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SERUICET umbärl ig lyx ?.

Enligt 5:e löngtidsutredningep röknor mon med ott de gifto
kvinnorno kommer ott svoro för sö gott som helo nettotillskottet
ov den nyo orbetskroft som behövs för ott nöringslivet sko höllo
den utvecklingstokt prognoserno förutspör.

Vi hor olltså nött det stodium dö kvinnorno ensommo spelor en
ovgöronde roll för produktionsutvecklingen. Kommer de ott kunno
fullföljo denno roll? Löngtidsutredningen ser inte olltför optimis-
tiskt pö kvinnornos möjligheter hörvidlog. Atskilligo hinder ligger
i vögen: för fö doghemsplotser, en olltför döligt utvecklod ser-
vice för ott underlötto hem- och hushållsorbete, öterverkningor
ov vårt troditionello könsrollstönkonde pö ottityder och tönkesött,
ojömn geogrofisk spridning ov orbetstillfölleno, ogynnsomt skot-
tesystm etc.

Vid sidon om doghemmen, som för småbornsmödrorno utgör
en förutsöttning för ott de sko kunno förvörvsorbeto, utgör om den
övrigo somhöllsservicen en nyckelfrögo. Det finns i dog cirko
800.000 icke yrkesverksommo kvinnor i orbetsför ölder som soknor
born i förskoleöldern. Vod ör det som håller dem borto frön
orbetsmorknoden? Bortsett frön det foktum ott en del ov dem
ör bosotto på orter dör det f. n. inte finns orbete ott få, så kon
det hos ollo de ondro voro en öngslon ott inte kunno kloro två
jobb.

Kloro tvö jobb? Jo, det ör vod de ollro flesto gifto förvörvs-
orbetonde kvinnor möste göro. Ovrigo fomiljemedlemmors onsvor
för de husligo göromölen hor nyligen kortlogts ov fomiljebered-
ningen och dör bekröftodes vod vi redon förut visste ott i fler-
tolet fomiljer hondlor det boro om ott moke och born "hjölper
till" Iite grond då och dö. Huvudbördon ov det husligo orbetet
börs ov hustrun oovsett om hon ör husmor på heltid eller på
fritid.

5ko vi invöndo de ottitydföröndringor som måste till för ott
i hemmen ovskoffo de speciello rollerno för mön och kvinnor -
så lör kvinnorno fö voro dubbelorbetonde önnu mycket lönge.
Men frögon om dubbelorbetet löser mon inte boro genom en
omfördelning ov orbetsuppgifterno i hemmet. Ny teknik och ro-
tionoliseringsötgörder sötts in pö ollo ondro omröden boro
inte i hushållen. Visst finns det en del orbetsbesporonde moskiner
för det enskildo hushållets bruk - möngo ov dem ör emellertid
gonsko dyro i inköp. Men den stordrift som möste till för ott i
verklig mening rotionolisero hushöllsorbetet löter vönto på sig.

Vem sko to initiotivet? Somhöllet noturligtvis!

lnte boro dörför ott somhöllet behöver kvinnornos orbetskroft,
uton dörför ott somhöllet, om det ör demokrotiskt, bör tillförsökro
vorje vuxen individ rötten och möjligheten ott ho ett jobb, rötten
ott kloro sin egen försörjning uton ott bindos till ett beroende ov
onnon person för denno försörjnings skull.

Det ör i detto sombond den somhölleligo servicen måste söttos
in. Och det ör dörför nödvöndigt ott vi för en kollektivisering eller
industriolisering ov de mest betungonde hushöllsgöromölen. Låt
oss flytto ut en del ov det slit och slöp som nu förekommer inom
vorje hushåll till kunnigo och focklördo yrkesmön/kvinnor on-
stölldo i somhölleligt subventionerode servicecentroler. Det hör
ör en utveckling som möste kommo, det ligger i tokt med tiden.
Det sorgligo ör boro ott det gör så löngsomt ott vinno gehör
för sådono id6er.

En del ov vöro kollektivhus hor "ovkollektiviserots" och det
onvönds ofto som ett orgument mot den kollektivo servicen. Av-
kollektiviseringen ör emellertid frömst en följd ov löget pö bo-
stodsmorknoden. Ätskilligo fomiljer tvingos bo kvor i kollektiv-
huset långt sedon bornen vuxit upp, flyttot hemifrön och ser-
vicebehovet storkt föröndrots. Det ör olltsö inget fel pö sjölvo
id6n med kollektivhus eller servicehus, som de också kollos. Det
borde i stöllet byggos flero södono hus sö ott flero fomiljer finge
möjlighet ott völjo denno för mångo mest rotionello boendeform.
Kollektivhusets inbyggdo service borde dö voro tillgönglig ocksö
för fomiljer som bor i den omgivonde konventionello bebyggelsen.

Vod mon i nulöget önskor ör ott vi åtminstone skulle börjo ex-
perimentero med oliko slog ov servicecentroler, inplocerode hör
och vor i bostodsområdeno.

Det ör nömligen sö ott ollo hor ett större eller mindre behov
ov service redon nu. lnte boro fomiljen med tvö förvörvsorbetonde
mokor, uton öven fomiljen med en hemorbetonde husmor kon
behövo köpo visso tjönster - tillföllig bornpossning och vorför
inte fördiglogod mot ötminstone en göng i veckon. Pensionörs-
fomiljen och enpersonshushöllet hör ocksö till dem som behöver
hjölp med sjukpossning, budskickning, stödning, klödvörd etc,

Ytterligore ett önskemöl: Sött ett teom duktigo, fördomsfrio
byggforskore med förmågo ott tönko ett stycke in i fromtiden
pö ott utforsko vilken service vi behöver i morgon, hur den bör
orgoniseros, vilket befolkningsunderlog som krövs för ott den uton
olltför storo somhölleligo subventioner sko kunno bli tillgönglig
för ollo. Birgit Jonsson

uinna tid och hinna
Arbetsmarknadens kvinnonämnd, ABF och
LO:s kvinnoråd inbjuder till två kursvec-
kor kring konsumentfrågor i juni månad.
Den ena hålls på Brunnsviks Folkhögskola
den 5-11 och den andra på Turistgården,
Frostavallen 72-78.

Som konsumenter kan vi tjäna såväl tid
som pengar på att rationellt och riktigt
handlande, heter det i det utsända pro-
spektet. Kursprogrammet tar också upp
sådana frågor som planering och rationali-
sering av hemarbetet, hemmet i samhälls-

ekonomin, Iöner och priser, från fibertill vävnad, betydelsen av pris- och kva-
litetsmedvetande bland konsumenter. Som
föreläsare medverkar representanter från
såväl LO som konsumentinstitutet. Kurs-
veckorna kommer bl. a. att ingå som ett
första led i förberedelserna inför höstens
stora studiekampanj i prisfrågorna.

Allt verkar mycket bra och intressant,
men varför ska dessa utomordentligt fina
kurser endast vara förbehålla fackligakvinnor? Vi är visst medvetna om att

i de flesta familjer där båda makarna har
förvärvsarbete, så är det ändå hustrun som
har det huvudsakliga ansvarer för inkö-
pen och för hemarbetets planering. Där-
för kan det synas naturligt att appellera
just till kvinnor med en sådan här kurs.
Men vo,re det inte på sin plats att försöka
bryta gammal tradition och ingrodd vana
genom att stimulera också fackliga
m ä n att intressera sig för hemarbetets
planering och rationalisering? Det kanske
inte blev så många manliga deltagare första
året, men med en extra drive bland de
yngre fackliga männen, tro,r vi att arran-
görerna av dessa kurser skulle kunna slå en
liten bräcka i könsrollsmuren.



"de har bombat
siukhus, skolor, pagoder ..."

i "Eostern Horizon" clv Fredo

- En grupp av unga hjältar och en hjältinna från Sydviet-
nam har bcsökt Hanoi till nordvietnamesernas förtjusning,
särskilt förstås deras som efter 1954 omgruPPerats från sö-
dern. .f ag träffade dem i går kväll (dec. 1965) vid en mottag-
ning som savs av "Vietnams röst" och jag häpnade som alltid
över den glättighet biandad med djup känsla, den säkerhet
och samtidigt milda blyghct som utmärker den'r. De är alla
unga och har aila visat euastående uthållighet, mod och ini-
tiativkraft i striden mot de grymma irrkräktare som tvungit
dem att lärnna sin lugna livsföring.

Flickan, Muoi Ly, 27 år gamrr"ral, hade ett särskilt käckt
utseende och ett tjusande sinne för humor när hon berättade
för oss r-rågra av sina minnen. Som ett litet barn hade hor-r i
sin bondefamilj fått lära sig att hjälpa motståndskämprrna
på alla möjliga sätt, hon hade ofta stått på vakt för dem.
För ungefär fem år seCan slöt hon sig till rörelsen och har se-
dan aldrig ändrat sig. Det sägs att hon har vlrit förstklassig
när det gällt att handskas mecl rcvolutionens alla rre medel

vapen, politisk kamp och agitation bland f iendetrup-
perna. Hon har särskilt god hand n-red ltrigsfångar och med
d" tr,-tpp.r som gåtr över på folkets sida och hon har till fullo
förtjänat sin hederstitel "Hjältinnan i den sydvietnarnesiska
befrielsearmdn". Iij att undra på att Hanoiborna, särskilt de
från siidern omgrupperlde, var vilda av spänning inför hen-
ne och hennes kamrater.

Alla har f örbryllats av bef rielsef rontcns ändrade taktik
i söclern som har gjort de t arnerikanska antagandet att
fronten kunde vinna segrar endast undcr regntiden till ett
nonsens. De stora striderna vid Plei Me och Bau Bong ut-
kämpades under den torra årstiden. UPI kommentcrade dag-
ligen att "om vi säger att Vietcong kan anfalla endast undcr
regntiden så är regntiden ändlös i Vietnam." -Och så går pratet.

"Tänk när de hade bombat bron tog det oss tolv tiurmar
atr komma tilibaka till Hanoi. Det r.ar förra veckan och i
går kväll tog det min vän bara fyra timmar. Det sägs att
om tre dagar är allt som vanligt igen."

"Flere människor clödades. Nästa gång de kommcr ska de
c'liir dåraktiga ame rikanarna få ctt hetarc mott;lgendc."

4

"När jag ver på strar-rdcu och taladc mecl fiskarna kom två
plan alldeles när;r. De släppte intc nccl r-rågot den gången,
förmodligen spioneraclc de bara. I alia h;indclser flög de till-
baka till sitt hangarfartyg sen de svept ned ett tag."

"De har gjort nog skada där så :rtt l-rcla traktcu brinner li'
hat n-rot dem. I clen provinscn har man sirjutit ner flere plan
än någon annanstiides."

"Känner du T.? Han undkom niitt och iän-rt n"red livet i
söndags. Han hade gått för att besöka sin hustru och en
bonrb föll på bara hundra meters avstånd. Lyckligtvis vlr
dc i skyddsrummet. Var hon rädd? Nej, lustigt nog. Mest
upprörd och myckct förargad för att de här djävlarna hade
ställt till så. Men hon skrev att på måndag när hon kom till-
baka tiil ,rrbetet så kom alla och frågade hennc om det. Dc
hacle varit mycket oroliga för henne."

"M. har varit i z.on 4 en månad. Han for på cykel över
hela området och hörde sig för ar-rgäende den underhållning
man helst ville ha. Han säger att när det h,rr varit mycket
strider och bombfällning blir miinniskor väldigt hr.rngriga
och man måste ge dem bra mat, mcn dc behcjver också un-
clerhållning för att upprnuntras. - Men är det inte mycket
svårt att få i gång något på dessa avlägsna platscr? - De rijr-
liga filmenheterna far praktiskt t:rget. vartsomhclst nu' Och
en del gamla är så gl:rd,r fiir de har aldriil sctt en film fiirut
och nu kan de gå mcd dcn iir,riga fanriljen helt niirl clcrrs
by."

Ibland iir nyl-retcrna förstås sorgiiga.
"När jag liom hen-r i går kväll l-rörde jag av cn vätr ltt

hennes fästman hade dödats av amerikanska bombare."
"De piloter vi tar tillfänga Ir i själva verket inte krigs-

fångar, inte sant? De är bara som pirater i gamla tider. Våra
länder är inte i krig med varandra men de kommer och dö-
dar och bränner och förstör."

Så fortsätter man i oändlighet. Och envar känner att man
bör på något sätt deltaga i de initiativ som tas av de käm-
pande vilka giir det bästa möjliga av sin tillvaro fastän de all-
rid rislicrar att bli angripna. Dag och natt i alla väder.

.fag var själv mycliet ghcl när jrrg fick miiilishet ltt bcsijka

Ur ett brev från Honoi
Cook.



provinsen Than Hoa och särskilt hälsa på hos några av by-
folket i Nam Ghan, en by som blivit så berömd ftir den hjälp
den lämnade de luftvärnsenheter som försvaradc' Hilm Rong-
bron. B1'n bidrog n-red en hemvärnsenhet, en förstahjälpgrupp
och därtill mat och dryck och material för att rengiira gevär,
temporär sjukhusvård, hjälp med camouflage och med att
gräva skyttegravar. Byns ungdomar bar ammunition och be-
kämpade eldsvådor. Den kooperativa gård som samordnar
byns arbete har fått två utmärkelser för sina krigsinsatsc'r.

Av de personer jrg besökte är Hang förmodligen mest
lränd. En ung bondflicka pä 21 år som aldrig haft möjlighet
till sliolgång men skaffat sig kunskaper motsvaranc{e femte
klass genom aftonkurser. Ickc desto mindre är hon ledarc av
byns hemvärn och rnedlem av kooperativets styrelse. Hon är
en förtjusande flicka att tala med, vänlig, mycket intelligent
och både anspråkslös och talför. Hennes charmerande leende
gör det svårt att fatta hur aktiv hon varit när det gällt att
skjuta ned fiendeplan likaväl som att ha hand om skörden,
en rekordskörd igen denna säsong.

De två nästa husen var i viss mån sorgehus; i vardera hadc
ctt älskat barn dödats. Men i båda fallen hade barnet visat
enastående mod och hedrat familjen. När modern och fadern
visade deras fotografier blandades stolthet med sorg. Så
många röster hade höjts lyckönskande dem att ha haft så

strålande barn att de visste att deras korta liv ej varit bort-
kastadc. Den 16-årige skolpojken mecl sitt intclligentrl ansiktc
och den vackra, duktiga, tillgivna 23-iriga dottern hade gett
sina liv till fosterlanclets försvar. Deras nan-ur skulle man
l-r-rinnas.

En annan kvinnrr :rv ovanligt slag sonr dclt;rgit i k:trrpcn
'n'ar den 53-åriga buddhistnunnA som vårclade den vackcrt
formade pagod där budclhistcrna i samhället höll gudstjänst.
Hon hade lagat mat åt soldaterna, låtit de sårirdc. ligga i

pagoden, lånat den-r sitt moskitniit, tröstat dem och desstttonr
huggit grcnar för att camouflera de lastbilar sorn rncdfördc
förråd. Hon är en aktiv mcdlem av kooperativet och skir-
tc'r sina föreskrivna plikter med gott hjärta. Jag frågade hen-
nc' hur det kom sig att hon med sin bakgrund var så aktiv
och hon svarade: "Jag är ganska gammal och har varit nun-
na heia n-ritt liv, mcn jag hfälper de kämpande eftersom jag
sett med egna ögon amerikanarnas barbariska handlingar,
hur de förstör vad andra människor byggt upp - ofta så

oförnuftiga handlingar. Det är helt enkelt inte sant att de
bara anfaller militära rnål; de har bombat sjukhus, skolor,
pagoder, tättbefolkadc områden. Bland de civila har de ska-
pat så mycket lidande."

Hon fullföljer sina religiösa plikter gcnom att lindra lidan-
de och i hennes närhet råder okränkbar fred. --

Förlossningshemmet i onslutnirrg till Yen-Boisjukhuset blev totolt
urblöst efter en omerikonsk bomdröd.

Dieu-thi-Phuong-Lon och hennes ombulonspersonol mottor klöder
för tvöttning ov luftvörnssoldoter.

Vorje möninsko i Nordvietnom orbetor oktivt efter mottot: Redo
till komp och somtidigt öko produktionen. Hör pögår risskörd.

T IOH N TAKMAN
V!ETNAM

I- ockupanterna och folket
En dokumentär genomgång av den vietnamesiska utvecklingen
under trycket av USA:s imperialistiska krigföring. Här presenteras
fakta bakom de amerikanska nyhetsbyråernas lögner" En väsentlig
och nödvändig bok för den som vill bilda sig en klar uppfattning
om vad som skett och sker i Vietnam, om vietnamesens vardag
under amerikanska bombmattor och vid amerikanska "rensnings-
aktioner".

BO CAVEFORS BOKFIJRLAG (Tidskriften Clartd) 9:50



ill I llillllt
Att vönto eller inte - det blir olltför ofto en frågo om pengqr som det
nu ser ut på mångo områden isomhöllet. Hor mon råd ott gå
till privoflökore behöver mon inte sitto i siukhusens vöntsolor,
och kqn mqn gå till privot bornlökqre i stöllet för ott onlitq den
kostnqdsfrio bornovårdscentrolens tiönster slipper mon tröttsqm
vöntetid. Servicen för vårq bilor ör betydligt mer smidig
ön för mönniskorno.

De gifta männen ägnar en minitnal tid
åt hushållsarbetet även i de familier då
hustrun har förvärvsar'bete. Detta kon-
staterades i en undersökning av Familje-
beredningen, publicerad för en tid se-
dan. Tidningarna levererade glatt nyhe-
ten: se här ytterligare ett argument i
könsrollsdebatten som alltför många
vill se begränsad enbart till en upp-
görelse mellan män och kvinnor. Visst
är det anmärkningsvärt att männen smi-
ter undan och att tendensen pekar mot
att iu fler barn familjen har desto mind-
re syns karlen i köket eller barnkam-
maren, men detta kan ju omö jligt
vara en av de större frågorna när det
gäller likställigheten mel'lan könen, som
jag ser det. Finns det barn i familjen
löser man nämligen inte hela service-
problemet ens om mannen övertar fem-
tio procent av hushållsarbetet. Därför
ått arl femtioprocentig insats i ett hus-
hilll är för mycleet efter en hel dags för-
värvsarbete! Antingen mannen eller
kvinnan utför den.

Tidningarna drog inte, anser jag, den
rätta konsekvensen av utredningen,
nämligen att vi måste omPröva hela
frågan om familjen och dess roll i sam-
hället och framför allt som en första
etapp kräva bättre samhällsinsatser för
att befria förvärvsarbetande från så

mycke't hushållsarbete som möjligt.
Fö,ljakcligen intresserade de sig hel-

ler inte så mycket för den andra delen

6

av utredningen, den som handlar onl
servicekontakterna. Och den är egent-
ligen den mest intressanta.

Man har låtit undersöka 2.673 hus-
håll och redovisar sammanlagt 15.500
besö,k vid 52 olika institutioner inom
den kommunala, statliga och privata
sektorn. Tycker ni att ni får tillbringa
orimligt lång tid i po'liklinikernas och
mödravårdscentralernas väntrum får ni
stöd för er uppfattning i undersökning-
en. På sjukhus och poliklinik varierar
väntetiderna mellan 15 och 240 minu-
ter! Med andra ord: man får inte vara
särskilt siuk om man skall gå till poli-
linik, där man allmå kan få sitta i tim-
mar innan man ens ser skymtenl av en
läkare. Andra ställen där människor
väntar mer eller mindre tålmodigt är
mödra- och barnavårdscentral, bostads-
förmedling, rättshjälpsanstalt och stads-
eller provinsialläkare. Samtliga ligger i
täten när det gäller väntetider - en
föga hedersam placerin,g. De kommu-
nala institutionerna ligger särskilt illa
till i jämförelse med den privata sek-
torns. Medan medelvärdet för vänteti-
den på kommunala serviceställen är 74,7
minuter är det bara 5,1 minuter för de
privata och 2,8 för de statliga.

Bankaff ärer behöver man knappast
stå i kö för, inte heller har de privata
advokaterna, läkarna, bilverkstäderna
och resebyräerna några längre vänteti-
der.

Vilka är det då som drabbas värst av
vänteeländet? Jo, det kan också under-
sökningen ge besked om. Det är barn-
familjernas föräldrar och människor
som har det knapert ekonomiskt eme-
dan dessa kategorier är mer eller mindre
tvingade att anlita den offentliga ser-
vicesektorns tjänster eftersom de är bil-
ligast. FIar man råd att gå till privat
Iäkare och advokat slipper man ju vän-
ta som vi sett. Och det är kvinnorna i
familjerna som springer till posten,
hämtar paket vid järnvägsstationen och
går till doktorn med barnen då de fär
örsprång eller vrickar foten. Mannen
går också ärenden men inte lika många.
Om husm or är hemmafru svarar hon
för 9o-1OO procent av besöken vid
mödra- och barnavårdscentral, sjuk-
gymnast, barnavårdsnämnd, skolläkar:e,
tvättstuga eller mangel. Är hon hem-
mafru har hon knappast mera tid till
sådant och hennes arbetstid kan an-
passas efter de olika öppechållandena.
Vad som emellertid är märkligt. å.r art
hon uträttar dessa ärenden och gör des-
sa besök i lika stor utsträckning sedan
hon tagit ett förvärvsarbete, ja, i vissa
fall ö k a r hennes servicekontakter med
ökad arbetsbörda. I en del fall är detta
naturligt, säger utredarna, eftersom hus-
moderns inträde på arbetsmarknaden
kräver kontakt med institutioner som
arbetsförmedling och fackförening. Men
mera frapperande är att de ökade kon-



Seraicen t'ör våra bilar är betydligt mera smidig än t'ör människor.

takterna också tycks gälla länsstyrelse
och stadskansli.

Barnvaktsproblemet är akut. Vem har
har inte tillbringat nervösa timmar i
sjukhusets väntrum med barn klängan-
de och klättrande omkring sig. Och nog
är de märkvärdigt tåliga, mammorna,
som var de än skall gå och vänta i tim-
mar släpar nred sig sina sn-rå. 31 procent
av de tillfrågade angav ltt de haft svå-
righeter att besöka sociala institutioner
och i samtliga fall rör det sig om besvär
med att skaffa barnvakt, vilket borde
vara en tankeställare till ansvariga myn-
dighetcr som fortfarande tycks leva
kvar i den illusionen att vi har kvar
storfamiljen där det alltid fanns någon
som kunde ta hand om småbarncn.

Många har också besvär med att få
ledigt från arbetet, och den förlorade
arbetsinkomsten kan också bli ett pro-
blem om man är tvingad att ofta besöka
t. ex. polikliniken. Utredningen konsta-
terar också: "De långa väntetiderna på
framför allt de kommunala och sta,t-
liga institutionerna innebär ett väsent-
ligt bortfall av ar,betstid och inkomst,
som inte kan negligeras. Alldelcs oavsett
summan av förlorad arbetstid och in-
komst, samhällets och näringslivets fiir-

luster av produkti'n' tid, utgör olägen-
heterna i de enskilda fallen ofta en be-
svärande börda, framför allt för barn-
familjerna.

Vad kan mAn nu göra för att råc1a
bot på missförhållandena? Jo, utred-
ningen f ramhåller nödvändigheten av
att t. ex. öppethållander ompriivas. Nu
har många institutioner bara iippet en
kort tid på dagen, och hur rnånga har
numera tid att sitta på bostadsförmed-
lingen eller försäkringskassan vid den
tidpunkten? Oppethållningstiderna är
stelbenta, menar utredarna, och det är
ju skönt att det blir sagt av en utred-
ning som baserar sig på säkert sraris-
tiskt material. För der fakturr att män-
niskorna nu i åratal klagat just på den
saken tycks ju inte rubbat ordningen
det minsta ute i vära kommuner. Ord-
nande av barnparkering och större möj-
ligheter att tidsbeställa bcsök är andra
åtgärder som re,kommenderas. C)ch var-
för: inte 1ängre te'lefontider, då man
kan vara säker på att riå den man söi-
ker, kan rnan tillägga. För per telefon
kan man också uträtta en hel del även
om man inte kan ta blodprov och sän-
k:r på det sättet.

Gunnel Granlid

hustrur
au Astrid Pettensson

Nör dogen ör slutod
och bornen ör vuxno
går tystnoden in och nqtten

ör koll
En tvötterskqs dog ör på

streck och golge
en diskerskos dog torkor in

i ett skåp
Eti drqmo hor spelots, hon

vqr Nickilinq
som höngde i tråden
Hon sprottlode så
som vår Flerre Gud Foder

skrev i vår bibel
till kvinhoh: Att blivo sin

mqn till behog.
Hon dqnsqde docko
i rollen. I rollen.
Hon lörde sei spelo
så skickligt. Så skickligt.
Sin mon och Gud fqder och

Sonen och Anden
och ollt stort mqskulinumt
till störsto behog.
Vår spelode roll, som från

börion vor lögn
- och till slutet ör lögn,
- Jog kon völ - iog vill völ
iog vet iu ott du tönker

böttre ön iog.
Du skqll iu rådq, du ör iu

den store
regissören. Jog spelor

iu bqrq din roll
den Gud Fqder och Sonen

och Anden biöd
mei ott spelo.

Nu ör iog gommol
och piösen ör slut. Nu kon

iog tolo
för lompon ör slöckt och

publiken horgått.
Och rollhöftet brönde iog

och iog so till
Gud Foder

Du hqde nog klorot dei
ensom, du Gud,
uton din enfödde
son.

Du hqde så mångo lydigo
söner

som skrev våro roller - och
- dirigerode piösen.
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Jog orbetor i Worszowo på förlossnings-
ovdelningen. Klockon 5.30 ringer vöckor-
klockon. Min försto tonke ör om jog ör
före eller efter jourtjönstgöringen. Allo
hemmo sover. Jog gör mig fort i ordning
och skriver sedon fyro loppor med instruk-
tioner till min moke, mino två döttror och
min svörson. Vod de skoll göro, hondlo,
öto, etc. Till min dotter sl<river jog t.ex. sö
hör: "Anno, öt upp smörgåsorno till fru-
kost och kom ihåg ott to dino C-vitomin-
tobletter, onnors får du inte låno min nyo
tröjo". Till min mon skriver jog sö hör:
"Vörm upp din middogsmot mellon kl' 14-
15 och öt upp olltsommons, onnors blir
jog besvörlig igen".

Till orbetet kommer jog en holvtimme i

förvög för ott jog möste proto lite med
mino komroter och to redo pö vod som
hönt på notten.

Sjukhuset ör mitt ondro hem, lblond
söger min mon, ott det vore liko bro om
jog flyttode dit helt och höllet. Jog trivs
fo ktiskt mycket bro dör, jog könner mig
nyttig, och jog hjölper mino komroter ott
löso deros konflikter och hemmoproblem.
Vi hor ett mycket gott somorbete med helo
personolen, vi hor orbetot tillsommons i

över 10 ör. Overlökoren ör den böste som
finns pö denno plonet, lökorno ör trevligo
och mino komroter tycker om sitt yrke. Vö-
ro potienter ör för det mesto mycket ungo
blivonde mödror, som kommer till oss myc-
ket röddo. Jog försöker dö ott få dem på
böttre humör och ovledo dem frön smör-
ton, ötminstone för någro stunder. "Min
köro", söger jog lugnonde, "om någro
timmor kommer du ott le och be mig om
töppstift och göro dig vocker för din mon,
som kommer med blommor. Vi för se, om
det blir rödo rosor, om körleken ör stor".
lblond röcker det ott höllo dem i honden.
Vi leker dö och gissor: "Blir det son eller

ilr[|[[|0t$kr
dotter?" Vi völjer oliko nomn. lblond söger
jog ott förlossningsovdelningen ör ingen
kyrko, mon kon olltså med gott somvete
jömro sig högt en stund, i synnerhet som
monnen stör utonför dörren. "Låt honom
tycko synd om dig !"

Det finns också foll, då lökoren möste
tillkollos, iblond öven överlökoren. Vi blir
då ollo mycket trötto, men denno on-
ströngning ör oldrig förgöves, för ollting
slutor lyckligt, lblond tönker jo9, ott om
jog hode ott völjo mellon ott gö pö teoter,
konditori eller to jourtjönstgöring, skulle
jog uton tvekon völjo det sisto för denno
spönning, denno vönton och den ungo
moderns ord: "Syster, ör det sont ott jog
hor fått en dotter? O, vod jog ör lycklig!"

Klockon 20 kon jog gå, nervspönningen
sjunker. Hemmo könner jog mig inte on-
svorig för mönniskoliv, jog hör ingo stö-
nonden och frögor: "Syster, sög, nör kom-
mer det, nör?"

Pö sjukhuset försöker jog ott hjölpo ond-
ro, dörför vill jog ott nögon tor hond om
mig åtminstone i 10 minuter, nör jog kom-
mer hem. Men hör öter vöntor ollo på mig.
Och då börjor jog i regel ott gruffo. Men
de mino kon pö intet sött förstå vorför
jog oldrig "stormor" pö sjukhuset och ott
jog olltid ör så trevlig dör. Men de hor
redon blivit vono vid mitt humör efter or-
betets slut. Och skrottonde söger de ott
det konske skulle hjölpo, om de kollode
mig för syster hör hemmo också.

Jog könner sjölv ott jog liksom lever ett
dubbelliv. Dör, pö orbetet idel trevnod. I

hemmet för det mesto endost svöro plik.
ter som mor, svörmor, hustru, husmor och
fromförollt ekonomiförestöndore och kos-
sör, som oldrig kon förstö hur mon skoll få
det ott gö ihop frön den eno ovlöningen
till den ondro.

Vid årssliiftet gick Greta Liljedahl bort.
Vårt Skånedistrikt och hela SKV miste
därmed en ung, entusiastisk och hängi-därmed en ung, entusiastisk och
ven medarbetare.

Impulsen till att översätta denna pol-
ska berättelse ur "Det verkliga livet"
och sända clen till Vi Kvinnor, fick jag
av Greta under hennes sjukdom. Hon
tyckte, att dess omedelbara språk och
dess innehåll, som avspeglar den enkla
människans vardag, yrkeskvinnans pro-
blem och den nya familjestrukturen, i
högsta grad skulle angå vår tidnings lä-
sekrets. Som lärarinna och stor barnvän
var hon väl införstådd med vilken bety-
delse dessa problemställningar har, inte
minst för barnets utveckling. Hon ville
hjälpa mig med språkslipning och ren-
skrivning, men hon orkade inte. För mig
känns det, som om denna djupt person-
liga, men samtidigt så allmängiltiga be-
rättelse, skriven av en människa, som
tycks stå oss så nära, på bästa sätt kan
hylla minnet av Gretas varma person-
lighet.

Berättelsen är vald ur den polska bo-
ken "Veckans Sju Dagar". Denna utgör
tillsammans med boken "Hur Ar Min
Familj?" en samling av de bästa svaren
på en enkät om "Min Vardag", som tid-
ningen Zycie 'Warszawy utlyste 1962.
Böckerna är ett mycket givande och in-
tressant studium av Polens sociala för-
hållanden, svaren kommer också att sys-
tematiskt bearbetas av sociologer. Vad
gör man för reflexioner, då man läser
om alla dessa människoöden? Man för-
vånar sig över hur litet det är, som skil-
jer mänskorna åt, var de än bor. Men
de specifika förhållandena i ett land som
Polen, skjuter fram vissa problem och
frågeställningar, som går som en röd
tråd genom böckerna.

Den nya familjetypen med den yrkes-
arbetande modern är i Polen ännu långt
ifrån så stabil, som den gamla, tradi-
tionella familjen, där stela normer och
kategorisk lydnad var dominerande.

Svårigheterna är många. Gamla kvar-
levor som alkoholisrn, okunnighet och
bristande tolerans människorna emellan
existerar fortfarande. Bostadsbristen do-
minerar kraftigt i berättelserna och
medför familjekonflikter. Nästan alla
har ont om pengar och måste slita, vän-
da och spara. Man beundrar och älskar
den livsstyrka, målmedvetenhet i fråga
om sin egen och sina barns utveckling
och strävan att utveckla etiska värden
hos den unga generationen, som dessa
människar visar trots svåra levnadsför-
hållandcn' 

Herena Svantesson



ANROP
till kusiner
iSyduietnam

.f ag tar det här tillfället att ha ctt litct
samtal med er -- utan annat berättigan-
de än det faktum, att ti, ni och jag,
råkar uppehålla oss i Vietnam så långt
från våra hemländer i november 1965.

Lår mig förklara vem jag är och var-
för jag kom hit. Jag heter Sara Lid-
man. Jag föddes i Sverige på tjugotalet
i en fattig landsända från vilken många,
som inte kunde finna arbete, reste till
An-rerika för att tjäna sitt uppehälle.
Fastän Sverige av i dag är ett välbär-
gat land har min generation inte glön-rt
vad fattigdom vill säga. Och som för-
fattare har jag blivit mer och mer upp-
tagen med detta problem: hur mänsk-
ligheten ska befria sig från fattigdom.
Ni är säkert överens med mig om att
det är en skam för oss alla så länge ett
,:lda barn i världen svälter.

Jag kom till Nordvietnan för några
veckor sedan i den tron att detta land
iortfarande var vad vi i väst brukar kal-
la underutvecklat. Ni vet lika väl som
j^g vilka ohyggligheter Vietnam hade
att utstå under franskt välde, i vilket
Lrtarmar tillstånd kolonialisterna län-rna-
cie landct ef ter Dien Bien Phu. Det
skulle ha varit mer än förklarligr orrr
detta land inte hunnit återhämt:r sig
efter den ödeläggelsen på elva år.

Men till min förvåning och glädje
kan jag se att alla här har mat och klä-
der, ingen är undernärd, alla har arbete,
barnen går i skola, Hanois teater är
strålande - \ret ni, pojkar, det här är
ctt blomstrande land på alla områden

- vore dct inte för MacNamaras bomb-
plan som dånar i skyn dag och natt.

Jag önskar jag kunde träffa er, öga
mor ög", f å höra er egen förklaring
till ert uppdrag - huruvida ni accep-
terar det med huvud och hjärta . . .

Senaste juli visades en film från Sai-
gon i vår svenska TV och i den tillfrå-
gades några av cr hur ni uppfattade er

(lntalat den 18 noaernber 196t i Hanois ra-
cliosändarr' till de anterikanslea solclaterna.)

vistclse i Vietnam, meningen med er.r
dagar här. Några av er sa: [ag tycker
att vi gör ett snyggr jobb här. Ganska
n-rånga av er sa: Vi måste sroppa kom-
munisterna nånstans. En av er sa: Jag
behåller min åsikt för mig själv, jrg
vill inte säga vad jag tycker om det här
knoget. Resten av filmen kom oss alla
att krympa av skräck och avsky: så
detta är US hjälp i Vietnam, det hiir
iir västs civilisation exporterad till
Asien ! Otänkbara bilder går in i varje
vrå av världen och visar vad slags jobb
ni gör, och ärligt talat, män - det är
inte något snyggt jobb.

Några år längre fram kan det hända
att era barn hittar en tidning frän 1965
och att de börjar intervjua er: "Pappa,
vad gjorde du i Vietnam?" Vad ska du
säga då? Om din son är klartänkt och
rned ett hjärta nånstans i sin lilla kropp
kommer han att rodna om du ger ho-
nom ett slappt uttryck till svar i stil
med: "\flell, din f arsa gjorde ett snyggt
jobb därborta." Vad som är förklaring
nog för MacNamara kanske inte räc-
Jrer åt din son. ..

Vacl be'träffar der diir att stoppa kom-
munisterna nånstan varf ör gräva
upp MacCarthy ur graven och slåss fr;r
det spöket? Om vie,tnameserna här i
Vietnam vill följa Budda, Marx, Påven
eller Kor-rfutse - det är deras sak, eller
hur? Varför ska ni vara deras andliga
polis och bestämma åt dem? Ni kom-
mer ihåg det senaste valet i Staterna,
att några av er inte ville se Mr John-
son som er president. Men vad skulle
ni ha sagt om ett asiatiskt land hade
skickat trupper till Amerika, stört val-
k^ampanjen och dödat till höger och
vänster med denna motivering: \Well,
vi är tvungna att stoppa demokra,terna
någonstans . . .

I förbigående - har ni någonsin läst
Gcnövc-avtalet från 1954? C)m inte be

cr rcsering att ni får sttrdcra dct doliu-
mcntet. Det kan kanske gc er någon
Lrpplysning s()rn ni har srknrt.

'['ror ni ett någon :]v "cie starlia män-
nen" i Saigon från Ngoh Dien Diern
till deir nuvarande Nguyen Ky har nå-
got stijd från vietnamesiska folkc'r?
'l'ror ni att de fiirtjänar respckt - son-r
politiska ledare och nränniskor? Anser
ni att Nguycn Cao Ky iir värd erc stijd

- iir dct brt-r nog fiir cr rltt slåss och
clii för en sådan typ?

Härorndagen hade jag ett sorgset mö-
te med en av cr, cn bild av er som kun-
de ha varit min egen kusin. Der var i
provinsen Tran Hoa. Mina vietnamesis-
ka vänner hade visat mig resterna av etr
sanatoriurn på 55 byggnader sorn ni
bombade vid tre olikar tillfällen i juli
och augusti. Mina vänner lät mig också
se en lazy dogl och förk larade hur clet-
ta vapen arbe'tar. Och någon kon-r med
cn pilots utrustning hjälm, boken
Survival (r\tt överlevrr), revolvern, me,t-
reven, huvudvärkspulvret och alll de
andra små sakerna ni hadc med cr oå
cra räcler i Nordvietnem i fall ...

Ogonblickct str:rx innan hade jag ha-
tat allt amcrikanskt - och nu när jag
såg den vitektiga hjälmen blev jag blek
av skam, en dubbel skr-rldkänsla. En lil<-
artad ånge st steg ur cien clär tomm;1
hjälmen som jag hade känt vid beskriv-
ningen av hur en "lazy dog" iångsan-rt
dödar ett barn. Varken en an-ierikansk
pilot eller ett vietnamesiskt barn är
gjord av stål eller betong.

Det f anns också ett iclei-rtitetskort
med en bild av er saknade kamrat.
Först ville jag inte se det. Men senare,
i ett dunkelt hopp att han skulle kun-
na ge någon förklaring till sitt liv och
sin död i Vietnam såg jag på hans foto

Fortsättning på sidan 26

I april 196t t';illde amerikanska lwt'tstrids-
krat'ter tontals bomber öaer gator och kw-ar-
ter i provinshuawdstaden Dong Hoi. År
detta militära rnål som Jabnson har sagt?



SKU
och
daghems
frågan

Svensko kvinnors vönsterförbund
företröddo ov ordföronde Evo
Polmoer och ledomoten ov för-
bundsstyrelsen Hillevi Svedberg
hor uppvoktot stotsrödet Ullo
Lindström ongående utbyggnod
ov somhöllets borntillsyn enligt
beslut ov förbundsstyrelsen.

Följonde skrivelse överlömno-
des:

Med anledninp; av Familjeberedningens PM
angående utbyggnad av samhällets barntill-
syn ber Svenska Kvinnors Vänsterförbund
att få anföra följande.

Ingen torde bestrida att barnen är sam-
hällets viktigaste naturtillgång - viktigare
än vattenkraft, gruvor och skogar. Likväl
har samhällets företrädare hittills endast på
ett område konsekvent tagit hänsyn till
detta faktum, nämligen i fråga om skolan.
Att skolundervisning med allt vad därtill
kan höra skall vara kostnadsfri och möjlig
för alla barn och all ungdom är numera i
rårt land sfälvklart.

En motsvarande enighet saknas i fråga
om samhällets ansvar för barn under skol-
åldern. Ett visst samhällsansvar har erkänts
i och med genomförandet av kostnadsfri
förlossningsvård, moderskapspenning och
barnbidrag samt i viss utsträckning hälso-
kontroll. Men ännu lever i stort sett upp-
fattningen att barnens vård under åren före
skolåldern är föräldrarnas sak.

Egendomligt nog är det främst behovet
av kvinnlig arbetskraft som aktualiserat
kravet på ökade samhällsåtgärder för bar-
nen i förskoleåldern. Så länge detta skriande
arbetsmarknadskrav ej förelåg bortsåg ve-
derbörande myndigheter från de skäl som
ralar för en kraftig samhällsinsats i barn-
tillsynen under åren före sjuårsåldern, skäl
helt oberoende av arbetsmarknadssituatio-
nen. En sådan samhällsinsats är dock syn-
nerligen betydelsefull för såväl barn som
föräldrar och därmed för samhället.

Barnen behöver jämnåriga lekkamrater
och samtidigt tillsyn av skolad personal un-
der ett antal timmar de flesta av veckans
dagar för att på så sätt bereda sig under
de viktiga första levnadsåren för det liv
som väntar dem. Föräldrarna behöver möi-
lighet att vålja den arbetsform som passar
deras anlag och utbildning, långt ifrån alla
föräldrar är fullgoda barnavårdare. Vi me-
nar alltså att god tillgång på samhälleligt
ordnad barntillsyn under åren före skolål-
dern är av stor vikt för barnens skull, för
föräldrarnas skull och f. n. även av arbets-
marknadsskä1.
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- Så här skojigt har ri ot'ta på "dagis". Krocka merl ett träd är bara leul ocb intt
alls farlixt när fröken är nted.

Vi hälsar därför med glädfe familjebered-
ningens PM angående utbyggnad -av sam-
hällets barntillsyn. Vi anser också att de
riktlinjer som drogs upp av Alva Myrdal
i hennes artikel "Förskola Daghem"
(Morgonbris 1965) är synnerligen betydelse-
fulla.

Här nedan framlägges några önskemål
och synpunkter soffl vi finner beaktans-
värda.
(U vi instämmer med LO som "betonar
vikten av att byggnadsstadgan komplette-
ras på så sätt att kornmunen åläggs att i
cletaljplaneringen trygga barnstugornas
marhbehov. Byggnadsstyrelsens anvisningar
för region- och generalplanearbetet bör vi-
dare utformas så att man beaktar barnstu-
gebehovet redan på planeringsstadiet".
,4,
GJ t departementspromemorian angående
ökat statligt stöd till barnstugor föreslås att
den som anordnar barnstugan shall lämna
förbindelse att minst två tredjedelar av an-
talet platser i lokalen tillsvidare utnyttjas
åtminstone fem timmar per barn och dag.
Vi anser att denna bestämmelse bör utgå
som villkor för erhållande av anordningsbi-
drag, statslån och driftbidrag. Detta villkor
kan- nämligen göra det svårt för en liten
kommun att erhålla statligt stöd. Om en
dylik kommun får hjälp att börja barnstu-
geverksamhet är det mycket troligt a-tt den
längre fram han ordna tillsyn för två treci-
jedelar av barnen under minst fem timmar
per dag. I detta sarnmanhang vill vi uttryc-
ka vår tillfredsställelse med familjebered-
ningens framhållande av önskvärdheten av
flexlbilitet i barnstugeverksamheten så att
den nuvarande gränsdragningen mellan lek-
skola och daghem ej upprätthålles.
/C\(9i vi anser att det föreslagna anordnings-
bidraget på 5.000 kr per plats är godtagbart.
Däremot anser vi att det statliga lånestödet
borde vara minst 5.000 kr per plats i stället
för de 4.000 kr som föreslagits. Byggnads-
kostnaderna år f. n. snarare över än under
IO.OOO kr per plats. En minskning av dem
förefaller föga sannolik förrän någon små-
husindustri får möjlighet att lägga upp så
stora serier av barnstugepaviljonger att pri-
serna kan sjunka.

@ n", föreslagna driftbidraget, 1.600 kr
per plats och år, är enligt vår mening all-
deles för lågt. Det bör vara minst 2.000 kr
så att stat och kommun vardera betalar
40 procent av kostnaderna.

@ tith., med socialstyrelsen (Råd och

anvisningar nr 184 dec. 1965) och familje-
beredningen anser vi att familjedaghem bör
utgöra ett komplement till barnstugorna
och knytas direkt till dem. Detta innebär
flera fördelar. Dels kan dagbarnsvårdarna få
stöd och råd av barnstugans skoladc perso-
nal, dels skapas en viss säkerhet (t. ex. vid
sjukdomsfall i familjehemmet) för de för-
värvsarbetande föräldrar som lämnat sina
barn i famiijevård genom att barnet tillfäl-
ligt kan lämnas i barnstugan.

De barn i famiijevård som uppnått tre-
årsåldern bör såviit möjligt få -vistas i en
barnstuga några timmar varje dag för att
få del av den pedagogiskt betydelsefulla
gruppsamvaron.

Sin huvudsakliga betydelse har familje-
vården när det gäller infektionskänsligai
barn och i de fall då en ensamstående för-
älder eller båda föräldrarna måste arbeta
på tider då en barnstuga av kostnadsskäl
ej kan hållas öppen.

@ n"rnrvår<lare anställda av kommunen
är en viktig hjälp för de förvärvsarbetande
föräldrarna. Två omständigheter vållar be-
kymmer för denna kategori av föräldrar
nämligen sjuka barn och arbetstider sorn ej
sammanfaller med barnstugans tider. I bäg-
ge fall är tiligång på barnavårdare en eko-
nomisht möjlig lösning orn ei en förälder
kan vara hemma. Särskilda sjukavdelningar
vid barnstugor liksom s. k. "nattdaghem"
kan synas vara möjliga lösninga. Dessa lös-
ningar är dock ekonomiskt ohållbara utom
i undantagsfall när flera barnstugor ligger
nära varandra.
,Ä(, Vi vill även understryka vikten av att
statsmakterna som villkor för anordnings-
bidrag, statslån och driftbidrag till barnstu-
gor uppställer föreskrifter rörande lokaler-
nas beskaf fenhet och personalens utbild-
ning. Erfarenheten har gett vid handen att
en sådan åtgärd skulle uppskattas av såväl
kommunala som privata byggare.

@ Sluttigen vill vi i likhet mecl familje-
beredningen framhålla behovet av forsk'.
ning i fråga om förskoleålderns psykologi,
pedagogik och fysiologi. Det vore önskvärt
att den laboratortjänst i "utvecklingspsyko-
logi" som f. n. är knuten till lärarhögsko-
lan i Stockholm finge bli en professur knu-
ten till Stockholms universitet. På så sätt
skulle man få möjlighet att vetenskapligt
och praktiskt pröva och jämföra barnens
reaktioner - psykiskt och fysiskt - på oli-
ka former av vård.



frhryggttet frtur frrsta stund
i trygghet anser vi nödvändigt. Man måste vara
garderad onr något skulle hända. Samtidigt vill vi
också gärna ha en sparslant. Därför är "sparliv"
en försäkringsform som passar oss precis. Vi kan
på ett lönsamt sätt spara ihop ett kapital. Och det
är ett sparande som blir av. Under tiden har vi den
trygghet sonl en rejäl Folksam-livförsäkring ger.
Och blir man långvarigt sjuk växer sparkapitalet
ändå i samma takt utan att man behöver betala
premier.
Snart är vi också
jerna. Ni vet väl
iFolksam?

Ännu sover vårt barn i sin egen trygga värld. Men
snart skall det med det första hisnande andetaget
möta en främmande och ibland också skräm-
mande tillvaro. En liten hjälplös människovarelse
som är helt beroende av vår kärlek och våra on-r-
sorger. Små plagg ligger iprydliga högar och väntar.
Men ännu viktigare ting har vi tillsammans dis-
kuterat inför det ögonblick vi så otåligt väntar på.
Nu har vi ett större ansvar. och det gäller inte
längre bara oss själva. Förut tänkte man väl inte
lika allvarligt på försäkringar. Naturligtvis är vi
med i en "gruppliv" på arbetet, men nu tänker
vi tala med Folksam om "sparliv"! Att investera

I Insändes till FOLKSAM. Stockholm 20 |

tt

en av de många Folksam-famil- |

att varannan svensk är försäkrad I

Jag önskar närmare upplysningar om Folksan-r
sparl ivförsäkring.
Sänd mig dessutonr utan kostnad broschyren
3 steS; ,t1ot sporondc, en orientering om olika
sparformer och hur han, hon, familjen planerar
sin ekonomi för trygghet och lönsamhet.

Namn

Adress VKI
I Postadress
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bygger ui ftir
morgondagens fa m i ll'1,

rrlej, Tyvörr bygger vi inte ens för dogens fomilj,
so orkitekt lngrid Jussil vid en estroddebott som hör-
förleden onordnodes ov SKV - Storstockholm.
Det behövs mero forskning oclr den måste grundo sig
på de behov som finns hos den fomilj som
kommer ott voro den vonligoste i morgon.
Doghemmet utgör den viktigoste komponenten i

servicekedjon. Tillföllig sjukpossning, fördiglogod mot,
hjölp med stödning, budskickning, mottogningscentrol
hör till sådono tjönster som olltmer efterfrögos.
Men vod gör somhöllet för ott motsvoro denno
efterfrågon? Inte mycket!
I estroddebotten, som leddes ov distriktsordföronden
Herto Fischer, deltog dessutom direktör Albert Aronsson,
orkitekt SAR Hillevi Svedberg, sociolog Ann-Mori
Andersson och förbundsordföronde Erik Svensson.

Arbitckt Ingricl Jussil

ARKITEKT INGRID JUSSIL tecknade inledningsvis bilden av
morgondagens familj, som bl. a. kommer att ha en bättre ekonomi
än d-en vi nu har. Det kommer av allt att döma finnas flera en-
personshushåll ensamstående förvärvsarbetande, - studerande
öch pensionärer. I flerpersonershushållen kommer det att vara
ännu 

^vanligare än det nu är att båda maliarna har förvärvsarbete.
Såväl .npårsonr som flerpersonshushållen kommer att ha ett
större behov av service än vad dagens famili har. Det kommer
också att ställas större krav på bostad och bostadsutrymme. Man
räknar med att fram emot år 2000 kommer normen att vara
två rum per person, dvs. en fördubbling av den utrymmesstandard
vi i dag har.

- Böstadskomplementen är en annan intressant fråg-a, men den
har inte ägnats li-ka stort intresse i forskning och ltredningaf s-om
själva bosåden. Med bostadskomplement menas då en lokal eller
en yta där vissa sysselsättningar utförs och där man tillhanda-
hållår vissa tjänster: Till de viktigaste tjänsterna man räknar med
hör matlagning, upphandling, disk, det är de mest tidsödande
sysslorna i-.dag. En -undersölining som genomfördes bland hyres-
giste.na i två-av våra kollektivhus visade att -det var just restau-
ianger, som var den mest utnyttiade serviceenheten. Då upp\anj-
lingin till hushållet hör till de mera tidskrävande rysslorna skulle

"rr"-ott"gttingscentral i bostadsområdena kunna underlätta arlietet
en hel del. Hemköp och andra liknande typer av inköp omöjlig-
görs för dem som på grund av arbetet inte kan vara hemma och
ra emot varorna når de levereras. En portvakt eller en reception
där buden kan lämna av sina varor troi jag är mycket nödvändiga
institutioner.

DAGHEMMET VIKTIGAST

- En viktig punkt, kanske den allra viktigaste i raden av
serviceinrättningar, forsatte arkitekt Jussil, är- daghemmet. Det
har diskuterats*mycket om daghem och om de s. k. familiedag-
hemmen. Många söker framhävJ de senare som en bättre vårdform.
Jag tror dock"att familjedaghemmet är mera instabilt än daghem-
i"öt. Det finns aldrig någon garanti för ^tt dagmamman inte
tröttnar och då blir Åan tvingad byta hem. Daghemmet däremot
är detsamma under hela föiskoletiden. Familiedaghemmet får
inte betraktas som något annat än ett komplement till daghemmet.
Men som det är just nu kan man inte beteckna daghemssituationen
som annat än katastrofal. Trots att 45 procent av de gifta kvin-
norna f örvärvsarbetar i Storstockholmsregionen f inns det allt-
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jämt förortskommuner som inte har ett enda d1gh.em.' Tillfällig tillsyn av siuka barn är en annan viktlS se-rvicefråga.
På dagheåmen'får barnen inte vara kvar om de har fått någon
slags infektion. Detta innebär alltid 

- 
stora^ svårigheter för för-

äld"rarna. Tillfällig sjukpassning är därför- något som står högt på
listan över olika iervicebehov bland barnfamilierna.

Med den ökade fritiden inställer sig också behovet av fritids-
lokaler av olika slag, behov som kan tillgodoses genom de nya
formerna för bostadskomplement.

När vi så kommer in på frågan om hur de här bostadskomple-
menten ska lokaliseras i f^örhållinde till bostaden, så vore det själv-
klart bra om alla de här tjänsterna kunde föras in i samma hus
där man själv bor - på samma sätt som i kollektivhusen. Den
undersökning som gjordes angående kollektivhusen visade också
ganska stor- tillfredJställelse med denna b-oendeform, trots att
äånga hamnat där utan att ha riktigt klart- för- sig vad ett kollek-
tivhis egentligen var för något. Det visade sig också att denna
boendefo"rm pässade olika typer av hushåll. Nackdelen är emeller-
tid att ma.r måste binda sif f<;r viss service t. ex. visst antal mål-
tider per månad. Kollektivhus kan därför inte vara en lösning
för alla.

FORSKNING AR NöDVANDIG
Men varje bostadsområde och varie stadsdel måste planeras så

att det ger'brett underlag för alla typer av tiänster---centralkök,
daghemf städhjälp, fritidslokaler, sjukpass-ning, budskickning'.mot-
tag:ningicentrai .^t.. - ett så brett underlag att tiänsterans ekono-
misering därmed underlättas.

Slutli[en framhöll Ingrid Jussil att- den forskqing som hittills
bedrivits om bostadsstandarden i allt för hög grad kommit att in-
rikta sig på själva bostaden i stället för att studera vilka komp_le-
-.ttt rö- är-nödvändiga för bostaden. Sådan forskning är nöd-
vändig för att vi ska komma fram till en dimensionering av en--
heterna så att de blir lönande. En planering som kan ligga till
grund för de ekonomiska ställningstasandena.

- Som svar på frågan: Byggervi fOr morgondagens familj? vill
jag säga: Nej! Tyvärr-bygger vi inte ens för dagens famili.

40 PROCENT AV HUSHALLEN BAKAR SJALVA
SOCIOLOGEN ANN-MARI ANDERSSON recugiorde för en

utredning "service för förvärvsarbetande mödrar med små-
barn", som omfattade 2.893 personer. De serviceanläggningar som



Arkitekt SAR Hillevi Saedberg

omnämndes i arkitekt Jussils inledning hade av de tillfrågade
klassificerats efter angelägenhetsgrad - mycket väsentliga, täm-
ligen väsentliga och mindre väsentliga. Det som i denna under-
sökning kom allra högst på listan var passning av tillfälligt och
lindrigt sjuka barn. Sedan kom tillgång till daghemsplatser vidare
service i form av hjälp vid storstädning, fönsterputsning och
centralt ordnad barnvakt, liksom passning av barnen vid lekplat-
serna. Hemsändning av varor fanns av någon anledning inte med
bland önskemålen.

- Ifråga om inköp av färdiga matvaror kom vi fram till den
märkliga siffran att inte mindre än 40 procenr av de tillfrågade
bakade själva hemma. De bakade huvudsakligen då vetebiöd.
Ifråga om djupfrysta livsmedel, så var det mest grönsaker som
köptes.

DIREKTOR ALBERT ARONSSON i Svenska Bostäder ville
i motsats till arkitekt Jussil inte besvara estraddebattens fråga så
kategoriskt. - Jag föredrar att i sådana fall gå vidare med frågan
till de hyresgäster vi har kontakt med, sa han. För 15 år ien
gjorde vi en undersökning bland ett antal hyresgäster och frågade
hur de bodde, vilka anmärkningar de hade och önskemål för
framtiden osv. Denna undersökning resulterade i en doktorsav-
handling av dr Lennart Holm och den har för oss blivit en viss
grund att stå på. För ett par år sedan gjorde det företag som jag
här representerar tillsammans med andra allmännyttiga bostads-
företag en liknande undersökning för att Iä ett begrepp om vad
hyresgästerna själva anser om sina lägenheter, vilka önikemål de
har, vilka krav de ställer på miljön såväl den yttre som inre.
NU VILL MAN HA STORA KOK

Familjer som på relativt kort tid höit sin utrymmesstandard
var beredda att höja den ytterligare. Planlösningarna av den typ
man nu använder sig ansågs bra, men man önskade större isolering
mellan rummen och det är väl ett mentalhygieniskt krav som ver-
kar vettigt och klokt. Hygienutrymmena ställde man ökade krav
på. Det som i detta avseende ansågs vara bra för 10 år sedan
1nqågs i dag för smått. Köken som på trettiotalet byggdes, i varje
fall i Stockholm, så små att det inte fanns plats för ett matbord
i dem, är i dag kass. Nu vill man ha ett stort kök - ett ännu större
glssaUag I morgon.

Jag har det intrycket att de som bor i hyreslägenheter är i
stort sett nöfda med bostaden. Men de anmärkningar som uttalas
ger anvisning om hur man bör planera för framtiden.

Ifråga om den yttre milfön görs emellertid betydande anmärk-
ningar. Det gäller i huvudsak trafikförhållandena och osäkerheten
för barnen.

När det gäller servicen så har vi redan hört hur nära 3.000 hv-
ressäster ville ha det. De främsta önskemålen gäller barnen: Barn-
daghem, bättre tillsyn på lekplatser, tillfällig hjälp när barnen är
sjuka osv. För det tyngre hushållsarbetet och förmedlingsservice
vid inköp av vissa varor fanns en del önskemåI, men däremot var
det ingen som ville ha en matsal. Vad det nu kan bero på? Jaghar den erfarenheten efter att ha byggt två stora kollektivhus,
all service baserad på frivillighetens grund, alltså ingen "tvångs-
matning", att de som bor där helst lagar sin egen mat precis sonr
alla andra vanliga människor.

Den ökade service som kommer att behövas sett mot bakgrunden
av befolkningsutvecklingen, hushållens framtida sammansättning,
det ständigt ökade antalet dubbelarbetande kvinnor, den servicen
ska byggas upp kring det som anses som centralpunkt för en barn-
familj, nämligen barnstugan.
KONCENTRERA ALL SERVICE KRING DAGHEMMET

Behovet av barndaghem är dokumenterat. Samhället har väl nu
erkänt detta behov och kommer i framtiden. om vi får räkna

rned ökad levnadsstandard, att visa ett mycket stiirre och positivt
intresse för barndaghemmen. Inte i och för sig av hänsyn till
mödrarna och deras problem, utan med hänsyn till nödvändigheten
av arbetskraft. Det är iu de ekonomiska krafterna som d,river fram
allting. Jag tror på en mycket kraftig utveckling av barndaghem-
men. Det kommer att finnas ett barndaghem i varje bostadsgrupp.
Jag föreställer mig att all den service som överhuvudtaget kan
anskaffas för att täcka dessa dubbelarbetandes behov kan kon-
centreras kring barndaghemmet, som kommer att bli kärnan i en
servicestation.

- Om jag sedan får någon minut för att ägna mig åt visioner,
yttrade direktör Aronsson slutligen, - så tror jag att bristen på
arbetskraft, inte minst för den service vi behöver, blir så stor att
man får mobilisera tekniker och vetenskapsmän av olika slag för
att underlätta hushållsarbetet. Jar föreställer mig att vi kan få va-
ran från butiken så iordningställd och så förpackad att den kan
beredas i sin förpackning och att kokkärlen därför kommer att bli
av mindre vikt. Jag tror vidare på att vi istället för porslin får
något av cellulosa som är vattenbeständigt men även vattenlösligt
så att man kan servera maten på det, behöver inte diskas utan när
man ätit färdigt lägger man det under vattenkranen och så upp-
löses materialet och försvinner. Den lösningen är redan på väg.
Iag har bara den förhoppningen att de här nya tallrikarna ska se
lite roligare ut än vad papperstallrikarna gör.

ARKITEKT SAR HILLEVI SVEDBERG: Jag skulle vilja ankny-
ta till direktör Aronssons framtidsvisioner där tallrikarna försvann
då man ätit på dem. Man hade en känsla av att han gärna skulle
velat ha en tablett på dem istället för mat, för det fanns liksom
ingen kongruens mellan det här nya och det väldigt stora köket
där man satt och åt.

Hillevi Svedberg gick därefter in på den undersökning direktör
Aronsson refererat till: - Jag är väldigt nyfiken på hur dessa
familjer ser ut, som var med i undersökningen, hur många av dessa
familjer där båda parter var förvärvsarbetande och hur många som
hade en husmor hemma som lagade mat och hade det som arbete
och yrke.

MAN MASTE HA FANTASI FöR ATT BYGGA
FOR FRAMTIDENS FAMILJER

Det är inte så lätt att dra slutsatser av de utredningar som görs
på dagens familjer, när vi vet att familjestrukturen kommer att
vara en annan i morgon. Man måste iu ha en smula fantasi om man
ska bygga för framtidens familier. Det är emellertid intressant att
egentligen alla utredningar ställer det som måste göras för barn-
familjerna i centrum. Det är barnfamilferna som har det besvär-
ligast, det har jag kommit fram till efter att i 30 år sysslat med
daghemsfrågor. Det är besvärligt med barn som friska, men det
är ännu besvärligare med barn som är sjuka. Det går nog att ordna
barntillsyn åt de friska barnen och kan man få- in dem på dag-
hem så drar det inte så mycket personal - omkring fem bärn pör
vårdarinna._ Familjedaghemmet är såtillvida mera slöseri med pir-
sonal för det är ju sällan en dagmamma har flera än två bärn.
Men det allra svåraste att ordna är tillsynen av sjuka barn. Där
uppstår ofta en konkurrens om arbetskraften mellan barnfamil-
ier och åldring,ar och det anses i kommunerna som mera viktigt
att tillgodose det behov av hjälp som pensionärerna har. Då biir
det oftast så att en av föräldrarna får stanna hemma och passa
det sjuka barnet. Tyvärr blir det merendels kvinnorna eftersom de
ofta tillhör de lågavlönade och deras bortavaro från arbetet åsam-
kar alltså familien det minsta inkomstbortfallet och så får man då
en förfärligt dålig sjukstatistik för kvinnorna.

Fortsättning på sidan 23

Direktör Albert Aronsson

13
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molor vi in yllet igorderobens dirp och letor from
något liust och lött ott möto våren med. Mångo
kiolor kortqs ivår på såvöl gommol som ung.
Och kör för det, om humöret ör glott! Den korto
kiolen tillåter iu löngre kliv och vi ör iu from-
stegsvönligo.

I den nyo modevåren glöder vi oss åt ungt vitt,
sofistikerot beige och fröscht opolin en svog
turkos förgton som könns ny för ögot. Dessemel-

lon en löcker koromellig oprikos och konske en

röd signol som också ger optisko synvillor. Vilket
kon voro både roligt och bro, som f. ex. i Kotios
fräckt kurvigo boddrökt i spondex och crepenylon.
Nei snöllo - sög inte bonto uton glöds tvörtom åt
de stotuoriskt poserqnde bodnymferno. Vilken ny

stilig kvinnotyp uton synligo skelettdelor!

Ur Kotios MMT-kollektion völier Vi Kvinnor gör-
no den klossisko skiorton, i år konske kqntod i

morin till vit 3te-iersey eller överströdd qv stilise-

1'l

I

ulntern
rasat
UTITT

rode poppersblommor i roso eller grönt. De kostor
139 resp. .|98 kr.

" Aircl" ko llor Hettemorks med rötto sin lötto,
luftigo drökt med en diskret chonelstickning på
kroge och moge. Den liuvligo ullbouclen ör oemot-
ståndlig i postell, vitt eller noturell, völ vörd sitt
pris (333: -). Den lötto pikekoppon ör hyggligore
mot plånboken (244 kr) och låter sig völ motiveros
som strikt sommorklödsel, diskret kvöllselegons
och proper bekvömlighet på reso. Couråges hor
stått fodder för den fyrkontigo formen, som Het-
temorks understrukit med dubblo stickningor kring
qllo konter.

Kotios ensemble med fodrolklönning och latt
koppo i mönsterstickod 3te-iersey är också en bro
voriont på temot löttskött elegons. Koppons 9/10-
löngd lögger tvörtemot oll förmodon någro önsk-
vördo centimeter till den kortbentq och utgör iu
också en diplomotisk kompromiss med det kort-
korto modet. Birgif Öhrn
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Elisabeth
Brands
korta
roman

är till tiden begränsad, från I juni 1,944
till 30 april 1945. Den utspelas i en
f ängelsecell i det f ascistiska Tyskland.
Elisabeth Brand har hamnat där utan
att hennes tidigare liv lät ana ett så-
dant öde. Hon själv uttryckcr det så:
"Vem är jag egcntliger-r? Ett rnänskligt
norrlalfall med all skygghet för att på
något sätt framträda. Jag var inte själv-
ständig nog att som dotter till mina
föräldrar, en professor i skandinaviska
språk och hans danskfödda hustru, ef-
ter 1933 bli något siags spänstig 'Heil
Hitler'-förkunnerska. Men jag var hel-
ler på inget sätt så självständig att jag
utöver axelryckningar och huvudskak-
ningar kom fram 'till motståndshand-
lingar."

Om sin far skriver hon: "När ras-
teorierna blev statsreligion hade far otu-
ren att inte han var begeistrad för den
och dess apostlar men väl dessa för ho-
nom. . . Vem skulle vara mera kallad
att lovsjunga det nordiska rasidealet än
en professor i nordiska språk. . .? Den
nordiske professorn och hans nordiska
hustru stack inte under stol med att
detta var dem alltför nordiskt. . ."

När Elisabeth Brand häktas anar hon
inte att det brott som lägges henne till
last, "hjälp till flykt för folkTiende'r",
bestraffas med döden och att den må-
nadslånga "galgfristen" i ordets fatala
ursprungsbemärkelse berodde på aff
man hoppades genom henne kunna
upptäcka trådarna till en underjordisk
organisation. Förgäves. Det rannsak-
ningsdomaren håller för ståndaktigt ne-
kande är ovetande. Hon har hjälpt utan
att betänka de möjliga konsekvenserna
av en mänskligt självklar handling: att
rädda människor i fara.

Zoologen Elisabeth Brand, för vilken
ornitologin är ett betydligt förtrognare
begrepp än politik, erhåller genom för-
medling av sin professor uppdraget att
undersöka strandsvalornas boplatser

1,6

"Att ännw en gdng leva, t'å
avgjort rikare än jag var t'ör

aara t'ri ocb därjämtc rikarc,
ett år sedan!"

längs den svenska kusten. Men samti-
digt med denna oväntade forskningsresa
rycker ett fall av stor mänsklig nöd
inpå den unga kandidaten. En männi-
slia, vars namn hon känner, ber henne
att ta med foton till Sverige och föra
dem tillbaka inklistrade i svenska pass
så att nänniskor som e'fterspanas av
Gestapo kan få möjlighet att komma ur
landet. Flykten lyckas, om också inte
för alla. Från dem som blev fasttagna
med falska pass leder spåren på något
sätt till henne, som nyligen varit i Sve-
rige, och därmed till att hon häktas.
Hon blir snart klar över hur allvarligt
hennes läge är.

Papperet som hon smugglat med sig
in i cellen är hennes första förtrogne.
Senare blir det en annan fånge och fäng-
elseprästen. Det hon skriver ner är en
uppgörelse med det egna jaget, med det
förflutna och det närvarande, med tan-
ken att det inte b'lir något kommande.
Ärligt ställer hon sig frågan om hon i
medvetande om föliderna skulle hand-
la likadant; lika ärligt tvekar hon att
svara på det med ja eller nej. Hon frå-
gar sig hur hennes avlidna föräldrar,
hur hennes förlovade, hur hennes brö-
der, båda officerare av vilka den ene
stupade i början av kriget, den andre
sannolikt stupat, trots all avsmak for
regimen ställer sig till henne, straff-
fången. Med sådana och liknande tan-
kar fyller hon de sidor på vilka hon
egentiigen skulle göra utkast till sin
doktorsavhandling.

Men in i hennes liv träder fången
Gustav Mörcke som hon - genom sin
advokat varnad för knackningarna in-
om fängelsemurarna - först håller för
en spion. Väl har Gustav Mörcke er-
hållit en högre order: också efter att
dödsdomen över honom avkunnats skall
han spionera på henne och därför få
Gud vet vad i vedergällning. Men den-
na befallning är inte hans uppdrag. Av

Elisabeth Brand önskar han sig en sista
stund av lycka och hon förvägrar ho-
nom den inte. Få dagar senare blir
Mörcke avrättad.

E,fter en tid fastställcr hon bestört att
något som hon av rent mänslilig känsla
har gjort återigen fört med sig oanade
följder, precis sorn den handling för
vilken hon nu sitter innanför gallret.

E,lisabeth Brand blir dömd till döden.
Fast hennes rädsla för döden inte blivit
mindre ser hon i domslutet nästan en
lös'n'ir-rg: vädden, bennes värld, som hon
trots många nya insikter hänger fast
vid, kommer inte att få reda på hennes
"skam". Natten före avrättningen an-
förtror hon sig åt fängelseprästen, som
i sista minuten utverkar uppskov med
avräctningen tills efter nedkomsten. Nu
bryter korthuset av fördomar och häm-
ningar samman. Lycklig över den frist
som avpressats döden vänder sig alla
hennes tankar mot barnet som hon
önskar skall födas i sin fars vädd.

30 april 1945. Segern över nazismen
är nära förestående. SS-kreaturen gri-
per till flykten men skjuter med ma-
skingevär ner fångarna som drivits ut
på gården. Fängelsegården är täckt av
döda och sårade. En havande kvinna,
svårt sårad av ett skott i lungan, bärs
in i nästa hus. Där ger hon livet åt en
flicka.

24 timmar senare dör hon av skom-
skadan.

Dottern till Gustav Mörcke, arbe'ta-
ren och frihetskämpen, och till Elisa-
beth, ornitologen, lever hos den familj
i vars våning hon kom till världen; på
hennes 18:e födelsedag överlämnades
till henne de blad som avslöjar hemlig-
heten om hennes härkomst.

Der kurze Roman der Elisabeth
Brand. Verlag der Nation, Ber-
lin, DDR.
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från
hela uärlden
dishuterar
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Stockholm
höst

Som vi tidigare nämnt i korthet i Vi kvin-
nor beslöts på KDV:s rådsmöte i Salzburgi oktober att en internationell barnkonfe-
rens skulle hållas hösten 1966. Temat skulle
vara barnens bästa - uppfostran, hälsofrå-
gor och övriga levnadsförhållanden.

Förberedelserna är nu i full gåttg och
konferensen kommer att äga rum - - i
Stockholm ! Inom SKV är vi förstås mycket
glada och stolta över beslutet att föilegga
konferensen till Sverige, en världsomfattan-
de sammankomst för barnens bästa - err
brännande problem över hela världen
kommer att verka stimulerande för hela
vår verksamhet.

Man räknar med att c:a 400 delegater
från Europa, Amerika, Afrika, Asien- och
Australien skall samlas, i allt kommer 118
länder att representeras.

För några veckor sedan hölls ett förbere-
dande möte i Berlin där riktlinjerna för
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konferensen drogs upp. Tiden fastställdes
preliminärt till 3-6 oktober.

Första dagen skall ägnas gemensarnma
förhandlingar, de övriga dagarna skall äg-
nas åt arbete i kommissioner.

Huvudtemat skall vara levn a ds v i ll-
koren för barnen i dag. Dit hör i första
hand näringsfrågor, svälten, bostadsfrågan,
familjeförhållanden, ras- och könsdiskrimi-
nering, barnarbete, krirninalitet.

Nästa tema ar undervisning och
r'rppf ostran. Där skall behandlas för-
skoleundervisning, daghem, lekskolor, skol-
undervisning, skolor, skolböcker, undervis-
ningsmaterial, lärarpersonal, uppfostran
utanför skolan, inflytande av litteratur,
konst, radio, television, tidningar. syssel-
sättning av utvecklingshämmade barn, re-
habilitering av kriminell ungdom.

Huvudtema nr tre är hälsof rågor,

omfattande även f örlossningshenr, utbild-
ning av medicinsk personal m. m.

Meningen är att experter - även sven-
ska - skall anlitas i stor utsträckning. Som
vi ser kommer ju konferensen att befatta
sig med en mängd frågor. De olika länder-
nas problem skiftar. I de flesta är under-
näring det största problemet - i många
bristen på skolor. En deltagare i Berlin-
konferensen sa så här: "I de flesta länder
gäller det att skaffa mat och skolor - i
de andra att få barnen att åta och gå i
skola."

En ytterst viktig fråga år flickornas
uppfostran. I Berlin var man ense om att
iämställdheten måste påbörjas redan i dag-
hem och lekskolor och att där fattas myc-
ket än så länge.

I kommande nummer av Vi kvinnor
återkommer vi till denna viktiga konferens.

E. P.

"Då stod solen stilla...))
Dessa bibliska ord står nu som menings-
full titel på en ny bok av prostinnan
Hortense Grönstrand, som i rnånga år
varit prenumerant pä Vi kvinnor
både för egen räkning och för andras.
Men inte bara av den anledningen vill
vi påminna om denna minnesbok. Den
är första delen av ett memoarverk som
levande skildrar författarinnans barn-
domstid i det svensktalande Finland
(Pernå socken i Nvlancl). Hennes mor-

far bar cler isvensk litteratur kända
släktn:rr-nnct Crcutz vi minns Atis
och Camill:r, de n förtjusande herde-
dikten av gustavianen Gustaf Filip
Creutz.

Morfar biev guvernör i Äbo - och
där bor hans dotterdotter än i dag och
där har hon skrivit sina minnen - om
sin skoltid, om sin unga kärlek, sitt
giftermål och sin Iånga änketid.

Strålande intelligens, ovanlig minnes-

godhct och stilistisk
clenna första del av
strands memoarer. Vi
nästa del.

Hortense Grönstrand:
S'å stod solen stilla
Söclerströms Förlag.
-l' 

r yc kor t'l ammc r t' or s.

charnr utmärkcr
Hortense Grön-
viintar ivrigt på

Gunhild Tegen
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au Doris Lessing

Richard satt där med ansiktet rött av ilska
mot den alltför gula, alltför trånga skjor-
tan. Han höll sitt whiskyglas mellan hän-
derna, vred det runt och såg ner i det.
"Tack", sa han till sist, "det ska jag göra".
Han lät så orubbligt självsäker beträffan-
de sina möjligheter att hjälpa sin son att
Anna och Molly på nytt gav varandra ett
snabbt ögonkast som avslöjade att hela sam-
talet varit förgäves. Som vanligt. Richard
uppfångade deras blick och sa: "Ni två är
otroligt naiva."

"I af f ärer?" sa Molly med sitt höga,
glada skratt.

"I stora affärer", sa Anna stillsamt road.
Under sina samtal med Richard hade hon
blivit förvånad över vidden av hans eko-
nomisha makt. Detta hade emellertid inte
bidragit till att förstora bilden av honom,
snarare tycktes han ha krympt mot en bak-
grund av intcrnationella pengar. Och hon
hade tyckt ännu bättre om Molly när hon
märkte hur totalt ointresserad hon var av
den man hon en gång varit gift med och
som faktiskt var en av landets ledande
finansmän.

"Äåå", stönade Molly otåligt.
"Mycket stora af f ärer", sa Anna skrat-

tande i ett försök att få Molly med på no-
terna, men skådespelerskan avf ärdade det
med sin typiska stora axelryckningsgest
och lät sedan händerna sjunka ner på knä-
na igen.

"Jag ska inskärpa det hos henne senare",
sa Anna till Richard. "Eller i varie fall
4.. .. IIorsoKa.'

"Vad är det fråga om egentligen?" und-
rade Molly.

"Det tjänar ingenting till", sa Richard
sarkastiskt, surt och harmset. "Vet du att
hon under alla de här åren inte ens varit
så pass intresserad att hon har frågat?"

'Du har betalat Tommys skolavgifter
och det är det enda jag har begärt av dig."

"Du har i åratal låtit Richard framstå
som en sorts - ja, en företagsam liten af-
färsman, en driftig specerihandlare", sa An-
na. "Och nu visar det sig att han hela tiden
har varit en riktig pamp. Av det verkligt
stora formatet. En av dem vi är tvungna
aft hata rent principiellt", tillfogade
Anna med ett skratt.

"Verkligen?" sa Molly intresserat och be-
traktade sin före detta make med mild för-
våning över att denne ordinäre och - en-
ligt hennes åsikt inte särskilt intelli-
gente man kunde vara något överhuvud ta-
get.

Anna kände igen blicken - den var det
hon anat och hon skrattade.

"Herregud",, sa Richard, "att prata med
er två, det är som att prata med ett par
vildar".

"Varför det", sa Molly. "Skulle vi vara

18

imponerade? Du har inte ens blivit det
du är av egen kraft. Du har ärvt det."

"Vad spelar det för roll? Det är det jag
håller på med som betyder något. Det är
kanske ett dåligt system, det tänker i^g
inte ens diskutera - inte för att iag skul-
le kunna det heller med någon av er. Ni är
ohunniga som apor när det gäller finans-
livet, men det år det som styr det här
landet."

"Ja, naturligtvis", sa Molly. Hennes hän-
der låg hvar på knäna med uppåtvända
handflator. Men nu förde hon samman
dem och härmade därvid omedvetet ett
barn som väntar på en lektion.

"Men varför förakta det?" Richarcl som
tydligen tänkt fortsätta heidade sig ocFi
såg på de saktmodigt gäckande händerna.
"Ä, Gud!" sa han och gav upp.

"Men det gör vi inte. Det är för ano-
nymt - för att vi ska kunna förakta det.
Vi föraktar..." Molly klippte av ordet
d i g, och som om hon anade att hon bar
sig illa åt lät hon händerna förlora sin atti-
tyd av stum oförskämdhet. Hon förde dem
snabbt bakom ryggen. Anna iakttog hen-
ne och tänhte roat: Orn jag sa till Molly,
du tystade Richard helt enkelt genom att
håna honom med dina händer, så skulle
hon inte förstå vad jag menade. Så under-
bart att kunna göra så där, så bra för hen-
ne...

"Ia, jag vet att du föraktar mig. Men
varför? Du år en halvbra skådespelerska
och Anna har skrivit en bok en gåne."

Mollys händer höjdes instinktivt, och
fingrarna som nonchalant snuddade vid var-
andra i hennes knä: Ä vilken tråkmåns du
är, Richard. Richard såg på dem och gjor-
de en grimas.

"Det har inte med saken att göra", sa
Molly.

"Jaså inte?"
"Orsaken är att vi inte har gjort några

eftergifter", sa Molly allvarligt.
"För vad då?"
"Om du inte fattar det karr vi inte tala

om det för dig."
Richard var på vippen att störta upp ur

stolen - Anna såg hans lårmuskler spän-
nas och skälva. För att förhindra ett upp-
träde ställde hon sig i skottlinjen genom
att snabbt säga: "Jttst det, ia. Du pratar
och pratar, men du är så långt borta från
- d6t som är äkta, du lattar aldrig någon-
ting."

Hon lyckades. Richard vände sig mot
henne och böjde sig fram så att hon kom
mycket nära hans varma, bruna armar
täckta med guldglänsande gula fjun, hans
bara bruna häls, hans brunröda upphettade
ansikte. Med en omedveten min av mot-
vilja ryggade hon tillbaka e1 aning medan
han sa:-tJa, Anna, jag har haft förmånen

att lära känna dig bättre än jag giorde förr
och jag kan inte påstå att du gör intryck av
att veta vad du vill, vad du tänker eller
hur du ska bete dig."

Anna, som kände att hon rodnade, möt-
te hans blick med siälvövervinnelse och
sa långsarnt och behärskat: "Eller det du
inte tycker om är kanske att jag verkligen
vet vad jag vill, alltid har varit beredd
att experimentera och aldrig låtsats att det
näst bdsta är mer än vad det är och alltid
vetat när jag säger nei. Flmmm?"

Molly såg snabbt från den ena till den
andra, suckade, gjorde ett utrop med hän-
derna genorn en omedveten nick - dels för
att iron hade fått en misstanke bekräftad,
dels för att hon gillade Annas rättframhet"
"Vad är nu det här?", sa hon med så-
dan arrogans att Richard vände sig f rån
Anna till henne. "Om du angriper oss för
det liv vi lever nu igen så kan jag bara
säga att ju mindre du säger desto bättre ,
möd tanke på hur ditt eget privatliv är."

"Iag håller på formerna", sa Richard
med sådan beredvillighet att anpassa sig
till vad de båda väntade sig av honom att
de två samtidigt brast i gapskratt.

"Ja, älskling, vi vet det", sa Molly. "Och
hur mår Marion? Det skulle iag så gärna
vilia veta."

För tredje gången sa Richard: "Jag för-
står att ni har diskuterat det", och Anna
sa: "Jag har talat om för Molly att du har
varit och hälsat på mig. Jag har dessutom
talat om något för henne som jag inte sagt
till dig - att Marion också varit och häl-
sat på mig."

"Nå, får höra", sa Molly.
"Jo", sa Anna som om Richard inte var

närvarande, "Richard är orolig därför att
Marion är ett sådant problem för honom".

"Det är inget nytt", sa Molly i samma
ton.

Richard satt stilla och såg på kvinnorna
i tur och ordning. De väntade beredda att
han skulle rättfärdiga sig. Men han sa ing-
enting. Han tycktes fascinerad vid åsynen
av deisa två som var så glödande fientliga
mot honom och bildade en skrattande en'
het av fördömeise. Han till och med nicka-
de liksom för att säga: Nå, fortsätt.

Molly sa: "Som vi alla vet har Richard
gift sig under sitt stånd - å, inte socialt
fivetvii, det var han noga med, men citat
- hon är en vanlig snäll och rar kvinna -slut citat, och lyckligtvis har hon en massa
lorder och ladies utspridda på familjeträdets
sidogrenar och de är säkert mycket värde-
fulla i de olika bolagens brevhuvuden."

Anna gav nu till ett kort fnysande skratt
- dessa lorder och ladies var absolut ovid'
kommande när det gällde den sortens peng-
ar som Richard kontrollerade. Men Molly
tog ingen notis om avbrottet utan fortsatte:
"Prakfiskt taget alla män man känner är



förstås gifta med snälla vanliga trista kvin-
nor. Så sorgligt för dem. Men nu råkar
Marion vara en bra människa och inte alls
dum, men hon har varit gift i femton år
med en man som kommer henne att kän-
na sig dum ..."

"Vad skulle de ta sig till, de där kar-
larna, utan sina dumma fruar?" suckade
Anna.

"Ä, det kan jag faktiskt inte räkna ut.
När jag vill känna mig riktigt deprimerad,
då tänker j^g på alla intelligenta karlar
jag känner som är gifta med dumma fruar.
Det är så hjärtat kan brista. Så har vi dum-
ma vanliga Marion. Och Richard var för-
stås-trogen mot henne precis lika länge som
de flesta karlar, det vill säga tills hon komin på BB för att få sitt första barn."

"Varför måste du gå så långt tillbaka?"
utbrast Richard ofrivilligt som om det varett allvarligt samtal, och båda kvinnorna
brast i skratt igen.

Molly slutade skrarta och sa allvarligt
men otåligt: "Men för katten, Richarä,
varför prata som en idiot? Du gör inget
annat än tycker synd om dig sfälv därför
att Marion är din ömma punkt, och nu sä-
ger du varför gå så långt tillbaka." Hon
fräste till åt honom, gravallvarligt och an-
klagande: "När Marion kom in på tsB.""Det var tretton år sen", sa Richard
plågat.

"Du kom direkt hem till mig. Du tyck-
tes tro at! iag skulle ramla i säng med dig,
du var till och med oerhört kränkr i din
manliga stolthet för att jag inte ville. Minnsdu det? Nu vet vi f ria kvinnor arri samma stund som våra manliga vännersfruar åker in på BB, då kommer Tom,Dick och Harry rännande, de vill alltid
ligga med någon av sina fruars väninnor,
prld vet varför, det är ett fascinerande psy-
kologiskt faktum bland många andra, men
det är ett faktum. Själv hade jag ingen
väninna så vet jag inte vem du giik ti-11."

"Hur vet du att jag gick till någon?""För att Marion vet det. Det är inteklokt hur sådana där saker sprider sig.
Och du har haft en lång rad ända sen dess,
och Marion har vetat om dem allihop ef-
tersom du år tvungen att bekänna dina
synder för henne. Men du skulle väl inte
ha så stort nöje av det annars, eller hur?"

^ 
Richard gjorde en ansats att resa sig och

gå_ - Anna såg åter lårmuskeln spånnas
och slappna. Men han åtrade sig oCh satt
kvar. Det lekte ett underligt liiet leende
kring_ hans mun. Han såg ui som den gör
som har bestämt sig för art le under piik-
rappen.

"[Jnder tiden uppfostrade Marion tre
barn. Hon var mycket olycklig. Då och då
antydde du att det kanske inte var så illa
om hon själv skaffade sig en älskare - föratt ni skulle bli lite mer jämställda. Du
framkastade till och med att hon var så
borgerlig, så trist konventionell . . ." Mol-ly hejdade sig ett ögonblick och log mot
Richard. "Du är verkligen en uppblåst li-
ten hycklare", sa hon med näsiin vänlig
röst. Vänlig med ett inslag av förakt. Och
4l .r gång skruvade Richard på sig och sa
liksom hypnotiserad: "Fortsätt." När han
sedan märkte att han faktiskt hade sig
själv att skylla tillfogade han snabbt: "Ja[
är intresserad av att höra hur du framstäl-
ler det."

"Men förvånad är du nog inte", sa Mol-
ly. "Jag kan inte erinra mig att fag någon-
sin har dolt vad jag anser öm din-behänd-
ling av Marion. Du har försummat henne
hela tiden utom det allra första året. När
barnen var små såg hon dig aldrig. Annat
än när hon måste ra emor dini affärs-
vänner och ordna flotta middagar och sånt
där larv. Men ingenting för egen del. Så
blev en karl intresserad av henne och hon
var naiv nog att rro att du inte skulle ha

något emot det - dr.r hade ju i alla fall
sagt varför skaffar du dig inte en älskare såfort hon klagade över - dina fruntimmer.
Och så hade hon en historia med honom
och då brast helveret löst. Du stod inte ut
med det och började hota. Då ville han gif-ta sig med henne och ta till sig de rre
barnen - j^, så mycket betydde hon för
honom. Men nix. Plötsligt blÄv du oerhörr
moralisk och rasande som en gammaltesta-
mentlig profet."

"Han var för ung för henne, det skulle
aldrig ha hållit."

"Du menar att hon kanske hade blivit
oiycklig med honom? Du var rädd för att
hon skulle bli olycklig?" sa Molly med ettföraktfullt skratt. "N.i, din fåiänga var
sårad. Du låg verkligen i hårt för - att få
henne kär i dig igen, oh det var idel svart-
sjukescener och kärlek och kyssar tills hon
slutligen bröt med honom. bch i samma
stund som du hade henne på det torra för-
lorade du intresset och återgick till sekrete-
rarna och den eleganta dyschan på ditt sri-
liga kontor. Och äu tycker det år så orätt
att Marian är olycklig och ställer till sce-
ner och dricker mer än vad som är bra för
henne. Eller kanske borde jag säga mer än
vad som är bra för hustrun till en man i
din ställning. Nå, Anna, har det hänt nå-
got nytt sen jag for för ett år sen?"

Richard sa ilsket: "Det finns ingen anled-
ning att göra dålig teater av det." Nu när
Anna drogs in i samtalet och det inte läng-re var en strid med hans förra f ru blev
han arg.

"Richard kom och frågade mig om jag
tyckte det var rät av lionom alt skickä
iväg Marion till ett hem eller något i den
stilen. För art hon hade ett så dåligt in-
flytande på barnen."

Molly kippade efter andarl. "Du g i o r d e
det väl inte, Richard?"

"N.j. Men j^S förstår inte varför det
skulle vara så förfärligt. Hon drack hårtjust då och det är inte bra för poikarna.
Paul - han är i alla fall trerron nu - hit-
tade henne en natt då han steg upp för att
dricka ett glas vatren och då !åg-lion sans..
löst berusad på golvet."

"Hade du verkligen planer på att skic-ka iväg henne?" Mollys röst - lär alldeles
tonlös, det fanns inte ens fördömelse i den.
_ "4ll right, Molly, all right. Men vad

skulle jog ta mig till? Och du behöverinte vara orolig - din vapendragare här
va.r lika upprörd som du är. Annä gjorde
mig gränslöst skuldmedveten." Han-'små-
skrattade igen men det yar ett ömkligt
skratt. "Och när jag går härifrån frågirjag .mig om jag- verkligen har gjort ÅiS
förtjänt av ett sånt kompakt ogillande. Drr
överdriver så förfärligt, -Molly. Du prarar
som_om _jag vore.en sorrs riddar Blåskägg.
Jag har haft ett halvt dussin betydelselöJa
historier. Det har de flesta karlar' jag kän-
ner som varit gifta en längre tid. Men deras
fruar börjar inte dricka."

"Kanske det ändå varit bättre om du
hade valt en dum och okänslis kvinna?"
framkastade Molly. "Eller du lianske inte
borde ha låtit henne vera vad du hade för
dig? Dum ! Hon är tusen gånger bättre än
du!"

"Det är en självklar sak", sa Richard."Du tar alltid för givet att kvinnor är
bättre än män. Men det hjiilper mig inte
st_ort _Hör_ nu_här, Molly. Marion litar på
dig. Ta och sök upp henne så snarr du kin
och prata med henne."

"Vad ska jag säga?"
. "Det vet jlg inte. Det bryr j^g miginte om. Vad som helst. Tala eärna illä
om mig om du vill, men försök ait få hen-
net att r luta dricka."

^Molly suckade teatraliskt och sart och såg
på honom med ert uttryck av nästan med-
lidsamt förakt.

"Ja, j"g vet faktiskr inre", sa hon till sist.
"Det är så underligt alltihop. Varför gör du
ingenting åt det, Richard? Varför försöker
du inte åtminstone ge henne en känsla avatt du tycker orn henne? Genom att ta
henne med på en resa eller så?"

"Jag tog henne med mig till Italien."
Mot hans vilja var rösten full av harm över
att han hade blivit rvungen till det."Richard", sa båda kvinnorna samti-
digt.

"Hon trivs inte i mitt sällskap", sa Ri-
chard. "Hon iakttog mig hela tiäen _- jag
minns hur hon iakttog mig hela tiden, vånl
tade på att jag skulle titta på någon an-
nan kvinna, väntade på att jag skulie signe-
ra min dom själv. Jag står inte ut med det."

"Drack hon medan ni var där?"
"N"j, men..."
"Där ser du", sa Mollv och bredde ut

sina bländvita händer som sa: Vad återstår
att säga?

"Ja, men Molly, att hon inte drack be-
rodde på att det var en sorts tävlan, fat-tar du inte det? En sorts kohandel - j^g
dricker inte om inte du tittar på flick'or.
Det höll på att göra mig galen. Männerr
har i alla fall vissa praktiska-svårigheter -jag är, säker på att ni två frigjordi kvinnor
kan klara av det, men jag- kan det inte
med en kvinna som iakttir mis som en
fångvaktare . . . atr gå i säng meä Marion
efter en av de där underbara ljumma kväl-
larna var som en utmaning att visa vad
man duger till. Jag kunde kört sagt inte få
stånd tillsammans med Marion. -llar j^g
gttryckt mig tillräckligt tydligt? Och ni
har vi varit tillbaka er vecka. An så länge
är det ingen fara med henne. Jag har varit
hemma varenda kväll som den plikttrogne
man jag är, och vi sitter och är artiga mor
vararln. F{on aktar sig för att fråga vad jag
har gjort eller vem -jag har trlJfat. Ocii
jag aktar mig för att tirla på nivån i whis-
kyflaskan. Men när hon inte är i rummer
då tittar_jag på flaskan och jag riktigt hörhur det knäpper i hjärnan på 

-henne: 
h a nmäste ha varit tillsammans

med någon annan kvinna ef ter-som han inte vill ha mig.Deiär faktiskt etr rent helsike. Nå. söm duvill", skrek han och lutadet sig framåt, upp-riktigt förtvivlad, "som du vill, Mollv. Må"
man kan inte både äta kakan och ha derrkvar. Ni två har gått hårt åt äktenskapet
och kanske ni har rätt. Förmodligen haf ni
det. Jag har ännu inte sett ett äktenskap
som ens hommit i :rärheten av vad dei
borde vara.. All right. Men ni är försiktigr
nog att hålla er utanför. Det är en helsikis
inrättning, det håller jag med om. Men jag
är mitt inne i det och ni predikar från erä
trygga åskådarplatser."

Anna kastade en mycket nykter blick på
MoJly. Molly höjde ögonbrynen och suc-
hade:

"Vad är det nu då?" undrade Richard
godlynt.
. "Vi tänkte på _åskådarplatsernas trygg-
het", sa Anna med sammJ goda humör. 

t"'
"Ntr räcker det", sa Molly. "Ffar du err

aning om vad kvinnor som vi får tåla?"
- "N.j", sa Richard, "och uppriktigt sagtär det ert problem, varför tkull" iåS Uä-fatta mig med det? Men jag vet ;t; det
finns ett problem som ni inä har - och
det är rent fysiskt. Hur ska man kunna få
erektion med en kvinna som man varit gift
med i femton år?"

Han sa det i en kamratlig ton som om
han spelade ut sitt sista kori med hela in-
satsen på bordet.

Anna påpekade efter en kort stund:
"Kanske det skulle vara låttare om du över.huvud tage_t hade skaffat dig vanan."Och Molly insköt: "Fysiiiit säger du?
Fysiskt? Det är emorionällt. Du iörjade

Fortsättning på sidan 24
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33 skolbarn
dödade

Ropport fråp undervisningsministeriet i Vietnorns demo-
krotisko republik ongående USA:s brottsligo bornbottoc-
l<er mot bornen i Houng-phuc-skolon i Houng-khe-di-
striktet ov provinsen Ho Tinh'

Den 9 februari 1'966 bombade US-flyg mellanskolan i Huong-
phuc. 33 skolbarn i ålder frän 7 till 15 år dödades, 24 sårades
iikro- en lärare. Detta är den trettonde skolan i DRV som ut-
satts för bombanfall och den hittills hårdast attackerade. Den
daeen satt eleverna uppmärksamt lyssnande till sina lärare när
ala?msignalen lfOd. Knäirpt hade elever och lärare hunnit ned i
skyddsrlummen när tiotäls tunga bomber regnade över skolområ-
dei. gn del elever dog med 6öcker eller skrivblock i händerna.
Skolan totalförstördes. Tiotals bostadshus och även kyrkan i
smnuskapet förstördes likaså.- Någru'dagar tidigare den 3l ianuari 1966 anföll US-flyget.sqrå.;
skolai Hai "Hoa i tihn Gia diitriktet och orsakade 24 olycksfall
i döda och sårade bland eleverna. Den 14 februari bombades yt-
terligare en skola.

Dässa flygräder mot skolor är omänskliga krigshandlingar mot
Viernams foit . O" är ej isolerade aktioner utan ett led i en utom-
ordentligt grym plan i det anfallskrig USA för mot Vietnam'

t Sydvieinå- ho" USA-flyget upprep-ade gånger--hombat skolor
där eieverna uppmärksamt ikötte Jitt lkolarbete. Vårt folk kom-
mer al<lrig ntt gi,;-*a den S iuli 1964 dä US-imperialisterna med
spräng- oäh tt"prl-bomber dödade 43 barn i Linh Phung-skolan
.il"r ä.n 16 märs l96s dä 45 barn i Man-quang-skolan dödades
liksom hur många andra skolor i Sydvietnam totalförstörts.

- Alla äessa dåd visar att fienden ej tvekar att begå vilka
barbariska grymheter som helst t. o. m. an_grepp på oskyldr_ga barn
med bombär'och kulsprutor när det gäller atr genomföra sina
skumma aggressionsplaner. De hemska förbrytelser som ovan

nämnts har till fullo klarlagt Johnsonregimens hyckleri när man
försäkrar att endast "utvaldi måI" i Nordvietnam bombas och att
rnan bekämpar "hunger, analfabetism och siukdomar" och verkar
för "undervisning o. s. v." i Sydvietnam.

Genom sina luTträder mot ikolot och genom massakrer på ele-
ver och lärare har de amerikanska imperialisterna visat förakt för
mänsklighet och samvete, de har skamlöst giort intrång på,I)RV:s
suveräniiet och territorium, hänsynslöst giort våld på Genöve-
överenskommelsen av '1,954 och brutit mot den internationella
rättens grundläggande principer.

Dessa 
"g"-"n"*åggressionshåndlingar ä,r ei bevis på stytka utan

visar tväitom att USe ha. ett kritiskt läge i Vietnam och att de-
ras nederlag i anfallskriget är oundvikligt. Angripllta rusar mot
sin undergång på samma brottsliga väB som Hitlers fascister
vandrade !

Undervisningsministeriet i DRV är talesman för mer än 110.000
lirare och arbätare i skolor, för mer än 5 milioner skolungdomar
och miljoner föräldrar när ministeriet 41 ". -gång strängt fördömer
och brännmärker aggressorernas omänskliga brott. Vi tackar varmt
de organisationer, 

-Frare, vetenskapsmän, kolstnärer..författare,
iot,rnalister, läkare, ingenjörer och sludenter i fem världsdelar som
g"tt .rtt.y.k åt sin djupi indignalion och sitt fördömande av de
ämerikanika angriparnai fc;rbryrelser mot Vietnams folk, särskilt
mot skolungdoÄ i naa" delarna av Vietnam. Vi ber er att låta
cra-röster frör"t än kraftigare för att heida angriparnas blodiga
händer.

Undervisningsministeriet i DRV kräver med bestämdhet att
USA:s regering skall respektera och korrekt tillämpa Genåve-
överenskoänt.it.tt om Vietnam av 7954, omedelbart sluta med
sitt förstörelsekrig mot DRV och sina aggressionshandlingar i Syd-
vietnam, bortdra[a alla amerikanska och satellittrupper och vapen
från Sydvietnam och låta Sydvietnams folk på egen hand ordna
sina angelägenheter.

Allt skolfolk, alla lärare, alla studenter i Nordvietnam eldas av
ett segerrikt folks okuvliga mo-d,, bärs av revolutionär heroism,
hämta"r lärdom av armdn och folket i Vietnams båda zoner att
hämpa och segra. Beslutsamt kommer de att förvandla sitt hat
till åp stark diivkraft för handling, de kommer att stärka rörel-
sen "undervisa väl och lära väI" och de kommer att hjälpa at'
rndn och folket att besegra angriparna och därmed säkra- en ly-
sande framtid för den unga geneiationen - genom att försvara
fosterlanders oberoende oCh ruveränitet skall de bidraga att för-
svara freden i Indokina, i Svdöstasien och i världen. 1.31966

DAMER!
Nappa på l0-konto!

Elcganta nyhcter i KAPPOR, DRAI(TER
och KI-ANNINGAR i neppa och nrockr.

Nya färger och nroclcller giir Er

ELEGANT SKINN
Fina betalningsvillkor mecl h jälp av

Carlbom's 10-rnån.konto

Välkor.r.rr.r.ren till vår :;pecialavd. för SKINN och PALS
Karlbergsviigen 46 (invid Norrn-r. Livs.)

T-bana tili S:t Eriksplan, uppg. Torsgatan. Buss 33 och 50'
Norra förortsbussar. Lätt att parkera'

Måndagsöppet till kl. 20. Tel. 30 87 51

skinna
[åt Carlboms Er!

KDU-delegation
I Hanoi
Pö inbjudon ov det vietnomesisko kvinnoförbundet hor en
delegotion från KDV besökt Honoi 14-25 februori 1966.
Delegotionen representerode ötto lönder: Chile, Fronk-
rike, ltolien, Jopon, Kombodjo, Koreo, Kubo och Sovjet-
uinonen. President Ho Chi Minh gov deTegotionen en löng-
re intervju och underströk de vietnomesisko kvinnornos vik-
tigo roll i kompen mot den omerikonsko oggressionen..Hon
främhöll öven betydelsen ov KDV:s och helo vörldens kvin-
nors solidoritet och stöd. KDV:s delegotion överlömnqde
gövor till Vietnoms kvinnoförbund frön oliko lönder. SKV
åverlömnode genom delegotionen 600 dollors till FNL:s
kvi n nofö rbu nd.

Vid återkomsten till Europo deltog någro ov delegotio-
nens medlemmor i en presskonferens i Berlin den 11 mors,
ordnod ov KDV:s sekretoriot. En deklorotion utfördodes ur
vilken vi citeror:

"- - - KDV förnyor i detto sommonhong sin moning till
ollo kvinnor ott intensifiero sin morolisko och moteriello so-
lidoritet i större omfottning ön hittills till stöd för Ame-
rikos kvinnor och mödror som inte fött sino söner till ott
mördo kvinnor och born eller bli dödode på Vietnoms mork.

Miljoner kvinnor bör enos kring följonde krov:
- strikt och omedelbor tillömpning ov Genöveöverenskom-

melserno,
- omedelbort upphöronde med luftongreppen,
- bortdrogonde ov USA:s och dess sotellitstoters trupper

frön Sydvietnoms territorium, stöngning ov de militöro
boserno,

- erkönnonde ov notionello befrielsefronten som den endo
f örho nd lingspo rtnern.
Endost pö desso villkor kon det bli möjligt för Vietnoms

folk ott besluto om sino egno ongelögenheter uton inter-
vention från utlondet."
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Och varför inte deltaga i en treda-
gars båtkryssning till det sagoom-
spunna Istanbul eller en fyradagars
kryssning till Odessa med dans om-
bord och glart och trevligt sällskaps-
liv? Besök även Sofia, landets ,rr.kr"
huvudstad, eller någon annan plats,
där framtiden "konkurr erar" med
historien. Till Aten arrangeras två-
dagars flygresa.
Sällskapsresor avgår från mitten av
maj till september månads utgång.
Avresa varje vecka från Malmö. 3,5
tim. är flygtiden för att komma till
semesterlandet Bulgarien.

:

Upplea något nytt på semestern i år
- res till soliga Bwlgarien ocb wnna
Er all den lyx, all den aakoppling
ocb all den semester Ni vill hal

Vidarc informationer:
BALKANTOURIST
Engelbrektsgaran 19 n.b., Stockholr O
Tel. 08/20 90 Be
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BULGARIEN
Välkommen till Sollqnder - ?ill
det gnistronde blåq Svqrto hq-
vet, de lolo, vqrmq sqndströn-
dernq till BUIGARIEN, der
vänligo semeslerlqndet!

Bulgarien har närm are 40 mil sand-
strand längs Svarta havet. Där ligger
toppmoderna badhotell, där finns
kontinentala restauranger och natt-
klubbar med casino och internatio-
nella artisrer, som underhåller gäs-
terna "natten lång" . . . där blommar
det bulgariska folklivet på tavernor
med sång och dans.
Den utomordentligr förmånliga ru-
ristvalutan gör det exrra billigt att
semestra i Bulgarien - och att till
exempel köpa keramik, bulgariska
mattor eller antikviteter från em av
Europas anrikaste kulturländer.

Arrangörer:

UINGRESOR

HARDINGS

UNGDOMENS RESOR

STAR RESETIÄUST

RESO

STIÄRNRESOR

FOLKTURIST
Bokning han ske genom
alla auktoriserade resebyråer.
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sagan om muslandet
Detta är en liten saga, sonl jag hörde
berättas av en hamnarbetare i San
Francisco. Den handlar on-r muslanclet
ooh ciess historia.

Muslandet vtr ett lugnt och tänlli-
ge n f ridfullt land där alla små möss
boddc och de betedde sig ungefär som
vi mäninskor. Mtjssen hade sina goda
dagar och de hacle sir-re dåliga. Liksom
de flesta av oss hade de svårt att klara
uppehället. De var lika oss i andra hän-
seenden också. De hacle både parlament
cch regering. På r'aldagcn brukade alla
mössen- gå och rösta. Dc brukade välja
en regering - xv stora svarta kattor!

Nu kanske ni tycker att det är egen-
ciomligt att mössen ville ha en katt-
rege ring, me n on-I ni tar en återblick
på USA och Canada under en lång Pe-
riod av år så ser ni att möss egentligen
inte är mycket dummare än vi män-
niskor. Jag vill inte att ni skall tro att
clessa kattor var otäcka eller s'mutsiga
kattor. Det var myckct f ina kattor.
Mycket renliga. Mycket on-rtänksamma.
De rcgeracle väI. De stiftacle gocla lagar

- goc{a för kattor!
Irn av c{e lagar som xlltogs vxr xtt

råtthålen skulle vxrt så stora xtt en
katt kunde få in ena tassen i dem. De
stiftaclc en annau ltg också, som be-
stämcle att mcissen måste fiirfivttr sig
mecl bcgränsacl hastighet på morgnar-
na, så att kattorna kunc{e få sin frukost
utan alltför stora besvär. Al'ia lagar
som kattorna stiftade var gocla lagar.
De var goda för kattorna, men aj, 4, Ii,
de var hårda för miissen! Miissen nrins-
kade i antal och snart tröttnade de på
urnbärandena. Så clc sa: "Nu har vi
haft nog av det här!" Och nästa valdag,
när de gick för att rösta, valde de in
vita kattor istället!

De vita kattorna hade naturligtvis
fört en fantastisk valkampanj för att
vinna vaiet. Raclio, TV, press och af-
fischer! De vita kattorna framhöll: "Fe-
let med muslandet är råtthålen. De är
inte bra. Vi borde ha fyrkantige rått-
hål!" När r{c blcv vrlcla hiill tle sitt
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löfte. De såg till att ciet blev fyrkantiga
råtthål istället för: de runda. De fyt-
kantiga råtthålen var dubbelt så stora
som de runda och nu kunde en katt
fä, in båda tassarna och följden blev
att allt fler och f ler möss fiirsvann.
Nästa valdag riistade dom därför på de
svarta kattorna och när de inte kunde
stå ut med dem längre, valde de in vita
igen. Därefter valde de .svarta och sedan
vita. En gång försökte cle t. o. m. en
regering med hälften svarta och hälf-
ten vita kattor. Det blev ingen skillnad.
Orsaken till svårigheterna kom inte av
att det var svarta cller vita kattor.
Orsaken var att de var kattor!

Nå en dag var det en muskille, som
hade fått en id6. Han klev uPP På cn
tvållåda och sa: "Lyssna muskamrater!
Varför behöver vi ha en kattregering!
Varför kan vi inte ha en musregering."

"Oj, oj" sa man, "han är bol'sjevik!
Spärra in honom, spärra in hononr!"
Så de styrande satte honom i fängelse,
och där dog han.

Men j"g måste pårninna cr ofr, att
man kan döda miiss och man kan doda
människor, - men man kan inte döda
en idi!

Iddn som den lilla Inusen hade pro-
pagerat fi;r, den växte och fortplantade
sig, och under den
inne i sina miirka
viska till varandra:

t)'stx nxtten, långt
håI, började mössen

"Kornnter du ihåg
clen där tokiga killen som de burade
in? Vet du vad, han hade nog rätt i
alla fall. Varför har vi inte en musrege-
ring, som stiftar Iagar för möss istället
för att låta en kattregering stifta lagar
för möss? Varför giir vi ingenting åt

I \ttClet i
Undan för undan spred sig iddn i

muslandct till dess den dagen kom, lik-
som den en gång kommer i det här lan-

stifta goda lagar åt möss istället ftir
goda lagar åt kattorna.

Per Eriksson

det, då mössen mangrånt gick
att rösta in en musregering, som

ut för
skulle

premlar

ör nomnen på vårens modefrisyrer. Pre-
miör hor lonserots som en svensk frisyr,
skopod ov Svensko Frisörföreningens Mo-
deråd just för den svensko kvinnons smok
och hårstruktur. Den ör en symetrisk frisyr
med tonvikten logd på mjuk komning. Sil-
huetten occentueros ov övergöngen frön
en måttfull volym på hjösson till sveponde
vågrörelser i sidoportierno. I nocken hålls
håret kort och hudnöro.

Debut ör en komplettering som ör ov-
sedd ott tillmötesgö de yngstos krov pö ott
voro "onnorlundo". Den erbjuder med sino
djörvo rörelser och storkt betonode över'
göngor mellon oliko portier möjligheter
iill :toro voriotioner bl. o. med "luggorron-
gemong" som mångo önskor för ott döljo
ett mindre vockert hörföste' Frisyren ger
ett lekfullt men somtidigt gonsko mjukt
hellretsintryck.

rrr

och debut

q
Den svenska modefrisyren Pr,emiär

MADAM E THYRA
Meri M. Pettersson

Stora Nygaran 25 - 70 4473
Gamla stans DroP'in salong

utan tidsbeställning - fred. öppet till kl. 20
Puhunrn-re Suonrca - English spokcn

Man sPricht Deutsch

UDENS SALONGER
NANCY UDI:]N

Hornsgat;rrt 72 - Tel. 40 45 94

S' p ec.-a"-delning iar skönbetsaåri

(rlfr'Dalon uarrna
MANNI] NILSSON

Oclcngatan 75 (vid OdenPlan)

Klippning - Hrrrfärgrring
Torsdagsöppet till kl. 20

Te|.307495
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EN LITEN SJUKSTUGA FöR SJUKA BARN
Hillevi Svedberg pläderade för att man skulle ordna den härsjuktillsynen för barhen centralt o.h inte behöva bi"ä" en vuxen

f-..i:,g", v.id varie siukt barn. Men ännu har man inte ens prövarmöjlig-heten- art ordna med någon liten sjuksruga inom de'störrebostadsområdena, _där i varje Tall lindrigi riul-a u.rn t una. t",
",mot: D."! är. nröjligt_ att en sådan anordäing skulle mötas av vissskepsis bland barnläkarna.
...Att göra tarnstugan till det centrala i en servicestation, voresäkert inte så dumr, henade arkitekt Svedberg, -"" å.i fri; i""il;ändå inte så lätt att realisera. Barnstugan bå, h"hiligg; li; iö;sig själv i et-t grönområde och att kriyta "tt ."ntrri-liåk o.h ""restaurang till daghemmet vore kanske- inte så lämpligt. o.i t rivrsat srg svärt att göra mat som passar både för bain äch vuxna.

fiist .ar nog att ha barnstugan och de andra anordningarna varror slg.

- Kollektivhus a.v en annan typ än den som hittills prövats, tror
iag vore en bra id6. En restauräng av mindre f;;-;i.;h åbil;för dem som bor runt omkri_ng oci vidare ;; fi;;;kt som arki-tekt Jussil föreslog, som kundJta emor bud ocf, ""tåt. Det bordeman kunna ha även i..vanliga hyreshus. Det skulle naturligtviskosta en del, men det fick vll de'som bor der och nyitiisöi ,bservicen betala.

SERVICEN FORSAMRAS FOR NARVARANDE
FORBUNDSORDFORANDE ERIK svENSSoN, Flyresgäster-nas Riksförbund: Jag skulle vilja gå in på fem olika områdän: le-

q1$e1erlas urrymm;n och standärd, d:;"; pl";ft:;ilirr, mitfönoch serviceverksamheten. Jag vill då börja meä det sista"o.h .rirrr"om att vi i en accelererad tikt upplever en försämrins. Tänker dåfrämst på vai som händer på vaiudistributioneni å-iåa, aai "iliiler kvartersbutiker läggs ner och där man har att räkna medatt också en rad specialbutiker komm er att försvinna fo, atr "i-sättas med allt större varuhus. vi är bara i början av denna ut-veckling. 
"Det betyder att de-- tunga varorna, fer.k""i"rna, kom-

T:. ".tt,.lä transporteras betyd-ligt läng-re vägar nu än tidigare. I ettsaoant rage mäste man aktualisera vad som diskuterats här - ser-vicecentraler i bostadsområdena.
.När _4.et..gäller hushållsarbetet vill j^g uttala mie med allrastörsta försiktighet därför.att- jag känn.i ärt knrpprrll men det ärvar sa art aven hos de dubbelarbetande utförs det i betvdande ut_sträckning i hemmen. och det är ett arbete r.--"ai}äreträdesvisutföres av kvinnor - det har sagts mig att a.t pa 

-a.ita 
områdehåller på att ske en förändring inöm de;'fi;. g*åi"ön.r,r", menäven där utförs hushållsarbetöt internt i h""-å.;. - -

- Frågan är då i vilken u.tsträckning.lushållsarbetet kan förflyttasfrån att vara en intern funktion tllt "il-uii "ag"i .ii"rrrt. ur'

måste då komma ihåg att hushållsarbetet represenerar en enormarbetsvolym och iag--tro-r inte att det blir måjligt "it 
-i iil;il;;flytta y.t' aflt hushlllsarb.t". -n".tt- om det kunde innebära vissarationaliseringar så kommer vi inte att ha, arbetskraft for deiiaändamäl..rnom parentes kan sägas att matlagning är en skön konstoch det är inte utan att det vänder sig i åagå när man tänkerpå_d-g här diskuterade_ pillerna och paf,perrtritrit .Är.Erik svensson tro.dde art mestp".t'"n äv allt hushåilsarbete föröverskådlig.tid- skulle komma att utföras i"o- h.Å-et, men arrvissa lättnader kan tä-nkas genom ökad använd;int "" tt"t"r"uril."i.Man måste också pföya oÅ man inte genom lage'rrheternas utrust-ningsstandard kan bidra till en förenfling och" .riio",rlir.rift-;;

hushålls_arbeter. Det behövs ett forsarr "i"..[ti"!rrÅ.t" på" a.trent tekniska området.

VARFOR AR KVINNOR SÄ FANTASTISKT KONSERVATIVA?

^ - Ias vill till sist 
- tillspetsa den här debatten, fortsatte ErikSvensson. - Bernhard shåw säger i pygmalion ;vr"fot ä, l;;kvinnor som män?'_' Iag vill hä "n rilfiei -.itr"'Ivinnor ochmän och det är ifråga om inställningen titt tekniG ii"g o.t, tiii

leknis.ka fr.amsteg, sf snart man kun"nat iniora nål* nyir, så haidet visat :ig ?t^t.iusr kvinnorna varir de största triotrtåildarna tillder nya. Hushållsarbetet skulle i dag vara fanrastiskt ""derleti"iom inte kvinnorna visade denna iädolens. Till -i""- k"i""iigameddebattörer skulle iag vi!i9 säga: FIur kommer d;t;ig att kviä-nor uppvisar denna faniastiika konse^rvatism och egentligen bio--sar. upp den tekniska utvecklingen på detta områd'el 
-öå 

ku;nrro.hade samma tekniska ambition som män skulle många besvärlig-heter redan vara lösta.
HERTA FISCHER: - Som mötesordförande borde jag kanskeinte tala, men det är alltför frestande att gå i" pe 

-riir. 
svenssonsfrågeställning här på sluter. Jag medger att"kvinrio, -kan vara kon-r.1"1-"_:, Ty:{",t konservariva till och med, men vi får inte glöm_ma bort att både kvinnor och män är fostrade till sina spåciellaroller. Redan genom de leksaker man g.r brr"." iår,r* t. ex. ooi-karna tilt etr intresse för tekniska ting, medan flickorna tidilt'id,lära sig att. der är^ något mycket .t ii""tigi ;;h-d';'-uii, i ställetrosErade tril en värdande, pysslande roll. Mannens tekniska in_tresse begränsas oftast titl'bilen och h"" ;öt;; sis inte allt;dmed en gammal bil och eftersom det merendels ar h"an som för-tjä.na5 p.gnsarna till f_qmitjens uppehäile så; ;;;";; titl bitenoch familjen får inte alltid-råd rti^rL.ir" ,iäa.'"vi rrrrrrart-rr-[iner' som så väl kunde behövas. Det handiar int'e b"il o- tor-servatism hos kvinnorna. problemet iir myct<ei, Åy.t .t större.

, ARKTTEKT JUSSIL: Den konservatism man ibland möter hoshusmödrar är inte olik den konservatism man möter ho, ,rraiisagt alla.yrkeskateåorier - framför "llt -år[br;-^iö;'nya pl"n._rare. Kvinnornas dåliga tekniska kunnande go, "tt å" ffi 'kil;
sig osäkra inför nva åaskiner och då t ." a.'i r.e"nr,liygg"re arrhålla sig till gamia invanda 

"rU.i.r*toder.Fortsättning på sidan 25

Gott från det
SOLIGA BULGARIEN

SKALADE
TOMATER

- precis som färska
Skalade men anoä
hela.

DONAU
SALLAD

- färdig att servera
coå- iatui"ri öoätill fisk, god titt kött.
Pröva själv!

TOMAT
JUICE

Framställd av sol-
mogna, färska to-mater. Ett härligt
vitamintillskott i vin-
termörkret.

GENERALAGENT: AB s. J. NORMAN, styrmansgatan s, stockholm ö

Östersjöveckan
14 dagar i juli

vid TDR:s kust
Endast 315:- kr
Prospekr och

1'upprysrungar
Tel. 08/213905-104604

Anmäl via Svenska Kvinnors Väns-
terförbund, Norrtullsg. 5, llz tr.,

Stockholm Va.
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ligga åt höger och vänster redan i börian
av-ditt äktänskap därför att du hade ett
emotionellt problem. Det har inget med
det fysiska att göra."

"Inte det? Enkelt för kvinnor."
"Nej, det är inte enkelt för kvinnor.

vi har åtminstone mer vett än att vi
vänder ord som fysiskt och emotionellt
om de inte hade något samband med
ann."

med henne i går verkade hon ganska
däran."

I\{olly höjde snabbt ögonbrynen mot
chard. Anna gjorde en liten grimas
Richard storblängde på dem båda två
som för att säga att det var de som
skulden för hela situationen.

illa

Ri-
och
lih.
bar

Richard kastade sig bakåt i stolen och
skrattade. "All right", sa han till sist. "Jag
har fel. Det är klart att jag har fel. Det
borde jag ha förstått. Men jag vill gärna
fråga er två en sak - tycker ni verkligen
att-alltihop är mitt fel? Är det iag som är
den stora -busen i era ögon. Och i så fall
varlor t"

"Du borde ha älskat henne", sa Anna
enkelt.

"Ja", sa Molly.
"F{erregud", sa Richard rådlöst. "Flerre-

gud. Jag ger upp. Efter allt jag har sagt -och det har inte varit lätt må ni tro . . ."
FIan sa det nästan hotfullt och blev röd i
ansiktet när de båda kvinnorna brast ut i
nya skrattsalvor. "Nej, det är inte lätt att
tila öppet med kvinnor om det sexuella-"

"Jag -fattar inte varför det ska vara så
svårt. Det är knappast någon ny sorts upp-
täckt du har framlagt", sa Molly.

"Du är en sån . . . en sån uppblåst idiot",
sa Anna. "Du kommer dragande med dina
dumheter som det gällde den senaste up-
penbarelsen från något slags orakel. Jarl kan
ge mig på att du pratar om sex när du är
önsa.tr med någon av dina damer. Varför
sha du då anlägga den här herrklubbsatti-
tyden bara för att vi är två?"

Molly sa snabbt: "Vi har ännu inte be-
stämt något för Tommy."

Det vai någon utanför dörren. Anna och
Molly hörde det men inte Richard. Han sa:
"All right, Anna, jag bugar mig för din
världsklokhet. Det finns inget mer att
säga. Nu vill i^g att ni två förträfflig_1
kvinnor ska ordna en sak åt mig. Jag vill
att Tommy ska komma hem och bo hos
mig och Marion. Om han vill nedlåta sig
till det. Eller tycker han inte om Marion?"

Molly såg mot dörren och sa med sänkt
röst: "Du behöver inte vara orolig. När
Marion kommer och hälsar på så pratar
Tommy och hon i timtal."

Det hördes ytterligare ett liud, en host-
ning eller en knackning. Alla tre satt tysta
då äörren öppnades och Tommy kom in.

Det var omöjligt att avgöra om han hade
hört något eller ej. Först hälsade han på sin
far med ett trevande: "Goddag, paPPa", så
nickade han åt Anna med en undvikande
blick för att väria sig mot en eventuell på-
minnelse om att han hade öppnat sitt hjärta
för hennes välvilliga intresse förra gånge,n
de träffades, och till sist gav han sin mor
ett vänligt men ironiskt leende. Så vände
han dem-ryggen och la för sig några jord-
eubbar som fanns kvar i den vita skålen,
öch med ryggen fortfarande vänd mot dem
frågade han: "Och h u r står det till med
Marion?"

Han hade alltså hört. Anna ansåg honom
mycket väl kapabel att stå utanför dörren
och lyssna. Ja, hon skulle kunna föreställa
sis att han lyssnade med precis samma oen-
gigerade ironiska leende iom han hade haft
då han hälsade på sin mor.

Richard blev konsternerad och svarade
inte. "Hur står det till med Marion?" upp-
repade Tommy.

"Tack bra", sa Richard hiärtligt. "Allde-
les utmärkt."

"Fint. För när jag drack en kopp kaffe

24

Tommy fortsatte att undvika deras blic-
har och med hela sin hållning klargjorde
han att de underskattade hans förmåga att
uppfatta deras dilemma, underskattade oför-
sinliehetett i hans kritik av dem. Han slog
sig n"er och åt långsamt sina jordgubbar.
Hin var lik sin far. Det vill säga han var
en stabil, rundlagd ung man' mörk som
sin far och utan varie spår av Mollys
sorittande livahtiehet. Men medan Richards
säga envishet låi i öppen dager. brann i
hans mörka ögon och röides i varenda otå-
lig effektiv rörelse, så gjorde Tommy. in-
tiyck av att vara tiilknäppt: 9l fånge i sin
egen natur. I dag var han klädd i röd tröfa
oitt Ulå jeans, men en strikt kostym skulle
passa honom bättre. Varje rörelse han
gjorde, varje ord han sa förde tanken till
än film i ultrarapid. Molly brukade, givet-
vis på skämt, kläga över att han lät som
någon som har svurit på att räkna till tio
innan han yttrar sig. En solrlmar när han
hade odlat-skägg lilagade hon, likaså på
skämt, över ati-han iåg ut som om han
hade klistrat fast det spretiga skägget i sitt
trumpna ansikte. Hon fortsatte rned dessa
högröstade, muntra hornmetarer ända tills
Tommy sa: "Ja, jag vet att du önskar att
jag hade varii lik aig - varit tilldragaqde'
-ä.r". iag. Men so.gligt nog har iag fått
din karaktär och det borde ha varit tvärt-
om - javisst, om jag hade fått ditt utseen-
dc och'min fars karäktär, i varje fall hans
uthållighet, hade det väl varit bättre? Och
han hade envisats mecl det på samma sätt
som när han envisades när han försökte
övertyga henne om något som hon avsikt-
ligt vägrade att fatta. Molly hade grubb.-
lal Ovei det i ett par dagar, hon hade till
och med ringt upp Anna och sagt:-"Ar det
inte hemskt, AÅnal Vem skulle ha trott
det? I äratal går man och tycker nånting
och börjar bli van vid och då kommer de
plötsligt'och säger något så att man förstår
ätt de- har tyckt likadant hela tiden."

"Men du önskar väl inte att han skulle
vara som Richard?"

"N"i, men han har rätt i det där han sa

om uthållighet. Och hans sätt att uttrycka
sig - det 

- är sorgligt att jag har fått din
karaktär, sa han."

Tommy åt sina jordgubbar, bär efter bär,
tills det inte fanns några kvar. Han sa ing-
enting och det gjorde inte de andra heller.
De sitt och såg honom äta som om han
hade hypnotiserat dem till det. Han åt om-
sorgsfulll. Och när han åt rörde sig hans
mun på samma sätt som när han talade -varje ord för sig och varje bär för sig. Och
hela tiden rynkade han de mörka ögonbry-
nen, som en liten poike över sina läxor.
Hans läppar gjorde till och med små in-
ledande 

-rörelsCr för varje tugga. Som hos
cn gammal man. Eller en blind man, tänkte
Anna då hon kände igen rörelsen. En gång
hade hon suttit på tåget mitt emot en blind
man. På samma sätt -hade hans ganska f yl-
liga och behärskade läppar varit slutna i ett
miukt siälvupptaget putande. Och sådano
hade hans ögon varit, som Tommys var
till och med när han tittade på någon lik-
som inåtvända. Fast han var förstås blind.
Anna kände en lätt hysteri stiga upp inom
sig precis som när hon satt mitt emot den
bllnde och betraktade de oseende ögonen
som verkade beslöiade i sin introspektion.
Och hon förstod att Richard och Molly
kände likadant. De satt och skruvade på
sig och verkade illa till mods. Han tyran-
niserar oss allihop, tänkte Anna irriterat,
han tyranniserar oss fruktansvärt. Och än

IIIII
Radio - Transistor
alltid ett fynd hos

Men
an-

som
var-

EI
TUI

Blekingegatan 6 - Tel. 4096 lI
ITIIIII

KONDITORIET
KUNGSGATAN 82

REKOMMENDE,RAS
Telefon 50 20 18

NAR FICK ER MAN EN BLOMMA SIST?

Ärstider-rs sr-rittblonrr.nor, kransar, bukettcr

BLOMSTERHöRNAN
Axel SöderbergTel. 46 43 08

EXPI{E,SSLOTTER
SNABBLOTTER
KVICKLOTTER
TOMBOLALOTTE,R
Låga priser - snabb leperans.
Illustrerad prislista på begäran.

G. V. GAJNER AB
Box 9, Bromma - Tel. 08125 84 c0
Tunnitrr-rdet 11. 5 tr.

MÄLARE HENRY KJÄLLANDER
till Eder tjänst

BONDEGATAN 65 - STOCKHOLM Sö
Tel. 43 3I 89 41 62 59

en gång föreställde hon sig hur han hade
stått utanför dörren och lyssnat, troligen
ganska länge. Hon var vid det här laget
oskäligt övertygad om det och tyckte illa
om poiken för att han lät dem sitta där
och vänta för sitt höja nöjes skull . . .

KAOS
i Gamla stan

är cn vinrestaurans sol'u Saga Sjöberg
öppnat och sor-r'r blivit alltr-ncr populär
för sitt franska kök och sin ljuvliga at-
rnosfiir rned sång och rnusik f rån kl. 8
i:r'alrr cnl()t tolvsrtirct.

.,,=.SF-G^??^*,otl
^\n/\- \>

Stora Nygatan 2l - 'fclefon 20 5u 86
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SOCIOLOG ANN-MARI ANDERSSON trodde nog arr man
gärna skulle vilja ha både tvättmaskin och frysbox som standard
i lägenheterna, men när hyrorna är så pass höga som de nu är av-
står de hellre från den där tvättmaskinen som de annars skulle få
betala varje månad år efter år om den skulle ingå i hyran. De
som har plats för en tvärtmaskin föredrar säkeri att köpa den
själva.

,,ALLT GAMMALT AR INTE DÄLIGT. . ""
DIREKTOR ARONSSON hade vänrat sig at planerarna skulle

komma med något mera konstruktivt än den gamla portvakten
och f örsvarade vidare de undersökningar som gjorts. De är ut-
tryck för vad människor ränker, tycker och tror. Han återkom till
tanlien om att knyta övriga serviceanordningar till daghemmet:
- J"g har bedömt saken så att barndaghemmer är det mest efter-
frågade. De som lämnar sina barn där måste ha den största och
mest tillgängliga servicen. Låt dem få den i barndaghemmers när-
het. Låt dem också få lagad mat där om så önskai. Jag har inte
den erfarenheten att inte samma kök skulle kunna användas. Där-
emot tror jag inte man ska ha en öppen restaurang. Jag tror att de
människor som bor där vill helst äta i sitt eget hem.
.-Jag skulle kunna citera Havamal: "Allt gammalt är inte dåligt,allt nytt är inte bra". Det finns konventioner som människän

trivs med.
Direktör Aronsson anknöt vidare till vad Erik Svensson sagt onr

den tekniska utrustningen i våra bostäder och ansåg att den yt-
terligare kan förbättras.

- När det gäller rvätten, som jag ägnat om inre ett helr så
dock ett halvt liv åt, så är vi även där bundna av konventioner.
Jae tror inte att man i detta land ännu på många generationer
kommer att lösa detta så rationellt som det kan lösas. Tvättmaski-
nen kommer att placeras i lägenheten. Det är den rationella lös-
qingel. Det _ före-tag i vilket jag arbetar kommer art byggu sådär f inns plats f ör tvättmaskinen ofta i etr särskilt tväiirum.
Tvättmaskinen håller inte hyresvärden med av det enkla skälet att
den blir alltför dyr. En undersökning visar att i den mån det
finns plats för en tvättmaskin, så har irngefär 40 procent av hus-
hållen numera en egen sådan.

Slutligen vill iag säga att jag är glad över atr kollektivhuset
med matsalen som centrum inte har någon försvarare som generell
iösning av bostadsproblemet.

VALFRIHET PA BOSTADSMARKNADEN
ARKITEKT HILLEVI SVEDBERG tyckte det var trevligt att

höra att inte allt gammalt är dåligt och kom tillbaka till poitvak-
ten men betonade atr det inte är den gamla typen av poitvakt vi

Bagarmossen:

vill ha tillbaka, utan en ny typ. Och hon refererade till en artikel
där det berättades om der nya och enda kollektivhus som byggts i
Göteborg. Detta har placerars i anslutning till ett centrumoÅiåde
där det finns en massa andra kollektiva anordningar - bibliotek,
ungdomsgård, daghem och butiker. Huvudvikten vid kollektiv-
huset är lagd på det organisaroriska stödet åt hushållen. Intill
huvudentrdn har man placerat en reception med heltidsanställd
personal vars uppgift är att ombesörja alla de angelägenheter som
husets _gäster önskar hjälp med. I anslutning tilt ieceptionen finns
det också en tvättbutik, en restaurang och ett sällskäpsrum.

- Här finns det alltså en del nytt, konstarerade arkitekt Sved-
berg. Men man behöver ju inte placera detta i varje hus, utan an-
ordningarna._ka1 förläggas centralt i etr bostadsområde med dag-
hem, centralkök och eventuellt en restaurang.

- Jag har bott i de två första kollektivhusen, både uran och
med. barn. Att jag flyttade från det vid John Ericssonsgatan be-
rydd.e på att lägenheterna var mycket små. I kollektivrhuset på
Gärdet var lägenheterna större. Läget på bostadsmarknaden mäd
9l stor brist på bostäder har gjort art folk tvingats bo kvar i kol-
le-ktivhuset långt sedan dess barnen vuxit upp -och familjens ser-
vicebehov starkt förändrats. Detta har bl. a. lett till att 'behovet
av daghem _inom kollektivhuset minskat och det talar ju också för
att man helst bör lägga daghemmet i en fristående byggnad. Sedan
hoppas man ju bara att läget ska bli sådant att folk ski kunna få
viss valf rihet när det gäller bostaden.

FTEXIBLA SERVICECENTRA AR MALET
I ett avslutande debattinlägg kom ARKITEKT INGRID JUSSILåter in på frågan om forskningen och de undersökningar som nu

läggs till .grund för byggalder och hävdade att det praktiskt tagetinte förekommer någon forskning rörande bostadskomplementän.I all forskning måste vi utgå från den familj som kommer atr
vara den vanligaste i morgon. Servicebehoven kan komma att väx-la och därför är det viktigt atr vi planerar alla de här bostads-
komplementen så flexibelt som möjligt.

- Till de konkreta_förslag som direktör Aronsson efterlyste villjag sä_ga att__det är alls inte säkert att en mortagningsceniral, ett
cenralkök eller vad det nu kan vara, ska placerai i anslutning till
daghemmet. Det är möjligt^ att busshållplatsen eller T-banestätio-
nen som man ju också måste passera är den större enhet som
mera lönar sig._ När det gäller daghemmen vill jag också där före-
språka större flexibilitet. Barnantalet växlar så staikt i ett bostads-
område.. I. nya bostadsområden dit företrädesvis unga familjer flyt-tar är behovet av daghem mycket stort, men redan efter några
år kan det avta. Här tror jag att en kombination, som hittills ald-rig orövats' vore det riktiga mellan daghemmet och småskolan.
Daghemmet, fritidshemmet och småskoian. Sedan måste också
ef tersträvas en f lexibilitet mellan barnstugans olika avdelningar,
lq att gränsdragningen mellan lekskola, daghem och fritidsh"emblir mindre skarp.

ALLT I BRANSCEN
(kvällsöppet)

Evas Fruktshop
LAGAPLAN 6 _ BAGARMOSSEN

Telefon 49 58 87

NYA SPECIALITEER VARJE VECKA

O. L:s
Ma nufa ktur

EMÄGATAN 29 - BAGARMOSSIIN
Tel. 48 03 47

BLOMMOR O BTNDERIER
Bagarmossens Blomsterhandel

Lagaplan, Johanncshov. T. 39 19 39,39 13 40

+
Gynna, Vi kainnors

a,nnonsorer

vinnare
ov VK:s kryss nr 7 blev Brito Johonsson,
Holmstod, Siv Hons6n, Stockholm, och
Evy Holmström, Sondviken.

JULKRYSSET vonns ov Evo Eriksson, Upp-
solo, Morio Lövli, Molmberget, och Elino
5öder, Lindome.

Damfrisör
Sune A

Linndgatan 41

Rollfeldt
Tel. 6197 23
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kryss 2-3
Lösningarna skall vara retlahtionen tillbanda t'öre den
15 maj. De tre t'ör.st tippnade rätta lösningarna belönas
med bokpriser.

qnrop till kusiner
Fortsättning t'rån sidan 9

- och såg en vacker pojke, född 1944.
Så bekant han verkade, jag tyckte att
jag alltid hade känt honom - och jag
spärrade upp ögonen inför hans ef'ter-
namn: det var sven,skt. En blond sturig
yngling som aldrig skulle hänge sig åt
något förrän han var övertygad, aldrig
låta en flicka besegra honom förrän
han var galen i henne. Fram till den dag
detta foto tagits hade ingenting hänt
honom som varit honom övermäktigt,
han var "sin egen". Men vilka resurser
för en djup lidelse, för ett stort ansvar
doldes inte i hans käkben. . .

Han hade aldrig bestämt sig för att
fara till Vietnam och kämpa mot kom-
munismen. Han brydde sig inte om po-
litik någonstans. Han hade skickats hit,
inslagen som ett paket med explosivt
innehåll för att förstöra "militära måI"

- skolor, sjukhus, broar - han satte
ingenting ifråga - han trodde att det
inte spelade någon roll vad han gjorde
så länge han tog det kallt. Han var
bara. 21. år. Han trodde att han hade
så mycket tid att slå ihjäl innan han
skulle låta livet få tag i honom på all-
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var, innan han skulle sdga ja eller nej . . .

Sakta började hans bild leva av harm
och ånger. En vic vrede steg upp från
bottnen av hans ögon. Och jag tyckte
att jag kunde höra honom viska: de lu-
rade mig i Pentagon! De lovade mig
ett snyggt jobb i Vietnam och en strå-
lande framti,d senare i Staterna. Och
här är j^g nu bor.tkastad som en
jordkoka.

Vänner, var och en har bara ett liv.
Så snart vi mist det är det borta. Det
kommer inte tillbaka. Sätt ett högre
värde på ent enda liv. Tänk efter vad
ni vill. Varför ska ni använda mån,ader
och år till att döda människor i Vie,t-
nam, människor som bara vill leva i
fred. Varför ska ni själva dö för Cao
Ky?

Varför skulle ni inte leva i stället,
börja leva på ett nytt sätt, hemma, i
kärlek?

r "lazy dog" som ordagrant betyder lat
hund är ett litet terrorvapen som ofta an-
vänds i Nordvietnam vid sidan om de sto-
ra bomberna. En lazy dog är en liten burk
som innehåller omkring 250 små hagel. När
denna "burk" exploderar sprids haglen med
våldsam kraft. Barn dör om de får en så-
dan kulsvärm i sig. Vuxna dör sällan -

men en man som fått en trettiofem hagel
i kroppen blir invalidiserad. Kulorna bor-
rar sig in och det kan vara hart när omöj-
ligt att avlägsna dem genom operation.
Den lazy dog som visades mig var en så-
dan som inte exploderat.
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lor.Kasenet:

en dag
Nu skall jag berätta om en helt
vanlig dag.

J.g satte trrig vid skrivmaski-
nen för att skriva ett kåseri just
tili denna tidning. E,fter två rader
började A:et hänga upp sig. Det
fastnade på valsen, och eftersom
man inte hejdar sig så lätt satt så
snart jag använde mig av A:et en
liten klunga typer fastkilade i
varandra. Detta var alltså ohåll-
bart. J"g ringde till cn bekant,
fick löfte om atr komma dit och
skriva på hennes maskin. Bussen
var denna drg f örsenad. Tjugo
minuters väntan, klockan snart
halv elva, hela förmiddagen till
spillo.

Naturligtvis hann j^g aldrig
skriva något kåseri. När jag kom
fram till stan var klockan redan
så mycket att det var dags för
lunch. Från lunchbaren gick jag
till posten, det kontor som i tio
års tid legat på en central och bra
gata. Det hade förstås flyttat. Jag
promenerade över gatan, gick åt
fel håll, vilket jag så småningom
upptäckte på gatunumren. Strun-
tade i posten. Ställde mig vid
busshållplatsen. Ingen buss kom.
Tog en spårvagn i stället. Äkte en
hållplam för långt. Köpte frukt i
en affä.r. Köpte kasse i en annan
eftersom jag glömt min egen på
en buss någon gång. Glömde en
vante, fick gå tillbaka till väsk-
af[.d.ren.

Kilar iväg till en annan post.
Går in fe{ dörr. Kommer tili pa-
ketavdelningen. Den andra avdel-
ningen har flyttat, bara ett kvar-
ter bort gudskelov. Betalar n'rina
riikningar. Lång kö. De inbuntadc
tidningarna som i.g vill skicka
till vänner i utlandet måste läm-
nas i en annan lucka. Ny kö. Nv
väntan.

Nu skall jag till bastun. Det är
tisdag. På vägen köper jag semlor.
Bastun brukar vara medicin eftcr
en sådan här velig dag. Men i bas-
tun har just i dag samlats en hel
skolklass glada, hojtande, skrikan-
d., tjoande och hoppande barn.
Dörrarna slår stup i ett. Kall luft
strömmar in. Vilda plask i bas-
sängen. Tjutande kurragömmalek
mellan hymerna. Flyr till turken.
Där är för varmr för små tyran-
ner. Antligen en stunds ro. Men
det ar fel på värmereglaget. Vi
håller på att ste,kas levande. Ut
igen. Under duschen. Halkar på
en tvålbit. Slår mig på armbågen.

Alla solljuslamporna är förstås
upptagna. Jag brukar ta kvarts-
lampa som ett billigare alternativ
till Kanarieöarna. Iag klär för-
bittrad på mig. Yllebyxor, klian-
de ylledamasker, vantar, mössa
med öronlappar. Det d.r 25 gra-
der kallt ute. Räknar ur der bästa
sättet atr bära kassen med frukt,
semlor i en kartong, handväska
samt en reseskrivmaskin som jag

lånat. Inte heller det bästa sättet

il,b,;l 
Men jag klarar mig nog till

Går förbi systemet. Kommer
ihåg att jag måste köpa vin. In i
lokalen. Kö. Men inte så lång. Två
flaskor Demi-sec, en flaska Car-
ciinale. Inga lyxvaror, tyvärr. Jag
klarar mig alldeles lagom fram till
bussen. Då är jag utmattad. Och
försenad. Barnen har kommit hem
från skolan. Jag vet hur det ser
ut hemma.

Slänger upp paketen på bagage-
hyllan. Stirrar ängsligt efter dem
då j^g långsamt pressas bakåt i
bussen. Till slut får vi ingen kon-
takt alls. Jag undrar oroligt hur
det skall gå när jag måste stiga av.
Efter en halvtimme vet jrg. J"g
måste knuf f a och gräla mig
fram till mina vinflaskor. F{emma
är barnen sura för a'(.t jag varit
borta för länge.

I stan skulle jag även ha uträt-
tat följande: köpt hamstermat till
hamstern, sand till kanarie{åglar-
rå, beställt sittplats till tåget,
köpt röda stövlar till äldsta dot-
tern, köpt grammofonskiva till
sonen, handlat skruvar till en
bokhylla.

Ja, detta var en helt vanlig dag.
Den var bara ovanlig såtillvida
som jag denna dag tagit ut en se-
mesterdag.

Kraka
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uåra barn och andras ungor...
Den humor som presteras av vå-
ra barn är som regel helt omed-
veten, men samtidigt den finaste
sortens humor. Vi har i några ti-
digare nummer publicerat barn-
historier som berättats oss och nu
vill vi gärna be läsekretsen med-
verka. Sänd in era festligaste
barnhistorier. Vi honorerar varje
infört biclrag med fem kronor.
Adressen är: Vi Kvinnor, Norr-

tunllsgatan 5, Stockholm Va.
Skriv "Våra barn och andras ung-
ar" på kuvertet.

Den här gången kommer en hi-
storia från Småland.

Det är Stefan som i lågstadiet
börjat att så smått inhämta kun-
skaper i samhällslära. Mamma,
som är en hårt arbetsbelastad pro-
vinsialläkare, vill en kväll kolla
upp läxläsningen. Det hand;lar

bl. a. om huvudnäringar och bi-
näringar och mamma vill gärna
veta om Stefan förstått vad som
menas med det ena och det andra.

- Jo, vi kan väl säja så här,
menar Stefan. - Du är ju dok-
tor här och då är väl det din hu-
vudnäring. Men sen har du ju mej
och för det får du ju barnbidrag.
Så då kan vi väl säja atr, jag ar
din binäring, eller hur. . .?



res
med
SKU
till
Leningrad
4 - 12 iuli
Tog helo fomiljen med pÖ en vecko till de vito nötternos
stod

1 dygns bötreso Stockholm-Leningrod
Inkvortering på hotell iLeningrod. Sight-seeing -
trevligo tröffor med representonter för Sovjetkvinnornos
kommitt6.

Anmöl er redon nu!

Pris c:o 425: - kronor

.*'**offi*ltliffi

Till SKV, Norrtullsgoton 5, Sthlm Vo

Jog onmöler mig hörmed till Leningrodreson fl

På reson medf öljer personer

Jog önskor ytterligore upplysningor fl

Adress:
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