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Nyff år nya fredshandlingar
"Först niir aurustningen iir to-
tal kan uL resa oss ur förned-
ringen ach å.ngesten och be-
glJnna f öruerkliga f rihet oclt
nt,iinniskouiirde på'-uflr ktiru.
ganr,la jard."

(Ijr ett julbreu från Toini oclt
F elir ltlersen. Finland.)

är .jag shr-iver detla har det nya
årct ännu inte böriat. Må det till-

Iåtas mig att komplettera min arti-
kel i julnumret om ft'edsaktioner un-
d.er 1962. Den gången skrev iag inte
crn Japun, det land där fredsat'betet
är intensivare än i något annat. I
zrugusti höIl mödlar i Japan sin åt-
1,onde kongress med 18.00{) deltagare.
Den rörelsen i Japan, mödlalnas rcs-
ning till livets {örsvar. är' en frukt
av den internationella mödrakom-
mittens arbete under är'en ef ter-

möd.i'akongressen i Lausanne (1955).

trnte kunde jag heller berätta I
jnlnumret om den tionde Pugwash-
konfelensen som hölls i London i
september med deltagande av veten-
skapsmän från 36 ländei' i väst och
öst. Den första konferensen höIIs i
Pugu:as'lr noua Scotia 1957. Dess ur-
sprung var en inbjudan underteck-
nad av Einstein och Russel (1953).

Dessa konferenscrs må1 har varit oclt
är att avsl<affa krig och hligshot.
De med-el som anges är: 1) minskad
spänning melian länder och ökad för-
ståeise mellan folken; 2) slut på

kapprustningen; 3) skapande av ett
något så när säkclt s)-stcir 1'ör' t'ust-
ningsl<ontroll som ger fuligctt skydd
och underlag för ömsesidigt förtro-
ende; 4) start av ett förfarande som
steg för steg ger möjligast pålitliga
kontroll och garanti - l<ärnvapenpfo-
vens omedelbara inställande måste
vara första steget. I uttalandet från
-T-ondonkonferensen heter det: "Vi
befinner oss nlr på cn punkt när det
inte är nog att allmänt ange prin-
ciper; handling tir nödudndig." I
samband mcd detta uttalande fram-
lades förslaget om förseglade seis-
mografiska instrument såsom ersät-
tare för personlig kontroll.

En helt fristående fredshandling i
irlew York 5-11 november måste ock-
så omnämnas. Det var en strejk an-
ordnad av teaterchefen Julian Beck
och hans hustru i samband med gu-
vernörsvalet. Strejkens slogan var
"Rösta inte på det l<alla krigets kan-
didater" sjungen i talkör. Omkring

.z

600 personer, milnga ungdomar, del-
tog. Man gick vakt utanför stora fir-
mors kontor, utanför politiska och
arbetarorganisationers lokaler etc.
Julian Beck menar att freden kan
vinnas cndast när människor vägrar
att stödja kriget i sin dagliga vet'k-
samhet - vi måste få en general-
strejk för frecl i olika länder meci
hundratusentals människor som del-
tagare.

När jag först började skriva om
fredshandlingar var det främst {ör
att få in i språkbruket ett ord till
motvikt med krigshandlingar. Men
samtidigt ville jag ansluta mig till
a-ila de fredsarbetarc som under de
sista åren kommit till insil<t om att
ord inte r-äcker - vi måste söka nya
vägar. Därmed viil jag inte ha sagt
att det talade och skrivna ordet är

att förakta som fredshandling. Både-
ock måste vi ha. Alla former som
tänkas kan. Vi måste alltjämt ge

upplysning om att krig i vår epok
betyder människosläktets under-
gång. \ri måste ordna möten. skriva
a-rtiklar och böcker. Vi måste gå meci
namninsamlingslistor. Vi måstc in-
tervjua riksdagskandidater. Vi mås-
te bevaka kandidatnomineringarna.

Vi måste kanske gå i storstrejl<
för freden. när vi får kraft till det.
Dct är' bra om några av oss fastat'
för freden och ger de sparade peng-
arna iill fredsarbetet. Det är bra om
nagra väglar- kL'igstjänst eller bryter
mot andra legler så att de kommer
i fängelse för' frcden. Vi måste till-
sammans gå de gamla r'ägarrna i allt
större massor. Vi måste finna nya
effektivare vägar. Än har vi en nå-
datid - men hur 1änge?

26. 12. 7962.
Andrea Andreen.

De obotfördigos
f.. | ' I
IOrn tnoer
I Nort'bc,tlen är det dåligt med jobb
I to. kvinnor, sådant jobb som de
I<an fåi betait för alltså. De unga
fllckcrna får söka sig söderöver för
a',t 1å arbete.

Men så var det en 19-årig tös i
Arvidsjaur som alltid drömt om att
bli bilmekaniker. Hon upptäckte på
h.östl<anten en annons om att såväl
flickor som pojkar var välkomna till
verkstadsskolan för utbildning. Själa-
glad anmälde hon sig bums till bil-
mekanikerkursen. Strålande betyg
från realskolan hade hon så verk-
stadsskolans dörrar borde stått vid-
öppna tycker man. Men där finns ett
aber: vid skolan finns bara en toa-
lett och ett tvättrum och dessa sa-
nitetsutrymmen måste jr-r pojkarna
ha, så det blev nej till flickan.

Står rierl<stadsskolorna öppna för
såväI flickor som poikar? Principiellt
ja, men inte i verklighetenl Så här
säger skolinspektören i LuIeå till
pressen:

"Våra verkstadsskolor ska i prin-
cip vara öppna för både pojkar och
flickor. Blir det allmänt med flic-
kor på våra mekaniska avdelningar
får vi bygga om de sanitära inrätt-
ningarna. Men ännu så länge hör
det till sällsyntheterna att flickor
söker till mekanikerkurser."
Det gör det ja. Visserligen skrivs

och talas det mvcket om hur nöd-

vändigt det är att flickorna stimule-
l'as till ett bredare yrkesval - men
när det inte finns toaletter så . . . Och
det kommer alltså inte att finnas förr'-
än det blir "allmänt" att flickor söker
till mekaniska avdelningar. Hur
mäng,a ska ha fått avslag innan dess?
Och meddelat andra unga flickor att
det inte lönar sig att söka till verk-
stadsskolans mekanikerkurser.

St.T. har sä rätt:

"Retirero,mde från den cna orimliga
stå.ndpunkten till den andra har mct-
ståndarna mot kuinnor i arbetslLuet
till slut funnit det siikrast att för-
skansa sig pd. toaletterna, ett sttille
d,iir de naturligtuis borde fe sitta
fredade."

Tidningen
VI KVINNO

Argång 15

Redoktör och onsvorig utg.:
VALBORG SVENSSON

I redol<tionskommitt6n :

SIGNE FREDHOLM
BIRGIT JANSSON

*
Utkommer med nio nr per ör
Prenumerotionspris per år 6 kr

Lösnummer 75 öre
Postgiro 513 23 Norrtulls-
goton 5, rfz tr., Stockholm Vo

SVENSKA KVINNORS
VANSTERFORBUND

Tel. 32 B0 96

Tryckeri AB Plontryck
Stockholm 1963

_--r><



l- f r'hn god mor or en glod mor
Nf dr det iir frå.ga om barnpsgkologi - alltså, förstå,else för barnen, för
I Y cleras siitt att tönka och reagera i olika åldrar och deras behou -
liir det niippeligen finns nägon icke suensk som i ud.rt land har ett sd'

grundrnurat anseende som norskan Ä s e G r u d a S k a r d. Vi har hört
henne i radio, alltsomoftast möter oss hennes namn under artiklar i
tidskrifter, hon citeras i pressen - kort sagt hon iir så kdnd och aktad
hiir ait ui niistan betraktar henne som hem,mahörande hos oss. Men
det iir hon n1r inte, hon iir norska och bor i Oslo eller rö.ttare sagt
o D o. n I ö r Oslo, uppe på en au de sköna å,sar sorn ger nommiinnens
hutsudstad dess sorskilda charm.

En au redaktörerna i tidskriften "KVI-I//VER h'jemme og 'u,te", E u a
R ö n n o u), besökte docent Äse Gruda Skard en dag i höstas då. huset
doJtade nEplockade iipplen. Eua Rönnou frd,gade och fru Skard, son"L

bd.de hunnit med att uppfostra fem barn och bli en liird docent, sua-
rade. De suaren tir så. klara och sd, kloka och genomlgsta au miinsklig
ttiirme att ti hiir tar oss friheten att å,terge samtalet, som börjar med
en f råga frdn interujuaren:

- Fru Skard, vi vill faktiski rikta
en anklagelse mot barnpsykologerna
som grupp. Ni har nu i åratal tiatat
och tjatat om dessa de första viktiga
åren av barnens liv och om moderns
ro11. Det har lagts ett så stort ansvar
på oss att det kan bli svårt att bära
och mycken sentimentalitet har efter-
hand spunnits kring förhållandet
mor och barn. Det är en känslosam-
het som våldsamt griper tag i möd-
l'ar som arbetar utanför hemmet, och
i dag är det många, många som har
ont samvete därför att de "går från
barnen" som det heter.

Psykologerno missuppfottos

- Vi psykologer arbetar med
forskning och undersökningar, svårar
fru Skard, och av och till framlägger
vi resuitaten av dessa. Men för det
första så är vi sällan tvärsäkra på
någonting, vi "antar" och vi säger
ofta "kanske". För det andra är det
fråga om vilka resultat offentlighe-
ten, t. ex. pressen, är intresserad av
att föra vidare tiil alimänheten.

Dessa våra uttolkare tar gärna
fram det som d e gärna vill ha, de
stryker våra förbehåll och använder
resultaten som det passar bäst med
hänsyn till deras egen åsikt. Och det
är det stoffet som kommer i tid-
ningarna och blir Iäst av folk mest.

Ett exempel

- Nu ska jag berätta för er om
förhållandet mellan mor och barn,
hur det l<an gå med det från psyko-
logen till dagspressen, fortsätter Äse
Gruda Skard.

Docent Äse Gruda Skard.

- Den engelske barnpsykiatern dr.
Bowlby sände 1951 ut en artikel ge-

nom Världshälsoorganisationen. Ar-
tikeln kom alltså på alla världens
språk. I den artikeln skrev dr. Bowl-
by: "Små barns lå.nguariga åtskiljan-
de från modern kan föra till svårig-
heter senare i livet."

Lägg märke till hur försiktigt dr.
Bowlby uttalade sig. Han gjorde tre
förbehåll. Men likvä1 användes han
som tillhygge mot kvinnorna i ar-
betslivet. För hur kom meningen att
Iyda i dagspressen: "Varje åtskiljan-
de av uilket som helst barn från mo-
dern mdste föra till svårigheter se-
nare i livet."

- Det är onekligen en stor skill-
nad, fru Skard.

- Jä, inte sant. Det som är så irri-
terande är ju att vi bara blir hörda
cch citerade när det är något som
kan tolkas i en bestämd riktning. Om
vi säger att det är vetenskapligt fast-
slaget att fadern spelar en viktig ro11

i barnets liv, då är ingen intresserad,
och det kommer inte i tidningen.

Senoste nytt

Under den senaste tiden har det
framkommit resultat från undersök-
ningar i trngland, Skottland och
Frankrike som alla bekräftar var-
samheten i dr. Bowlbys uttalelser år
1951, fortsätter fru Skard.

- Det låter spännande.

- Det ä r spännande. För det förs-
ta råder där nu enighet om att det
första halvåret av vårt liv är det
ganska Iikgiltigt för oss vem som vår-
dar oss. Vi gör inte åtskillnad på folk
när vi är spädbarn. Det vi behöver
då är mat, värme och öm beröring.

Vid 6-månadersåldern begynner
sinnena utveckla sig, och d e behöver
också näring. Nu börjar barnet se

skillnad mellan människorna om-
kring sig. Efterhand binder det sig
till en bestämd person. Det blir na-
turligt nog oftast modern, för det är
hon som är mest i dess närhet och
sköter det. Men det är inte blodets
band som avgör anknytningen till en
bestämd person.

Från nu av och upp till 4-årsåldern
räknar man att barnet är sårbart för
långvarig skilsmässa från den män-
niska som det mest har knutit sig
t ilI.

- Vad menas med iångvarig, fru
Skard?

- Från 3 veckor till 6 månader.
Det är alltså inte tal om varken någ-
ra timmar eller dagar.

- En mor som Iämnar sitt barn På
daghem skulle då alltså inte behöva
ha ont samvetet för det?

- Naturligtvis inte. Därmed kom-
mer vi förresten över till något som
är viktigt för små barn, nämligen
"reservmänniskor" om man nu kan
kalla det så. För att känna sig tryggt
ska barnet inte ha bara en enda
människa att ty sig till. Den första re-
scrven man tänker på, om modern
är den som mest har hand om bar-



net, är naturligtvis fadern. Men det
kan lika gärna vara en mormor eller
farmor i huset - eller den första re-
serven är hansl<e daghemstanten.

Den kända amerikanskan Marga-
ret Mead. sotn har studerat så många
natur{olk, berättar om samhällen där
alla vuxna ''ägef" alla barn, det viii
säga att alla barn har alla vuxna till
föräldrar - och alla trivs utmärkt.

Denna krets av "reserver" utvid-
gar sig efterhand som barnet växer
till och vi kan tryggt säga att det är
bra för barnet att vara knutet tiII
flera människor. Efter 4-årsåldern
räknar man inte med att det är nä-
.qot problem på det heia taget, detta
med skilsmässan.

- Vad är en god mor, fru Skard?

- Det viktigaste tned modern ät'

hurr-rdan hon är när hon är tillsam-
mans med barnet. En god mor, om
hon kommer från sitt arbete och hem
till barnet eller om hon alltid ät-

hemma hos det - en god mor är hon
som är glad, varm och öm. För bar-
net är det allvarligt om hon är sur,
kail och avvisande, även om hon är'

hemma dygnet runt. En sådan instä]I-
ning hos modern kallar vi PsYkolo-
g,er för cn "maskerad skilsmässa".

Yrkeskvinnq eller husmor?

- Det avgörande är alltsä inte otr-t

modern är husmor eller' )'rkeskvin-
lld:

- Nej. nu ska ni få höra om en
intressant undersökning, säger fru
Skard och gör oss nyfikna igen:

- Barnen till en grupp Yrkeskvin-
nor och en grupp husmödrar i trng-
land blev undersökta. Det var inte
möjligt att finna något samband
mellan barnens trivsel och moderns
yrke. Men så delade man UPP möd-
rarna efter andra riktningslinjer. I
den ena gruppen tog man barnen tiII
de belåtna mödrarna, i den andra
barnen till mödrar som var otill-
fredsställda med sitt liv, både yrkes-
l<vinnor och husmödrar.

- Var det skillnad på barnen då?

- Då. var där ett samband helt
tydligt. Glada och tillfredsstäIlda
mödrar hade glada och tillfredsställda
barn. Och det berättar oss med and-
ra ord att en husmor som är förnöjd
med tillvaron, hon är en god mor,
och en yrkeskvinna som också ät'

det, hon är ocksri en god mor.

Foderns roll

- Ni nämnde att offentligheten
inte var så intresserad av att höra
att faderns roll var viktig för bar-
nen. I{an Ni säga något om det?

4
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Kvinnornc!s

Vörldskongress
Moskva 24-29 juni

| | nder fem dagar', från 7 till 11 de-
LJ cember. sammanträdde KDV:s
råd till möte för att planlägga den
stora kongress som om några få må-
nader skail äga rum i Moskva: Kvin-
nornas Världshongress. Till mötet,
som höIIs i Berlin, hade kvinnor från
alla kontinenter strömmat samman

-en del långväga deltagare kom
emellertid fram först andra dagen
efter att ha tillbringat oroliga dagar:

och timmar på i dimrna insvepta
flygplatser runtom i Europa. Över

- Det ser ut som - och Iägg nu
rnd"rke till att jag säger det svagt -
det ser ut som om det har något att
säga för barnet, särskilt i 3-4-5-års-
å.ldern, att fadern tar sig av det. Och

det tycker jag personligen inte är
underligt, för det är ju i den åldern
barnet börjar identifiera sig och

tilla"gnar sig ett moraliskt mönster.

- Och ändå är det ständigt bara
tal om modern, liksom?

- Jä, är det inte i själva verket
underligt, för i gamla dagar var det
ju inte så? Barnen kom iu in i ar-
betslivet genom fadern, för att ta ett
exempel. De var med fadern i arbe-
tet och han betydde väldigt mycket.
Nu försvinner far ut av huset till en
plats som barnet inte vet något om,

och de flesta barn kommer in i ar-
betslivet genom en opersonlig skola.
Det måste då ha något att säga!

Vårt hem

- Jag tycker det är så viktigt. sä-
ger Äse Gruda Skard till slut, att
barnen är med i föräIdrarnas - jag

säger inte moderns, kom ihåg det -
i föräldrarnas hem- och hushållsar-
bete. Om det gäller snickeri och re-
parationer, om det är matlagning el-
ler städning - det är något som rör
zrdrf hem. I detta hemmet är det vi
har det gott och trevligt tillsammans.
Det är uå.rt hem, inte mors. inte fars,
inte mors och fars men ollos hem.

Och vi måste säga att vi är hiär-
tans eniga. Men vi måste ärligt in-
rymma att det är inte alla som är
lika flinka till att praktisera en så-
dan lära som mor Ase Gruda Skard

- tvvärr.

Berlin låg dimman de första par da-
garna så tjock att man fick en ät-
minstone blek förestäIlning om hur
det måste tett sig i London som just
då var utsatt för den svåra livshotan-
de "fogen".

Men trots förseningarna startade
mötet planenligt på morgonen den
7:e med hälsningstal av fru Ilse
Thiele, ordförande i Tysklands demo-
l<ratiska kvinnoförbund och ett sär-
skilt välkomsttal av Berlins över'-
borgmästare. Så var det tid för ma-
dame Eugönie Cotton att hålla inled-
ningsanförandet och ge en översikt
över den internationella situationetr
och livinnornas stt'ävanden vär1den
runt 1ör fred och förståelse mellan
folken. Hon pekade på hur kvinnot'-
nas fredsrörelse oavlåtligt växer och
hur särskilt under det sista året fra-
gan om fredens försvar och nödvän-
digheten av att få till stånd en all-
män och total avrustning blivit en

förstahandsfråga för nya massor av
kvinnor. Deras medvetande är starkl
och deras initiativrikedom impone-
rande - det visar bland annat den
starka rörelsen för fred bland ame-
rjkanska kvinnor och den glädjande
uppslutningen från de engelska kvin-
nornas sida kring massrörelsen mot
kd.rnvapenupprustni ngen.

*
Utf örligt sysselsatte sig madame

Cotton i sitt tal också med frågan
om kvinnornas rättigheter, samhäI-
lets förpliktelser för att garantera
hvinnornas fulla likaberättigande och
ge dem möjligheter att utnyttja sina
r'ättigheter och - inte minst - hur
nödvändigt det är att kvinnorna
själva kämpar för sin rätt och verk-
iigen tiligodogör sig de framgångar
de vunnit. Detta är särshilt betydel-
sefullt med tanke på kvinnornas in-
flytande över och stora ansvar för
sina barns uppfostran, de som sedan
kommer att gestalta folkens {ramtid.

KDV är ett stort centrum för in-
ternationell vänskap. betonade hon.



den respel<terar olika uppfattningar
och strävar att vinna alla hvinnor
för kampen om ett bättre och rihare
liv åt alla jordens folk.

Det är mot bahgrund av detta kon-
gressf örberedelserna måste ske i
varje land: att säkra en så bred an-
slutning tiII kongressen som möjligt.
Alla kvinnor måste känna att detta
är deras egen kongress, sammankal-
lad av KDV för att ge ökad bredd
irt kvinnornas f redssträvanden och
få tiil stånd ett allt intimare sam-
arbete bland kvinnorna oavsett orga-
nisationstillhörighet och åskådning,
oavsett hudfärg och språk.

*
Redan i nr 7 förra året publicerade

Vi Kvinnor det utkast till dagord-
ning för kongressen som KDV:s byrå
på försommaren utarbetat. Med någ-
ra smärre ändringar blev detta för-
slag också antaget av rådsmötet. Det
blir tillfälle att senare återkomma
till de olika punkterna på dagord-
ningen. I ett senare nummer kommer
vi också att publicera den appell till
kvinnorna i hela världen om upp-
slutning kring kongressen som råds-
mötet utarbetade och godkände.

De praktisl<a förberedelserna för
kongressen ägnades naturligtvis ock-
så stor uppmärksamhet, inte minst
frågan om finansieringen av u-län-
dernas delegationer. - En ung dele-
gat från Guinea berättade för rnig
att hennes resa till Berlin tagit näs-
1an 3 dygn och flygbiljetten, turisl.-
l'rlass, liostade 1.000 dollar - och än-
då måste hon själv betala mat och
hotell under uppehållen på vägen. "Vi
skulle gärna vilja sända 15 delegate:.'
tiil hongressen" sa hon. Så man för-
ståi' att det behövs pengar, eftersom
det air genom I(DV:s försorg de me-
dei måste skaffas sorn kan möjliggö-
ra en starh representation är'en från
de fattigaste länderna.

Alltnog, rådsmötet sände med oss

hem en varm vädjan om att göra allt
som står i vår mal<t för: att sl<affa
nödvändiga medel. Och där är vi ju
l-ar i Sverige redan i gång med in-
l:amlingslistor (g1öm inte att samia
pengar på dem!) och med försäljning
ålv broscher och kort. Vidare har
många SKV-avdelningar redan gett
anslag till ändamålet och flera kom-
iner säkert. Dessutom kommer i an-
siu-tning till kongressen en stor ba-
sar att ordnas och till den behövs det
allt möjligt. fr'ämst naturligtvis ty-
piskt svenska ting. Också en sak att
lägga på minnet.

Datu-m för kongressen fastställdes
också: 24-29 juni. Vi har alltså ca
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en
nödvändigt atf övertala dem att
strejka.

Glada och obekymrade lade de
Iram sina hrav. Efter att dessa avvi-
sats förhiarade deras begeistrade och
karrrpberedda men alldeles oerfarna
ledning genast att då gick man i
strejli. Arbeterskorna lämnade fabri-
l<en utan att åtminstone flertalet av
dem visste det ringaste om detta
liarnpmedels egentliga innehåil och
rnetoder. Och redan första dagen
återgick ett dussintal kvinnor till ar-
betet.

Följande dag kom befallning frän
regeringen ati direktören skulle kalla
arbeterskorna till överläggning. Alia
1öIjde också uppmaningen. Men in-
rran förhandlingarna ännu hunnit
börja uppenbarade sig en grupp po-
liser framför fabriksportarna. En av
dem gick in i byggnaden, läste upp
15 namn och uppmanade de sålunda
uppropade att följa med till polisen.
trör de andra klargjorde han att de
också stod i tur såvida de inte genast
återvände till sitt arl-.ete. Kvinnorna
teg förskrämda, till och med direk-
tören var överraskad. Allt tydde på
att det hela sl<ulle ända i tystnad och
utan motstånd. Men då r-opade en
a.-ldre arbeterska ur gruppen iche-
anhållna:

"Ni kallar oss till förhandljngar och
så häktar ni oss. Det är bedräeeri I

En skändlighet !"
Och plötsligt hade hon alla på sin

sida. Alla arbeterskorna. cle som skul-
ie föras bort och de andra, ja till och
mcd några av dem som ännu i gär
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lvo Andric:

En karlel<s visa och

Qtrejken i den statsägda mattfabli-
J ken i Sarajevo var till en början
mest ett slags generalprov. Påböriad
utan någon riktig plan, utan några
som helst förberedelser kunde den
ju ral<t inte föra till seger. Men just
Cärför, nämligen på grund av sina
fe1,tjänade den senare som 1ärdom
för tobaksarbetarnas mycket bättre
förberedda strejk.

Bland mattväverskorna började det
så här:

En del av arbeterskorna - cirka
70 till antalet - som bodde på vänst-
ra stranden av floden Miljacka, var
sä eländigt uselt betalda att blotta
tanken på högre lön föreföll dem som
en Iänge omhuldad dröm och därför
så förledande att det alls inte var

5 månadel' på oss för att populari-
sera kongressen bland vårt lands
kvinnor. skaffa medel både för en

stark svensli representation och för
iitmins-lone en afrikansk delegats re-
sa I Arbetet är i gång och det gäller
nu att forcera det - kort sagt sätt:r
alla klutar tili.

V. S.

Denna berättelse av 1961 års
nobelpristagare i litteratur, jugo-
slaven trvo Andric, stammar
från tiden för den österrikisk-
ungerska monarkin. Den skildrar
en strejk bland rnattväverskorna
i en statlig industri i Saraievo
och publicerades första gången
sorn reportage.

I



gått tillbaka till arbetet, började
vifta med armarna och skrika:
"Skändligt!"

"Ni har skamligt lurat ossl"
"SIäpp våra kamrater fria!"
En liten kvinna med trubbnäsa och

stora leende ögon, i vill<a tårar bör-
jade glänsa, trängde sig fram ur
mängden, steg upp på ett trappsteg,
sva.ngde med armarna som en diri-
gent och ro,pade:

"Ner med polisenl"
Den gamla fabriksbyggnaden hade

väl aldrig förr fyllts av ett så öron-
bedövande larm.

De blodfattiga och av upprördhet
bleka arbeterskorna kunde inte bli
rnd.tta på detta nya, sällsamma ord:
"Ner! Ner!" En hel kör av röster
slungade ideligen ut det.

Det var som om en stor dörr öpp-
nats framför var och en av dem, en
dörr bakom vilken något väntade
som de i hela sitt liv hett åstundat.
Denna l<vinnornas oväntade djärv-
het, häftigheten i deras förbittring
förvirrade poliserna. Men ändå Iyc-
l<ades det dem att föra bort de 15
anhållna arbeterskorna till polis-
{ängelset medan ropen skallade bak-
om dem: "Ner, ner med polisen!"

Nä.sta dag kom endast fyra arbe-
terskor till väveriet och direktören
var tvungen att skicka hem också
dem.

De häktade kvinnorna släpptes ef-
ter två dagar och 15 andra sattes i
häkte. Man lät dem också veta att
även i fortsättningen skulle skiftvisa
anhåli.anden ske, så länge inte var-
enda en återvänt tili arbetet.

Kvinnorna höil sig tappra i fäng-
eiset, de sjöng hela dagen, deras
sänger ekade ut i de omkringliggan-
de gatorna. Vakterna skällde och tili
och med örfilar delades ut. Några
1örpassades till mörkcell. Men det
hjälpte inte, ty de andra sjöng ännu
högre för att trösta sina kamrater i
mörkcellerna. På gatan samlades
folkmängder, polisen skingrade mas-
sorna och det företogs nya häkt-
ningar.

I Rolismaktens ämbetsrum arbetadesI det hårt. Polischefen I{otas, en
jätte med ett svart Franz-Josephs-
skägg, var utom sig av ilska. Han
befallde: sången skail genast upp-
h.öra I men arbeterskorna fortsatte
att sjunga.

Efterson kvinnorna inte liunde
några karnpsånger sjöng de sina
g,amla visor: visor om kvinnor, kär-
J.eksvisor, sådana som alltid sjöngs
i de fattigas hus i Bosnien. För dem
var det viktigaste att de inte för-
stummades. Polischefen Kotas kalla-
de till sig adjunkten Baranjski och
krävde att denne skulle översätta till
tyska texten till en av deras visor
så han åtminstone visste vad kvin-
norna egentligen sjöng för något.

Vladimir von Baranjski var för-
tvivlad över denna uppgift. Han var
en snobb ur Sarajevos högre ämbets-
mannakretsar. Lång och mager, i
vänstra ögat en monokel som abso-
lut inte ville sitta kvar - så uppen-
barade han sig, ryckte kragen till-
rätta, harklade nervöst och med ett
sammanvikt blått pappersark i han-
den trädde han in till polischefen.
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"Nå, är dessa visheter äntligen
ör'ersatta?" frågade denne barskt.

"Herr polischef, det är översatt,
det vill säga i den mån... man över-
huvud taget kan översätta något så-
dant här. . ."

Och så började Baranjski för po-
Iischefen som satt bekvämt tillrätta
i en länstol föreläsa den bosniska
kärleksvisan:

Buibul - fågein sjunger om
morgonen på grenen.
Upp, o Fata! Förbered dig
för din bröllopsfestl
Är docl< ung ännu, är ännu
dum och vet ej ut, ej in.
Är du ung och är du dum,
varför vill du giftas?

I den översättning som Baranjski
läste upp klingade alla stroferna van-
ställda. Vid fjärde versen for polis-
chefen upp och i skarp ton avbröt
han Baranjski:

"Idioti ! Nu orkar jag inte höra des-
sa dumheter längrel Antingen är ni
alla oförrnögna att översätta denna
banala visa - eller också sjunger de
verkligen så... då vet jag sanner-
ligen inte vad jag skall tro."

Baranjski stod där som en dömd
förbrytare. I hans magra bleka an-
sikte började mörka fläckar fram-
träda. Blicken höll han sänkt mot
golvet, som om han vore skuld till
och ansvarig för att hans landsmän
diktade och sjöng sådant som detta.
I sanning, han kände sig skamsen in
i sjäIens djupaste skrymslen och er-
barmligt liten och ynklig inför den-
na kraftiga karl med den kraftiga
rösten och den högmodiga blicken.

Baranjski visste inte själv hur han
slutligen kommit ut ur polischefens
ämbetsrum samman med sin blåa
dokumentmappe och de förskräckliga
kärieksvisorna; han behövde tid för
att samla sig, så liten, så sönderkra-
mad och olycklig kände han sig. Väl
åter på sitt kontor gned han genast
in ansikte och händer med eau-de-co-
logne, for med borsten över det blan-
ka håret, stöttade upp ansiktet med
den inklämda monokeln, fick fram en
cigarrett och tände. Medan han kas-
tade tändstickan från sig och drog
de första blossen på cigarretten åter-
vann han sin världsmannastil, som
beundrades så varmt av Sarajevos
rika borgare, byråkrater och office-
rare.

I lnder tiden gick polischefen Kotas
vfram och tillbaka i sitt ämbets-
rum. Han befann sig i det tillstånd
av upphetsning som detta land och
kontakten med dess människor från
tid tilt annan försatte honom i. Inte
de stora sakerna var det som irri-
terade honom och fick honom ur ba-
Ians utan just detta obegripliga,
barnsliga beteende, som nu till exem-
pel fabriksarbeterskornas sång. De-
ras dumma strejk kände han som en
personlig lörolämpning.

Kraftig, högmodig och inskränkt
som en tjur blev han alitid, stödd på
en mäktig stats lagar och r'åldsme-
del, färdig med alla svärigheter vil-
ka livet som polischef i Sarajevo dti
för tiden ovillkorligen f örde med sig:
slagsmål, bedrägerier, stölder ja till
och med mord. Endast det lättsinne
med vilket människorna i Bosnien
understundom satte sig över alla la-
B*är, ail hänsyn och alla samhäils-
ordningens grundprinciper, som on)
de inte visste vad de gjorde, denna
fullständiga f rånvaro av rädsla
allt detta väckte en hjäIplös vrede
hos Kotas. Ty vad kunde man ta sig
för med människor som inte gör halt
inför något, som varken skonar sig
sjäIva eller kräver hänsyn av andra?
Han, Kotas, kallade det för den bos-
niska anarkismen.

I hans stela tjänstemannamedve-
tande väckte på något sätt denna fö-
reteelse en känsla av fruktan hos ht-r-
norn, men han vågade bara inte l<al-
Ia ciet så. övertygad som han var att
han enligt sin kasts kodex inte ficl<
l<änna något sådant. Så mycl<et stör-
re var då det åskväder av svordomar'
och herrskaplig vrede bakom vilket
han sökte gömma denna nya käns1a
för sig själv.

Under tiden hörde han oavlåtligt
från fängelsegården arbeterskornas
sång, denna vansinniga, gemena, far-
Iiga och på något sätt obegripliga
sång, som försatte honom i ursinnigt
raseri och framkallade hans oänd-
liga förakt. Och i hela Sarajevo ro-
pade folk till varandra: "Kom med
till polisen och hör hur mattväver-
sl<orna sjunger där!"

Så trotsade de okunniga, eländigt
klädda och blodfattiga "tsjilimusjer-
na" (så kallades mattväverskorna)
från Bistric och från Babica Basjtsja
sin mäktip,e motståndare: så gott de
förstod kämpade de på sitt sätt för
bättre levnadsförhållanden. På så
underliga vägar förlöpte den för'sta
strejken i Sarajevo.

n'rllJesoflenteroo
Ulias mamma ber att hon skall härn-
ta några kakor i skafferiet. UIla som
är sysselsatt med att leka, blir lite
arg, men gör som mamma säger. VäI
framme vid skafferiet ropar Ulta
irriterad:

- Men var står kakorna?
- Till höger i skåpet, svarar mam-

ma.
Ännu mer irriterad svarar Ulla:
- Det är inte lätt att veta vad som

är höger och vänster i den här röran.



Neu rosedynskodorno

ett mene tekel

ERI.AND DAHM:

I trsi nr-r l.-:i'ei- lusentals gi'ar''icla itvin-

,l r'rn. i siir'åick för att deras barn sl<a

födas missbiidade, vanskapta p:i

9,,'und av att modern ordinerats neu-
roseciyn. Ja slrr:äcken vidgas sedan
l-ier':r 1äl<emedel. i. ex. tetracyclin ocl-t

t. o. m. vanJiga huvudvåir'llsmedel,
r-nisstänhs littnna f ran-rkalla loster'-
sliairir. Läkcmeclelsf abriliantintres-
seir. rretenskaplig försil<tigiret och lti-
l.:arpi'estigehänsyn förvirrar biiden:
ingen vet s:ikert, mödrat' blii' alit
missi.änksamn'Iare. Med gravidite 1

brnlrar- följa cn viss överkänslighei:
och emotionell labilitet i vanliga fall.
ll{1.ödi'aviu'dscentretler. balnmolslior
och 9.1'neko1og,.er har int:rgat, att oron
1il ll-ap it.

Vi kan l:ir':i av detta - betrakta
det som en för'sta valni.ng. ctt n']ene

iehei. Mtidrarnas oro, ånger och
:-:lilricli iir ingentinB em(rt den falsot
:rv l'aser sorr-t. om lalita summeras rätt,
ino:n niigi ä rlece nnie:' rnasle spliiias
ii-,'ei' jorden. när det radioahliva ned-
f allet f rån liär'n'u'apenproven tai
lornl i v:lnsk:rpta barn. mutanter. Se-
dan i9.15 har oavbrute'r manga hund-
ra radiologer', atomfysikcr och gene-

til<er förutspått epidemier av miss-
bildade barn under följande decen-
irier - ja somliga är' övertygi-rde om
:rtt långtidsverliande radial<ämner-t
liommer atl förstöra människogener
i sel<ier. Vad nutid sår. si<ördar flam-
rid.

Vici l<ongfessen av cancet'Iorsl<are
Ii'iin hela världen i N{oskva i juli
i962 tillfrårgades ett urval bland dern
:rv en vtistmaklskorrespondenl, om de
trodde. att i<ärnvapenexperimentei'i
invei'liar rnenligt och allrnänt ptt

folkhä1san. Samtliga tilllrågade r':rr'
i olil<a gt'ad övertygade onr att ra-
ciiaknedf allet innebär nutida och
framtida risker. ingen enda ansåg
det ofariigt.

Viika skä] ges det fii:: att blundan-
de inbilla världen, att - såvida den
får bestå och inte allt liv utrotas ge-

nom try'ch-pa-knappen-misstags-krig
det ökande radioaktiva nedfallet

inte kommer att påver}<a människo-

ii ,i

L'.tlckliga nödrcn' - friskcL t:tilsko.pla burn - skall det bti en siillsynthet cnt
i<anske ett par tre generat,ianer? tr'oT'skare frui:tar det. Cclt ui uanliga dödliga
söger o.ss tzlf ont ett sömnmedel k{tn ledct till ati små barn föds utan armcr

r:ch, ben. t.ilkct slt{Ldar kan dd inte det rr:dzcak'tiun nedl'allet f örorsal<a . . .

i'ostei liiia nedbi'ytande sotrr neuro-
sedynet? Inga!

Vilka sociala och medicinska fö1j-
der l<:-in väntas efter de första hon-
siatelandena ålv mutantbarn?

Födelsestrejk?

Först och frärrst vä1 en franttida
tilltag,ande motvilja hos ansvarsmed-

"'etna 
kvinnor mot att föda barn. Det

i;an starta en panil< tusen gånget-

större än neurosed;trnets; det vore in-
te mänskligt obegripligt. så snart
någon nations hälsovårdsdepartement
eiler kanske väridshälsoorganisatio-
nen rapporterar en kritis]< öirning av
f ostersliadade barn någonstädes pal

jorden.
Därnäst vill man liomma att vid-

taga Io}<aia och intelnationella mot-
ltg:ärder. trffektiviserad preventiv-
rnedelsundervisning. Nya vä1diga
.u årdlormer f ör redan födda barn
som är sliadacie: rehabilitering av
handikappade han kornma att i
lramtiden kostnadsmässigt vara lil<a
dyrt som nul'arande rustningskost-
nader - såvida det alis går att hop-
pas på aIlmän nedrustning innan det
blir blixtdundei'dornedag. Det är inte
realpolitik att nu fortsätta synda på
nåden och sedan chansa på eventn-
ell framtida imrnunisering via vac-
cination mot radialismitta, ty att äga

sa djup i<unsliap om arvsmassarls ge-

ner voic nästan lilitydigt nted att
iiunna tillverl<a 1iv. Lika gät'na hun-
de vi belara att pioblemen om både
i:adiaksmitta och jordens ev. över-
befolkning löstes automatlskt genom
att miljoner kvinnor blev ofru!<t-
samma e1ler födde döCa foster'. lik-
som fåglafna pa Bikini är sterila och
)rg-gcl obeilr.rklade ägg i nriljorcr'.

Två nyo obortindikqtioner:

läkenredelshot och rodioksrnitto

Fallet Mrs Finkbine lär ochså att
nuvarande abortrestrilitioner omväl-
deras: del växel' nu fram två nya in-
dikationer för abort: läkernedelsho-
tei och radial<stnittat foster.

En snar l<vinnorörelse av Lysistra-
te-karal<tär' mot r-nännen och deras
krig. vore en god väg ur dilemmal,
rnen l<nappast trolig. Säkrare är ncg
en oi'iiinär' l<y'rkligt-konservativ se-
d.esliampanj mot abort cch pleven-
tivmedelunder.,risning. N:igot för'vir-
las för'titsägelsen av att t. ex. pastor
Pethrus som är emot dr Ottosen-Jen-
sens sexualundervisning. är för Mrs
Finl<i:ines abort. Meningsbrytningar
inom liyrkorna kan leda till en vä1-
dig strid melian dessa och mellan
l<yrka ocir stat, mellan förnuft och
lro.

t-



Förmodligen har Preventivmedlen
bidragit till att skänka kvinnor en
f riare ställning. Undervisning om

dessa, l<ombinerad med nYa, säkrare
metoder. som man nu forskar efter.
plus eventuellt lindrigare abortre-
striktioner, måste betyda ett totalt
sammanbrott för den kristna kyrkans
gamla sexualmoral och flera av u-
ländernas sexualtabun. Bara det att
preventivmedelsundervisning fri frän
den lryrkrädda strutsPolitik, som

Kristina Ahlmark-Michanek satt
fingret på, måste meddelas ungdomar
i allt tidigare åIder lika självklart
som trafiklära, måste medföra en

moralisl< revolution. Nya signalet'
saknas inte alldeles: en reträtt är re-
dan I(yrkornas Världsråds liberaia
linje vid familjeplanering för u-län-
der, i kontrast till romersk-katolska
kyrkans. Det l<onsekventaste vore
annars för kyrkan att intensifiera
predikan om sin gamla avhållsam-
hetsdygd - för säkerhets skull kom-
binerad med livslångt celibat: radi-
kalmedel mot radiaksmitta. Vilka
fanatiska seirter som kan uppstä ur
stråilningsskräck och sexualtabun.
varslade Aldous HuxleY om redan
1948 i "Ape and Essence".

Ovanstående I'esonemang är inte
fullkomligt verklighetsfrämmande
trots försöken att av-förfarliga atom-
vapen, viiket ingår i kärnvapenföre-
språkarnas demagogik ("bara taktiska
atombomber" - "endast av Hiroshi-
masprängverkan").

". . . bornen intill tredje och

fjörde led ."

Fakta kvarstår: hundratals atom-
{ysiker, radiologer och genetiker var-
nar Iör }iärnvapennedfallets framti-
da verkningar. Chefen för USA:s
"Atomic Bomb Casuality Commis-
sion" i Hiroshima, dr George B.

Darling yttrar:
"Genetiska skador, alltså radiakens

invet'kan på arvsmassan, har vi Pä

grund a'u' att människans generations-
va.xiingar sker så långsamt. ännu in-
te kunnat fastställa. Det blir möjligt
först efter hundra år. Men med led-
ning av vissa exPeriment, som vi
gjort med djur, fruktar vi att föränd-
ringar i arvsmassorna, mutationer,
kan i<omma att uppstå om tre eller
fyra generationer."

(RiR-TV nr 31 1962 s. 26)

NIrs Finkbines ärende till världen
via första Telestarsändningen borde
ock kunna ses som en himmelsk vink,
en varning från ovan om att reak-
tion från ett väridssamvete brådskar.

B

l3arlur, '

Kopplopningen till år 9.OOO

p rolessor Fritz Baade är västtysl<
I socialdemol<rat och riksdagsman.
Vid sjuttio år har han hunnit med
mycket, som jordbrukare, akademi-
I<.er, forskare, näringsekonomisk råd-
givare i Turkiet m. m.

Kapptöpningen till år 2000 är ti-
teln på Baades samtidigt allvarstyng-
da och optimistiska bok. Han ser
med djupaste allvar På frågan om vi
människor - och speciellt våra poli-
tiska ledare - skail ha förnult nog
iitt låta bli atombomben. Blir den an-
vänd dör många a\r oss genast och
alla andra långsamt och kvalfulit.
Det behövs, säger Baade, både för-
nuft, hjärta och tro för att vi skall
våga hoppas. Och det behövs - ome-
delbart, för det hastar - att var och
en arbetar på att göra om sig sjäIv:
gör rent hus med nedärvda och in-
lärda ting. såsom betraktandet av
andra som fiender, tron att vi har
behov av andras tillgångar för vår
försörjning m. m. "Älska din nästa
sonr dig sjäIv" och "de saktmodiga
shola besitta jorden" är ord, som
måste bli realiteter för oss. Vi måste
riktigt fatta, att krig blir atomkrig
och ett sådant biir allas fullständiga
undcrgång.

Det låter inte oPtimistiskt. Nej.
men jämfört med den ständiga ängest
vi blivit vana att dagligen bära På
inför detta perspektiv blir boken än-
då gränslöst inspirerande till opti-
mism. Den visar namligen - bland
så mycl<et annat - hur fullständigt
onödigt och ur aIIa synpunkter oför-
svar'ligt krig är. Georg Borgström och
andra, som ändå är kunniga i mYc-
het beträffande befolknings- och för-
sörjningspro,blem, dem alla tiil trots
l-åir man sig här tro, att livsmedels-
försörjningen l<an bii fullt tryggad.
Ändå räl<nas med en till år 2000 sti-
gande befolkning På jorden till 6,5
miljarder. Och även om befolkning-
en ytterligare två gånger skulle för-
dubbias - den tillväxer inte i det
oändliga, utan går vid viss grad av
utveckling tiII stagnation skulle
försörjningen änd:i räcka. Och detta
räknat bara med de hittills kända
tillgångarna. Inte ens atomkraften
som energi är medräknad, inte heller
havets ännu ej kända men anade till-
gängar.

*

Inte heller finns någon anledning
till strid mellan ideologier. SåväL ka-
pitalismen på sitt område som socia-
Lismen på sitt kan lösa försörinings-
pro,blemen med sin egen Planering
och utnyttjande av egna resurser'
Problernet är i så fall de länder, som
inte hör titl dessa läger, utvecklings-
länderna - och en del andra me1lan
blocken. Men här har i FN:s regi ett
samarbete från både öst och väst på-
börjats på ett sätt, som ger gott hopp.

(Raben & Siögren. Pris 22:50)

Det behöver dock vidgas för att des-
sa låinder skall kunna klara sig siäi-
va.

Fredlig samexistens tir det nödvän-
diga.

Lösa påståenden övertYgar ingen'
Inte heller är det oss alla givet att
vara särskilt kunniga i vare sig na-
tionell eller internationell ekonomi.
I\ten Baades kurvor, statistik och för-
klaringar övertygar långt.

Många gamla begrePP ställs På hu-
vudet. Vem har inte hört talas om
tlykten från landsbygden som någoi
olycl<sbådande? Den flYkten är et1

faktum, men enligt Baade av godo
för jordbrul<et ! Industrin tillf örs
därigenom behövlig arbetskraft, så
att produktionen ökas av bl. a. för
jordbruket behövliga maskiner. Med
dessa kan ett mindre antal männi-
skor lcättre - och billigare, för ma-
skiner äter inte havre - sköta jorden.
Deras standard höjs då också till
samma nivå som de industrianställ-
das. Även utbildningen höjs, jorden
sköts kunnigare, med bättre utsäde.
bättre gödsling, bättre dränering'
bättre bevattning : bättre avl<ast-
ning.

*
Vem av oss har tänkt På. att vat-

tenkraft skiljer sig gynnsamt i flesla
avseenden från kol. olia och gas som
energi? Vattenkraften går inte åt, den
förnyas beständigt. Och den ger vid
vattenfallens tämiande tredubbel ut-
delning: energi (elektricitet). bevatt-
ning och skydd mot översvämningar.

Fyndigheter av olja, kol och gas ät'
mycket större än man tidigare be-
räknat.

Vem har inte hört, att rustningai'
skulle inverka förmånligt på t. ex.
stålproduktionen? Det är tvärtom så,
att ytterst litet stål behövs för rust-
ningar. I stäIlet skulle nedrustning
Ieda till en höjd förbrukning av stål
till utvecklingsländerna: till järnvä-
gar och annat för transportväsendets
utbyggnad, till maskiner och fabriks-
utrustning etc.

Det ser ut som om okunnighet och
vanetänkande är den största faran
för jordens folk i vår tid.

Baade är insPirerande för tanke-
verksamheten. Hans bok är ett ut-
märkt underlag för studier och dis-
kussioner och rekommenderas varmt.
Den innehåller uppgifter, som vi be-
höver känna till och den ger argu-
ment i fredsarbetet.

Bokens värde ökas Ytterligare av
Gunnar Myrdals förord.

Det finns så mYcket mer man
skulle vilja nämna men - Iäs boken
rekommenderar

Maja Bolling



I morqlon...
ov Cunhild Tegen

Få. dagarnas löpande band

l'us0r' liret jörbi
jullt ax bagatelLer.

I morgcn

skall" iag börja lerct!

Jagl skall njtfta dagen

innan den ru"Llar ner

i det förjlutnas augrund.

I dag ntaste jag hit och dit,
stöka undan. skriip,
stiida byralddor,

rösta pa stadsfullmiiktig
oc'h recensera en bok

skri'u*ett au en medelmåtta.

I morgan skal,l. jag njuta udren

som pd.gar utanför mitt föttster
ctbeaktad.

J ag skall std stilla
i körsbdrsbl,ornmens Jallande snö

och förnimmd doften

{rån nyutslugen htigg

och bleka gulluiuor
i det sptida griiset.

I morgort!

Niir den dagen körts fram
pd det obeuekligt rullande bandet

heter den i dag
och (ir brtiddJull
au entriigna bagatel,l,er.

O Liu, o udr!
Som en aning njuter jag dig
ntedan mina hiinder
syssl,ar med det jordiska

scm måste göras . . .

I presid"ie,t satt också KDV:s ordf örande, n"Ln1,e Eugönie Cotton.

Det hondlor om

I lnsdornens uppfostran till fred
\J och uiinskap mellan folken
uar grundtemat för en internatio-
neIL konferens som iigde rum i
Brgssel den 2-4 nouember. Den
hade inkallats au den kuinnornas
samarbetskommittö som bildades
i Köpenhamn i april 1-960 dA 50-
årsminnet au Internationella
Kuinnodagen firades med en kuin-
nornas uiirldstriiff. Suensk delta-
gare i BrEsselmötet uar malmö-
ld,rarinnan G r eta Lil j e daI.
som hiir beriittar om sina intrgck
dd,rifrå.n.

Bland de många rapporter son-t

fr'ån olika 1änder och arbetsområdert
g,avs till belysning av hur livet ge-

staltar sig för barn och ungdomar i
skilda delar av världen var de in-
tressantaste de som kom från de syd-
ameril<anska länderna. De var ocksa
d-e mest skrämmande. Länderna ex-
ploateras av dollarmagnater, analfa-
betismen är fruktansvärt hög, sam-
tidigt som man översvämmas av då-
lig serielitteratur från USA. Man be-
r'äknar att 94 procent av de barn som
kon läsa enbart läser seriemagasin.
Och hur den påverkar mentaliteten
är al]om bekant.

trn positiv redogörelse gav en
schweizisk delegat, f. d. rektor för
internationella skolan i Genöve. Hon
berättade att man där strävade att
redan från första klasserna i små-

fostro n

fredtill
skolan inpränta i barnen vad inter-
nationell gemenskap vill säga. Det
givande arbetet avbröts tyvärr av
kriget, eleverna sl<ingrades, men höll
trots allt en intensiv kontakt mecl
varandra och nu har skolan återupp-
stätt igen. Här' strävar man nu på

sitt sätt att överbrygga mctsättnnig-
arna mellan öst och väst, skapa 1<1ar-

het om de verkliga förhå11andena i
de olika ]änderna i stället för de
vrångbilder som propagandan bestär-
med.

Det var som sagt intressanta rap-
porter vi fick ta del av och många
till antalet. 125 kvinnor från 32 län-
d-er - och alla kontinenter - deltog
cch ett hundratal anföranden hö]ls.

För mig personligen var det en
stor och givande upplevelse att få
cieltaga i denna konferens, där sei

många framträdande kulturperson-
ligheter, främst franska och belgiska
kvinnor'. talade. Trots de skrämman-
de rapporterna från sydamerjkanska
och andra u-länder var den bild som
g,avs ändå mycket positiv framför alit
därför att känslan av samhörighet
och genrensam vilja att slåss för bar-
nens och de ungas rätt till ett kul-
tu"reilt och materiellt människovär-
digt liv med allt vad det innebär var-
sii stark.

Greta Liljedal
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Vårt mål är att lära ungdomen
älska livet och tro på livet. Män-
niskan måste veta att hon är värl-
dens herre och dess skapare. att
hon bär ansvaret för all vär1-
dens olycka och att henne till-
kommer också äran för allt det
goda som finns i världen.

Marim Gorkii
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BIRCIT ÖHNIV'

\/oa iir det Iör tel på Siskcr? Vi har gjot'i
V hennns bekantskap uia en talangfuLl.

suensk film - och eftet"som hon tiLL synes iir
en tEpisk modern suensk kuinna kan ui inte
Iå.ta bli att fundera öuer henne och hennes

probl.em. Hon iir yrlceskuinna, uisserl'igen iin-
nu i börj&n au sir., Liikargtirning men' full't oclt

helt insiiiLLd på att utrdtta ttågonting positiut

i den utirld hon kl.arögt iakttar, ktinner mecl

och reuoLterar emot. Hon anEår oss, dörför
att det m,esta L uårt t:ardagsliu ocksä angdr
henne: kuinnoprob!"etnen hd"r i uårt eget "folk-
hem" Likautil. sont kampen för md.nniskouiirCe

i". c:r. i Sydafrika.

Siska verkar att vara en rikt utrustad kvinna,
ändå slutal historien om henne i känslomässig fat-
tigdom, i ensamhet och ångest. Vad är det för fei
på henne? Ulla Isaksson och Vilgot Sjöman, som
bera-ttar hennes historia, provar liksom Harriei An-
dcrsson som gestaltar rollen, många nycklar och
stannar för den som i<au låsa upp och blottiägga
hennes intimaste privatliv, hennes svårigheter att
finna en man som kan ge henne både den kärlek
hon drömmer om och den hon rrerkligen behöver.

Siska är något av en frd,mmande fågel, så får vi
kanske tolka hennes namn fastän det är en förkort-
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SISKA
Producent: S.rensk Fihnindustri

Manuskript: Vilgot Sjöman ocln

UIla Isaksson

Regi: ALF KJELLIN

Siska Harriet Andersson
Bo ..
RoIand
Louise
Annabeila
Lillemor
I(and. A-son ..
Kand. B-son ..
Kapten
Den Lugnc ..
Barnmolskan

Lars Ekborg
Tor lsedal
Mona MaIm
Gertrud Frid,lt
Jessie Flau:s
Göran Graffman
Fredrilt Ohlsscn
Jan-Erik Lindqt:ist
Björn Gustafsson
lngrid Backlin

ning av namnet tr'ransiska. Sin djärva stridbarhet
till trots finns det något ömtåligt och skyggt i hen-
nes väsen. Den som skulle kunna ge henne trygghet
och värme heter mycket riktigt Bo, och den hon
åtrår kallas av läkarkollegerna "Jägarn". Filmen
sysselsätter sig mycket med att åskådliggöra vilken
av de två som är en "riktig" man och om Siska
strängt taget är en "riktig" kvinna. Sådana speku-
lationer hör kanske mera psykologin eller skvallret
till och man skulle gärna avfärda alltsammans, om
inte de situationer filmen utgår ifrån också illustre-
rar allmängiltigt kvinnliga problem.

Vår tids kvinna speiar många rolLer och i kvin-
nodebatten återkommer problemet att samman-
smälta dem som ett slags nyckeltema. Sjäh,'a be-
greppet yrkeskvinna har givits en innebörd av
splittring och motsättningar: yrket kontra kvinn-
ligheten. Så enkelt är det väl inte för alla dem, som
i vår tid sköter förvärvsarbete, hem och farnilj - i så

fall skulle våra krav på likvärde ifråga om lön och
befordringsmöjligheter, daghem och ökade kollek-
tiva serviceinrättnnigar ha reducerats till andra-
handsfrågor.

Q iska. hon har bara problem med kvinnligheten.
r-JF'','siskt dras hon oemotståndligt till "Jägarn''.
ett typiskt maskulinum, som i ett tvåårigt proväk-
tenskap klart demonstrerat att Siska intresserar ho-
nom endast som äIskarinna. Vill hon jobba så ma
det. vara hänt, men dessemellan skall hon givetvis

{
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SISKA en modern kvinno ?
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vaska hans skjortor, laga hans mat och hålla sig i
bakgrunden medan han studerar eller ser sportspe-
geln i TV. Förnuftsmässigt inser Siska att han per-
sonifierar det manssamhälle hon avskyr och bekäm-
par, men känslomässigt sitter hon fast, han är den
man hon vill ha.

Den andre, han som vill vara hennes Bo har
växt upp i ett känslosamt matriarkat och är för'lo-
vad med en urkvinnlig konstfackelev. Modern är
veckotidningsredaktör och "skriver en spalt om
Sydafrika och tio om heminredning", fästmön är'
helt fångard av kärlek och vävmönster och "hinner
inte" intressera sig för något därutöver. (En vaniig
filmatisk konstruktionsmetod som låter människo-
typer och yrken iilustrera ett enögt betraktelsesätt,
låt vara roligt just här!)

Bo älskar Siska just för hennes självständighets
skuli. Han kan ge henne parata svar i deras sociala
och politiska diskussioner, han accepterar filmjölk
istället för middag, är fullt karl till att på sin lediga
tid städa våningen medan Siska opererar, han har
tillräckiigt av humor och värme för att erbjuda
Siska ett likvärdigt kamratligt förhållande. Ändå
duger han inte, förmår inte väcka hennes fysiska
gensvar. Siska avfärdar honom och "flyr" till sitt
arbete, ensam och skrämd för kärleken.

Därmed skulle alltså bilden av en modcrn kvin-
na, vilken som helst i gatuvimlet, vara tecknad. Fe-
let med Siska, sådant det framstår i facit skulle va-
ra att hennes självständighet är oäkta, ett maner
att dölja kvinnlighetens primitiva behov av under-
kastelse. Är det någon som tror på det? Jag gör det
inte, däremot tror jag att författarna i sin önskan
att dramatisera ett kvinnoöde, som bevars väl rym-
mer nog av vardaglig dramatik, konstruerat Siska
fel. Hennes vision av kärleken mellan man och
k"vinna baserar sig på romantiska drömmerier och
den rimmar illa med hennes personlighet i övrigt.
Siska har i filmen fått spela rollen av vuxen kvin-
na, men hon är inte 30 utan 13 år, ännu kvar i pu-
bertetens känslokris. Har inte den moderna kvin-
nan vuxit ur denna. eller är filmen om henne allt-
jämt ogjord?

ffiry1ffi
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Säska Harriet Andersson --

står i konflikt med sig själv och

männen. Jtigarn - Tor Isedai -
representerar det manssamhälle

hon bekämpar. Ändå tigger
Siska om att få underkasta sig
hans härskarlater. Bo Lars
Ekborg erbjuder lika delar:

kärlek och kamratskap, ändå
skyggar Siska. Är hon inte mo-
gen eit vuxet förhållande?

*
Situationsbilderna ur filmen hai'

vi lånat från SF.
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Detta ar nödvandigt om

mamma skall orka
l-tt par hundratusen kvinnor tilll-
l-behövs ute på arbetsmarknaden
under 60-talet om takten i pr.oduk-
tionsutvecklingen sha l<unna hållas,
tasts)"og 1ångtidsutredningen f örra
r'åren. Och den gav ocl<så besked om
var denna hvinnliga arbetskraft
finns att få: i hemmen. bland de
gifta kvinnorna.

F ör att man skall kunna allvarligt
t'äkna med att få de gifta l<vinno,rna
att i ökad utsträckning ta förvärvs-
arbete krävs emellertid att vi får
lJera daghem - och lekskolor - än
vad som för närvarande finns. I an-
nat {all kan inte småbarnsmammor-
na reflektera på något yrkesarbete.
Frågan om en kraftig utbyggnad av
daghemsnätct är därför ett för-
grundsproblem i dag, vilket också
iångtidsutredningen underströk.

För de gifta l<vinnor vars barn
hunnit en bit upp i sl<olan och kan-
slie redan befinner sig i tonårsgrup-
perna stäIler sig saken otvivelaktigt
enklare. Barnen är inte på samma
sätt beroende av deras ständiga om-
sorger och själva längtar de i regel
cfter egna inkomster och kontakter
med arbetskamrater. Det är utan tvi-
vel ochså just dessa mammor med
småbarnsbestyren bakom sig som un-
der senare år kraftigt ökat skaran
av förvärvsarbetande kvinnor i vårt
land.

För pral<tiskt taget alla dessa livin-
nor innebär förvärvsarbetet inte ba-
ra- inkomster och stimulerande kon-
takter med andra människor - det
betyder också en avsevärt ökad ar-
betsbörda, förutsatt att de inte i tid
riant man och barn med att hjälpa
till i hemmet. Nu måste i sanningens
namn sägas att bland den yngre ge-
nerationen börjar det b1i allt vanli-
g,,are att makarna hjälps åt med bar-
nen och hemsyssloma överhuvud ta-
get. l\{en detta är långt ifrån fallet
i de fiesta äldre hem, tyvärr. Tvärt-
om har mamma ofta skämt bort både
barnen och deras far med ständig
passning. Och hur går det då när hon
börjar yrkesarbeta? Ja. det var om
den saken vi tänl<te prata lite här.

Allt gjorde mommo !

Man saknar l<on först när båset är
iomt säger ett gammalt ordspråk.
Likadant är det med mammas arbe-
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te i hemmet - det märks egentligen
bara när det är ogjortl (Och det känns
ju inte särskilt stimulerande för den
som dagligen utför det.)

Mamma tar alltså ett förvärvsar-
bete, barnen är så stora nu att hon
l<änner sig lite ör'erflödig. En del
svårigheter har hon väl innan hon
kommer in i yrkesarbetet, men snart
bemästrar hon det. FIon trivs, l<am-
ratskapet, allt det nya hon möter
vidgar hennes synkrets och hon kän-
ner sig föryngrad.

Flittills har hon stillatigande röjt
upp efter de andra om morgnarna,
borstat och hängt undan klänningar
och kostymer, tvättat strumpor och
putsat skor, bäddat sängar, städat
och dammat, skruvat hattarna på
tandkrämstuberna, tagit emot make
och barn med dul<at bord - kort sagt
allt det där som alla tagit emot utan
att egentligen ägna det en tanke.
Men nu har hon alltså ett förvärvs-
arbete och går kanske hemifrån först
av alla på morgonen. Och skall hon
inte stupa på kuppen blir det nu om
inte förr nödvändigt att införa ar-
betsfördelning i hemmet !

Har hon inte vant de sina vid det
förut blir det säkert besvärligt i böi'-
jan. Då gäller det att kunna stänga
öronen för gnisslet och sluta ögonen
för oredan tills make och barn lärt
sig att arbetet inte blir utfört utan
deras medverkan. Det är enda ut-
vägen om inte hon ensam i familjen
sl<all arbeta dygnet om och det
klarar hon i så fall inte länge.

Svört i börjon

blir del som sagt. men ta det med rol
Biunda helt enkelt för att femton-
aringen har otvättad hals och att ma-
lien brummar över att det inte finns
si<osnören hemma. Visserligen går
han rzarje dag förbi en skobutik. men
kan han tänka pä aLlt? Och femton-
riringen är förstås inte heller belåten.
Han är van att bli kärleksfullt väclit
fem-sex gånger om morgonen innan
han bekvämar sig ur sängen. Hur ska
det gå nu när han bara blir väckt en
gång? Medlidande meC den kära fa-

miljen är inte på sin plats här. Tvärt-
om, det är Lrara hälsosamf för bort-
skämda personer att få lära sig lita
på sig själva och hålla reda på sina
egna saker. Och det sl<öter nu livet
självt om.

Utan att andra behöver påpeka det
upptäcker ungdomarna ganska snart
att man inte kan se snygg och vår-
dad ut om ens kläder är nerstänkta
av smuts, om kappfodret släppt ner-
till, om skorna är oborstade och
strumporna tappat maskor. Slarviga
rnänniskor gör arbetet i hushållet



flerdubbelt tungt. De unga 1är sig
det så småningom och mycket annat
nyttigt också bara mamma inte
kapitulerar utan vänligt men bestämt
vägrar att vid sidan av sitt yrkesar-
bete också i fortsättningen göra all:r
dessa sysslor för dem.

Inköpen och den lillq disken

Gjorde inte famiijen upp en plan
när det beslöts att mamma sl<ulle
börja yrkesarbeta? Försäkrade inte
allesamman att var och en skulle
klara sitt? Visst skulle de klara in-
köpen och den lätta Iilla disken ! Och
pappa visar god vilja, det är obestrid-
ligt. Men husmor shulle akta sig för
att säga: "Vad du bär dig tafatt åt!"
Han känner sig nämligen inte på nå-

got sätt kränkt i - stället drar han
sig skyndsamt tillbaka och underlä-
ter i fortsättningen med gott samvete
att ta ett enda handtag. Låt oss allt-
så ha tålamod! Också han måste ju
lära och vänja sig. Det finns förres-
ten många fina tidsbesparande för-
bättringar i våra kök som män fun-
nit på.

Att iblond låto uddo voro jämnt

Det finns kvinnor som aldrig upp-
täcker så mycket ogjort arbete i hus-
hållet som just när mannen lagt sig
tillrätta på soffan. Orn han alltså nä-
gon gång bestämt visar att han inte
har lust att utföra de sysslor som
åligger honom så är ögonblicket
knappast lämpligt för hustrun att
demonstrera sin städningsiver.Varför
inte istället göra det en smula ge-

mytligt också för sig själv, ta igen
sig helt enkelt? Sist och slutligen är
det allra viktigaste dock inte att allt
är rent och dammfritt, det viktigaste
är att man känner sig lycklig och
trivs. En atmosfär där man tar hän-
syn till varandra är den bästa gro-
grunden också för barnen. Men en

Att småle

åt sis sjölv

ker motsatsen blir de irriterade och
fäller förhastade domar istället för
att visa tålamod och ta sin nästa med
cn nypa humor. - Nej första budet
i uppfostrans l<odex lyder såhär: Lät-
barnen att ömt småle åt sina brist-
fäiliga föräldrar!

- Hur gör man det? frågade Fred-
ril<e.

- Tja man börjar naturligtvis
med att ömt småle åt sig själv. sva-
rade GA. Det är minsann inte så lätt
som det låter. trör att ömt skratta åt
andra måste man bara vara helgon.
För att ijmt skratta åt sig själv måste
man vara tol<, och det fordrar ku-
rage. Ambitiösa uppfostrare brukal
bli ursinniga på sig själva när de hal
gjort något galet. Det får barnen äta
upp på ett eller annat sätt. Nej
man ska förlåta sig själv då slipper
Llngarna göra det!

(Ur Claque, Pojken en trappa upp)

kunno

trn del föräldrar begår misstaget att
framstå som dygdemönster för sin
avkomma. Sen går de arma barnen
ut i livet och tror att det är så där
folk är i allmänhet. När de upptäc-

ordningsamhet där det aldrig tar slut
med putsandet och blankandet och
all ro och trevnad städas ur huset.
det är ingen eftersträvansvärd ord-
ningsamhet. Liksom de unga måste
lära sig förstå och värdera arbetet i
hemmet måste också kvinnorna lära
sig att skapa förnuftig balans mellan
detta arbete, deras yrkesarbete och
deras familjeliv.

"Kokendilen"
f') jörn har Iirat sin tredje jul. Än
Dsa länge smäIler mjuka paket
lika högt som hårda så allt var
frid cch fröjd. Kofta, kalsingar.
sockor, nattdräkt, tofflor allt
anammades rned samma förtjus-
ning och skulle genast provas. Den
unge mannen är nämligen otroligt
intressei'ad för kläder', något som
inte oroar famiijen så värst myc-
ket. Om n:igra år lär väl det in-
tresset vara ur världen.

Hur TV kan förvända till och
med små barns syn framgår av
att den käraste hårda julklappen
var en krokodil i något slags plast-
massa till en och trettifem. Kan
man tänka sej att vidrigare djur
än krokodiler? Och ändå har
Björn hela hösten tjatat om "ko-
kendilen", så strax före iul ge-

nomletade morfar praktiskt taget
alla leksaksbutiker söder om SIus-
sen i förhoppning om att få tag
i en kopia av det vidunder som
under höstens söndagskväIlar va-
rit centralfiguren i TV:s familje-
prograrn. Men tnisslyckades. Den
som triumferande hembar "ko-
kendilen" var för'stås vicefarmor.
Ännu en fjäder i hatten!

Juidagen träffades Björn och
Thomas hemma hos oss. Den se-
nare är fyra år och känner sej
otroligt vuxen bredvid Biörn med
bara t'u'å år och sju månader på

nacken. När han fick höra att
Björn efter ett besök hos honom
nyligen berättat att "Thoma hop-
pa hängen" och samtidigt demon-
strerat hur det gick till avfärdade
han "skvallret" med: - Han är ju
så liten, han begriper ingenting
ÄnlOLI:

Respekten ökar naturligtvis in-
te av att Björn visserligen pratar
mycket men föga rent ännu. Så
har han t. ex. svårt att skilja på
mitt och ditt, om inte i sak så i
ord. Thomas hade fått ett "te-
fat", en sån där som småbarn
åker kälke på. Björn blev storm-
förtjust i den, det gick så bra att
åka på den inomhus om någotr
var vänlig och drog den. Thomas
blev allt mörkare i ansiktet, men
Björn släppte inte klenoden. För'
att hämnas sökte Thomas knycka
den lilla krokodilen, Björn tryck-
te den hårt mot bröstet och hojta-
de: - Den ä din! Dä gav Thomas
upp, hans min förrådde hans tan-
kar - att den där han begriper
ingenting.

Sjäiv hade han svårt att begri-
pa hur hans älskade pappa och
hans farbror Ho1ger kunde ägna
intresse åt, Ieka med och låta sej
toppridas av Björn.

Men se det begrep farmor och
vicefarmor så innerligt väI.

Greta

13
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KCNTAKT MED ÄRBETSLIVET
(U, Kerstin Hesselryens

III

l,/ ' l' r t ' I rKvtnnltgt stuvencrbete
lftt för Sveligc och Finland säreget

ai'bcte val den tiden det s. k. kuinrt-
iiga sttt"ueriarbetet. Det var inte van-
lig stuvning utan en speciell detalj,
niirniigen lastning a\r splitved och
::la-,r, drrs. av de smä plankresterna
som sågverkcn få över vid brädtiil-
verkning. och som användes till låd-
viriie o. d. Under mina {ör'sta år' som
yrkesinspektris stod detta yrke ännu
i sitt flor. Gamla och unga kvinnor,
j:r {lickor på 14-15 år och yngre an-
l'ii-ndes att lasta dessa br'ädstumpar
plr I<ustbåitar för' fral<t till olika plat-
ser på svc'nskar kusten, eller till Dan-
mark och trngland. Det var ett rent
plockar"bete. som fordrade tålamod,
rnen scm ej var i sig sjä1vt direkt
tungt. Det klagades emeilertid från
r,'issa hålt i Norrland övel att det val
ett ohälsosamt och skadligt arbete,
som man ville ha för'bjudet, helst som
det var förknippat med stora sedliga
vådor för ungdomen. I)et framhölls
nämligen att ungdomarna tjänade så
bra på de fem-sex skutor de fingo
'u'ara med om att lasta, att de ej vil1e
görar något arbete under resten av
iiret el1er söka sig en ordentlig plats,
och rrad värre var, de följde med ba-
t;rrna från lastningsplats tiil last-
ningsplats och levde på detta sätt i
veckotal ombord bland den främ-
mandc besättningen. Den då sittande
arbet:u'skyddskommitten hade fått
en hemställan fr-ån flera norrlands-
socl<nar om att man skulle förbjttda
kvinnor att delta i detta arbete. Det
:ir ganska typiskt för den dåtida upp-
fattningen att man utan vidare an-
såg sig kunna komma med förbud
nåir det gällde l<vinnors arbetsföi'hål-
landen.

Ofto ends möjligheten till
orbetsförtjönst för kvinnor

Det blev ett :rv mina första upp-
di':tg som )'rkesinspektris att göra en
undcrsrikning av förhållandena i det-
ta syfte. trfter att ha besökt samtliga
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1astningsplatscr fran Skuiskär till
I{apalancla. varit ombord på ett stort
:rnlal skutor och talat med aila in-
tlesscr':idc parter' - 1äkare, komrnu-
nalordförande. stuvarbasar och sru-
rrclslior' - visade det sig art'l ctt för'-
bud skulle mer skada än gagna.
Stuvningcn var vid denna tid så gott
som den enda rnöijlighcten till arbcts-
fijrti:inst {ör' en livinna, och mång:r
änl<or hade därmed kunnat klai:a en
c;ft:r slcr barnskara. Jag träflade
bl. a. en stadig matrona, som taci<
varc for'ljänsten från stuvningcn en,
s::rm fostlat fram åtta barn. Hon sug
'u'arken sjul< eller sedligt förkommei'r
r-rt. och hon skrattade över klagomå-
len mot yrket. Efter vad ii.rinnorna.
själva otipphör'ligL förklarade och jag
:iven sjäiv l<undc konstatera, val'
detta arbete betydligt mindre hälso-
farligt än att pii vintrarna stå och
tvätta i dåliga tvättstugor eller att ga
bort och skura och göra rent i ka1la
smutsig:r lokaler. Kvinnorna arbeta-
dc i regel i sjä1va lastrummen. där'
Iuften även sent på höstarna mesta-
dcls var val'm och frisk, och vanli-
gen fingo de l<affe miinga gångel om
dagen. Jag fann också att de med ti-
dcn allt vanligare tnotorbatarna ha-
dc gjort slut pii övernattningen om-
bcrd. Stuvei'sk';rna håimtades morgon
och aftc.n med dessa. bätar och bodde
i sina hem, eller hos vänner och be-
]ranta om de voro långt bortifrän.
Klagomålen angående ungdomen
fann jag däremot mer berättiga.de.
De vuxna kvinnorna voro ocksåi sjä1-
va ivriga att bli av med dem. trftei'
alla skriverier och allt bråk som va-
rit måste man ju lugna sinnena med
någon åtgärd. Det kom också en för'-
ordning som förbj öd "all lastning och.
lossning au split oclt stau ombord pu
fartgg Jör kuinna under 27 å.t"'. }Ju-
ruvida denna förordning stälide till
rnycket förfång för 18- och 20-åring-
ar, som gott orkade med arbetet, fick
jag aldrig tillfätle att konstatera, ty
det fortsatta kriget avbrijt all split-
vedsiastning. Splitveden gick till ved
r-rr-rd.cr br'änslekrisen och användes

därpti arz sågverl<en själva. När' jag
efter l<riget åter uppsökte mina vän-
ner stuverskcrna, hade de organise-
rat sig samt fått sin olycksfallsför-
säkring ordnad liksom sina löneför-
h:rllanden. och de få skutor som allt-
jämt kommo sköites helt av de äldre
olganiserade arbeterskorna.

Det var roliga och intressanta fåir'-
dcr jag gjorde tili alla dessa sma
hzrmnal cch alla besiiir hos pampiga
nort'låindsl<:l kommunalm:.in som eit-
ligt förc''rdningen skulle övei'vaka la-
g,ens eftei'levnad. cch alla samtal med
cluktiga rejä1a stuvershor'. Roligasi
var kanskc besöken på de -små sku-
tol'na med deras olta lustiga gaml:r
sireppare. som voi-o mycket I'oadc av
c.n praLstund och som ofta tog- f:rdel'-
ligi hand cm sina stuverskor och
rippmuntr':rde dem rned l<a{f'e.

Vid dcn 5'r'licsinspektionsltcngrcsij.
:om hcilis av Intct"nationelia Ar-bets-
oi'ganis:rtionen i Gencve 192ii. i vil-
hen jarg deltog som legelin;',scrpct't.
för"iiLat'acle en ft'ansman ati mil;-l
ornö.jligt litinde anst:ili;r kvinnol i -vt'-
l<esinspektionen fö;.' annat tin inspeli-
tion av -qörnnadsför'etag och dlrlika s.1

tekniska yrken. De skulle jtt liunn:r
r-rtsätt:is fijr risken att /ri. lou ait klit:ct
på, stegar. .Iag sl<rattad,e fiir mig s.iälv
och tänkte pa de hala t'epstegar jaa
äntrat under mina besijk pa :rll:i
n"röjliga spiitvedskutor. och jag :j:i
honc'm att stcgar r,'ar säliert inge'"
hinder för kvinnot', ätminstone intc:
föi' svenska i<vinnor.

Förbudet mot nottorbete
för kvinnor vid industrin

. . . Samtidigt med att jag blev 1-i'-
ketsinspektris trädde den nya lageit
i kraft angående föt'bud mot kvinnot's
användande ti11 arbete nattetid i vis-
sa industrielia {öretag. drrs. eftei' li1.
22 och löre kl. 5. Lagen anlcgrs av
liksdagen 1909 och väcl<te genast lt-ån
bör.ian strider cch sr,,åt'ighcter. sorTI
jag cj när'mare sl<a gå ii-r på. Det var
emellertid klart att yt'kesinspcktlisen
skulle få med dess tillämpning :rtt
göra, och många både lustiga och
svår'iösta episoder mötte mig i detta
arbete. En spisbr'ödsfabt'ikant var
1.. e;<. djupt indignelad därlör att
hans böter höjdes föi' varjc lagbrott.
Han hade räknat med att få betala
sina 50 l<r. var gång, och det skuile
iöna sig, som han helt nai-,'t förkla-
ladc, men skulle dc stiga -löl' val
gång blev det :iu för dyrt. I en av
mina :irsredogörelsei' framhåller jag
ati inte ens den stigande skalan på
bötelna h.iälpte. El'ter'l'r'ugan pa knäc-
l<ebr'öd var nämligen under kristiden
enorm. och rnan ansåg sig i sin Iu11::
r'ätt att br:yta mot lagen för kunder-
nas skull. Kvinnorna själva voro för.
resten ofta förargade att de inte ficli
ordna sitt arbete som de själva ville,
men andra kände det som en h.iälp.
ireist de i allmänhct ej voro organi-
serade utan albetade eftcr individu-
ella avtal. Sömmcrskorna hörde till
de scnare och till dem som hade
rnycket nattarbete. En sömmerska vid
en stor atelj6 i Stockholm sade mig.
att de nästan aldrig kunde gå hem
mellan jul och nyår. utan sov några
t.immar på golvet i ateljen för att
kunna arbeia tidigt och sent. Det var
den tiden man {ick ett klänningst}'g



för lilltosen
Vormt och rort

Kofta i Lisette-garn

Storlek 1 (2) 3 (4) år.
Garnåtgång 150 (200) 200 (200)

gram Sjöbergs Lisette.
Stickor nr 21 2 och 3.

Mönster':
Mönstret är delbart med 5 2 m.
l:a u: rått
2:a och alla id,mna u: stickas

aviga
3:e v. )( 3 rm., 2 r'm. tills.. 1

omsl. Upprepa från \ v. ut och
sluta med 2 rm.

5:e u: 2 rm. X 2 rm. tills. 1

omsl., 3 rm. UpprePa från X v.
r-rt. Efter 6:e v. börja om från l:a

Förkortningar:
I'm : rät maska, am. : avig

t-t-iaska, v. : varv. tills. : till-
samman, omsl. : omSla9.

Bakstgcke:
Lägg upp 77 (82) 82 (87) m. På stic-

kol rrr 2l12 och sticka resårstickning
1 rm., 1 am. i 212 cm. BYt till stickor
nr 3 och mönster. Vid 17 (18) 20 (21)

cm elvrnaskas för vart är'mhål först
4 (5) 4 (5) m., sedan 2,1.1 m. Vid 28

{30) 32 (34) cm avmaskas för var axel
{örst 3 (4) 5 (6) m., sedan 5 m. 3 ggr
cch dc mittct'sta m. Pä cn gång

Viinster framstgcke:
Lägg upp 46 (46) 51 (51) m. På stic-

kor nr 2I 2 och sticka resårstickning
och sticka den yttersta m. vid fram-
l<anten rät på r'ätsidan och lyft den
rätt på avigsidan. trfter 2l'2 crn by-
tes till stickor nr 3 och mönster utom
på 9 m. vid framkanten vilka fort-
sättas i resårstickning. På storiek 2

och 4 år ökas i sidkanten 1 m. var
3:e cm 2 ggr. Vid 17 (18) 20 (21) cm
avmaskas för ärmhålet först 3 (4) 6
(6) m., sedan 3,2,1 m. Vid 25 (27\ 29
(31) cm avmaskas för halst'ingningen
först 13 m., sedan 1 m. varje v. 4 ggr
och sedan vartannat v. 2 (2) 2 (3) ggr.

till julktapp som måste vara färdig
klänning tili nyårsbalen.

Lagen är mycket osmidig, vilket
förklarar en del av de stridigheter
som rått omkring den, men det finns
dock en passus som tillåter dispens
när det gäIler arbete med varor som
äro underkastade hastig försämring.

1911 använde sig konseruindustrln
av denna möjlighet och skrev till
Kungl. Maj:t med anhållan om di-
spens vid inläggning av frukt och
grönsaker. Den beviljades, och 1914
utsträcktes den på Svenska förenade
konservfabril<ers begäran även till
ansjovisindustrin. En ny förordning
kom till, som under viss tid av året
medgav nattarbete för kvinnor ''för-
utsatt att de hygieniska och sanitära
anordningarna på arbetsplatsen kun-
de godtagas". Jag fick socialstyrelsens
uppdrag att utöva denna tillsYn.

Forts. i nösto nr

Vid 28 (30) 32 (34) cm avmaskas
axeln som på bakstycket.

Höger framstgcke:
stickas lika men åt motsatt håll och
med 6 knapphål i den resårstickade
framkanten. Knapphålen göras 4 m.
från kar-rten och över 3 m., det första
2 cm från nederkanten och det sista
2 r'. före halsringningen.

Ärtnar:
Lägg upp 40 (42) 41 (44) m. på stic-

kor nr 2 | 2 odn sticka resårstickning
i 5 cm. Byt tiII stickor nr 3 och möns-
ter och öka jämnt över 1:a v. tlll 47
(47) 52 (52) m. Öka 1 m. i var sida
vart B:e v. till 57 (61) 64 (66) m. Vid
19 (22) 25 (28\ cm avmaskas 5 m. i
var sida, därefter 1 m. i var sida vart-
:rnnat v. till 23 (27) 31 (35) cm och
varje v. ytterligare 2 cm. Maska av.

Krage:
Lägg upp 105 (110) 110 (115) m. på

stickor nr 3 och sticka resårstickning
i 6 v. Nästa v. avmaskas 10 m., mas-
ha av de följande 4 m. och sticka
samtidigt ihop dem 2 och 2, sticka v.
ut. Gör samma avmaskning i början
på nästa v. och omedelbart efter av-
maskningen stickas mönster i 6 v.

Därefter stickas sIätstickning och
man minskar jämnt över l:a v. tili
64 (66) 68 (70) m. Efter B v. slätstick-
ning avmaskas. Sy till de avmaska-
de bitarna utefter kragens kortsidor.

Montering:
Spänn ut delarna så bröstvidden

blir 4 cm större än det angivna måt-
tet, Iägg våta dukar över och låt det
torka. Sy ihop koftan, tränsa runt
knapphålen cch sy i knappar.
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Det egensinnigo

A lla klockorna i den gamle urma-,{
/ \karmästaren Brun-rskäggs butik
slog fyra. Kling, kling, kling, hling

- bim bam, bim bam - bum, bum.
bum, så klingade det i ett enda kör,
varenda klocka förkunnade att nu
var klockan fyra, alia - utom gök-
uret.

"Varför ska jag alltid göra precis
detsamma som ni andra? sade hon
uppnosigt. "Därför att det är vårt
yrl<e att alltid ange den rätta tiden",
tickade den gamla golvklockan i
hörnet.

"Puh! Om jag vill så slår jag bara
trzai gåingei' även om klockan skulle

ien missade och blev hängande i
taggtråden.

"},{ickel räv, lille bror, rädda mig l"
"Jag har glömt alla mina knep",

sade räven. "Du måste sjäIv se till
att l<lara dig ur knipan.

"Mickel räv, lille bror, säkert
kommer jag att dö här", sade igel-
hotten ,"kyss mej bara till avsked."

Räven sträckte upp huvudet för
att l<yssa igell<otten. Då hängde igel-
kotten sig fast i rävens päls och kom
på det sättet ur klämman. Men från
den dagen sade igeikotten upp vän-
skapen med räven.

R aven och igelkotten
En

fn gång sade r'även till igelkotten:
L"Igelkott, lille bror. jag har en så-
dan förfärlig lust på druvor. Låt oss
gå dit bortom skogen, där finns en
vingård och druvor söta som ho-
nung."

"Är du inte rädd för vakten?" frå-
gade igelkotten.

"Jag är inte rädd. Jag känner till
200 knep. Så nog ska vi klara oss."

"Jag känner bara till tre", sade
igelkotten, "men kansl<e kan vi ha
någon nytta också av dem."

De smög sig fram mot vingården.
Räven började smal<a på druvorna
och smackade med tungan. "O, så

söta, o..."
Klapp! klirrade det i en fälla som

ingen av dem sett - och där satt nu
råiven fången.

"O, lille bror, iille vän", jämrade
r'även,"hjälp mej att komma loss.
Alla mina knep har jag glömt."

"lför nu på", sade igelkotten. "Om
val<ten kommer så låtsa att du är en
tamräv. Då dödar han dig inte utan
tar dig med hem, och därifrån kan
du sedan lista dig bort."

Det dröjde inte länge förrän vak-
ten kom, och när han fick syn på rä-
ven ropade han: "Ä, du din tjuv, nu
ska du inte komma undan l"

Räven viftade med svansen ocl-r

slickade vaktens stövlar.
Det verkar som om han vore tam,

tänkte vakten. Han band räven vid

so9o

en påIe och gick vidare för att över-
vaka vingården.

Räven bet av snöret och sprang
därifrån.

Nästa dag började räven åter för-
söka övertala igelkotten att följa med
till vingården och stjäla druvor.

"Har du redan glömt fällan?"
"Bekymra dig inte, liile bror. Jag

vet en massa knep, jag, ifall jag
skulle råka illa ut."

I vingården började räven söka
rätt på de allra sötaste druvorna -
och åter hamnade han i fällan.

"Lilla igelkott, käre vän, rädda
mig !"

Igelkotten förbarmade sig över sin
vän och rådde honom: "När vakten
kommer så låtsa att du är död. Kan-
ske klalar du sedan att lista dig un-
dan."

Säkert är han redan död, tänkte
vakten och släpade räven med sig
hem. Han slängde honom utanför
tröskeln och gick in för att hämta en
kniv, så han kunde flå räven. Det
var det räven hade väntat på. Hastigt
ho,^opade han över stängslet och flyd-
de in i skogen.

Några dagar senare fick räven
återigen en obetvinglig lust att äta
druvor. Igelkotten 1ät övertala sig
och följde med. Denna gång mötte de
ctt nytt hinder. Vakten hade omgär-
dat vingården med taggtråd. Räven
hoppade över stängslet, men igelkot-
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råka vafa fyra !" Den lilla luckan
öppnades, ut kom den lilla blåvita
g,öken, och "kuckuck, kuckuck" ro-
pade han och så kilade han in igen.

Urmakarmästare Brurnskägg såg
upp från sitt arbete. "Nu igen", brum-
made han, "alltid fel tid! Hur många
gånger har jag inte justerat det uret

- nu får det vara nog. Hon är en
skam för min affär' och får helt en-
lielt inte hänga här längre. Jag får
sätta undan henne inne i lagerrum-
rummet."

"Gärna för mig", tänkte gökuret,
"då l<an jag åtminstone göra vad jag
viIII"

Ja, där låg hon nu på den gamla
clammiga bänken, ingen drog upp
henne, och snart tickade hon inte
iängre. Dagarna gick och det var in-
te längre något nöje att vara ensam.
"Om mäster Brumskägg bara ville
hd-mta mig" suckade det lilla gök-
ui:et, "jag skulle säkert aldrig mer
vara egensinnig, i stället skulle jag
visa honom att jag också kan gå rik-
tigt!" Och just i det ögonblicket gick
dörren upp och urmakarmästaren
kom in. "Där är du ju", sade han,
"det var väl det jag visste. Någon-
stans här inne måste du ju vara un-
danstucken."

Han dammade av gökuret och bar
in det i butiken. En liten man stod
vid disken och väntade. "Det är det
enda gökur jag har, tyvärr är det
inte helt tillförlittigt. Tag det med
er och om ni inte blir belåten så tar
jag det när som helst tillbaka."

"Det är verkligen mycket hyggligt
av €r, mäster Brumskägg", sade
liunden.

Så packades gökuret omsorgsfullt
in, mannen bar hem det och hängde
det på väggen i sitt rum.

"Ticktack" och "kuckkuck" gick
det hela dagen, men ingen hörde på.

Det blev kväII och det blev mörkt
men ingen kom. Först sent på kväl-
len kom mannen hem. När han öpp-
nade dörren ropade den lilla göken
just "kuckuck, kuckuck".

"Vad för något, bara två gånger

och klockan är elva!"

"Kuckuck, kuckuck" ljöd det än-
nu en gång och sedan var det tyst.

"Genast i morgon bittida bär jag

henne tillbaka igen, hon är ju vär-
delös !"

Och ni må tro att gökuret var så

glad när hon hom hem igen att hon
sedan alltid visade rätt tiC.

Kvinnornos förmåner
den ollmönno försökringskosson

Vi har fått cn ny s. k. social-
baik och fr'ån och med årsskiftet
är det ganska omfattande organi-
satoriska förändringar som sker
inom socialförsäkringen. Sjukför-
säkringen, folkpensioneringen och
Iörsäkringen för tilläggspension
(ATP) föres samman under en
h.a-tt benämningen sjukkassa för-
svinner för namnet allmiin för-
siikringskassa.

Men det är inte bara formen
som förändras utan också till vis-
sa delar innehåIlet. Antalet sjuk-
penningsklasser ökar, sjukpen-
ningen höjs och utgår med oför-
ändrat belopp under hela sjuk-
skrivningstiden - för att bara ta
ett cxempel. Det blir tillfälle att
senare återkomma till dessa de-
taljer. För dagen ska vi ägna oss

åt de förbättringar som husmöd-
I'arna och - vid havandeskap och
nedkomst - mödrarna fått.

Husmödrtlrnos sjukpenning

En icke förvärvsarbetande hus-
mor' - alltså "hemmafru" - har
hittills haft cn grundsjukpennine
p:i 3 kronor om dagen. Denna har
nu höjts till 5 kronor. Ilusmor
som har barn under 10 år i hem-
met har tidigare vid sjukdom kun-
nat utfå ba,rntilldgg endast under
lörutsättning att hon varit inta-
gen på sjukhus. Denna särbe-
stämmelse har nu slopats. Vidare
får hon i fortsättningen hela
grundsjukpenningen 5 l<r.

även då hon är intagen på siuk-
hus. (För andra kategorier - så-
dana som har tilläggssjukpenning

- gäller att sjukpenningen mins-
l<as med 5 kr. per dag vid sjuk-
husvård.) Husmor med ett eller
flera barn under 10 år i hemmet,
får alltså vid sjukdom 5 kr. I

grundsjukpenning plus 2 kronor i
barntillägg oavsett om hon vistas
i hemmet eller ligger på sjukhus.
Förutsättningen är naturligtvis att
hon är helt sjukskriven.

Modersko psförsö kri ngen

Moderskapspenningen, som hit-
tills utgått med 270 kronor till alla
barnaföderskor, är från den 1 ja-
nuari höjd till 900 kronor (något
som naturligtvis alla redan vet!)

Tilliiggssjukpenning utgår vid
barnafödsei till föruiirusarbetan-
de kvinna under högst 180 dagar

- alltså ett halvår. Tiliäggssjuir-
penningens storlek är densamma
som vid vanlig sjukdom. Förut-
sättningen för att erhåIla till-
läggssjukpenning är förstås att
kvinnan avhåIler sig från arbete
och dessutom att hon undel minst
270 dagar för'e ncdkomsten eller
den beräl<nade tidpunkten för
denna varit placerad i sjukpen-
ningklass nr 3 (inkomst minst 2.600

men ej 3.400 kr. orn året) eller
högre sjukpenningklass. Har hon
inte fylit 16 år har hon ändå räti
till tilläggssjukpenning om hen-
nes inkomst är sådan att den
medgett placering i minst klass 3.

(Först vid fyllda 16 år blir man
nämligen inskriven i försäkrings-
l<assa.)

Tiliäggssjukpenningen utgår
fr. o. m. för'lossningsdagen och
undcr en tid av 180 dagar. Behö-
ver kvinna avhålla sig från arbe-
te en tid före nedkomsten har hon
möjlighet att fr. o" m. den 60:e da-
gen före den beräknade tidpunk-
ten för nedkomsten utfå tilläggs-
sjr-rkpenning, förutsatt att hon an-
mäler denna sin önskan till för-
säkringskassan.

Ersöttning för tondlökqrvörd

trn helt ny förmån har tillkom-
mit i och med bestämmelsen om
att kvinna under havandeskaps-
tiden eller 270 dagar efter förloss-
ningen får en viss ersättning för
-rtgifter hos tandläkare. Denna
ersättning utgar med högst 3 4 av
det belopp som tandläkarvården
enligt en av Kungl. Maj:t fast-
ställd taxa skall beräknas uppgå
till. Vilket i verkligheten sanno-
likt l<ommer: att innebära att er-
sättningen inte på långt när kom-
mer att täcka 3 4 av de verkliga
utgifterna, eftersom ju de privat-
praktiserande tandläkarna inte är
bundna av några som helst taxor.

En av de förändringar som ägt
rum är också att mödrahjiilpen

- som varit strängt behovsprövad

- försvinner. Denna hjäIp har
ofta utgått just till tandvård.

Brita
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Om blekmedel och

tvöttmörkni^g
Anuiind inte ertra blekmedel uid

tuiitt säger Konsumentinstitutets
skrift Råd och Rön i sitt första num-
mer för året. Det finns två olika ty-
per av blekmedel i handeln, l<ior-
blekmedel och perborat. Att använ-
da klorblekmedel är en komplicerad
sak. Temperatur, dosering och blek-
tid måste avpassas efter varandra
cch kontrolleras mycket noga, i an-
nat fall är det risk för skador på
tvätten. I många fall kan det med-
föra en snabb nedslitning av plag-
gen. Ostobiliserat perborat har också
en textilförstöran.de verkan, så inte
h.eller det medlet kan rekommende-
fas.

Hur ska man då bära sig åt om
tvättgodset blivit gråaktigt eller har
särskilt svåra fläckar som inte vill
försvinna?

Jo, säger Råd och Rön, gör en extra
tvätt och gå upp till högre tempera-
tur, men inte gärna över 90o, och låt
maskinen ga 15 minuter efter att
denna temperatur uppnåtts. Det ät'
nämligen så att alla vittvättmedel
innehåller perborat, men detta per-

borat är stabiliserat, dvs att det ver-
kar först vid hög temperatur och den
skadliga verkan på tvättgodset blir
därvid den minsta möjliga.

En bra metod om tvättgodset bli-
vit gråaktigt är också att växla mel-
lan typer av tvättmedel, t. ex. mellan
syntetiskt och tvåltvättmedel säger
tidskriften vidare. Men framför allt
bör man kontrollera att man använ-
d.er lämpliga tvättmetoder, dvs att
d.oseringen av tvättmedlet, mängden
tvättgcds i maskinen och tvättempe-
raturen är de riktiga.

Tvöttmörkning ov plogg

är en nyhet som började slå igenom
i höstas. I sitt oktobernummer i fjot
redogjord.e Råd och Rön för saken,
och vi ska i l<orthet tala om vad det
gä11er.

Systemet har utarbetats av Varu-
d.eklarationsnämnden tillsammans
med textil- och konfektionsindustriu,
tvättmedelsfabrikanterna och andra
tvättexperter och det fungerar så

här:

Pä plagget linns ett D-märkt
tuiittmiirke med uppgift om
tvättmetod och temperatur
samt ev. nödvändiga behand-
Iingsråd.
På tudttmedlet finns ett D-
märkt ttsdttrd.d med uppgift om
vilken eller viika tvättmetoder
medlet kan användas till.

\f,Fhh. It/iltFv
Tvättråd
GHI ör rYrctt för mild lintvätt.
Volym:4 dl
Dolerlng Se sarskrld 3nu sn ng på
llaskan

De tvättmetoder som kan förekom-
ma är 'vittvätt 85o", "kulörtvätt 60"".
"fintvätt 4Ao", "mild fintvätt" och
"kemtvätt". Märkena är i olika fär -

ger, det gröna märket betyder precis
som i trafiken - att ingen fara lu-
rar. Plagg som är märkta så kan utan
vidare gå i vittvätten. Det gula mär-
ket säger däremot att man måste se

upp! Plagg med det märket kan inte
gå i koken, utan hör till kulörtvät-
ten. Det röda märket slutligen talal
om att här får man vara extra för-
siktig, plaggen bör behandlas som
fintvätt, mild fintvätt eller kem-
tvätt.

Tvöttmedlets tvöttröd
är en vanlig välbekant VDN-ruta på
{örpackningen. Den talar om vilken
tvättmetod detta tvättmedel är av-
sett för.

Det finns tvättmedel för både vit-
tvätt, kulörtvätt och fintvätt som in-
nehåIler s. k. optiska vitmedel, vilka
ger en ökad vithetseffekt åt tvätten.
För vita varor är denna effekt van-
ligen önskvärd men däremot knap-
past för ljusa känsliga färger såsom
t. ex. ljusgrått, ljusgult och rosa, där
tvättmedel med optiska vitmedel kan
orsaka förskjutning i färgnyansen.
För sådana fall rekommenderar tvätt-
rådet ett tvättmedel utan optiskt vit-
medel. Och ett tvättmedel som en-
ligt deklarationen är avsett för mild
fintvätt får varken innehålla optiskt
vitt eller blekmedel.

Vågar man nu hoppas att de1, häi'
med tvättmärkning av plagg verkli-
gen slår igenom? Det beror: nog på-

oss själva. Vägrar vi att köpa plagg
som saknar det D-försedda tvättmär-
ket - ja, då tvingas fabrikanterna
att införa det här svstemet.

I

E

Var tilla matvrå
Guinea-kyckling

175 gr. margarin el. smör
Kycklinglår, kycklingbröst el. rester
(drygt 1 kg.)
t hackad rödlök
1 fint hackad vitlöksklyfta
1 msk vetemjöI

" r- kkp vitt, torrt vin
1 kkp vatten
2 tsk salt
i 2 ., vitpeppar
1 lagerblad
3 hackade tomater
3 potatisar, skurna i tärningar
5 fasta bananer, skurna i 2 cm tjocl<a

skivor

Smält hälften av margarinet el.
smöret i en gryta el. kastrull. Bryn
kycklingen tillsammans med röd- och
vitlöken. Strö över mjölet och till-
sätt vin och vatten, salt, vitpeppar,
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lagerblad och tomater. Blanda väl
och låt det hela sjuda över svag vär-
me i en timma. Lyft av locket efter
en halvtimma och blanda i potatisen
och krydda ytterligare om så behövs.
Smält sedan under tiden det åter-
stående margarinet eL smöret i en
lcastrull och bryn bananerna. Servera
rätten rykande varm och lägg de

brynta bananerna i en dekorativ ring
runt kötträtten.
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Korsord nr 1
59. Ord i samband med is
61. Stämma
65. Lägg titl hä och ni får en nolla
66. Sara Lidman
67. Spiritism har tre

*'
Lösningarna sliall vara oss tillhan-

da senast den 1 mars. De tre först
öppnade 1ösningarna belönas med
bokpriser. Märk kuvertet "Korsord
nr 1".

Lösning till
Korsord nr 7

10.

14.

15.

16.

17.
J ()
I ().

19.

20.

Vågräta ord
1. Kan gälla allt mellan tändsticks-

etil<etter och antikviteter
Ägnar sig handtaren åt
Namn på ohyfsad individ
Sjöfågel
Viktigt att håIla rätt sådan
Märke
Är väl gangsterns revolver
Karos mor
Svensl< häIsobrunn med det nam-
net finns

21. Trivs vid vatten
22. Vill man när det är riktigt kallt
23. Vulkanberg
21. Har butil<er runtom i landet
26. Sådan tar man inte på allvar
29. Erik Rune Pettersson
30. Gustav Andersson
31. Är Sverige ett
33. Har förebyggande betydelse
36. Skämt
38. Bor i stia
39. Dryck
41. Fiskeredskap
,13. Ral<t inte noga
45. KänsIa
47. Titel
48. Rad
49. Det är svart
51. Står kanske på räkningen
52. Pojknamn
54. Lars Niklas Broman
56. Får kostymen ofta heta
58. Puder
59. Kan man lägga
60. På stockholmsbil
62. Vill i varje fall strebern
63. Träd

6il. Motsatsen till human
6fr. Tid
69. På teatern
70. Bilagda
71. Svårt

Loclräta ord

1:a pris: Eivor Berg, Ängsbacke,
Skebokvarn.

2:a pris: Carola Birgersson, Hollän-
daregatan 19, Huskvarna.

3:e pris: Astrid Westerlund, Box 400,
Korsträsl<.

BOKNYTT från
Fredshögskolons förlog:

I völdets ötervöndsgrönd
Filip Stenson - fredsforskare, pe-

dagog, publicist - har ägnat 25 år av
sitt liv åt en antivåldskampanj, som
under årens lopp avsatt viktiga spär
i fredsdebatten i form av ett antal
uppmärksammade böcker, av vilka
den senast utgivna, "Ideernas demo-
krati", utkom 1960. Den röda tråden
i hela hans författarskap har varit
kravet på en fredsforskning med ut-
gångspunkt från människans natur
och utvecklingsmöjligheter.

Med sin nya bok "I våldets åter-
vändsgränd. En studie i ömsesidighet
- det ondas och det godas" (Freds-
högskolans förlag, 5:50) vill han ge
en sammanfattning av sitt program.
Det är ett praktiskt handlingspro-
gram, som sätter ett "nyttomoraliskt"
förtecken framför gamla slitna och
förtunnade begrepp som gott och ont,
rätt och orätt. Med omfattande be-
Iäsenhet och lysande klarhet definie-
rar han människans situation som in-
divid och gruppvarelse.

Filip Stensons bok viII ge ökad
kunskap i för människans överlev-
nad vitala frågor, den vill väcka
rnänniskan till insikt om hennes
enorma inneboende möjligheter. För-
fattaren visar hur dessa möjligheter
kan utvecklas i riktning mot ett nytt
sätt att tänka och handla, svarande
mot den revolutionerande omgestalt-
ning av vår livsmiljö, som är en följd

1.

2.

.).

4.
E
.t.

6.

7.
oo.
ö

1 r..

t2.
1CI .).

qA
ia-

25.
27.

28.
.)L.
9t
r, a.
DNJt.
90r)().

40.
,|,
1aad.

/1 Aaa.

46.
17.

50.

53.

55.

57.

Orsal<
Sätt att nå förbindelse
Är vinternätterna
Lars Larsson
Ska ni kanske till sommaren
Livsviktigt organ
Anna Dorotea Karlsson
Landskap i gammalstavning
Rike
Får en att tänka på tunga bör-
dor
"... du är min ögonsten"
Måste man den glömske
Har vi väl våra lite var
Sådant bör man inte reta
Förtärs levande
Tal som gäller för två
Vili ni väl ha ibland
Norsl< uppmaning
Varligt
Vanlig förkortning på fakturan
Kattdjur
Föranleda
trull med hål
Välsmakande
Filen
Sydfrukt
Söker ni kanske gästen?
F öre tidsangivelse
Har kameran
Här finns olja
Erik Pettersson
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Svenska Kvinnors

Vönsterförbund (S KV)

nppstoci iir 1931 och har utvecl<lats
Llr {ör'cningen Frisinnade kvinnor.
som bildades 1914. Det bygger på

:-r:rmarbctc mellan olika åisiktsrikt-
ningerr och har därvid alltid här'dai
sin tro pii l<vinnc)r'nas såilskilda upp-
glift lör' -tledcns s:rl< och sin överty-
gelse att samhäIlet måste omdanas
1111 att motsvala även de kvinnliga
med trolg:rlnas behov.

SKV åir scdan ma.i 19-16 svcnsi<
scl<tion av I{vinncln:rs Dcmci<r'atisk:t
V:!tldslr)r'buncl (KDV). som omfattar'
iivcr' 2(X) mil.lcner kvinnor i B0 län-
cl.cr. I(VD och dess naticnellar olga-
nisraiionel kämpal för att vinna och
pr':riilisl<t 1ör'vcll<1ig:r l<,-uinnornas
t'iittiglteter: r'aitt :r1,t rcist:r och att
1,;i1j21c. r'åitt lill arbete, till 1il<a lön
1i)r' lil<a arl:ctc och till befordlan;
r'åi11 till undcrvisning och yrl<esut-
bildning cch till soci:r1 tlvgehet I(jl
model och b:rrn.

I(DV r..ch dcss n:ttionella organisa-
tioncl kåimpar' 1'ör' att tillförsäl<r':r
olla L'sarn ett lyckligt lit: i trEgghet;
und-clvisninil och goda bostäder', häl-
sroviild.. sund littei'atur'. r,cda fritids-
s)':-sclsåittningårr. KDV vill samla al'l
våirldens l<vinncr obcroendc :rv hem-
ort, r':r'; ocir livs:is}<iidning till försvar
av freden.

Ur innehållet

haller
NIaterial: Rött linne, grovt vitt linne-
garn, vit vadd och l:omullsfoder. Bro-
deriet sys med stjälkstygn. Kalkerr
av mönstret direkt från tidningen pzt

tyget. Huven är egentligen avsedd
för tekannan. blir den för bred föt'
kaffekannan kan man minska anta-
lct mönstertyper.

Nytt år - nya fredshandlingat'
De obctfär'digas förhindet'
trn god mor är en glad mcr'

inför Kvinnornas Världskongt'ess 196i]

Neurcsedl'nskadorna ett mene tekeL

Karpplöpningen till iir' 2000

!'ostran till {r'ed

SISKA - en modern kvinna?

Om mamma ska orka. . .

I(vinncrnas fiirmåner i den allmänna
försäkringen
Kontakt med arbetslivet
IIem och hushåll, stickning och blo-
deri. barnsida, dikt, kåseri. liorsord
m. m.

Åt/$:. I:

Den k"ffet varmt!
av atomenergins frigörelse. Boken
bärs upp av ett starkt positivt bud-
skap, som kanske kan antydas så här:
Förtvivla inte! Vägarna mot framti-
den står öppna, blott vi är i stånd att
övervinna vår inkapsling i det för-
flutnas falska värderingar och mål-
sättningar.

20


