprörd och vill svara
något; men han är klar över att kat-
ten Mimmi trots all sin tillgivenhet
f<ir honom ändå aldrig kommer att
kunna förstii honom.

Det är synd, det är verkligen synd.
Dii frtigar plötsligt Mimmi: "Vad är

det för ett Ijus som lyser därborta?*
-Det är ett hus," säger Bummi.
-Vi går och tittar på detl* föreslar

Mimmi.
Det är skirdespelaren Peter Pons

hus, Bummis hem. Bummi är förvtt-
nad över att se att där ännu är ljust
i ijvre våningen; han ber Mimmi
klättra upp i björken och kika in för
att se vad som står på. Mimmi rap-
porterar att en man sitter där vid ett
bord. det ser ttt som om han somnat
in över ett papper. Mimmi tyckte sel
se att bläcket pli papperet suddats ut

kanske hade han gråtit? Då strir
dc.t klart för Bummi att han varit
borta allt för länge och glömt sin vän
Peter.

"Aldrig har jag sett Peter grrrta
förr-, säger han, "fian är min vän och
nu måste jag hem till honom; förlåt
mej, Mimmi, att jag måste ta farväl
av dej".

-Ha det sri gott, min lille vänl- sä-
ger Mimmi och stryker honom ijmt
över huvudet.

Under Peters fönster sitter Bummi
och gnäller svagt. Genast öppnas
fönstret.

"Bummi?"
Resten av natten sitter Peter Pons

och Bummi och pratar. Bummi fiir
veta att Peter misslyckats med en roll
och sedan inte fått något nytt arbete
utan dragit sej titlbaka och inte vel;lt
tala med någon människa, därför att

han skämdes, och fiir en människa
som Peter åir det viirre än döden.
Ailt det där hade Peter skrivit på
papperet till avsked, därför att han
inte kunde såiga det till någon. Men tili
sin lille kloke vän Bummi kan han
säga det, diirför att Bummi ocksir vet
vad sorg och bekymmer är, den där'
sorgen som han erfar när han blivit
fastbunden vid köksbordsbenet ocir
frånstulen sin frihet. . .

Bummi lägger: som vanligt framtas-
sarna p:i Peters axlar och trycker sin
fuktiga nos mot hans ena ijra. Men
vad han sa till sin vän är det ingen
som vet.

Samma morgon skyndar sej Peter
till teatern och kräver energiskt att
få en ny roll. Det får han, en nY in-
tressant roll som han genast fördju-
par sej i så energiskt att han varken
ser eller hör de närmaste veckorna'

*

Också Bummi iiteruPPtar sin roll,
sin gamla roll alltså. Redan nästa dag
är rymmaren försvunnen igen' Men
denna gång strövar han inte i rikt-
ning mot järnvägsstationen inte heller
i den riktning där Mimmi Sammets-
tass bor. I stället rusar han rakt bort
till skogen, dit där han i full frihet
kan gå sina egna vägar bland åldriga
granar och ekar, mellan slånsnår och
enbuskar och det gula starrgräset.

Smörffri förlossning . . .

Forts. fr. sid.. 9

terskor. De fick bråttom. En stark
Iampa tändes, bakom den någonstans
i hörnet skymtade jag mitt barns far.
Innan jag fick krysta kände jag mig
lite ängslig och sa till honorn: gär
det galet den här gången också så tat'
vi ctt fosterbarn . . . Men scdan var
clet fär'digt och krystningarna kom.
Jag var ju så gott som r-rtvilacl för
jag hade inte spänt rnig. Jag kändc
mig stark, tog ett fast grePP i säng-
stödet och krystade av alla hrafter,
och det var inte litct det. På det sät-
tct! utbrast barnmorskan mcd gillan-
de. Nästa gång fick jag krYsta bara
lite försiktigt och då känds jag hur
något varmt glccl ifr'ån mig. Det
gjorde inte alls ont, så jag var så för-
vånad när iag fick hör'a ett sPätb

s}<rik. Det hela var över! Jag som

hört att dct sista var det svåraste,
men det här var ju ingenting! Jag
hörde barnmorskan ropa att >den här
väger minst 4 kilo>. Sedan fick jag
se den ljuvligaste ungen i världen,
lagom r'öd, slät och svarthårig. Väl-
hommen älskling, viskadc jag till ho-
nom och kände mig lycklig som ald-
rig förr i mitt liv.

Barnmorskan sade sedan att hon
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KORSORD NR 7 LODRÄTA ORD
1. Prakt.
2. Färdig.
3. Simpelt.
4. Börjar nätterna bli nu.
5. Berg och flicka.
6. Hoppas vi fredens krafter ska

göra.
7. Håller reda på sytråden.
B. Samstämd.
9. Om den ön Eric Lundqvist

taiat och skrivit mycket.
10. Den tillämpas tyvärr dnnu av

mången uppfostrare.
t+.
17.
20.
22.
23.
21.
25.
26.
28.
29.
32.
.)ö.
36.
4]..
42.

43.
44.
45.
46.
47.

Slag.
Bör man söka hålla ifrån sej.
Farniljenamn.
Lappar.
Något sorgligt och skakandc.
En liten ettrig en.
Bör man vara heter det i visan.
Snabba men också fälla.
Resultat av finare petgöra.
Tal.
Ett slags avbilder.
Bruk.
Hotar kärnvapnen med.
Gångart.
Har skomakaren gjort många
gånger.
Slingrar sig.
Bör skorna.
Vore lögn att säga att hyrorna är.
Spelas.
Ofta hårt jobb att rätta sådan.
Flicknamn.
Är inte detsamma som rätt.
Ljuspunkt i öknen.

*

49.
50.
53.VÅGRÄTA ORD

1. Besvärligt för sjöfarande om den
är dålig.

4. Gör den närsynte.
8. Marsflicka.

11. Brukar skavankerna bli.
L2. Uttryck för generositet.
13. Om blånande sådana läser man

ibland.
15. I(an vara både söt. salt och

ättikssur.
16. Gör barn sig ofta.
18. Också ett bränsle.
19. Varje sådan har sina morallagar.
21. Misstänkte eller trodde.
22. Motsatsen till frid.
24. Råkats.
27. Brukar grisen göra.
30. Ådra.
31. Förlora.
34. Amerikanens bensin.

35. I(ommer både den ljusa och den
mörka hårprakten så småningom
att göra.

37. Träslag.
38. Var väl era semesterveckor 1959.
39. Skifta färg.
40. F'licknamn.
42. Den är allt bra söt.
45. I(anske resultat av drejarens

arbete.
48. Han kallas den förste.
51. Bra att ha på sjön.
52. }{ar planet.
54. Sätts både vår och vinter.
55. Balsam.
56. Har med pengar att göra.
57. Ingen nämd och ingen glömd.
58. Har väl tjänat ut.
59. Får en att tänka på grönt.

Lösningarna skall vara oss tillhan-
da senast den 10 december. De tre
först öppnade rätta lösningarna be-
lönas med bokpris. Märk kuvertet
>>Korsord nr 7>>.

till korsord nr 5

Pristagare:

1:a pris: Kaisa Olsson, tr'örenings-
gatan 27, Kiruna C.

2:a pris: Brita Hellström, Nysä-
tersvägen 104, Trollhättan 3.

3:e pris: Ellen Karlsson, Kärrhöks-
gatan 5 A, 2 tr., Göteborg ö.

Lösn i ng

sällan varit med om en så fin och
smärtfri förlossning och att det var
ingen tvekan om att anledningen var
att jag tränat så flitigt med mödra-
gymnastik och avslappning.

Någon invåinder kanske att det var
för att jag var omföderska. Men hur'
många omföderskor har en så lätt
förlossning ? SjäIv är jag övertygad
om att det var mödragymnastiken
och den teoretiska undervisningen
som gjorde det. Jag var inte en vett-
skrämd varelse längre utan aning

om vad som skedde med mig 
- 

nu
visste jag vad som sker med ens

kropp vid en förlossning och hur man
själv ska hjälpa till. Därför vill jag
så gärna rekommendera alla blivan-
de mödrar att genomgå en sådan
kurs. Och till de andra vill jag säga,
att i stället för att skrämma blivande
mammor med beskrivningar om hur
svår förlossningen äx uppmuntra
dem att genomgå en kurs i mödra-
gymnastik.

Marita,

l9
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KUNDE FÅ!

om >>orealistiskt>>, som ett
>>makabert skämt>> har en del av
den svenska pressen betecknat
Chrusjtjovs förslag i FN:s gene-
ralförsamling om fullständig av-
rustning, genomförd under loppet
av fyra år.

Men är det icke detta vi måste
komma fram till om mänsklighe-
ten skall kunna fortleva?

I)et finns mii,nniskor som är så
hårt angripna av tankelättja att
de till frågan om krig eller fred
bara kommer med påståendet, att
>krig har alltid funnits och kom-
mer alltid att finnas>>. Men till och
med för dessa bör det väl snart
ha gått upp att vi kommit till en
punkt där varken do sjiilva eller
någon annan kan sitta på be-
kvämt avstånd och betrakta hur
människor förgör varandra. Att vi
kommit dithän a,tt det i dag gäller
allas liv.

Vad är det för makabert eller
skåi,rntsamt i att förutsätta att de
som styr länderna äntligen skulle
ha insett detta och insett det oer-
hörda ansvar som vilar på dem?
Ty vart för ka,pprustningarna om
det inte blir en ändring? De för
obevekligen till krig och under-
gång. Det rnåste alltså betraktas
som i högsta grad realistiskt, för-
slaget om nedrustning fra,m till
total avrustning.

Och tänk vad vår jord då skulle
bli annorlunda när vapenskra,rnlet
och hotet upphört! Vad mycket vi
skulle kunna få för de enorma
surnmor som nu vräks ut på rust-
ningar. Först och främst skulle vi
få en v&nnare atmosfär att leva i,
och det kan sa,nnerligen behövas.
Vi skulle kunna bygga nya sjuk-
hus och skolor, vi skulle kunna ge
forskningen det stöd den behöver
för att snabbt kunna rå på sjuk-
doma,r som i dag är ett gissel för
människorna. Och de s. k. under-
utvecklade länderna skulle på kort
tid kunna utveckla sitt eget nä-
ringsliv och höja sina folks lev-
nadsstandard - om vi bara gåve
dem några procent av alla de pen-
gar som må,n nu utan att blinka
vräker ner i krigsmaktens gap.

I dag är det fruktan som rege-
rar världen. Men om alla kunde
enAs om att a,vrUstg, - hu1 oCh på
vilket sätt kontrollen skall ske bör
man väl kunna överlåigga om och
kornrna fram till om ma,n verkli-
gen vill - då skulle sådana våildi-
ga möjligheter öppna sig för all
världens folk att vi knappast kan
göra oss föreståillning om det. En
värld i fred, en värld utan fruk-
tan. Och det är den vi alla ber om.

Britta

VANSKAP
Ttså, söta koreanska flickor kramar
on1, u&rdndra innan den ena (hon i
u,ni,form) ger si,g &u på, sin lörsta

ld,ngresa. Lycka tiil!

Analfabetismen minst

43 procent
över 215 av världens befolkning

har alltjämt inte de elementära kun-
skaperna i läsning och skri'tming,
heter det i UNESCO:s >>Basic Facts
and Figures 1958>> som publicerades
den 26 augusti. Analfabetismen upp-
skattas tlll 43-45 procent för värl-
den i sin helhet. Mest utbredd är den
i Afrika, 80-85 procent. Den lägsta
siffran noteras bl. a. för Sverige,
0 procent.

{c

llo f ll . | |

MAnga I0rKSJUK00mar
I

kan utrotas
Anmärkningsvärt goda resultat

har nåtts under de senaste 10 åren
när det gäller att bekämpa sjukdo-
mar och utvinna proteinrik föda från
billiga grödor, rapporterades det av
WIIO den 2 september till UNICEF:s
styrelse. Enligt .WHO finns det nu
goda utsikter att inte bara hålla
tillbaka utan också utrota malaria,
yaws, smittkoppor och TBC. tr'ram-
gångsrika aktioner har också gjorts
mot trakom och spetälska.

I a.z)venska l\vinnors
Vänsterförbund (SKV)

uppstod år 1931 och har utvecklats
ur föreningen X-tisinnade kvinnor,
som bildades 1914. Det bygger på
samarbete mellan olika åsiktsrikt-
ningar och har därvid alltid hävdat
sin tro på kvinnornas särskilda upp-
gift för fredens sak och sin överty-
gelse att samhället måste omdanas
till att motsvara även de kvinnliga
medborgarnas behov.

SKV är sedan maj 1946 svensk
sektion av Kvinnornas Demokratiska
Världsförbund (I<DV), som omfattar
över 200 miljoner kvinnor i 80 liin-
der. KDV och dess nationella org'a-
nisationer kämpar för att vinna och
praktiskt förverkliga kvinnornas
rättigheter: rätt att rösta och att
väljas, rätt till arbete, till lika lön
för lika arbete och till befordran;
rätt till undervisning och yrkesut-
bildning och till social trygghet för
moder och barn.

KDV och dess nationella organisa-
tioner kämpar för att tillförsäkra
alla barn ett lyckligt liv i trygghet;
undervisning och goda bostäder, häl-
sovård, sund litteratur, goda fritids-
sysselsättningar. KDV vill samla all
världens kvinnor oberoende av hem-
ort, ras och livsåskådning till försvar
av freden.
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