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naderna i medellivslängden mellan könen
ökar i de flesta länder. I Sverige var skillnaden under perioden 1936-1940 blott 1,2
år. 1960 var den 2,6 är.
:i

KOOPERATIVA FORBUNDETS SPARKASSA inbiuder från och med i höst alla
hvinnliga medlemmar i konsumtionsföre-

Nummer 7

I redo ktionskommitt6n
MAUD SUNDAVIST

initiativ möjlighet att komma i åtniutande av en förmån, som redan stora katesorier åtniuter. Enligt senaste tillgänglig.l
liifror fanns det 1960 i aktiv ålder (upp till
65 år) 1.1ZO.OOO hemmafrua..-4v gifta kvinnor förvärvsarbetar drygt en fiärdedel.

KF":s

inte utvecklats så långt att TDR:s präster
får beträda Danmarki och andra NATOländers jord. Det var den fiärde europeiska
["rkokonferensen som sålunda genomfördås oå detta märkliga sätt. För att bereda

att deltaga
i förhandlingarna hyrde man M/S Born-

även'TDR:s delegater möjlighet

holm och hämtade upp
-på dem i Malmö, varinternationellt vatefter man seglade ut
ten, där konferensen ägde rum.
i?

VACKRA INDIANKVINNOR som tros
vara ättlingar till de legendariska, amazonerna har ipptäckts i hjärtat 1Y Ucayliflodens otillgä;rgliga djungelområden

i

Peru'

Det var eä hälvmitiiär lxpedition som på-träffade en stam med hdgresta män och

kvinnor. Kvinnorna som äi långhåriga och
svartögda iagar tillsammans med männen
och de" är myicket skickliga i att h-antera pil
och båge. De tros vara ättlingar till de amazoner, som en gang beskrevs av en -spansk
uootäcktsresandä oöh

so*

amputerade hög-

,i 'brört., för att lättare kunna använda

oilbåee. Expeditionen kunde emellertid in-

i. kö-*a iillta.kligt nära stammens läger
f ör att studera kvinnornas bröst. Men i
övrigt motsvarade de beskrivningarna av

Der,

lägga'-

fram dem så att han gör

sig

rashat eller ärekränkning- Det är
konteitan av JO:s svar till ?igenarsamfun-

Itvtaig"tltt

det, som har- påtalat en sådan vägran i

Borås. Enligt JO:s mening är dock inte ras-

diskrimineringen så långt utvecklad

i

Sve-

rige att någön form -av lagstiftning mot
densamma är nödvändig.
MANNEN SLITS NER fortare än kvinnan

framgår av en utredning- föranstaltad av
livföåakringsexperter. Kvinnornas dödlighet är lägrJän männens och störst är skillnaden i öSA, Frankrike och Soviet, där den
återstående medellivslängden

förvärvsarbetar i siörre utsträckning ä!
övriga gifta kvinnor. Ungefär en trediedel
an läntit',tthållens hustrur gör en arbetsin-

för en 45-årig

kvinna överstiger männens med mera än
fem år. Denna utveckling tycks vara en
fölid av lägre motståndskraft mot "slitage"

i den -"ttlig" kroppen. Kvinnan tycks stå
ut med den modörna tidens stress bättre

än mannen. Det verkar också som om skill-

Utkommer med nio nr Per år
Prenumerotionspris Per år

som motsvarar minst halvtid eller mer utanför siälva hushållsarbetet'
Bara fem procent redovisar ingen arbetsinsats. Efteriom arbetet är oavlönat kommer
de ej med i redogörelger^n1 över. förvärvs-

Postgiro 5 13 23

goton 5,

6

kr

arbeiande kvinnor. Också inom iordbruksarbetet är tendensen den, att gränserna mel-

lan traditionellt manligt och kvinnligt arLete alltmera suddas ut på grund av den

iekniska utvecklingen och- maskinella lielnmedel, vilket kan lnnebära att det i framtiden kommer att ställas betydligt större
kit.ln på kvinnornas arbetsinsats i jordbru-

-k;;.

Ötnyttiandet av tekniska hjälpmedel
k"tt tu*tidigt frigöra kvinnorna för andra
arbetsuppgif ter.
:!

inför denna nya form av lek-språkskola'

Norrtulls-

tr., Stockholm
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I MOTALA sitter tre- och femåringar på
pluggar engelska' Det är
skolbänken och
- -sålunda har realiserats'
ABF:s planer som
Det är ännu så länge ett experiment men
oå ABF-håll är *in mycket optimistisk

1f2

SVENSKA KVINNORS

i ;o.afruket

i

per-

biwlet

Saenska Koinnors

::-

STOCKHOLM lär väl slå hyresrekord med

SERVERING KAN VAGRAS av rasskäl och
nåeon motivering behöver restaurangägaren
inö avge för en1ådan vägran, slår-JO fast'
Han bär emellertid inte därest skälen är
att han ogillar vissa raser eller folkgrup-
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VAD DET GALLER KVINNORNA i lantbrukshushållen framgår av statistik att de

de

sägenomspunna amazonerna.
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iina trygghetsproblem lösta, och menar att

har

-

VALBORG SVENSSON

h;; under året sparat minst 500 kronor
erlägger hon en grupplivsförsäkringsavgift
oä iO kronor. Det finns ännu stora grupper i folkhemmet, anser KF, som inte fått

bamexistensen mellan länderna

1964

Ansvorig utgivore:

ningarnä såväl som maka till medlem att
med gratis grupplivföröpp"na sparkonto
'därest
hon under ett år kommer
säkrins.
upo till ett sparande av 2.500 kronor' Har

SAMEXISTENS I KYRKLIGA FRÄGOR
tvineades 165 representanter för Europas
kyrlior att dryftä på Ostersjöns böljor i
rtället för, som ursprungligen var avsett'
på Strandhotellet viä Nyborg i Danmark'

-

113 kronor per kvadratmeter. Det rör s-ig
;; två snait inflyttningsklara flerfamiljshus vid Smedslättens gård, byggda av en
bveemästare från Norriiöping. De flesta läoåifr.t"tttt förmedlas av- Stockholms bosiadsförmedling som i första förvåningen
trtt"" till bygfföretaget' - I,''ii tänker väl
inte ta ut de"sia hyror? Byggherren kanske
också blev förvåttid när han fick en sådan
i varie fall har han inte kommit
fråea
sig"för- med ati svara. Ändå lär inte lä891-

häterna varit särskilt lyxiga. Enligt arkitekten för byggområdet är de inte utrustade med ,oat""iig guldkantade bad\ar eller
mosaikgolv .tt"tt lydligen avsedda för s' k'
vanliet"folk. Här-soÅ i så många ondra
fall ä"r det väl den alltmer brännande ormarkspekulationen' som gör sig
saken

- Är

sällande.

det^

inte tid att göra något

åt

Vänsterförbund
uppstod är 1931 och har utvecklats ur förFrisinnade kvinnor, som..bildades
".ritrg.t't
1914.-. Det bygger på samarbete mellan olika
åsiktsriktningar och har därvid alltid hävrat sin t.o på kvinnornas särskilda uppgift
för fredens iak och sin övertygelse att samhället måste omdanas till att motsvara även
de kvinnliga medborgarnas behov.
SKV är sedan mai 1946 svensk sektion
av Kvinnornas Demoirratiska Världsförbund
(KDV), som omfattar över 200 miljoner
l'uinnor i 80 länder. KDV och dess nationella organisationer kämpar för att vinna
och prak"tiskt förverkliga- kainnornas. rättigbetei: rätt att rösta och rätt att väljas, rätt

till arbete. till lika lön för lika arbete och
till befordran; rätt till undervisning och yrkesutbildning och till social trygghet för

äen, kan man fråga sig.

moder och barn.

OMSLAGSBILDEN:

KDV och dess nationella organisationer
iiämpar för att tillförsäkra alla barn ett
lia i trygghet; undervisning och
lvckiigt
-bostäder,
hälsovård, sund litteratur,
eoda

Ann-Christine Hogberg - svenskt OS-hopp'
Oovsett resultoten i Tokio ör Ann-Christine
en fin representont för svensk ungdom ov

i

dog.

Ioda fritidssysselsättningar. KDV vill
ia all världens kvinnor-oberoende av

ort, ras och livsåskådning till
freden.

sam-

hemförsvar av

SKU-breu
till Ulla Lindström
I ett brev till stotsrödet Ullo Lindström hor SKV togit
upp en rod frögor ov ovgöronde betydelse för bornfomiljerno i vårt lond:
"svensko Kvinnors Vönsterförbund hor som målsöttning ott ollo
born skoll få sin försörjning och vård, sin fostron och utbildning
tryggod oberoende ov föröldrornos ekonomi.
Förbundet delor fomiljeberedningens uppfottning ott de ollmönno bornbidrogen i fortsöttningen liksom hittills bör utgö med liko
belopp till ollo born och utgöro det grundlöggonde stödet. Förbundet onser dessutom ott de bör successivt utvecklos till ott töcko
kostnoderno för bornens helo konsumtion. I börjon ov detto år
fromhöll förbundet ott bornbidrogen borde fördubblos. Hur blygsomt detto krov vor visor de intervjuundersökningor fomiljeberedningen gjort. De visor ott fomiljerno lögger ut ett större belopp
enbort för mot öt bornen. Vi ör oroode ov skotteberedningens förslog om ökode indirekto skotter som kon göro den föreslogno höjningen ov de ollmönno bornbidrogen illusorisk. Bornbidrogen mås-

te bli stondordbestöndigo.
Betröffonde den ov fomiljeberedningen diskuterode ersöttningen (vårdbidrog) till föröldror för smö borns vörd och fostron, hölsor
förbundet en södon ötgörd som ett steg på vögen till könens jöm-

likhet och frihet ott völjo mellon ott orbeto borto eller hemmo.
Förbundet onser ott ersöttningen inte för bli boro ett litet hondtog
uton på löngre sikt nörmo sig nettoinkomsterno ov motsvoronde

orbete i öppno morknoden.

Sö lönge de ollmönno bornbidrogen töcker sö liten del

ov

kostnoderno för bornens konsumtion som nu, f inns det mycket storko sköl för ett fomiljetillögg för fomiljer med 3 eller flero born.
Fomiljeberedningen hor inte togit upp enförölderfomiljernos problem. Förbundet vill hör erinro om sin begöron ov den 21 moj 1960

hos Stotsrödet om skopondet ov ekonomisk grundtrygghet för enförölderfomiljen. Vi onser denno frågo fortforonde oktuell och vid
utorbetonde ov förslog om fomiljetillögg bör detto beoktos.
Kvinnornos frigörelse och bådo föröldrornos volfrihet mellon
borto- och hemmoolbete måste fungero till fördel för bornen,
somhöllets fromtid. Helo produktionsutvecklingen går ien rikt'
ning som innebör ott dä enskildo hemmen inte ensommo kon erbjudo en tillfredsstöllonde miljö för bornens onpossning till det
moderno somhöllet. Det möste dörför sotsos betydligt mero ön
hittills pö onordningor för kollektiv fostlon och utveckling ov som-

höllets kontokt med hemmen.
Den översyn som fomiljeberedningen redon gjort ov den offent-

ligo borntillsynen och som lett till visso förböttringor ov stotsstödet, ör steg irött riktning. Vi onser dock ott kommunerno måste
ålöggos, ott ovsötto tomter och byggo doghem, holvdoghem, lekskolor och fritidshem i den omfottning behovet kröver.
Vi ör oroode över ott doghemmen höller pö ott bli ett komplement till fomiljedoghemmen i stöllet för tvörtom, fomiljedoghem
som dörtill i regel soknor oll kontokt med förskolepedogoger.
De möjligheter som finns till ökod utbildning ov förskolepedogoger genom extro intogning vid seminorierno bör effektivt utnyttjos somtidigt som nyo seminorier inröttos i snobbore tokt. I
sombond dörmed möste också åtgörder vidtogos, som kon minsko

ovgången blond förskollörore.
Föröldroskolning i oliko former för ökod oktuolitet, Bornovördscentrolerno, som omfottor 90 procent ov fomiljerno, möste ges
sådono resurser ott bornens fysisko och psykisko hölso kon kontrolleros och föröldrorno redon under bornens försto levnodsör fö
undervisning och rådgivning om de problem fostron reser. Under
nuvoronde beklogligo brist pö bornpsykologer möste föröldroskolning ocksö systemotiskt förmedlos ov rodio och TV."

tillt'redsställelse utgör amningen

ai /:ar

ett

aa

de grundläggande problemen. Det linns
oliba möjligbeter. Man kan antingen helt

från amningen, ailket doch säkert
många skulle tycka aara synd et'tersom
aztstå

läst,,.
tänkvärda ord av fil. kand. Biörn Beckman om mannen, amningen och eman-

cipationen i Hertha nr 41642
"Den traditionella rollt'ardelningen
konsolideras under spädbarnstiden. Det
är då som kvinnan t'örvärvar sitt t'ör-

språng, sitt handlag, sin moderligbet,

rnedan mdnnen t'örvärvar sitt bandikopp, sin t'wmlighet ocb tat'atthet. Han
leelar gärna med barnet //ten lämnar
det till modern när det skriker. Hon
t'örstår bättre ocb ban har ändå inget
dns'udr.

I ett modernt, emdnciperat äktenskap
där man söber göra allvar av tudelningen inte bara av yrkesarbetets utan också a,r barnapårdens f örpliktelser ocb

den ot'ta bereder modern både fysisb
ocb psykisb tillt'redsställelse och dnses
ge barnet den bästa mjölken. Man kan
ocbså tänka sig att låta mannen handha
buztuddelen dv vårduppgit'ten mellan
amningsmålen, ailket docb bara är tillIärnpbart t'ö, en exklusiv grupp som
inte är beroende azt regelbwndna arbets-

wppgit'ter utant'ör hemmet. Närmast till
bands ban det tycbas att uppskjuta den
konsekpenta tudelningen a'u barnavården till efter amningstiden men detta

tillt'örseln riskeras. På detta sätt går det

att redan wnder spädbarnstiden

genom-

t'öra en konsekaent skit'tindelning både
t'ör yrkesarbetet och barnaaården. Barnet lär sig t'rån början att ha två r,årdare. Genom dtt spädbarnets måltider
är deras vibtigaste kontakttillt'ällen med
omaärlden är det ocbså viktigt t'Ar t'Arbållandet pappa-barn dtt pappdn är
med om matningcn t'rån början.

För

Ezsinnans emancipation

är

mdn-

nens engdgemang i barnapården aital
men jag vill i detta sammanhang sär-

skilt betona bur viktigt jag tror att det
är t'A, rndnnens personliga Iycka och
tillt'redsställelse ocb t'a, t'amiljen soln

pdns handikapp

barmonisb enhet att mdnnen engdgeras
i barnapården. Har man väl hlarat an
spädbarnstiden tror jag att denna nya
rollt'ördelning kommer d,tt te sig som det

trianen.

den nwoarande

t'örwtsätter stor principt'astbet ocb

en

målmedveten sträadn att arbeta in pap-

Ia, att fttdn inte ska
balka in i den traditionella rollslenDen ideala lösningen t'öret'aller vara

ett

systeftt.

där bröstt'ödning ocb t'lask-

födning alterneras. Sköts detta regelbundet behöaer därmed inte bröstmiölks-

enda rimliga, trots alla de binder

som

samhällsorganisationen

och bwltwrmönstret ställer upp. Kvinnans

lika rätt till arbete ocb

liba rätt till barnen är intirnt
knwtnA."

mannens
san'rmdn-
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orn Jrea,en

ocb orn hvinnorna,
Mänsleligheten måste utrota briget innan kriget utrotar mänshligbg\sn"
i denna hlassisba formwlering sammant'attade Elin Wägner redan 1918 vad- som
alltjämt är pår största uppgit't. I denna artikel, hämtad ur IKFF:s
medlemsblad tecknar Andrea Andreen bilden av Elin Wägner som t'örkämpe
för t'redens sale ocb t'ör kvinnornas iämlikhet.
"

A v alla de människor jag känt är Elin Wägner den som betytt mest för min livsåskådning och min strävan.
Första gången jag skymtade henne var 1911 på Kvinnliga
studentföreningen i Uppsala, där hon höll föredrag. Pennskaftet, denna strålande, käcka bok, hade nyss kommit ut.
Kvinnans politiska rösträtt var den stora frågan. Elin Wägner var helt engagerad, entusiastisk och fylld av förhoppningar.

Jag har frågat mig om hon redan då var medveten om
fredens nödvändighet. Långt senare (1941) har hon själv
besvarat den frågan och sagt att bland det hon hoppades få
uppleva när kvinnornas medborgarrätt blev verklighet var
ett starkt kvinnligt inslag i riksdag och regering samt internationell avrustning.

Det var därför ganska självklart att Elin \Wägner var en
av de 1.9 som den 19 mars bildade Föreningen frisinnade
kvinnor, den förening som 1931 utvidgades till att bli Svenska Kvinnors Vänsterförbund. Ada Nilsson har sagt att Frisinnade kvinnor fördes upp på barrikaden under parollen
"mot krigspsykos, för demokrati och för kvinnornas likställighet".

Lika naturligt var det att Elin Wägner våren 1915 var en
av de svenska deltagarna i kvinnornas fredskongress i Haag.
Den kongress som blev upphov till Internationella kvinnoförbundet

för fred och frihet. I ett flygblad, utgivet

1918

av Frisinnade kvinnor, skrev Elin \Wägner att kvinnorna på
fredskonferensen i Haag hade utdömt våldspolitiken och att

det under de år som foljt blivit klart att "mänskligheten
utrotar mänskligheten" .

måste utrota kriget innan kriget

ko- är 192L Kvinnorna hade fått rösträtt och valbarhet,
de första kvinnorna kom in i riksdagen. "Från vår utgångspunkt", skriver E,lin \Wägner, "var det naturligt att betrakta
kvinnorna som den nya faktor i samhällslivet som kunde
leda utvecklingen in på andra banor." Men så skedde inte.
Det blev ganska snart klart att systemet förblev orubbat,

Så

kvinnorna fick ej något väsentligt inflytande där.
Kvinnornas brist på sammanhållning var också ödesdiger.
Den internationella föreningen för kvinnornas politiska röstdet var kanske oundvikligt, IKFF "trodde sig
rätt tilläts dö
om att kunna- uträtta stora ting när dess medlemmar blivit
fria medborgare i ett nytt Europa". Elin Vägner har i Väckarklocka ett par gripande sidor om förbundets ansträngningar. Omkring 1930 gjorde IKFF tillsammans med andra
kvinnoorganisationer en sista stor aktion ftir att tvinga av4

rustningskonferensen att komma
f

till

något resultat men ut.In

ramgång.

Själv skrev Elin 'Sflägner är 1935 en flammande appell, enaför "kvinnornas vapenlösa uppror mot kriget". Hon följde också rned den delegation som
på hösten for till Genöve och överlämnade appellen n-red
20.000 svenska kvinnonamn till Benesi. årets ordfiirande i
Nationernas Förbund.
stående skickligt formulerad,

I en senare kommentar konstaterar Elin Wägner att kvinnorna delats upp i skilda läger och låtit politikens planlösa
spel bestämma var deras front skall gå. "De måste inse att
de har en gemensam fiende i kriget och att de inte får göra
det möjligt utan omöjligt." Hon återkommer ofta till nödvändigheten av kvinnornas sammanhållning. Vi är, säger hon,
en kvinnogeneration i en världshistorisk skarv, vi har order
att föra historiens tåg över en avgrund, med sammanflätade
viljor kan vi bygg" en bro och fylla vår uppgift.
Eli" W;gner hörde till dem som plågades fruktansvärr av
kvinnornas vanmakt i en farlig tid. Då fann hon en ny angreppspunkt på problemet och därmed nytt mod. Redan i
'Dialogen fortsätter" (1932) läser vi om en stor kvinnohistoria i forntiden och drömmen om att det nuvarande övermaskuliniserade skedet som hade en relativt kort historia
en gång skulle ta slut. Under dessa år studerade Elin Wägner
forskare som Bachofen. Hon nämner också Emilia Fogelklous
arbete om Birgitta "som betytt så mycket för mig".

Utrymmet här tillåter endast en antydan om de tankegångar Elin Vägner framlagt i Väckarklocka. Hon fann att
den första och största mänskliga auktoriteten var moderns.
Den är förlorad. Moderns hållning till omvärlden kan inte
vara aggressiv och provocerande. "Hur skulle det ha gått
för en liten hårlös hop att göra sig till ovän med hela skamänniskornas frihet
pelsen?" Men hur har det gått sedan
över jorden.
och lycka har kommit att betyda herraväldet
Världen kan erövras nu, så långt är vi komna. Men

aldrig -dess härlighet. När erövringen av världen är fullborSträvan
dad då är också dess härlighet fullgången.
- maktefter herraväldet över jorden har fört till kvinnornas
Kvinnornas stilöshet och våldets maktställning.
- avtagande inflygande inflytande måste bestämma våldets
tande.

"Idealet vi vill fram till är en värld framsprungen
arbete mellan män och kvinnor."

ur

sam-

At 1944 l'rrrrrrlrrclc cn i{rLlpp irtor-r-r Sve nska liviunors viinterfiirburrc{ ctt fiirslag till rcprcscntrrtionsrefornr på grunclval av 50i 50. Fiirslagct l-rar sitt intressc därfiir att broschyren
där förslaget publicerades åtföljs av err flygblad där lllin
Wägner rekommenderar den. Förslaget innebar "ett lagstadgande om samma antal kvinnor som män i alla representantliirsamlingar, dvs. i riksdag, landsting, stadsfullmäktige och
kommunalfullmäktige. Ett sådant, stadgande kan lämpligen
ges den formen att varje plats skall besättas av en man och
en kvinna". Elin Wägner skrev i sitt flygblad: "Det gäller
att övervinna ett ständigt motstånd, en tung och trög orörlighet som mitt under samhällets våldsamma förvandlingar
håller fast vid uppfattningen att kvinnorna ska låta männen sköta de allmänna värven. 'Från fäder har det kommit,
till söner skall det gå', det gäller inte bara riksdagsrnandaten
utan hela förvaltningen av det svenska kulturarvet, så sant
som det inte är någon tillfällighet att detta motto är inristat
på Nordiska museets granitpelare." Detta är måhända Elin
\Wägners sista uttalande i tryck om kvinnornas svårigheter

i

manssamhället.

tedde sig världens problem för E,lin 'Wägner under hennes sista år? Utgående från insikten om att herraväldet över
jorden måste avlösas av tjänandets livsstil formade hon sin

Ff.r.

världsbild. Icke-våld människor emellan och fred även med
jorden. Ingen skogsskövling och jordförstöring, inga förorenade vattendrag, intet slöseri med naturtillgångarna, ,:förfalskade livsmedel, plats för hantverket, maskinerna och tek-

niken som vära tjänare, ej våra herrar, ingen överdriven

för vetenskapen.
Nu femton år senare hur skulle hon bedömt vårt läge?
Det skulle inte förvåna henne atr förintelsemedlen mångtusendubblats
det förutsåg hon 1918. Hon skulle finna det
naturligt att kvinnornas
samhällsinflytande iikat blotr obetydligt
det insåg hon 1941. Hon skulle glädjas över att
- i vårt land kommit ett stycke på väg mot att
kvinnorna
genomföra kravet på att "moderskapet skall vara frivilligt
vördnad

och kärlekslivet löst från ekonomiskt beroende". Hon skulle
glädja sig över de många nya länderna, men sörja över den
växande klyftan mellan rika och fattiga länder. Hon skulle
sörja över att även om många länder förverkligat hennes

dröm om "en värld dit kvinnorna nänns sätta sina barn"
hotas denna värld ständigt av undergång.

En ny bok om Cunborg!

TONA

DAHL
Sommar och vinter
Tora Dahl befäster med sin senaste bok ställningen
som en av de finaste människoskildrarna i vår
litteratur.
22:5A, inb. 27:50

så

honstnarlig
lasvärd,

frohtansvart
ahtaell

Vod ör hjölplösore utlömnod åt omgivningen ön ett born? Ät
föröldror - körleksfullo, slöo, ointresserode iblond t. o. m. hotisko
- öt lörore ov liko vorieronde slog, åt slöktingor, sköterskor, komroter, Vi vet sö litet vod som hönder våro born, ero born, ollos
born. De beröttor inte mycket ens nör de kommit till den ålder,
ott de kon. Konske försöker vi ov deros oliko ottityder och mångo
gönger för oss obegripligo reoktioner utlöso vod som hönt dem,
men söllon kommer vi över gissningsstodiet. Vår egen borndom
skulle völ voro den nyckel som kunde hjölpo oss, men de flesto
ov oss minns sö litet. De nyckfullo episoder som fostnot ivårt min'
ne begriper vi rött litet ov.
Nu hor vi en svensk förfottorinno, Toro Dohl, som iböckerno
om Gunborg med nöston mikroskopisk noggronnhet följt en flickos
uppvöxt under ören kring sekelskiftet. Toro Dohl öger ett enostöende minne och med stor könslighet och inlevelse beröttor hon om
Gunborg - sitt olter ego - så ott lösoren könner ott just sö vor
det

!

I höst hor den sjötte boken "Sommor och vinter" utkommit.
Gunborg ör 14 ör och boken hondlor om tvö somror och en
vinte

r.

Den försto sommoren tillbringos hos den pröktigo fomiljen Borell, verksommo i frölsningsorm6n. Gunborgs mommo - som ör
ogift, fost Gunborg tror ott hon ör önko - försörjer sig och sin
dotter genom ott hyro ut rum och boko kokor och törtor och lyckos
med oerhörd onströngning dels höllo flickon ien "fin" skolo, dels
kosto på henne sommorvistelse pö londet. Gunborg vontrivs fruktonsvört iskolon dör hon ideligen pöminns - ofto oovsiktligt om klosskillnoden. Hon blir desperot och hor besvörligo sommonstötningor med odrögligo och oförstöende lörorinnor. Endo trösten
ör den kloko och glodo hondorbetslörorinnon. Somrorno ör hennes ooser i en trist och fientlig vörld.
Den ondro sommoren tillbringos pö ett pensionot i Blekinge
tillsommons med vuxno och born ur intellektuell miljö. De flesto
ör ungeför liko fottigo som Gunborg sjölv, men det tycks inte bekymro dem speciellt och blond desso mönniskor trivs Gunborg med
sin oböndigo löslust och sin mimosokönsligo frihetströngton. En
ov de monligo gymnosisterno svörmor för Gunborg och om hon

inte precis ör förölskod ör hon lycklig över ott voro

uppmörk-

sommod. Mon skiljs och vor och en ötervönder till skolon.
Nör mon löser denno minutiöso men somtidigt ömsinto skildring ov en flicko uppvuxen under en tid sö poss skild frön vör
könner mon först en stor löttnod ott henens plögoondor dock de-

finitivt tillhör det förflutno. Vilken lörorinno sötter som sitt mål
ott kvöso en elev för ott hon visor lite sjölvstöndighet? Vem slör
sitt born iden fosto förvissningen ott det ör en god görning? Vem
vögor inte stå för ott voro en ogift nnor? Men, nör mon logt boken
ifrön sig börjor mon fundero, Ar förhållondeno så förförligt mycket böttre? Sjölvo grundförestöllningen ott bornen tillhör föröldrorno, ott de ör någro söregno vorelser uton övrigo medborgerligo
röttigheter dros vi olltjömt med. Sö lönge born kon misshondlos ov
föröldror, utlömnos till skolorno med ytterst ringo klogorött, ekonomiskt voro helt beroende ov fomiljen ör Toro Dohls böcker inte
boro intressonto, konstnörligo och lösvördo uton fruktonsvört oktuello.
E. P,

Toro Dohl: Sommor och vinter, Tidens förlog. Kr 22:50.
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födas! jag vill andas, jag kan inte leva längre på detta
blod som pumpas genom mig,
jag vill se, jag vill ut ur mörkret, ut ur denna främmande

Jag vill

som omsluter

tjocka
kropp

mig,
vacklar,

falla,

jag anar ju inte vilka risker den tar, och råkar den ut för en olycka
går det ut över mig också, det är hemskt att på detta sätt vara utlämnad åt en annans godtycke,
kvinnan som ska bli min mor eller kanske redan räknas för att vara

det, hon kan

göra'

ju rent av förlora förståndet, vad vet jag, vad kan jag

..,
r
med vad hon tänker,

r när
rrlen det
jag försöker komma underfund
inte fram till mig, det är bara detta tjocka, kvävande blod som strömn-rar igenom mig, pumpxs frarn med tunga stötar, vilken huvudvärk
det, ger!
kanske tänker hon ingenting, kanske är det bara jag som tänker,
hon kanske mesr ligger och sover eller dåsar, hon håller sig långa tider
så misstänkt stilla, jag måste sprattla och sparka allt vad jag förmår
för att väcka henne, få liv i henne på nytt,
jag letar efter en utväg, jag måste ut på något sätt ur den här kroppen, men överallt är det tillstängt, mjukt och segt motstånd, skvalpande varmvatten, n-lan ligger där och flyter alldeles hjälplös,
men det måste finnas en utgång, någonstans, på något sätt, jag måste
tränga mig ut, arbeta mig ut, bana mig väg, jag känner ångesten allt
häftigare i denna dödsfälla,
ändå vet jag inte vad som väntar mig utanför, det kan vara långt
värre än här, vad vet jag, något gränslöst öppet och svindlande, kanske också stötar och hänsynslös brutalitet, inte inbäddat och skyddat
som här,
sen får n-ran slå sig fram på egen hand, utanför den stora kroppen,
och det kan bli ett helvete kanske, visst är jag ängsli1, )a,, rädd, för
att inte säga skräckslagen,
men vad ska jag göra, jag kan ju inte vara kvar här längre, då börjar jag ruttna, kvävs i blod, det måste så ske, födelsen är oundviklig,
min första katastrof,
jag kan bara driva på, varken hindra eller avgörande ingripa på
annar sätt, det är en förbannad situation man råkat in i redan från
början, hade varit bättre att man aldrig blivit till,
fast det är intressant att se hur det går, skrämmande men spännande, friska tag bara, mod och beslutsamhet, så föds man trots allt till
ett liv som man inte bett om och ingenting vet om,
säg, hur är det: kan man vända tillbaka om det skulle bli för djäv-

ligt?
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jag litar inte på den, den vaggar omkring så besynnerligt,

hotar

ta

tt.
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Tönk sö möngo mödror som tjotot. Och
sö möngo tonörsdöttror som slogit dövörot
till och trotsot vinterkylon i toppert nylonkol<etteri. Men nu slipper vi olltså böde tjotet och smyghuttret, för nu ör det modernt

ott yllo in

sig.

Signolerno kom redon förro hösten. Poris

lonselode knöhögo stövlor och cope oti
i. Hör hemmo blev mössorno
ollt pröktigore och momeluckerno frigjorde en påbyltorglödje ov okönt slog. Tröjorno hor lönge stickots i modell tvömonstölt (speciellt i de öldror då mon görno
hönger ihop två och två) men i år kommer
Iöngkofton för stodgode individer och i
söllskop med den en förlöngd jumper som
påminner om medeltido ollmoge, i'ostön
mönstret iblond leker renössons med förgsprokonde ros och hore, t. ex. om Kotjo of
svepo in sig

5

Sweden signerot den.

)
)
)
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Vi kvinnor visor görno Kotjoklöder. De
pekor ofto fromöt pö sökro modetendenser
och de utgör så vockro exempel på som-
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orbete mellon ögo och hond, mellon den

förg- och formexperimenteronde

konstnö-

ren och konfektionsindustrins skickligo,
men ononymo yrkeskör.

Vod mon glöder sig öt i höstens MMTkollektion ör först vörmen och bekvömligheten. lår finns dei ocksö mjuko jerseybyxor och långkjolor för dem som inte
trivs i stromonde elosto. Sedon ör det förgskolon som mjuknor i dovt och jordförgot

ollvor men slör upp ilysonde occenter,
iblond i överdådig prokt, t. ex. i de dyrore
boutiqueploggen,
För det tredje föngslos mon ov en "ny"
boro onod, men omisskönnlig kvinnlighet.
Vi ser den tydligost i bilderno ov den "rysko" drökten och den persiskt mönstrode,

Bådo drökterno hor trots klort kontrosteronde detoljer denno nyo kvinnlighet.
gemensomt, Den "rysko" drökten med sin
sidknöppning, konstlöso holskont och löst
knutno skörp hor ju en nörmost moskulin
prögel det persisko mönstret slingror
döremot mjukt och feminint i völtuktode orno ment.

Mjukhet och lugno linjer pröglor ocksö
de skor Kotjo modellerot för Gyllene Gripen. Ocksö hör kon mon spåro rysk inspi-

rotion imodeller med resår och hög
knöppning. Jo, det ör förstås sekelskiftets
Notosho, som lånot ut lösten och originolets fot tillhör den pöstått oristokrotisko
tunno, lite löngplotto typen. Bredfotode
och högvristode fötter possor dessvörre in-

te olltid i Kotjoskorno och dör må kritiken
5

\

=,*"="**

rimligen drobbo de senore.
Birgit Ohrn

uarmt på dlg

En långjumper

i ljust beige, oliv eller grått med lysonde renössonsho-

ror och rosor, sö skön iden utkyldo fritidsstugon och imorgonkoll
bil, men gonsko dyr. 175 kr iden exklusivo boutiquekollektionen frön
M MT.

En rysk och en persisk drökt, detoljenklo och konstlöso. Se på kvinnon istöllet för klöderno, Ren ull resp, tretejersey ör vintermjukt och
bekvömt.

En smöcker innesko med sekelskiftesonstrykning: de

tre

sleiforno

och den mjukt rundode tön, Svort chevrå ör ett "nytt" gommolt
mqteriol på öterkomst,

I går kväll träffade vi en av Marikas väninnor utanför en bio.
filmen måste ni se, den är fantastiskt bra! sa hon be- Den
geistrat
och det hjälpte in' e att jag sa att iag hade läst att den

var dödtråkigt. Marika var lika envis som hon brukade.
vad hon tahr om, hon kan allt om film, sa hon"
- Anna vet
Jag tycker inte om att vara tyrannisk, så iag lät henne få sin
r

ilia

igenom.

Jo, det händer ju att filmer får dålig kritik och är bra
ju vänta, det kan vi dricka efteråt, sa jag
mera för att trösta mig själv än för hennes skull.
Filmen hade böriat då vi kom in och vi måste smyga oss fram
till våra platser. Öch så hade Marika tagit fel i alla-- fatl.
Var det inte du som sa att det inte spelade någon roll om
en- film hade fått dålig kritik och att den kunde vara bra för
clct? Och att vi kunde få oss en kopp kaffe efteråt?
Jag höll på att spricka, men jag lät det passera. Det var för

- Och kaffet kan
ändå.

scnt ?tt bli arg nu, det skulle jag ha blivit med detsamma. Detta
hade hon hållit på med så länge jag känt henne. Hon hade alltid
.,arit lika oberäknelig som hon var vacker och hennes tankar flög
åt alla håll. Inte för allt i världen ville hon erkänna att hon nådet låg inte för henne, och kanske skulle
uon gång tog fel
- erkänna
hon skämmas för att
något sådant.
Annars passade vi väldigt bra ihop, så jag tog inte dessa hennes
små fel så högtidligt. Jag höll inte alltid så hårt på mitt; jag
tycker inte om att diskutera och är inte heller någon debattör.
Det hjälper inte om jag har rätt, fag blir lätt förvirrad om andra
håller benhårt på sitt, och när det har gått en stund så vet jag
inte ens vem som först sa vad. Men en sak har jag alltid vetat,
och det är att om det någonsin blir trubbel mellan Marika och

*****

** * * * * * ****

***

hade aldrig sagt något nedsättande om mitt jobb. Så jag
på bladet och började beklaga mig.
-." Dct är ett riktigt skitjobb det här med asfalten. Och jag är
döcistrött varje kväll . . . och något annat kan jag inte få där.
Jag hade trott att hon skulle skynda sig att säga att det var det
hoir hatie sagt och så skulle jag långsamt övertyga henne om att
horr hade fel. Men iag kände henne inte tillräckligt väI. Det skulle
:rldrig falla henne in att erkänna ari jag hade rätt.
.-- I(an du tänka dig ett jobb som du inte skulle klaga på? frågatlc hon full av förakt.
Jag var så upprörd att jag inte tänkte på vad jag sa utan ut-

att hon
r ände

blast bara:

Undrar vad du skulle säga om du var tvungen att arbeta
- hårt
liita
som jag efter att ha avlagt en hygglig examen. Tror du
att bli vägarbetare?!
::tt det var det jag drömde om i skolan
står dig själv

.,

-,.P.t
overl
af:set.

fritt att lära dig- något annat, svarade hon

Då brast det för mig. Jag visste att om vi fortsatte så här, så
skulle det sluta med ett stort grä1. Vad skulle jag svara henne? Att
jag hade försökt att studera? Då skulle hon bara ha skrattat åt
inig, för iag hade tyvärr berättat för henne att den enda anledningen till att jag hade försökt komma in på universitetet var att
min klasskamrat Bednarik hade gjort det. Och när skulle jag studera? Om kvällarna ville jag helst av allt vila. För det första var
jag trött

..

. Och skulle jag vänta tills jag blev 50 år innan

jag

kunde gå ut och dansa eller ta en kopp på ett fik? Jag hade för
resten en gång sagt till Marika i ett annat sammanhang, att det
alltid var lättare för dem som kunde arbeta i vit krage och slips.
Detta säger jag bara för att visa hur upprörda vi var den gången,

* * ** * ****

* * ***

** * *****

MARIKA
av Mihåly Värkonyi

*****

** * * * * * ****

mei, så beror det på att Marika ändrar mening som en vindflöjel och att hon samtidigt så obstinat vidhåller att hon har rätt"
Den enda gången jag uppträdde riktigt bestämt var då det gällde
mitt jobb. Det var naturligtvis ett stöd för mig att jag visste att
det var återigen någon annans id6.
En kväll i fjol då jag visslade på henne, så fick jag genom det
öppna fönstret höra hur hennes mor grymtade:
Ar det den där Dani igen? Ar det den enda pojken här i

-

stan

?

precis som om du skulle ha med att göra vem jag går
- Äh, med?
i sällskap
svarade Marika vasst.
Fru Csoka hade inte varit den hon var om hon blivit svaret
skyldig.

N"j, det gör mej detsamma. Det är din sak att du har klarat- dej fram till en teknisk examen och att du nu inte kan finna
nån bättre än en asfaltläggare.
skulle ge mycket för att få veta var du får dina reak- JaStankar
ifrån, mamma, svarade Marika. Men då hon kom
tionära

ut och vi kysst varandra, så gick hon strax till anfall:
du, varför försöker du inte få ett annat jobb?
-OmHör
fag inte hade hört vad hennes mor hade sagt, så hade jag
kanske inte brytt mig om det, bara ryckt på axlarna och svarat
ett eller annat. Men som det nu var så förstod jag mycket väl att
när hon sa "ett annat" iobb, så menade hon i verkligheten ett
"finare" jobb. Och det fick mig att se rött. Jag kan inte hjälpa
att min far började tråka mig när jag inte kom in vid universitetet:
"v3d är det som fattas gustig herrn
väntar du på

en utnämning
av rektorn.
Senare ångrade jag mig, men just då när min far sa detta, blev
iag så rasande att jag rusade bort i gathörnet, köpte en tidning
och sökte första jobbet under "lediga platser". Nästa kväll sjönk
jag ner vid matbordet för att visa hur utsliten iag var och kanskc riverdrev jag litet till och med. Där fick de se hur det gick
niir tie tjatade på mig.
Nir rru Mariha började antasta mig, så försökte jag hålla tyst,
nren till slut kunde jag inte styra mig. Nr.r förstod jag mycket väl
al.t onr jag frågade henne rent ut, så skulle Marika försäkra mig
ö

* ****

* ******
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men även detta trodde hon jag sa med hänsyftning på mig själv

och ansatte mig igen.
men gå och sök dig ett jobb där du kan ha vit krage och
- J",

slips,

då...

Då började det koka inom mig, så jag sa litet mer än jag hade
tänkt att säga.
du har verkligen sinne för humor' det måste man säg-a,
- Jo,
Tror
du kanske att dei är så lätt? Du vet mycket väl att jag får
inte ett sådant iobb utan referenser.
Om det är allt du behöver, så nog ska väl jag kunna greja
det- åt dig, skrattade hon. Jag sa ingenting. Jag var inte på humör
att gräla med henne nu igen.
Dåssa gräl var eviga dag. De gick mig så på nerverna atr. jag
blev tröti och led på allting. Det hade hänt förr att iag hade blivit

trött på det hela, men då hade de andra poikarna som regel_morskat upp mig igen. Det var ett bra gäng. När vi va1 på det humöret, så-gjorde vi nästan ingenting, gick och drog benen efter oss,
visslade på flickorna och noisade med dem. Nästa dag tog vi naturligtviJ igen det, började på morgonen i en liten smutsig bakgat_a
och när vf tog kväll så låg där ett skinande golv av blank asfalt
som bevis för att vi hade gjort oss förtjänta av det extraackord
vi fick när månaden var slut.
Nu var jag trött på alltihop och på hela gänget. När de sa något till mig, iå grymlade jag bara att de skulle låta mig vara i fred
hade nog med bekymmer. Men de skrattade bara och slog
-bortiagdet. Men en dag vid frukosten var den grinige gamle Kezdi
ännu mer irriterande än vanligt, så vi rök ihop i en ordentlig
träta. Då vände sig pojkarna mot mig och sa att nu fick iag sluta
upp med att låta det gå ut över dem om jag hade grälat med tje-

jen kvallen innan. Ja, vad mer kan jag säga? Resten av dagen talade
de bara till mig när det var absolut nödvändigt, och jag svarade
överhuvud taget inte.
Så träffade jag Marika på kvällen och beklagade mig över dem.
Det var precis det hon hade väntat på. Hon låtsades att hon var
överens mecl mig, och så plötsligt slapp det ur henne.
Om du absolut inte kan stå ut där, så är det en plats lcdig
på- ritkontoret bredvid oss. De behöver en ung man . . . Men det

är nog inget jobb för
kvällskurser . . .
Det sa hon bara

dig . . . De behöver någon som

f

vill Så på

{^t-

I

för att få mig att nappa på kroken och det

\

jag.
gjorde
-

Troi du kanske att det bara är den där idioten Bednarik som
- till att spankulera omkring i vit krage hela dagen?
duger
N.jdå, nejdå, sa Marika och låtsades att hon var förnärmad.
Då- vill du att jag ska fråga om du kan få jobbet?
Jag visste att dat var just det här hon ville uppnå, men jag var

arg, bch så tänkte jag varför inte låta henne få sin vilia igenom?

Då skulle hon i varje fall sluta upp att tiata på mig om ett annat jobb och min framtid och allt det där.
Jag måste erkänna att iag kände mig lite rörd när jag slutade
på jobbet. Iag hade trots allt varit där i fyra år! Då förman_nen tog
hig i hand öch sa adjö, blev iag nästan knäsvag .och_ höll pi att
ändra mig. Men så kom jag att tänka på att ett hårdare jobb än
detta kunde jag aldrig få och anledningen till att iag kände mig
nervös, var att-jag vai som folk är mest
iag föredrog det välkända även om det var dåligt, framför det- okända goda.
Jag hade inte behövt vara nervös för det nya jobbet för jag b-lev
mötågen mycket hjärtligt. De uppmuntrade mig och var väldigt
hyggliga.
-

Det är bara till att arbeta hårt, unge man. Den karln som var
- före
och nu är han chefsingenjör i
dig, var här i åtta är
här

ett större

företag.

-

Tyvärr varade inte hyggligheten så

länge.

aft jag inte"var så skicklig i iobbet
För det första visade åätä -Jag
gick på en kurs och klarade det
och skulle nog aldrig bli det.
jag skulle, men av en eller annan anledning så var ja-g helt enkelt
inte i stånd att begripa varför allting måste göras på ett bestämt
sätt. Det var en r<;dhår;g liten ingenjör i min ålder som ständigt
förklarade allt möjligt för mig. Men en dag så la han ifrån sig
räknestickan.

är ett tekniskt
-OchDu
det värsta var att Marika inte kunde förstå hur det låg till.
du att det bara var till att böria där, så skulle alle- Trodde
komma springande för att fråga dig till råds? sa hon försammans
argad då jag berättade för henne vad som hade hänt.
Det hjälpte inte att iag protesterade:
Det år inte det. Jag gör allt det jag ska, men det är precis
- om huvudet var tomt.
som
Jag fattar inte vitsen med arbetet' om
missöde. sa han.

det överhuvud taget är nöclvändigt.
Varför hållei du på och funderar så mycket i stället för att
komma någon Jtans. sa hon vasst. Håll inte på med dina
försöka
koncentrera dig! Eller är inte heller det här
dagdrömmerier
bra nog för dig?Det ilutade Åed att jag måste sluta det här iobbet också fastän
det var ett bra och behagligt arbete och det berodde på en helt
skrattretande bagatell. En däg mötte jag Bednarik, som iag hade
gått på
gymnasiei tillsammans med. Jag vet inte vad som for_ i mig,
men jag började skryta om mitt jobb. Han lät sig inte duperas
utan berättade vilka fina anställningar han kunde få nästa år när
harr blev f"ärdjg. OSh. qå liö_g ja.g och ber.ättade att jag var chefsuigenror pa var avdelning. Jag kunde ju inte drömma om att han

skulle hifta på att ringa till mig. Den lille ingeniören höll på att
trilla av stolen då han lyfte på luren.
sa ni? Chefsingenjör Darab?
-Nej,Vem,
det var ingen som förebrådde mig. Men jag kände att de
hade väldigt roligt åt mig var gång de talade till mig och -var
gång de föLlaradJ något för mig. "Chefsingenjör Darab-!" Jag förbannade både Bednalik och mannen som uppfann telefonen' men
det hjälpte just inte.
Marika var självklart inte belåten över att jag skulle byta jobb.
Du ska naturligtvis ha allting serverat på guldfat, förklarade

- Det är lika bra att du går tillbaka till din asfalt.
hon.
Jag kunde iu inte tala om för henne varför jag hade slutat. FIon
lugnide sig efter hand och började till och med uppmuntra mig.
Ta det lugnt, du ska nog kunna klara ett sådant här arbete,
- du måste göra en insats själv.
men
Då brusade jag upp och sa någonting om att det enda som hon
och hennes mor la vikt vid, det var om man kunde gå omkring i
vit krage och slips eller inte. På det svarade hon ingenting, men
hon såg på rnig med så medlidsamma ögon att det gick alldeles
runt för

mig.
På det nya jobbet var felet just det att iag försökte
insats själv. Jag åtog mig en del hemarbete och för

att göra en

att få

dem

att tro att jag kunde klara det, liög jag och sa att iag hade varit
ritare på förrå stället och anledningen till att det inte stod i mina
pappei var att arbetet som sådant inte figurerade på avlöningslistan. Detta gjorde Marika alldeles förtvivlad.

Du inbillar dig väl inte att du får kunskaperna för att du
- på
klär
dej en titel! Om du bara ville studera!
Varför det? frågade jag lite snorkigt bara för att reta henne.
- från den stunden vägrade iag ta emot någon hiälp av henne.
Och
På ett eller annat sätt skulle iag väl klara det genom att läsa i
handboken. Det var en besvärlig historia, de frågade mig iämt
om jag var färdig och till slut blev jag nästan anklagad för sabotage. Då jag till slut kom tillbaka med arbetet, blev jag om-

bedd att sluta innan det hände något ännu värre. De tog ingen
lränsyn till att jag bara hade försökt att hjälpa dem.
;ag hade en månads uppsägning och så stod jag -utan i-obb. Det
häl var på sommaren och jag behövde pengar till -bio och för att
gå till simbassängen. Jag läste alla annonser om lediga platser men
fag kunde inte finna något som passad" Tig. Jag- hade inte län^gre
självtillit. Det vai inte underligt för all den tröst- iag fjck
"ågo"
det var att iag var vimsig och jag inte kunde hålla fast
av"Marika
vid det jag hade bestämt mig för.
Jag vet inte hur länge detta skulle ha fortsatt om jag inte
en- morgon hört någon ropa på mig:
Hur går det, Dani?
- var lille Macsi
han höll på att flytta verktygen. Nästa
Det
dag skulle de lägga ny-asfalt på Marikas gata.
ö'å gi.k det plöisligi upp ett ljus för mig. Varför skulle iqg plåsa
mig rned dessJ inve&lade lobb och försöka göra sådant jag inte

kundel Och vad slags karl var jag nu egentligen? Om Marika

sa

att jag skulle hoppa i brunnen, skulle iag då kan-ske göra som hon
sal böh om hon-nu inte tyckte om att jag inte blev ingenjör eller

tekniker, ia. . . så fick man se hur det gick.
Nästa dag berättade jag för henne att i^g hade fått jobb.
Och äen här eånså är det allvar. Minst tusen i månaden,
sa-jag och brydd" åig"int" om det tvivlande ögonkast .h.ol *""
mid. lå -orgön"n satte iag mig ner och skrev ett brev till henne
ocfr berättadi vad jag nieäad".-;"g var en bra karl även om iag
inte hade vit krage.oih nu fick hon vara så snäll och låta bli att
be mig bli något-annat. Hädanefter kommer iag +! göra endast
det jaf själv anser vara riktigt, gör det samma vad hon säger.
På fruhostrasten talade jag med förmannen och klockan två
var jag i full gång. Då ia{ Eytte till arbetskläderna kändes alltsar"-ås konstigt och ovaåt... men då jag väl kom ut på gflan
kändes det barJfint. Verktygen arbetade villigt under mina händer, jag kunde alla rörelsernä, det fanns ingenting att vara rädd
fOr. Oöh så glad som jag var då jag sa till förmannen "stenen är
lös här inunder", och han sa "ta-mej-tusan' har du inte rätt".
Då Marika kom nere i gatan, såg jag henne på långt håll, men
hon fick inte ögonen på mig förän hon var helt inpå mig.
är dei du håller på med, frågade hon förvånad.
-JagVad
tog upp brevet ur fitkan och räckte henne det:
Läs det här, men säg ingenting förrän du har läst färdigt.

Jag trodde

att hon

skul-ie

bli fOrlågen

..

.

iug trodde

till och med

I'ortsättning'På sidan
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Nomnet Helen Joseph hor vi gång på gång mött itidningsnotiser om oportheid-politiken i Sydofriko. 1962 sotfes
hon i husorrest för fem år. Vem ör hon, denno kvinno,
som ör så forlig för den sydofrikonsko regimens sökerhet?
Journolisten Corol King hqr tröffot henne och beröttor
hör om denno modigo kvinno.

Nä.

,-,-rr,-, mötcr Helen Joseph, så är
det omöjligt att föreställa sig att cletta
är en kvinna sorn i fyra ir av sitt liv va-

rit

anklagad

för högförräderi. Kan

den-

na kvinna ha begått "förräderi"? Varje
drag i hennes ansikte talar om trohet,

trohet mot ideal, trohet och godhet
mot vänner och kamrater.
tillsammans med 139
Men likväl

- alla raser blev hon ansydafrikaner av
hlagad för de allvarligaste förbrytelser,
som kunde straffas med döden. Hon
blev visserligen frikänd, men processen
varade i nästan fyra är och av den tiden tillbringade hon fem månader i
fängelse, därav nitton dagar i ensam

cell.

Första gången j^g sammanträffade

med Helen var sommaren 1962 i Durban. Då hade hon fem år av inskränkt
rörelsefrihet bakom sig. På fem år hade
hon inte fått län-rna Johannesburg.
Framför henne 1åg nu en resa på 1000

mil genom Sydafrika. FIon skulle besöka
avdelningarna i det sydafrikanska kvinnoförbundet, vars sekreterare hon var
och samtidigt skulle hon som sekreterare för kommittdn för de mänskliga
rättighcterna bcsijka afrikancr som ha1CI

de förvisats

till

avlägsna platser

i

lan-

det.

Efter några få minuters samtal låg
bordet framför oss fullt av kartor och
planer och Helen berättade för mig on'r
den resa vi skulle företa tillsamman de
öljande månaderna.
förstod jag vil. Från detta ögonblick
en god organisatör Helen var och vari-rr apartheid-regeringen

i

Sydafrika var

gick hon in i de kvinnliga hjälptrupperna vid luftstyrkorna som informationsoch sambandsofficer. 1948 blev hon demobiliserad och tog då anställning inonr
socialvården i de fattigaste stadsdelarna

i Johannesburg. Samtidigt studerade
hon vid \Titwatersrand-universitetet
och fick diplon-r i samhällsvetenskap.
1949 utnämndes hon till inspektör för
en stadsdel i Kapstaden och det var

för henne. Regeringen är rädd för
henne därför att hon kämpar som en
lejoninna för det hon anser vara riktigt.
Hur kom det sig att hon, dotter i en
medelklassfamil j i en landsortsstad i

då som hennes verksamhet bland den
färgade befolkningen började på allvar.
1951
återvände
Tre år senare

Sussex, uppfostrad

sig posten som sekreterare för den sociala avdelningen i beklädnadsarbetareförbundet. Denna post innehade hon
under hela högförräderiprocessens svåra dagar och innehar den alltjämt.
Vid vilken tidpunkt började hon in-

ädd

i

en klosterskola och

utbildad vid London-universitetet, blev
en sådan förkämpe för Sydafrikas för:ryckta folk att hon ständigt kommer i

konflikt med myndigheterna?

H.1..,, iivsverk började med att hon
till Indien för att undervisa i en

reste

flickskola. Här lärde hon sig älska det
indiska folket. När hon så for till Sydafrika 1,931, där hon gifte sig och slog
sig ner i Durban, anslöt hon sig till den
indiska kolonin där. Hon blev hederssekreterare i det indiska kvinnoförbundet. Då det andra r'ärldskriget bröt ut,

hon

till

-

-

Johannesburg, som hon betrak-

tar som sin hemstad, och här åtog hon

tressera sig för politiska spörsmål? Vi
låter Helen Joseph själv svara med de
ord hon yrrrade när hon förhördes under förräderiprocessen.
"Mitt intresse för politik väcktes
dä jag var informationsofficer vid luftstyrkorna, ty det hörde till mina plikter att hålla föreläsningar om politisk

uppfostran. Sedan blev jag socialarbeta-

och det stod helt klar för mig
att detta sociala arbete var ingenting
ånnat än ett medel att lindra de siukre . . .

domar som så många människor led av.
Då började jag utforska orsakerna till
dessa sjukdomar och blev överbevisad
om att detta arbete i socialvården i det
långa loppet inte kunde ge mig tillf redsställelsc, utan irg måste spela en

rrera aktir. roll iSvdafrikas politiska
l'

ilv.

rt

Dn anslijt hon sig till

arbetarpartiet,

men det. var den stora motståndsrörelsen
den kamp som afrikanerna förde
mot- den omänskliga raspolitiken som
ledde henne till full förståelse för den
rättvisa sak för vilken hon själv kom
att engagera sig. Äter hennes egna ord:
"- Jag kände att jag kunde inte längre
stå utanför denna kamp som fördes av
den färgade befolkningen, jag måste ansluta mig till dem."
Det var därför etr logiskr steg när

hon följde uppmaningen att delta i
grundandet av den "demokratiska
kongressen", som kompromisslöst går
in för alla människors likaberättigande
och rätt. Och det var också en naiurlig
konsekvens att hon kom att spela en
ledande roll vid skapandet av det sydafrikanska kvinnoförbundet som står
öppet för kvinnor av alla raser.
När de första ledarna för kvinnoförbundet blev bannlysta på grund av den

kampanj som förbundet organiserade
mot apartheid-lagarna och speciellt mot
tvånget för kvinnorna att bära pass, och
därför fick lägga ned sitt värv, så blev
Helen generalsekreterare under presidentskap av den afrikanska ledaren Lilian Ngoyi.
I detta nya arbete kon-r Helen atr
kämpa sida vid sida med kvinnor av
alla raser och hon gick in tör det med

T.or, allt kämpar Helen vidare. Då
hon blev satt i husarrest skrev hon
till mig: "Låt det bli känt att regeringen aldrig kommer att kunna driva mig
från mitt land. Jag skall fortsätta och
göra vad jag kan."

Om Helen ville, så kunde hon föra

ett stilla och behagligt liv, läsa sina
favoritförfattare, bland vilka vi finner
Jane Austen och Charles Morgan, sköta

sin trädgård och leka med sina två kattcr. Som vit kvinna skulle hon kunna

leva så. Hon skulle kunna blunda för
nöden och förtrycket runt omkring
henne
sol'n så många andra vita gör
i Sydafrik
och njuta av landets
skönhet.

Men hennes samvete, hennes mod,
som hämtar näring i arbetet för en
rättfärdig sak, kärleken och respekten
för de miljontals icke-vita i landet, har
länkat henne in på en annan väg.
Joseph väntar ingen lön för
sitt arbete. Hon betraktar inte sig själv
som någon ovanlig person. Hon gör
bara det som hennes samvete biuder

H.l.r,

henne

att göra.

Vad väntar sig en sådan människa
som Helen av framtiden. För henne
finns det inget tvivel. Hon kommer
att kämpa så länge hennes krafter
räcker. Och som hon sa vid ett tillfälle då hon tillfrågades vad hon kände
när hon placerades i husarrest: "Jtg

ar pä vilka förföljelser
att utsätta mig för
i f ramtiden. Den sorn en gång varit
anklagad för högförräderi kan knappast ta någon annan beskyllning på allof f

rar inga

tank

regeringen kommer

var."
Hennes brev är fulla åv tillit till
framtiden. Julen, som de flesta människor tillbringar tillsammans med nära
och goda vänner, måste Helen fira ensam i sitt hem på grund av husarresten.

E,fter julen

1962 skrev hon: "Julhelgen
blev trots allt ganska hygglig. Jag firade
julen vid trädgårdsgrinden och ständigt kom vänner förbi
och till och
- önskade mig
med främlingar
och
- gav hon uttryck
god jrrl." Samtidigt
för uppriktig harm över polisen som
av och till företar husundersökningar
och som lagt beslag på värdefulla anteckningar som hon gjorde under sin
resa i landet då hon kunde röra sig
fritt.
Och så kommer Helens liv att fortsätta tills republiken dr fri f rån de
fjättrar som nu binder den. Regeringen
kommer att fortsätta art försöka skrämma henne atr ge upp sitt arbete för fullständig frihet och jämlikhet mellan alla
raser. Men den kommer inte att lyckas.
Heler-rs stora önskan är att få kvinnorna i alla länder att medan de för
sin egen kamp också tänka på Sydaf rikas kamp och på allt sätt understödja den.

Carol King

Helen Joseph under sin fem ör löngo hus-

orrest. Hennes kontokt med yttervörlden
sker över trödgördsgrinden.

hela sin sjäI. Hennes organisatoriska anl.g kom här väl till pass och hennes

arbete hade avgörande betydelse för
den stora massdemonsrrationen 1956 då
20.000 kvinnor for till Pretoria för att

protestera utanför regeringsbyggnaden.
Outtröttligt arbetade Helen Joseph
för den sak som hade blivit hennes hjärtesak
arr urforma Sydafrikas framtid
så att- alla raser kan leva i frihet och
jämlikhet. Den nationalistiska regeringens svar på hennes arbete kom snart:
Hösten 1962 satres hon i husarrest i
fem år. Yarje dag måste hon anmäla sig
hos polisen, hon fär bara lämna sitt
hem på bestämda tider i samband med
fullgörandet av anmälningsplikten och

hon får inte motta nägra besök. I en
särskild regeringsproklamation har hon
förbjudits att tala med en del av de
människor som i äratal varit hennes
vänner och folk som hon arbetat sida

vid

sicla

n-rcc{,

ll

fick

snörade

fötter. Varför kan inte

en

gammal kinesiska som stultar på krympt
fot fä kosta på sej en blick på svenskans
stora vandrarskor. Det fanns ett ställe förr, i forna herrars tid, när parken

årens tröst

var förbjuden för kvinnor - och för

hundar.

Och så kommer på sista bladet någon

Det iir något alldeles särsliilt n'red valet

:rv boktitel. Den kan säja:
Var inte rädd för att åren blir många,
du har ju boken. Den kan säja: Livet lär dej förstå sådant du inte begrep
när du var ung. Och, varför kan inte
boktiteln helt enkelt få tala om att författaren i själva poesin ser årens tröst.
Kanske rentav skrivandet är det, nu
r-rär tankarna mognat. Medellivslängden

för en människa är ju sjuttiofem år, varför kan man inte då få skriva! Nästa
löper du in i
gång, svarar visheten
- skrov. Där vähamnen
bland svarta
- motgång, oförmåga, missger i tullen
lyckande, lika lätt som framgång och
lycka. Där löses livsviljans smärtsamma hårdknop. Du är framme vid allt
levandes måI.

Ja, varför kan inte en liten versrad

stå där ensam och allena och säja: Du
de begär för mycket av livet.
dumma

- krymp ihop
Huka dej,

bli liten och

- är. Låt de
osynlig, som du egentligen
duktiga växa och växa, som de i alla
fail gör. Var nöjcl och tacksam att du
kan se och höra
och nästan vara
som du ar.
Du? Nej det är
inte du. Ditt- jag lever, som en liija i
vattnet, som en hare i skogen. Hemma
och hemmastadd i ditt element, som
skrämd
är ensamhet och mild värme
i1v hårda röster skuttar du-in i snåren

l;r, dct iir verkligen en årens tröst

att se en ordkonstnär plocka samman
ett lir', sin ungdonr, sin längtan, sitt
tålamod och halvt ursäktande förklara:
.Jag

till

hann inte mer. Första dikten: Brev
E,inar:

LIin vän, min älskade, min livskamrat
när jag är borta skall dw då t'örlåta
min hät'tighet, min snabba lynnesväxling
och minnas lyckan som clastiskt dröjlrlw minnas

dcvi tillsamTndTts

wpplands-

slättert

ocb Skallerhagen, Iövängsiyckan där
din barndoms dspdr visbade i pinden.

Har man läst det gigantiska forskarverk som professor Einar Tegen gav ut
förra hösten om sin barndoms by och
rar fasta på förordet, där han tackar
sin hustru Gunhild, (han skriver: FIenrles bistånd till verket kulminerade i
övertagandet av ansvaret för det omfångsrika korrekturet) då får man någonting i minnet av det nran kände' en
gång när clen store Altrin Hrt-tsson r'ar
clöd och cle stora minnesorder-r fliidade.
12

Dct, var en enkel liten kvinna som

sa:

Vad skulle han mäktat om hon inte
hade kokat hans gröt och borstat hans
kavaj. Prof essor Einar Tegens stora
forskarverk: "Frälsejord i bondehand"
med 583 tätskrivna stora bokblad, böj
huvudet för detta par, tillsammans 80
resp. 75 år gamla. Tala aldrig sen om

fram och gör en intervju och frågar
Gunhild Tegen: Var det värt att leva?
Hon svarar precis som det var: Ibland
var det smått och ibland var det srorr,

det mesta var grått och mycket var
lort. Jag trodde jag såg och jag vet att
jag kände tillvarons under i några
kunder. men vilka sekunder.

Astrid Pettersson.

sänkt pensionsålder, fråga aldrig varför
den lilla boken Ärens tröst har fått ligga i manus så länge. Många väntar på
pensionsåldern för att få göra sitt livs
mästerverk, men vem diskar och bäddar och städar för konstnären-kvinnan,

när hon fått pension? Allt

ändras

långsamt, utom jagkänslan, förnimmel-

mittpunkt, skriver Gunhild Tegen
Jag år jag, frisk som en
nötkärna, medan kroppen-illusionernas
bärare stapplar fram mot förintelse
Men, skriver hon i dikten "Doremi":
Ur Iyssnandets lycka stiger tanken.
Och i dikten "Tidigt i mai": Ensliga
sens

i dikten 'Tid"

vakare lyssnar

naturens glädje.

fflfioooo

i en sekundlycka till
Det snedvuxna till-

trasslade, värkande löses och lindras av
en brudslöja över
morgonens ljud

jorden a\r levande varelsers

lycka.

o. . .finner sig tillrätta

Klingande ljusdroppar faller som dagg
öronsnäckor. Nattens skuggor kryper tillbaka i sin overklighet. Sinnets glädje stiger ur utsövda

när studierna bjuder på

gån gen.

fiSTfiDI,IGHET

i mina nymornade

lemrnar som rosigt moln i soluppDet är där i den ljusa morgonen, när
nattens svarta spöke flytt som hon önskar sej vara ett träd i jorden rotat.

Omkande människorna, som irrar lösa
utan f äste, sjunger trädet under vindens stråke. Alltid hemma, tryggt vilande i mitt eget väsen.
Ja visst är denna

bikt en årens tröst.

Man nickar när man läser. Är det inte
konstigt? Och en människa som levat så
länge, har ändå inte fått nog. Det var
så mycket som skulle göras, som blev
ogjort.
Upphängd på tunna trådar
mellan t'ödelse och död
svävar människan

rörd av livets vind
inom en snäv krets

IKTIVITET
oo

OMITIXI,ING
Brevskolan har lång erfarenhet av att utfonna kurserna så

att dessa tre element på ett
självklart sätt byggs in i studiearbetet.
lOO.OOO-tals deltagare warje

är

finner det tätt att arbeta med
wåra kurser.

Prospekt

och upplgsningar frän

begränsad aa sböra trådars räckaidd.

Och var skulle denna årets tröst slu-

ta om inte i minnet av stora kvinnor
som mäktat mycket i en tid av omdaning. På resa i Kina möter Gunhild
Tegen en kinamissionär Maud Russell.
Flon möterr kvinnan som i sin barndom

se-

BREVSKOLAN
STOCKHOLM
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15

ht;p, sug ocb släng

aa ser pa
a

ar a,n

d,ammpåsen

Med ett ingalunda dovt morrandc
min garnla dammsugare ifrån, att
nu hade den gjort sitt, 23 år gammal.
En kvart ägnades åt begrundan: kan
jag klara mig utan en ny dammsugare?

Några färska uppgifter från septerlber 1964 kommer här nedan:
Först etr förbehåll: Denna artikel
är avsedd för dem, som ska köpa en
hemmadammsu€lare, och alltså utesluter vi dem, som
1) inte är flyttbara, utan har en töj-

sade

Svaret blev nej.
När jag köpte min gamla gick det

till

som det då var brukligt: en snäll dam
kom in i tamburen och f rågade om
de inte fick visa det nyaste i dammsugarväg, "när dc ändå var i huset för

demonstration". l\lan köpte, och så
var det inte mer med det, utom att
man iu irrte hade Iner än et[ f abrikat att välja på.
På 23 år har man blivit klokarc'.
Man hänvisade till Statens Institut för
konsumenttfrågor, och begärde upplysningar i frågan. Det visade sig, att de

gav ut sin senaste skrift iämnet är
1958, och att en ny, aktuell sådan är

i

bar

slang;,

2) är stora, upprättstående, och

gå.

på hjul,

3) man bär i en sele över axeln. De
kan nog anses bli alltför tunga i längden.

Det finns nya hus, som har central
dammsugningsanläggning, där man bara sticker en slang i en fattning i väggen. Men där lär det väl inte bli plats

för den enskilde att välja

dammsugare.

Äterstår alltså den vanliga typen med
ett liggande hölje på medar. Vi ska

här beskriva:

väntan.

Elcktrolux
423:
i oms.

Pris
Motoreffekt ..

Holland
Hugin

Electro
345:

e. oms.
525 Watt

500\Watt

Philips

Top

i. oms.

e. oms.

e. oms.

500 \Watt

375'Watt

Mycket god

Dålig

Volta
381:

279:

298:

500

Watt

Dammupptagningsförmaga

på mjuka mattor . . . Myckct god
på plant golv ......
God

God
God

Mvcket god Ytan sugs cj
hclt ren vid

1åga

I)jupsugn.-förnråga .

God

.. Mvckctgod

God

God

God

Mycket god

något besvärande I jud vid

ningen.

använd-

sugning, lågt och rörligt. Elektrolux, Hugin Top och Philips har sådana munstycken som standard.

2. Utblåsningsluften får inte

diner o. dyl. Därför bör dammsuk. diffusor i bak-

garen ha en s.
ändan.

3. Man bör alltid ha papperspåsc inuti dammpåsen av tyg. Det är Iättare att tömma då.
4. Det år klart, att mall vill ha en
dammsugare sonr för så lite r,äsen
som möjligt. Men samtliga här upp-

räknade ånses något "bråkiga".
Inget att göra åt f. n.
Var så god och välj!
Chiyuan

IIIIITII

TUrRadio-Transistor
-

alltid ett fynd

Blekingegatan 6

IIIIIII

God
Dålig

God

Munstyckena

hos

Tel.

-

40 96 l1

Göteborg:

Medelgod

å

"&

välfer dammsugare:

1.

virvl;r

opp damm på golvet eller från gar-

Viktigt att se efter när man

Samtliga dessa apparater har god
trådupptagningsförmåga. utom Volta,

som har rnycket god. Samtliga har
enligt Konsumentinstitutets bedömning

lös platta. Det skall även vara lätt
att ställa om från golv- resp. matt-

God

hörn

möbler

både mattor och golv. Det skall vara

e/t mun,stycke utan lös borste ellcr

God

socklar och

Sugförm;iga under

ökar sugförmågar-r. Numera f inns
det ett kombinationsmunstychc för

för golv och

mattor

ska ha rak framkant och vinkelräta
hörn. Ett så utformat munstycke

vrnnare

korsord

6

De tre först öppnade rätta

lösningarna till korsord 6
hade insänts av Margareta

cRYSr+:r:=GENr

Jonsson, Avesta; Hildur
Johnsson, Karlskrona; Ar-

PHILIP CARLSSON RADIO-TV

vid

Svensson. Stockholrl.

Husergatan 2-l

-

Göteborq

'fel. l1 15 86
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upp i djungeln. När fångsten var gjord
skulle buren med smågorillorna sändas
med båt över havet. Sedan skulle det
vara slut med det fria livet för de små.
De skulle hamna bakom galler i någon djurpark på andra sidan havet.

Jägarna hade satt upp ett lockbete
av granna frukter inne i buren. Deras
avsikt med frukterna var att dessa skulle locka in smågorillorna, ty buren var
öppen på ena sidan. Så snart gorillorna

kommit in och börjat röra vid frukterflå, skulle burdörren stängas. Burdörren var nämligen så gjord att den skulle stänga sig själv, då frukterna berör-

gorillonnc,s sventqn
av Harry Iseborg

des.

Det var en järngallerbur med botten
och tak av trä.
Jägarna hade dragit sig åt sidan ett
stycke, så att djuren inte skulle märka

att det var fiender i närheten.
Pojkarna gorilla kom larvande
nom djungeln, sökande ef ter sin
som de trodde skulle finnas

I dj.ttrg.lt-r gick fyra gorillor. Först i raden lunkade pappa gorilla. Han var två
meter lång och närapå så bred som en
vanlig köksdörr. I hans spår gick hans
båda söner, två livade gorillaungar som
inte var större än ett par vanliga babianer.

Mamn-ra gorilla gick sist i

raden

och höll ett öga på vildbasarna.
Eftersom de stora gorillorna var

så

starka gick familjen oftast f redad genom djungeln. Någon gång hände att
ett lejon kom lufsande och ville gruffa.
Då behövde bara gorillapappa hojta till
ett slag och fäkta i luften med de väldiga armarna, Sedan vände lejonen slok-

örat helt om och kröp undan i

den

lummiga djungelgrönskan.
Egentligen \rar pappa gorilla en hygglig prisse. Han var inte road av att slåss
eller så. Han tänkte på familjen och var
dagen i ända i färd med att skaffa mat
åt dem. Frukter av många slag var go-

rillornas mat.

Oftast höll sig den stora gorillan i

närheten av familjen. Någon gång kunde det dock hända att han gav sig ut på
egen hand, för att söka efter föda. Men

ungarna blev aldrig helt övergivna mamma gorille lämnade aldrig de små.
Allt såg ut att arta sig för familjen
gorilia. Småpojkarna växte och frodades, djungeln gav friviiligt ifrån sig av
sina frukten. Smågorillorna åt och sov
omväxlande, solen sken på djungelns
tak av löv och genom löven lYste då
och då en solstråle in.

Och nu var gorillorna På väg till

morgonmålet i djungeln. De kom från
klipporna, där de om natten hade sov1äger och bostad.
Efter en stund stannade familien i en
lumnrig dä1d.
Pappa gorilla sa:

här med pojirarna, n-ror.

Jag
- Dröj
\ret ett ställe med bra frukter. Dit går

jag själv och
l4

l-riir-r-rtar mrtt.

Gå dt, sa mamma gorilla. Jtg
sköter barnen.
Pappa gorilla gick.

Pojkarna lekte en stund i dälden'
Mamma gorilla satt på marken och
såg på.

Morgonens första timmar rann bort.

Gorillamamma satt och smålurade i
den ljusa gläntan, där solen lyste in.
E,mellanåt blinkade hon sömnigt och
gäspade.

Stora fjårrlar dansade i solen. Skogsduvor kuttrade i träden. Mångfärgade
papegojor och vita kakaduor flög av
och an under livligt tiatter. En apa
hängde i svansen från en gren, fnallade
på en röd frukt. En grön ödla låg platt
och orörlig på en mossig sten.
Det var förmiddagsfrid i djungeln.
Mamma gorilla somnade plötsligt.
Framför henne i det gröna saftiga gräset i närheten av en liten bäck låg smågorillorna och sov, trötta efter leken.
Så kom där ett litet kryp och kittlade en av smågorillorna på näsan.
lJngen vaknade och kliade nästippen.
Därvid råkade han knuffa till sin bror
och så var också han vaken. Men mamma gorilla vaknade inte och det kom
bröderna gorilla snart underfund med.
Den ene av pojkarna, han som hade
fått krypet på nästippen, viskade till
bror sin:
FIon sover. . .
J^, svarade den andre lika lågt,
- sover.
..
hon
Ska vi gå och se efter vad pappa

- sa den förste.
gör?
det gör vi, svarade den andre.
- Ja,
Snabbt och tyst skyndade gorillapoj-

kama in i djungeln. Mamma gorilla
märkte ingenting. Hon sov.
Just denna morgon hade ett sällskap
vita jägare hållit till i närheten av gorillornas familj. De tänkte fånga smågorillorna i cn bur, som de hade ställt

i

ge-

f ar
närheten.

De var duktigt hungriga, och det var
hungern som drivit dem ut.
Det dröjde inte länge förrän de kände den aptitretande doften av färsk
frukt.
Vad det luktar gott, sa den ene

pojken

till den andre.
Jt, svarade den andre. Kom,

så

letar vi rätt på frukterna!
De sprang och sprang. Rätt som det
var såg de frukterna som hängde inne
i buren. De tvekade inte en sekund utan
rusade raka vägen in i det underliga
järnhuset och nappade åt sig var sin
frukt. Pang! Burdörren stängdes med
en hård duns.
Smågorillorna blev vettskrämda av

De försökte fly ut igen men
kom ingen vart för järnstängernas
skull. Då satte de i med hjärtskärande
tjut och illvråI.
dunsen.

Jägarna hörde oväsendet.

Hurra! Vi har fångat gorillor!
ropade de. Och så började de springa

mot järnburen.
Men det fanns andra som också var
på marsch

de stora gorillorna. Mam-

ma gorilla- var den första som hann
fram till buren. Hon ryckte och drog
i burdörren, men den var ordentligt
låst och gav inte vika. Då försökte hon
bända sönder järnstängerna, men fast-

än hon ägde väldiga kroppskrafter fick
hon inte bukt med människornas starka bur.

-

Vi vill ut! Vi vill ut! jämrade sig
Vi vill inte vara här in-

smågorillorna.

ne, mamma !

Jt, j^, var lugna flu, barn, förNi ser ju att jag
gör mitt bästa!
Hon försökte på nytt med förmådde
inte böja stängerna. Hon hörde att
manade gorillamamma.

människorna närmade
lyssnade

till ljudet av

sig

j^,

hon

deras steg in-

nan de siälva kommit fram

ur

snårcn

i

närheten. Nu blev hon vild av vrede.
Hon slet och drog av alla li.rafter och
blandade sitt ilskna tjut med smågorillornas ömkliga gnäll.
Då. . . j^, då kom pappa gorilla
skumpande. Han hade varit långt inne
i djungeln. Men så snart han hade hört
ungarnas rop hade han kastat ifrån sig
de frukter han samlat och tumlat bort

till

sina barns hjälp.

Med några väldiga språng var han
framme hos sin familj. Burdörren bekymrade honom inte. Med ett ordentligt grabbtag i järnstängerna gjorde
han ett ryck. Det knakade i trävirket,
i vilket järnstängerna var fastsatta.
Ännu ett ryck, ännu ett knakande. Nej,
det holl.

Dunk, dunk, dunk, alla gorillorna
hörde människostegen. När som helst
skulle jågarna dyka upp. Då var deras

t

I

3

äldrarna gorilla.
Nu samlade sig den väldiga gorillan
till ett avgörande kämpatag med järnburen. Kra . . . lät det i trävirket. Två
grova järnstänger böjde sig utåt i en

Men nu kom iddn. Kanske var det
inte någon rnedveten id6. Kanske var
det en tillf ällighet, att också gorillamamma bOrjade drir i samma stänger,
som henncs man så tappert kämpade
när hennes ansenliga
med. Och

båge, omkramade

kroppskratter lades

barn förlorade för dem, det visste för-

Krasch

Kra...

De båda järnstängerna var böjda som
två pilbågar. Ändå gav träet, som höll

dem fast, inte r.ika. Det var nu som
gorillamamman fick sin ljusa id6. Hittills hade han bara slitit och dragit där
så fallit sig. Än hade hon ryckt i burdörren. Än ruskat gallren. An hoppat
upp och ned under tjut och skrän.

t

6

gorillapappans

t7-

t1

l3

l*

!

Trävirkcr splittrades, stängerna

slets

I

nästa sekund satt den ena ungen
på mamn,os och den andra ungen på
pappas axel. Och med hjälp av händer
Ioss.

och fötter rusade gorillorna in i den
skyddande Jjungeln, så fort händer och
fötter bar dem.
Fångstmännen fick vända hem igen
med lång

näsa.

Men uppe i tryggheten bland klipporna satt en lycklig gorillefamilj och
kalasade på de fina frukter, som iagarna velat fånga gorillor med.
t6. Att ha om brtlsen.
17. Gör det lilla t'röet.
20. 7'ar sjömannen när han tar palet.
21 . D jur som leaer på lttncl ocb i vatten.
23. At'rihansk,tadare.
2t. TiLldeLning,
26. Både bot'asta octrt nomacliserantle.
28. Göra skalkar.
30. Görs metkroleen.
31. Hög som kan aara bög.
33. Skyddsbölie.
36. Gimpt'ota'd simntare.

t

l

1A

u

,b

till

oerhörda rnuskelstyrka. Då . . .

Kra...kra...

.l

t3

ludna

Sakta, sakta gav burgolvet vika. Men
inte fort nog. Nu kunde de anstormande jägarnas tunga andhämtning höras,
knirkandet av läder, vapnens rasslande.

9

,f

av gorillans

händer.

lösningarna
t9

till korsord 7 sändes till Vi kvinnors
red., Norrtullsgatan 5, Sthlm Va, före
den 15 november. De tre först öppnade
rätta lösningarna belönas med bokpri-

?o

23

9?.

LI

ser. Märk kuvertet "korsord 7".
9,1

1+

26

91

28

t9.
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ÅGRATT :

1. KDV:s bögsta instans.
6. Tunga i persedel.
9 . Bör ju Erik ge.
Salamander.

11. Ar medlemmarna i SGU.

12. Mormonstat.
13. Ar streberns

ändamå\.
Srnå morötter.

18. Svartingar i

19.

21.
22.
24.
27.

coNsu["

36

resesk rivmo sk iner

,8

29. Gagarin.
32. Bör uppgit'ter ej vara.
34. En av Tors dragare.

korsor d 7

.
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t9
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55
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MÄLARE HENRY KJÄLLANDER
till Eder tiänst

-

71

V
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serie.

Omhwd.
Skådespelande Tawbe.
Spenslet åren 1645-1721.
Ryo.
A'r den inställsamme.

35. Kan kortoxen med t'ermitet.

37

.

N

amn

38. Ej

lör

GEDIGNA

t'ast.

39. Likgiltig.

40. De är

oss

#;'ffi

gård'oar.

aäl härast.

LODRATT:

ETT

1. Söderbavsbo.
2. Gör bopen.
3. Sällsynt när det gäller lloran.
4. Alldeles riktiga.
t. Viktig kameradetalj.
6. Jämte.
A.,'ll
/.
I rart00a.
8. Hyenra.

14. Erlander toppdr den

O

ELEGANTA

o PRISBILLIGA
- inkl. vösko

LATTSKRIVNA
R-pris Ir. 265:

ARS GARANTI

Frögo efter CONSUL skrivmoskiner i Er offör eller
konto kto
Ingenjörsf irmo
STEN R. KARLBOM

Brönnkyrkogoton 154,
Stockholm Sö, tel. 08169 4211

saenska
1,5

gymnastik och ma$sage
uälgörande

ftir

höstblekt ansikte
Så hör års brukor sommorens solbrönno definitivt försvinno och vorje morgon
möter oss ispegeln ett ollt blekore onsikte, Hor mon nu inte förlönots reno och
sköno drog, sö vill mon ju ötminstone se frisk ut. Litet mossoge som stimuleror
blodcirkulotionen och ger ny spönst öt onsiktsmusklerno kunde konske voro pÖ

sin plots,
Fem minuter vorje kvöll - mero tid tor det inte ott gå igenom vört mossogeschemo - bör mon kunno offro pö sitt onsikte. Gör sö hör nör onsiktet ör ren-

gjort och nottkrömen klickots ut på kinder och ponno:
punkt dör kökorno
@ eit ihop tönderno så ott ni kon könno er from till den
m--öts, Tryck ett finger mot den lillo gropen och mossero med cirklonde rörelser
(uton ott höllo tönderno hopbitno förstås).

ov hokon över
@ oppno munnen och stryk med hondfloton upp från sidon uppöt-utöt.
musklerno
ott
stryko
ovser
rörelser
ollo
tinningen
ki-nderno mot
nösryggen.
@ Stryt löngfingret rpp pö sidorno ov nöson och ner löngs

under ögonbrynet
@ Stryk försiktigt med löngfingret frön inre ögonvrön upp
ut mot tinningen och in under ögot, en mycket lött strykning.

@ Mott"ro ponnon i små cirklor ut mot tinningorno.
@

Stryt<

med helo hondfloton löngs holsen neröt - mot hjörtot.

ftoppo med hondryggen under hokon
ni redon hor en dubbelhoko).

@

-

10 ggr (dubbelt sö möngo 99r om

Sedon rekommenderos fyro gymnostikrörelser för huvud och hols:

o. Uttolo bokstöverno Y och Z tio gönger efter vorondro med sö energisk onvöndning ov onsiktsmusklerno som möjligt.
b. Tryck med fingrorno mot tinningorno som om ni ville hållo kvor huden dör'
Oppno och slut ögosen tio gånger mycket energiskt - gymnostik för ögon-

@

lockets muskler.

c. l(nyt hönderno och tryck hokon boköt med knogorno somtidigt som ni gör
motstönd med huvudet - löngsomt men kroftfullt, så ott holsmusklerno spönns.
d. Böj huvudet bokåt somtidigt som ni med hönderno om nocken försöker hindro
det - tio gönger i följd, lugnt och energiskt.

Till slut boro en liten gyllene regel: Se till ott oll överflödig nottkröm ovlögsnos från onsiktet - det gör bro ott lösko bort den med en mjuk poppersservett. Det som inte upptogits ov huden efter mossogen ör till ingen nytto, det
hindror boro huden frön ott "ondos" och ger olldeles onödig nöring åt örngottet,
Sibyl

@

^
\ /.
GL,\

I

t6

toupering
bannlyst

i höstens
hårmode
Swingens tidevarv med dess små nätta och åtsittande frisyrformer har inspirerat tyska frisyrmoderådet till den nya
linien fijr hösten/vintern 1964-1965.

kort bena på ena
i rrjuka vågor ganska tätt
intill huvudformen. Sidopartierna kammas något inåt ansiktet alltefter vad som bäst klär individen och även i pannan lämnas stort spelrum för individuell utformning med
hänsyn tagen till klädsamheten. En liten pannlugg kan vara
flikig, lättare eller tyngre eller helt uteslutas. På h jässan
bannlyses all touperirg
det typiska för linjen är att håret
här skall ligga relativt platt åt den stora sidan med utMed utgångspunkt från en lågt belägen

sidan kammas håret asymmetriskt

gångspunkt från benan.

Håret är kort och verkar i den färdiga frisyren klippt i en
rak linje från strax nedanför öronen och utefter nacklinjen.
I själva verket har härför utarbetars en speciell klippningsmetod som är det bärande momentet för att fä fram den
rätta stilen. Dessutom förutsätter frisyren en speciell stödpermanent som ger erforderlig stadga och gör den hållbar.
En stor våg över öronen följer hela nacklinjen.
Enkla och relativt strikta linjer med lätt antydda vågor
kommer bäst till sin rätt i en god hårkvalitd. Därför rekommenderas mer än någonsin hårkurer för att återge naturlig spänst åt ett av många års touperingsraseri skadat
hår, men också för att bibehålla etr friskt hår i god kondition.

Har

r,{iklädproblem?

Carlboms 10 K0NT0
fir,
uor

o

f

lösa
dem

o,

sa bar

Vik en "provningsdag" for CARLBOMS. Ur vår srore
sortering av Herr- och Damkonfektion samt ekipering
kan Ni välja allt från slipsar till damkappor.
Antag att Ni bcrhöver handia fc;r gOO:
-. Då räcker 2OO: som handpenning. Resterandc 4OO:
delas upp på 10 mån.
Således 40:
per månadsbcralning. Kontantpriscr uran rän-

tor och

-

tillägg

!

Modefrisyrens

fundarnent

klippning o

Carlboms 1O-konto är en sund kreditform
dct förtrocnde vi hyser för varjc cnskild kuncl.
Ingen cnda av våra 1"000-tals kunclcr har svikit dctta frjr:troende och vi sviker aldrie cn kuncl!
skapad av

perrna,nent

Damfrisör
Sune

A Rollfeldt

Linnögatan

4I - Tel. 6197 23

CARLBOMS
Tel. växel
Dam- och Herrkläder
M åndagsö

34 04 90

KARLBERGSVAGEN 40
ppet

till kl.

20

17
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BU TGARKONSERU
Sof ia

presentera,r:

l:ortsittning t'rån sidan l3
att hon kanske skulle gå sin väg utan ett ord, nu när iag "bara"
var vägarbetare. Men så gick det inte.
Hon"läste brevet, läste iien sista sidan om igen' så vek hon ihop
det och gav mig det tillbaka.
NåiSka du inte säga något? sa jag otåligt efter en stund. Jag
- iu trots allt om henne.
tyckte
Hon'stod bara och såg på mig en stund, med den där retsamma
blicken som alltid gjordä mig si förvirrad, men så satte hon igång
och det fanns inte en chans att stoppa henne.
Var det jag som sa att du skulle byta jobb? Vem var det
- sa att han liatade det där arbetet för han blev så utsliten av
som
det och att det inte fanns någon framtid i det? Och att han inte
sin examen för att vara vägarbetare hela livet? Eller
hade tagit
att det -spelade ingen roll vad slags arbete det var' men att han

inte tyckle om at"t bli genomblöt- i regnvädcr och -genomblåst i
kylanf Var det inte jag åm bönföU dig om att- gå. tillbaka till det
hår jobbet, när det viiade sig att du inte kunde klara det andra?
Och-vem var det som alltid försökte förklara för dig att det inte
var tillräckligt att ha en titel, att du måste ha kunskaperna ock-

sa...

medan iag bara stod där och gapade.
Och så gick
"b,;tj"hon på bl"r,
jag 6elt mållös av raseri, men så -gav
Till att
-"ä
jag ,rpp. Nu var det för sent- att bli arg. Det skulle jag ha blivit
med detsamma.

att bråka, naturligtvis har du rätt, sa
All right, sluta upp
-livällen
när vi bytte kläder sa jag till lille
på

Donausallad
lnnehåller:
5öt popriko
Gröno tomoter
Corotter

jag- till henrie. Först
Lök

Vegetobilisk oljo
Vinoigre
Logerbörsblod

spar t;d, arbete, penga'r

Skalade tomater
llikhet med försko tomoter kon de, tock vore sin fostq
konsistens, sköros iklyftor och onvöndos till gornering,
i solloder, som smörgöspölögg

m' m'

Macsi:

Vet du, det där med kärlek, det är allt en vansinnig affär.
- man börjar att tänka på det . . .
Bara
Just i det ögonblicket var det slut på varmvattnet. så jag .glOT.de" vad det val jag hade tänkt att siga. Jag tvättade mrB i kallt
vatten i stället oJh tprattg direkt bort till gathörnet. Där stod
under gatlyktan. Di -j"g såg- hennes
Marika och väntade på mig
-skenet,
så var min ilska totalt bortliusa hår glänsa i det gula
blåst. lag iar ju kär i [enne. Och dessutom håller iug iu inte alltid så-bänhårr på mitt. Kanske att jag också har mina fel. Men
en sak vet jag, öch det har iag alltid vätat, och det år att om det
nåsonsin biir"trubbel mellan'Marika och mig så beror det bara på
att" Marika ändrar mening som en vindf löfel och att hon så obstinat vidhåller att det är hon som har rätt.

Döden
Av Grigori

får uänta

Fedosejev

DODEN FÄR VANTA är en
ävcntyrsskildring ur den brutala verkligheten. Den handlar om Trofim Koroliovs växlingsrika liv, vilken under inböidcskrigcts dagar förlorade

sina föräldrar och

hamnadc

bland de vilda barnen. Av cn
slump kom han sedan till en
forskargrupp. Man följcr Trof

ir-r-rs utve

ckling f rån

den

smarta, erfarna inbrottstju-

vens äventyrliga liv till vctcnskapsmannens strapatsrika
upplevelser i kampen för att
tygia naturcn och vilddjurens

oböjliga kraftcr. En bok med

Gröna bönor
frön Bulgorien hor rönt mycket stor uppskottning
Sverige

Realistisk

-

intressant

oerhört spännande - lättläst
Illustrerad, 485 sidor
PRIS INBUNDEN: 2l:50

Generologent:

AB S. f. Norman
STYRMANSGATAN 5

_

STOCKHOLM

Tel. 08/63 01 40
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oavbrutna spännande händelser från första till sista sidan.

I bokhandeln eller direkt från
Arbetarkulturs Förlag
Kungsgatan 84, Stockholm K

Tclefon: 08/54 38 82

ffi*,""

KASERIET:

"en jublets rnorgon
badrummet, som verkligen nu
fått en nödtorftig ansiktslyftning,

J"S har beslutat att rycka upP
mig. Annars kommer jag så små-

duschar ansiktet mec{ ljumt, där-

ningom att bli som den f örsta
kvinnan i "Den andra kvinnan"
om det nu är någon som minns
cn film med det namnet. Den
första dvs. hustrun kom
aldrig ur sin morgonrock förrän
framåt kvällen och vinnlade sig
sannerligen inte om vad man kaliar ett vårdat yttre. Så gick det
iom det gick. Mannen skaff ade

efter med kallt vatter-r. Det ökar

gick i morgonrock hela

fördärvet.
Jag koncentrerar mig

till

på blodet nämligen. Så är det
dags för talkpudret och en frisk

i ansiktet och på halsen och
sålunda maskerad störtar i.g ut

eau de cologne. (Det vore fräsi1,rre med Chanel nr 5 eller någon
mer exklusiv parfyn-r nten det är

sången

Sedan

kör i^S med yoga för

öppet fönster, djupandningar och

annat som hör till. Men ntan
skall bara göra rörelser som iir
lustbetonade, f ramhölls det någonstans. Annars blir man stressad. Man skall, sades det, sträcka på sig som en kissekatt (!),
svänga benen högt som en ballerina och hoppa kråka som cn
barnunge hur nu dessa våldsam-

Med denna dystra bild för ögonen har jag nu äntligen knåpat
ihop ett program som jag tänker
följa. Ett sådant måste jag nämligen ha om inte den lå*ja, som
hos mig tycks vara en ren naturkraft, alldeles skall leda mig in i

ma motsatser s. a. s. själsligt skall

mor-

narna.

Vid genomförandet av ett sådant här väsentligt beslut visar
sig veckotidningarna vara den
verkliga guldgruvan att ösa ur.
Vänliga människor förmedlar i
deras spalter tusentals små råd
också om mina problem. Det är
något att vara tacksam för. Foton på sagolikt sköna kvinnor
iförda spetsprydda plagg som mera påminner om galatoaletter än
nattlinnen visar dessutom hur
lustbetonat ett sådant här uPpryckningsarbete kan vara. De gör

kct passar mig utmärkt eftersom
det var åratal sedan jag var vid

ling. Därefter klappar jag in clen
nya vitaminkrämen "glimery glo-

citron.

det antiseptiska.

duschen.

badet, vil-

Mcdelhavet. Efter badet frotterar

"Opp amaryllis" tillreder ett glas
kokt vatten blandat med Pressad

utan var ung, slank, välgymnastiserad och välvårdad nästan till

i

genomblödningen" och clessutom
lär man vakna av denna behand-

i köket, där j"g under

dagen

följer badet och

Gärna medelhavssalt

"

ose"

sig förstås en älskarinna som inte

Sedan

kunna förenas. J"g tycker det
verkar dödtrist. Tacka ve't i.g
Ling och så några lagom doser
yoga.

Så till badrumn-ret igen. Torrborstning är oerhört nyttigt, mot-

verkar cellulitbildning och röda
knottror och blodet cirkulerar

snabbare efter 150 drag med
borsten över kroppen. Snart cirkulerar blodet så hastigt i n'rina
ådror att j^s måste sliaif a ett
extra pumpaggregat till hjärtat'

jag mig energiskt, det sätter fart

ju inte nödvändigt att gå till
ter.) Fötterna smörjs in
liksom händerna.
Sedan d,r det dags f ör make

överdrif

upen. Jag läste att amerikanskorna lägger på mascara tre gånger
minst och målar läpparna konst-

fullt med olika

skuggningar.

Man kan också lägga skuggning-

lr i

ansiktet så hakan trollas bort

eller näsan, i^, stängt taget kan
n-ran trolla bort hela ansiktet med
en skickligt lagd make up.
Vid det laget är det dags att
sätta på potatisen till middagen.
Fräsch och pigg nr iag itu med
hushållssysslorna.

Besynnerligt nog har denna nYa

giv haft en helt. annan effekt På
mrn omgrvnlng än den jag tänkt
mig. Barnen klagar över att de
inte får välling på morgonen, min
man vill hellre ha sina skjortirnappar isydda än en välmakeupad, rendoftande hustru vid
middagsbordet. Kan någon begri-

pa

detta?

Kraka

redqndå...

oftast reklam för något shampo
i ett pastellf ärgat badrum, där
handdukarnas färg matchar kaklet och tvålarna. (Varför ser inga
badrum i annonserna ut som vårt
med plastbyxor på tork, strumpor och annan smutstvätt i plasthinkar, förvridna rester av tandkrämstuber, stövlar och plastbåtar, cyklopögon, vilda plastdjur,
dyvåta handdukar där hängbanden saknas osv.?)
Nå, det var alltså programmet'

J"g börjar med att rusa ut

i

-

Adam, var är du?

t9

Inunrr-ncr 5 rrv Vi kr.innor

ett

refereracles

upplvsniirgsnröte sc)nr ir-nai rnånad

anorcln;r.lcs uv SKV-avdelningcn

lefors. Där trrlacle clr Bengt

allrnän
GAncer-

i

Häl-

Sunclbe rg

från Ccntrrllasarettet iOrebro onr clc

nri.rjlighercr s()nr står till bucls för bekänrp:rndc 11v r,rnderlivscancer. Mirtet
som hac'le s:rnrlat 250 kvinnor antog, ctt
uttalancic sonr senare tillställdes lands-

tinget och clär man krävde snara åtgiircler fiir att rniijliggöra en fortlöpancle hiiisoliontroll speciellt bland kvinrlor iålclrarrra iiver 25 är.
SliV-rrvclclringen har nu fått svar
frår-r lanclstinget:

kontroll

"Hälso- och sjr.rkvårdsstyrelsen delar

c'len av avdelningen i uttalandet
frar-rrförc{ir uppfattningen om behovet

helt

av allmänna hälsoundersökningar av
livinnor fi;r att så tidigt som möjligt
upptäcka e\r. kräfta i underlivsorgan

får
uänta

och briistkörtlar. En allmän hälsokon-

troll av clct slag, som här avses,

måste

;rnordnas såsom massundersökningar
med, då clet gäller underlivskräfta, fiirutor-r-r r':rr-rlig gynekologisk undersökning, jäm vril cytologisk undersökning
or:h kolposkopi. Dessa undersökningar
och kontroll av tagna prover kräver,
förutonr r,rnc'lcrsijkningslokaler och ve-

clerbr;rlig utrustning, tillgång på ett
storr antal r,rtbildade cytologassistenter.

personal-

Tillgånger1 på dcssa inom landet är
för närvarandc helt otillräcklig, men
utbilclning rv ett ganska s[ort :rntal
cytologassistenter pågår. Med hänsyn
till utbilc'lningstidens liingd kommer

cler dock

brist

att dröja relativt lång tid

innan tilleår-rgen motsvarar behovet.
för cn verksamhet av c'let här
slaget rir r-rär-nligen rn ycket stort över
hcla lar-rclct r>ch flertalet större sjukIntre.sset

hus plar-rc'rar

fiir

en utveckling på om-

råclct.

allmän hälsokontroll i den onrfattnins.
som föreslagits av avdelningen".
Alltså, perosnalbristen är här, sonr pi
många andra on-rråden av sjuli- och häl-

fijr ;rtt
till rätta nrecl

sovården, .1.1 xvgörande hindret

man snabbt skall komma

ett allvarligt

problem.

Utbildningen rar i bästa fall 2' : år.
Häri ingår då grundutbildning på 2 :rr
lijr laboratriser eller prcparatriscr plus

månaders fortbildning. Fiir mera
jälvständigt arbete krävs minsI I års
fortbildning.
Utbildningskapaciteten inger för niirvarande inga stora förhoppningar onr
att Hälleforskvinnornas förslag onr allmän hälsokontroll skall kunna förverkligas inom överskådlig tid. Vid förfrågan vid Sabbatsbergs cytologiska l:rbo-

6

s

ratorium i Stockholm har vi iått beskeclet att det f tir närvarande utbilc{as
summa 23 cytologassistenter i hela landet: 11 i Stockholm, 4 i Göteborg och

8 i Malmö-Lund.

Visst är det en fran-rgång att utbilclningen hommit igång, men med tanlic

på det enorma behov som föreliggcr
av utbildad personal, är de siffror sonr
här nämnts föga imponerande. Vacl

sonr

utgör det största bekymret är en'rellertid att det ännu inte finns någon fastlagd plan för den framtida utbildningen
av cytologassistenter. Här får Hiilleforskvinnorna och alla andra som är angclägna om att det skall skapas förutsätrningar för atr effektivt bekämpa cancersjukdomarna, vända sig till myrrclig-

heter som står ör'er landstingen.

ljndcr clc scnastc åren har
bancl nrecl pågåcnde utbvggnad

16pp

i hiulet

i sanrvid regionss jukhuset i Orebro hälso- och
jukr,årcisstyre lse n beaktat behovet av
lokaler fi;r en alln-rän hälsokontroll av
kvinnor och kompletterande utrustningar till säväl kvinnokliniken som det

rätta avclelningen onr clels cle ätgiirclcr.
som rec{an vidtagits cller inorn clelt uiirmaste ticlen planeras av lancistingct. clelt
ock att framfiir ailt den bristancle tillgången på utbildad personal fijr niirr.rrancle omöjliggör genomfijrar-rde r1\' elr

Uärdshuset Postiljonen

s

nyinrättade patologiska laboratoriet har
ar-rskaffats.

I

FARSTA TORG

DAN

S
onsdag, f redag, lördag, siindag

sjukhusets personalstat för

Söndagar familjemiddag med

nästkomn-rande år har sålunda en tjänst
som cytolog:rssistent upptagits. Så snart
tillgången på. utbildad personal medger
r.nställning av ytterligare cytologassi-

barnmatsedel

E,XKLUSIV FE,STVÄNING

stenter, avscr såväl direktionen som
hälso- och sjukvårdsstyrelsen atr återkomma n-recl fiirslag om ytterligare personalförstrirkning för dessa arbetsuppgif te r.

har hälso- och
sjulivår.is.stvrelscn sålunda velat underMed c{ct

<>vanstående
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