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Upplev något nytt på semestern i ar

- res till soliga Bulgarien ocb unna
Er all den lyx, all den aahoppling
ocb all den semester Ni z;ill ba!

Vidare informationer:
BALKANTOURIST
Engelbrektsgatan 19 n.b., Stockholm O
Tel. 08/20 90 89

Arrangörer:
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Bohning han ske genom

alla auktoriserade resebyråer.

flödar

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 glatt och trevligt sällskaps-
liv? Besök även Sofia, landets vackra
huvudstad, eller någon annan plats,
där framtiden "konkurrerar" 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.

BULGARIEN
Völkommen till Sollqndef - ?ill

det gnistronde blåq Svorlq ho-

vef, de lofo, vormq sqndsträn-

derno till BULGARIEN, det

vänligo semeslerlondet!

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 artister, som underhåller gäs-

terna "natten lång" . . . där blommar
det bulgariska folklivet på tavernor
med sång och dans.
Den utomordentligt förmånliga tu-
ristvalutan gör det extra billigt att
semestra i Bulgarie och att till
exempel köpa keramik, bulgariska
mattor eller antikviteter från ett av
Europas anrikaste kulturländer.



den nya

människan
Sociolo Meddelonden frön Sociolstyrelsen,

Stockholm hor utgivit ett speciolnummer

"Bornstugekomponj", som rekommenderos

ollo med könning ov och intresse för fo-

miljefrögorno. Dör får mon löso om born-

stugekomponjen, som ströcker sig över he-

lo jorden för nörvoronde'
lnternotionello Arbetsorgonisotionen

ILO - hor med hjölp ov frögeformulör och

undersökningor klorlogt problemet i

vörldsformol. 27 ov 100 kvinnor ör "ekono-

miskt oktivo" i vörlden och ungeför en

tredjedel ov den totolo orbetsstyrkon i för-

vörvslivet består ov kvinnor, deros ontol ör

i stodigt vöxonde. Tendensen ör densom-

mo i utvecklingslönderno och i de ekono-

miskt mer ovoncerode lönderno,

I en del lönder ser mon med fögo entu-

siosm på denno utveckling och mon stöl-

ler sig ovvisonde mot kroven på oliko for-

mer för borntillsyn - vod vi med ett ord

kollor bornstugor. I ondro lönder gör mon

ollt för ott underlötto kvinnornos tilltröde
till orbetsplotserno och hor omfottonde

borntillsyn. Mon onför som exempel Sov-

jetunionen, Bulgorien, Ungern, Polen, Ju-

goslovien, fost det göller som vi vet ollo

socio listisko lö nder'

Men - söger ILO-roPPorten - vod mon

ön tycker så ör det ett foktum ott den eko-

nomisko utvecklingen för med si9 ott ollt

fler kvinnor med born engogeros i orbets-

livet, Om bornen inte sko foro illo ör det

nödvöndigt ott somhöllet tor hond om

borntillsynen på ett riktigt och föredömligt

sött.
Trots ott ontolet bornstugor ör i vöxonde

nöston iollo lönder röder somtidigt en

slcrionde brist på plotser överollt - precis

som hos oss. Endo undontoget ör de so-

ciolistisko lönderno, dör tillgången på

doghemsplotser ör god och dör det byggs

vidore för ott tillgodose ollo behov'

Vi kon sögo ott kvinnornq erövror or-

betsplotsen, vi skulle också kunno sögo ott

mönnen erövrot hemmen' Motlogning'

sömnod, konservering ollt det som förut

vor förbehållet kvinnorno ihemmen ten-

deror olltmer ott utföros industriellt' Den

konstgjordo grönsen mellon "kvinnligo"

och "monligo" sysselsöttningor blir ollt

suddigore. Hemsysslorno delos och bornen

blir olltmer vono vid ott ho böde en for

och mor tillhonds, nör de kommer hem'

Vi ör völ ollo rött nöjdo med denno

utveckling trots Ötskilligt gnissel i servicen

nu i storten' Vi, d' v. s. vi som ör mer eller

mindre berördo ov utvecklingen' Men hur

stå r det till o nno rs?

Skolböckerno vidhåller den troditionello

fomiljebilden med mommo vid spisen och

poppo med portfölj' I Stockholms-Tidning-

en 15 opril 1965 uttolor sig konsulent lng-

Britt Logerlöf, yrkesvögledore vid Arbets-

förmedlingen i Stockholm. Hon hjölper ele-

verno i sisto ring med deros yrkesvol' Det

hör inte till informotionsverksomheten ott

tolo om för eleverno ott det fortforonde

finns visso typiskt kvinnligo yrken, som ör

sömre betoldo just för ott det boro ör

kvinnor som söker sig dit, t, ex. receptorie

och smöskollörorYrket'
Vorför inte istöllet föreslö pojkor ott

söko in pö de områdeno och ge flickorno

ordentligo upplysningor om de teknisko yr-

keno? frögor ST.

- Mon ör så rödd för ott bli kvinno'

sokskvinno, söger konsulenten' (Helledu-

done då, söger vi')

TV skulle introducero "Den nyo kvin-

non", dör mon och hustru bytt plots jöm-

fört med den gomlo fomiljetypen' Men

exemplet vor fögo lyckot volt, den stockors

hemmomonnen skulle ocksö skrivo böcker,

vilket brukor betroktos som heltidsjobb on-

no rs.

I påsken kunde mon se en idiotsketch i

Antes Super show i TV-ruton med en

fjompig korl som skuttode ikring en ilsken

yrkeskvinno, tiggonde om en liten tjusig

ny vörkostym.

Att de boro ids! Att slentrionen ör så

seg ! E' P'

a; har

läst , ,.

en ledare i Dagens Nyheter (514 -65)

där Familjerättskommittdns förslag dis-

kuteras om att införa full arvsrätt för
utomäktenskapliga barn även efter fa-

dern och dennes släktingar enligt sam-

ma regler som för barn inom äktenskap'

"Kommittön t'öreslår att alla särbe-

stämmelser i ärvdabalken ont' utomäk-
tensk,apliga barn avskat't'as. Härom är

bara itt 
-säga 

att så bör ske oavsett bur

det går med kommittöns öariga t'örslag'"
"De sista resternd a'u de utomäkten-

skapliga barnens iuridiska särställning
måite avskat't'as t'ör att så' småningom

äaen den sociala ringaktningen skall

t'örsainna helt.

hl otståndare till ret'ormen är (bort-
sett t'rån bAga jurister ocb biskopar)

t'rämst en del t'äder till wtomäletensbap-

liga barn, sonl' f rwktar t'ö, sitt goda

,å*n, rylete ocb egendom. En grwPP så-

dana fäder) sotn kallar sig representan-

ter t'ör 'en diskriminerad sambällsgrupp',
har giz.,it sin syn på saken i en utt'örlig
inlaga. Ingen sball lörneka att dessa lä-
ders lott n'tånga gånger kan vara hård

t'rån eleonomisk synpwnkt. Men .arvsrät-'ten 
har här liten betydelse jämt'ört med

underhållsplikten.
I inlagan påpekas att t'öliden a1') aras-

rätten skulle bli att nxdnnen taingas ge

upplysning oln sitt utomäktensleapliga
b'ain' innin ban lean git'ta sig. Familie-
rättsbommittön löreslår sådan upplys-
ningsplikt. Det blir då stårare t'ör dessa

mäi^att git'ta sig, anser t'ört'attarna till
inlagan.'Mått, dartill noteringdr om de-

ras wä-barn ske i kyrkböckerna i deras

bemt'örsamling, äaentyras i stor ut-
sträckning deras rykte, ibland rent d't)

deras anställning, i synnerhet om de inte

bar hemort i en storstad" Vad dessa

män t'rwletar är att tvingas bära en liten
del az., den ogifta moderns saårigheter

om bennes 't'elsteg' slevallrar kyrk-
böckerna även om bon inte siälv vår-
dar barnet,

En arasdiskrimincring sont' är rotad i
urgamla moralt'ördomtr ?not s. h. oäbta

b 
- n skwlle alltså inte kwnna avslealt'as

dart'ar att libnande f ördomar ibland
skwlle drabba dessa barns t'äder."

Redan 1947 framförde Svenska kvin-
nors vänsterförbund till justitieminis-

tern synpunkter i linje med dem som

Familjerd:ttskommittdn nu föreslår' Vad

som llg till grund för SKV:s förslag den

gången, var den enkla sanningen att
;Äkt.trrk.p 

f tirgår, föräldraskap be-

står".



Afrika-afton med SARA IIDMAN:

om lag hade nål och tråd

skulle iag sy ihop det,, r

Den 26 mors onordnode Ärsto SKV-ovdelning en Afriko-ofton med Soro Lidmon. Kvöllen blev till
sitt innehåll och ur publiksynpunkt en fullstöndig succ6. Lokolen fylldes med folk - löngt över
det tillötno ontolet - och Soro Lidmon föngslode ollo med sitt enklo tol. Hon löste nögro ovsnitt
ur sin senoste romon "Med fem diomonter" och knöt dörtill reflexioner kring de problem som stör
iförgrunden för mönniskorno iromonen - och iAfriko idog. Sedon govs tillfölle till diskussion
och möngo possode pö ott frögo Soro Lidmon om förhöllondeno i Sydofriko. Storko inlögg gjor-
des om behovet ov en stotlig bojkott mot Verwoerd. Mötet beslutode ocksö ott understryko denno
mening i ett brev till regeringen.

Vi öterger hör ett ov de ovsnitt Soro Lidmon löste, Wochiro, huvudpersonen i romonen, hor rest
till Noirobi för ott tjöno ihop till de sex brudgetter hon erbjudit sig betolo för Womburo - flickon
hon ölskor. Ensomheten i cementskrubben och nötternos löngton blir honom övermöktig. Err dog
hömtor hon sin Womburo och sonen Thionoo,

Utan att \flachira sagt det förstod Vam-
bura att hon inte borde synas utanför shac-
ken och hon lärde sig rätna ut vilka tider
memsab inte kunde tänkas vara i köket
(och få syn på något som hände över går-
den) så att Vambura kunde smyga ut till
pissoaren och vattenkranen.

Vachira tog henne ut någon gång på ef-
termiddagen ett stycke från tjänarlängan
där det växte gräs och buskar och hon
kunde sitta på marken en stund. Han pe-
kade på Langata - visste hon att det virit
ett genomgångsläger för Mau-Mau-fångar
som sedan skickats på rehabilitering till Ma-
nyatt\ Lodwar och andra skräckorter. Hon
ville inte gå långt, inte höra nya namn.

Han upptäckte ett hål på sitt ena byx-
knä och blev het. 'Vambura! Har du sett
att jag har ett hål mitt över knät ... - Ja-
ha, det såg hon. - Vad tänker du göra åt
det, viskade han. FIon mindes ingenting
och sa: om jag hade nål och tråd skulle
jtg ry ihop det.

Hon var enkel och anspråksfull i sina
frågor. Var är Berget? Och han sa att om
man kom på ett visst ställe utanför stan
kunde man se en skymt av det fast det
tedde sig mindre än hemma. Däremot hade
han sett Kilimanjaro och hoppades att
vädret skulle bli så klart att också hon
fick se en flik av det. Dessa ansatser till
berg intresserade henne inte. Kere-Nyaga
det allsmäktiga som verkade mindre någon-
stans var inte BERGET. Eller: var är bäc-
ken? Har den några skyddande buskar vid
kröken så att man kan tvätta sig där?

Eftersom han inte kunde svara tillfreds-
ställande på så naturliga spörsmål avstod
hon från andra samtalsämnen. Stadskontu-
ren imponerade inte på henne. Han ploc-
kade några cederkvistar och de rensade
tänderna och spottade ut den friska syran,
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åtminstone en oundgänglig växt fanns här
fastän den inte kunde få sin fulla betydelse.
F{emma gjorde man ren munnen om mor-
gonen för Kere-Nyagas skull, för att vara
värd att hälsa Berget: Thai Thai Thai
- här gjorde man det bara för tändernas
skull. Det var ingenting att säga och sam-
tycka om, hon var uteslutande i sin hem-
längtan.

Att hon värjde sig mot alla de omstän-
digheter ur vilka han skulle miölka fram
brudpriset, de sex getterna. Denna värld
hade ändå sina goda sidor den också. Sam-
manhållningen mellan honom, trädgårds-
boyen och barnjungfrun - om han tänk-
te rätt efter var både aya och Kamau miss-
souri o.k. - det var han som varit stings-
lig och okamratlig. Vabura måste bli en
smula bekant med dem, få del av en mån-
vaka som kunde vara dräglig, inget get-
gille, men en harmlös trivsel.

När herrskapet åkt bort en kväll före-
slog han de skulle rosta sötpotatis och bju-
da Kamau och aya. Man kunde göra en eld
i gruset på köksgården, sötpotåtisen blev
bättre om man rullade den i aska innan
man rostade den.

Kikamba var likt kikuvu. der var mest
uttalet som skilde dem åt.' Lou var helt
oförståeligt och aya tog sig fram på en
blandning av engelska och kiswahili. Va-
chira översatte vad de sa för Vabura som
satt på tröskeln till hans skrubb med Thi-
ongg i faqn - i översättnins låter det nog
så likt folktankar det de ytrrar. främ-
lingar, men en väluppfostrad människa ska
vara på sin vakt i det längsta och breda
över barnet mot främlingsögon.

Aya började roa dem med att ställa sa-

\er på sitt huvud och gå omkring med
dem så som kvinnorna gjorde i hennes
hemtrakt uppe vid Victoriasjön. En buteli

full med vatten - upp och ned med kor-
ken mot hjässan - hon tågade runt med
styv nacke och framskjuten mage, hennes
ögonbryn gick upp och ned som drakarna
på en balansgång medan buteljen stod stil-
la. Hon hade ett sätt att gå så mäktigt
som om hon flyttade marken med sig.
Vambura såg på henne med motvillig be-
undran - det var väl hädiskt att bära så
där men vackert också. Om hon hade känt
henne skulle hon ha tävlat med henne om
vem som kunde bära tyngst, hon med rem-
men eller lou-kvinnan med bördan direkt
på huvudet.

Hon började berätta om Victoriasjön,
hur hon längtade efter vattnet och palmer-
na, hur hon kände sig som en flodhäst på
det torra här i Nairobi där det inte fanns
något hav. Vore det inte för Nel, det lilla
strutsdunet som ingen förstår utom gamla
aya. Hon lyssnade inåt huset men det var
tyst och hon återupptog lovprisningen av
sin hembygd.

Flodhästen är lat och ful och klumpig
på land, men i vattnet är han bra. Ni skul-
le se flodhästarna leka med varandra i vat-
tenbrynet när solen går ned, hur försiktiga
de där klumpedunsarna kan vara, hur nätt
de hugger efter varandra med sina fula käf-
tar.

Vachira krattade undan några kol, vän-
de en knotig potatis i askan, föste kolen
tillbaka och blåste glöd i den - den här
söta knölen skulle aya ha som tröst.

tVambura vågade en fråga som han över-
satte: Om en människa gick ned i det där
stora vattnet för att tvätta sig blev
hon uppäten då av flodhästen?

Aya sa att främlingar spred sådant för-
tal, bergsbor och stackare som dömde flod-
hästen efter utseendet. Aldrig att hon hört
folk påstå något sådant. Vore flodhästen



ensam herre i hemmasjön skulle hon för sin
del inte tveka att gå ned och tvätta sig.
Men det fanns ett annat kräk där som var
livsfarliet för människor. Bara någon flicka
som dei inte gick att tala förnuft med tog
sig ut i vattne-t. En vart tredie år sådär.

"Och 
f astän alla f lickor från det de är

små får veta om det hemska djuret och
hur det låter tänker hon inte på dessa

varninsar när han utvälier henne, ja, hon
slutar älld"l"t höra vad folk säger, hon bara
lyssnar efter dessa läten.

Hur låter det?
Som ett barn i vttersta nöd. Det kvider

och eråter och klagar. Min mor älskar mig
inte."Min mor hai kastat bort mig. Sjö-
skum får iag dricka istället fi;r moders-
miölk. Iae hå"ller på att drunkna. Kom och
fråls -is 

"ur dvn. 
-IYIam-a, 

mamma' förbar-
ma dig," iag, är så liten, jag fryser, rädda
mie. iäe 

'diunknar! Och 
.flickan 

har haft
t-ätnrkär, till skötebarn från det hon var
liten'och aldrig har hon hört ett barn gråta
så vackert. Hön går hemifrån och de små

enäller efter hennä och hon vänder sig om
äch hutar åt dem: var tvsta' stör mig inte,
vad tiuter ni för, snorvalpar! Hon springer
för ait slippa den vanliga olåten som le-
vantle uttgäi har för sig.' hon springer ned
till vattn;t och lyssnai och spanar efter
den där förädlade barnsorgen: låt mig inte
förgås... ingen älskar mig... jag drunknar
i dånna dv öm du inte kommer och lyfter
uoo mig .'. . Och hon ser ett litet huvud
gitbp" tfro och ned.ett stycke-från,strand,
i.i ä" rosennäver sticka upp. Hon blir otå-
ligare ju svagare brrngråten hörs ..- om
hätt bara ktrride simma, men mor lät hen-
ne aldrig lära sig simma utan skrämde hen-
ne med"amtagoi när hon var barn. Så hon
hatar sin moi och alla snorvalpar på land
i d.tttta stund! Kommer flytande en stock'
srov och bred med skrovligheter som hen-
åes fot kan få fäste på. Den är inte det
nrinsta slippris. Den kan hon gå på' En
ljus skalbagg" på vardera sidan av stocken
öoorrm täc"k"vinearna och det knappa livs-
tecknet gör stolken ännu stadigare. Stoc-
kens stillhet är det enda hon kan ty sig till
i sin åneest att inte hinna fram till barnet
io- krnid.r allt svagare. Deuna stock! Så

snart hon ställt sig- tillrätta styr den ut
,o- .r, kanot, den ityr själv efter barngrå-
1""- St ttbaggarna sitter 

'kvar i fören och
blinkar -"å"iä.kningarna utan fruktan för

"it 
a.ttu stora vattei kunde tränga in och

tkud" flyqvingarna. De driver längre och
längre, 

-bärngiåtet lockar så nära strax
f ramför men barnet är ingenstans att se'

O.h r"kt" förändras lätet till ett fnissande
skratt som inte är märkvärdigare än när en

snorvalp på land hittat på ett rackarty.g
för att'reia stora syster. Det är så obetyd-
liet i sin elakhet ati hon vänder sig om för

"t? 
na i land och låta bytingen smaka på

riset] Och får se hur långt ut till havs hon
kommit. Flickan vrålar i högan sky och
den stadiga stocken vänder upp buken'
ö." et slTpprig, den är ingenting att stå

oå o.h för^ övr'igt vet hon inte längre vad
iom är upp och"ned. Allt det stilla är för-
vandlat tili keft, inga sågblad kan mäta sig

i hemskhet med desia tänder. I en munsbit
förs hon ned genom skum och slem,. ned
i en håla på hävets botten. Här ska du se

mitt skaffäri på hundra flick-as 9äg9r hrar-r

ä.h tpyt in henne i sitt stinkande förråd'

Vidundret glider fram med sina omut-
lisa öson, det- tiänar ingenting till att be

in"för äen blicken. Deras behag är mitt liv,
säger han och hugger till sig - ett runt
fliikarsel från en, eli f,'tllmoger bröst från
en annan. Den som kan konsten att sam-
manställa ett trevligt skrovmål tar inte alla
tillbehör från en öch samma, käkar han,
ärlie i varie tand. De vanställda asen tju-
t.t äu smärta och skam, med skelettfingrar
försöker de skyla såren efter det bortslitna
köttet. Där sitter en på bara svanskotan,

hon kan aldrig resa sig mer. men svär och
bedyrar: jag fiar allt mitt kvar, mig har
han inte tOrt. tvt.n se på henne som är ska-
lad in på benen, t" på den som mist hela
masen. 

' se på henne 
^ längst in, den första

roti fi.k hjärnan urdruiken. Så pekar de

lemlästade 
-på 

varandra i ett vanvettigt
hopp att få- dö i elömska. Vidundret sim-

-"r'upp till ytan igen för att fylla på lag-
ret, oih de odödliggiorda hör hur gosse-
gråten åter böriar ljuda medan de försöker
ömcås i kyla och tråkighet. Jag för min
del"simmade hit av fri vilja, iag visste vad
jag gav mig in på, skryter en. Jag har ett
barn, ett verkligt barn, säger en annan'
stackars ni som aldrig ska få ett barn utan
bara vänta på att bii avätna. Först måste
man ruttna annars smakar man inte, säger

en tredie. Dis kommer han att skona ett
par är,' säger- någon till den nYd, så du
hinner bli lagom skämd.

Aya satt tyst ett ögonblick. Utelampan
ormttfö. köksdörren såg strängt på potatis-
ätarna, ingen hade lovat dem att ha den
tänd. Längre bort var månen, den lynniga,
man visstä aldrig säkert när den var vän
eller fiende. Den-lilla gruppen slöt sig när-
mare varandra och glöden. Vachira tog ut
den särskilda potatisen, blåste -på den, flyt-
tade den från hand till hand för hettans
skull och gav dem åt aya.

E r o k oin a n o! Hon flagade av den
och månen sprack fram under sotet. De
rös till åt den häftiga vitheten.

tWambura lämnade- sin tröskel och kom
frarn till glödhögen. Vad sa den nya flic-
kan? frågade hon.

I'Ion å: Jag är säker På att det är ett
gossebarn i 

-yitersta nöd, sa hon och alla
äe instängda'asen skrattade åt henne.

Aya krraprade i sig det mföliga potatis-
köttät. Sådan är han. Om inte han vore
skulle vi alla kunna bada i Victoriasjön.
För det säger iag er - flodhästen han äter
inte folk. Inte-flickor ens. Han är verkligt
bra, fastän han är så ful i mun.

De fick varsin sötpotatis. De mumsade
och hummade och gläddes åt att sitta på

det torra med en skinbart farlig månkoka
i näven, oförförda och dödliga.

Ias vet också nåt ruskigt, sa Kamau som

""i 
ia blve i daeslius. och det handlar om

min farfir"och elr sanning ska jag be att få
tala om. På tjugotalet vir det. Och farfar
var en tjånaie 

-hos en muthungu av den
samla tott.tt med solhfälm och ridpiska
öch stövlar och boyar i myckenhet. En
muthungo var då nåt hemskt så det fattar
insen i dae.

ta det Tugnt, sa tVachira, Ni -wakamba
kom lindrigi undan säkerhetspolisen som
häriade hoi oss för ett Par år sen.

Det kallnade ett ögonblick kring n i w a-

kamba och oss, Kamau teg- Vachira
krafsade fram en extra sötpotatis ur askan

och gav den åt Kamau.
Hur var det nu med farfar, sa du?

Kamau godtog den möriiga -avbönen och
vidhöll ati dei varit en ärke-muthungo
som farfar tiånat hos. Alla fick smaka hans
piska of ta, .rto- boss-boyen som var fet
och tiallade för bwana så snart någon gior-
de dei minsta fel. En gång hade en av Ka-
maus farmödrar varit på besök och de var
i shacken och bwana röpade på farfar. Och
i vanliea fall kom iu en tiänare på ögon-
blicketJ men den hår gången dröide farfar
litet och bwana blev uisinnig och kom och

I:ortsättning På sidan 26



FRED UIETNAM

"Alltsedon den 6 oug. 1945 hor vorje mön-
nisko som kon och vill tönko vetot ott krig
hotor vört slökte med förintelse, Tjugo ör
senore fortsötter vi mönniskor ott föro
lokolo krig och bereder oss för vörldskrig.
Sommonlogt offror vi med eller mot vör
viljo vorje dog 1 miljord 600 miljoner
röknot i svensko kronor för ott möjliggöro
vör undergöng.

Hur ör detto vonsinne möjligt?
Det ör möjligt dörför ott ledonde per-

sonligheter pö bödo sidor om vörldens
ösiktsgröns onser - eller i vorje foll över-
tygor folkens flertol om - ott det somhölls-
system de gillor kon skyddos genom krigs-
hot, genom terrorbolons. Denno vonsinni-
go tonke för ett sken ov klokhet genom ol-
lo lönders hövdvunno, möktigo militör-
vösen.

Vi som i dog protesteror mot krig och i

synnerhet mot det nu pögående grymmo
kriget i Sydöstosien efterlyser förgöves ett
fredsmoskineri ov sommo röckvidd som
krigsmoskineriet. Till vorje militörropport
skulle fogos en påminnelse om ott kriqet
ör vörldens fiende nr 1 och måste ovskof-
fos.

Som det nu ör gör vi enskildo mönniskor
spriddo fromstötor nör vi orkor. Just nu
går en protestvög över vörlden mot kriget
i Vietnom som pögött sedon 25 år. Det
börjode 1940 med joponernos ongrepp.
Nyss hor McNomoro sogt ott det kon dro
ut i 10-20 ör, Detto krig kostor nu För-
ento Stoterno 7,5 miljoner om dogen rök-
not i svensko kronor och 1'100 dödo per
år. Redon för ett år sen skrev Wolter Lipp-
monn ott regeringen i Soigon sonnolikt

I somverkon mellon Svensko kvinnors vönsterförbund, Svenskq Fredskommit-
t6n, Komponjen mot otomvopen och Clort6 genomfördes i Stockholm den 13
opril på kvöllen ett fockeltåg för fred i Vietnom.

C:o 400 personer vondrode genom Stockholms centrolo delor from till
Kungströdgården dör monifestotionen ovslutodes med ett möte. SKV:s he-
dersordföronde Andreo Andreen - oförbrönnelig i sin fredsoktivitet - höll
ett kort tol som vi hör återger.

hode stöd ov endost 30 procent ov
befolkningen i Sydvietnom och behörsko-
de endost en fjördedel ov dess territorium.

Vilko fruktonsvördo lidonden hor inte
denno kvortsekellöngo komp för notionellt
oberoende inneburit för Sydöstosiens folk
och nu frömst för Sydvietnom. Av ollo jor-
dens folkslog ör konske Sydöstosiens de
bösto. Arbetssommo, töligo, toppro, vock-
ro ott se på och med en otrolig förmågo
ott uthördo. Inte minst kvinnorno, Att be-
folkningen överlever beror delvis pö det
völdigo system ov underjordisko hölor och
göngor som kon grövos idesso lönders
mork, Ett skyddsrum under vorje hyddo
med reservutgöng, skyddsrum under ris-
fölten sö ott mon kon gömmo sig nör
flygplon nolkos. Under de sisto åren hor
civilbefolkningen ongripits med de grym-
moste medel: kemisko stridsmedel för ott
ödelöggo skörden, fosfor- och nopolbom-
ber, nu senost gosonfoll.

Vi hor somlots hör i kvöll för ott gemen-
somt förkloro ott det möste bli slut pö
kriget i Vietnom n u och inte om tio år."

Vidore ontogs ett protestuttolonde som
dogen dörpö överlömnodes till omerikons-
ko ombossoden ov en delegotion som vol-
des vid mötet.

statsministern uppuaktad
På initiativ av med. dr Andrea An-
dreen, författaren Per Anders Fogel-
ström, fru Inga Beskow, lektor Stig Ja-
kobsson och redaktör Bertil Svahn-
ström har ett upprop utsänts som nu
undertecknats av drygt hundratalet per-
soner.

"Kriget i Vietnam bar antagit en t'ör
världst'reden hotande karaktär", he,ter
det i uppropet. "Det bet'inner sig nu i
en ödesdiger ut'ueckling som steg t'ör steg
riskerar att leda till en aärldsbrand om

t'reden ej återställes ocb Vietnams t'olk
t'år möjlighet att i t'rihet och utan yttre
inblandning bestämma i sina egna, ange-
Iägenheter."

6

"Det måste snardst bli ett slut på kri-
get i Vietnam, så att dess t'öljdverkning-
ar kan begränsas. Vad som sker där an-
går även oss. Vi kan inte stå likgiltiga."

"Undertecbnade hemställer till rege-
ringen att genonx vår delegation i FN
ocb på dnnat sätt vidtaga abtiva åtgär-
der för att stödja sträaandena dtt sk.apa

t'red i Sydöstasien, rädda det vietname-
siska folhet t'rån brigets t'örödelse, från
bomber, napalm och gas sd.m.t därmed
bidra till att avlägsna de bot orn ett
tredje aärldskrig som kriget i Sydost-
asien wtgör."

Bland undertecknarna märks förfat-
tarna Svante Foerster, Artur Lundkvist,

Maria Vine, E,rik Aslund, Stig Carlson,
Tore Zetterholm, Ann Margret Dahl-
quist-Ljungberg, J"n Fridegård, Signe
Höjer och Eric Lundqvist, konstnärer-
na Vera Nilsson, Siri Derkert och Mol-
lie Faustman, professorerna Anders
\Wedberg, Bror Marglund, Gunnar
Inghe, Harald Ofstad, Bror Hjort och
Gunnar Beskow, riksdagsledamöterna
Ingrid Segerstedt-Wiberg, Helge Lind-
ström, Tekla Torbrink, Einar Rimmer-
fors och Lage Swedberg, redaktörerna
Barbro Alving, Hans Flaste, Arvid
Svärd, Karl Olov Nordelius och Alma
Braathen, skådespelarna Anders Ek och
Naima Wifstrand. f. lektor Emilia Fo-



Mrs Alice Herz
Den 16 mars gav mrs Alice Herz, en av
'tU(/SP-kvinnorna i Detroit, uttryck för sin
desperata protest mot fasorna i Vietnam
g"tto- sin^ egen fasansfulla handling. Mrs
Herz antände sig siälv i ett gathörn för att
på detta av många buddister använda sätt
att gå i döden dra uppmärksamheten till
Vietnam.

Alice Herz var känd bland sina mårrga

"änner som en hänvigen arbetare för fred
och frihet. Hon hade kommit som flykting
till USA från Hitlers Tyskland. Under sina

år i Amerika - ett land som hon älska-
de - hade hon vigt sitt liv åt strävandena
att förhindra att det som hände under Hit-
lertiden aldrig skulle återupprepas.

Varje ny bombräd i Vietnam, varje ny
skändlighet som inträffade i Alabama, åter-
uppvächte det andra världskrigets hela tra-
gedi för henne. Flennes känsla av missräk-
ning ökade när president Johnson, vars val
hon hade välkomnat som ett steg mot fred,
valde att intensifiera kriget i Vietnam.

Dr Henry Hitt Crane, välkänd meto-
distpräst, och sedan lång tid en god vän
till mrs Herz, sade:

"Det har sagts att en så stor kärlek hyser
ingen människa att hon skulle kunna ge sitt
liv för en annan. Mrs Herz var så djupt be-
drövad över det nästan allmänna använ"
dandet av våld och hat för att utså mänsk-
ligt lidande att hon i en överdriven åtbörtl
sökte öva påtryckning på världen."

Efter ett kristillstånd, som varade tio da-
gar, avled mrs Alice Herz den 26 mars.

gelklou Norlind, f . rektor I-Ionorrne
Hermelin Grönbech, rektor E,reno Ka-
simir, med. dr Axel Höjer och för-
bundsordförande John S. Thore.

En delegation bestående av Andrea
Andreen, Stig Jakobsson och Bertil
Svahnström uppvaktade statsminister
Erlander den 14 april och överlämnade
uttalandet och alla namnunderskrifter
i original.

Statsministern mottog uttalandet med
positivt intresse, vilket är en uppmunt-
ran atr ge ytterligare uttryck för den
starka opinion som finns här i landet i
vietnamfrågan. Namninsamlingen fort-
sätter. Vi kvinnors läsare kan stödja den
fortsatta aktionen genom att fylla i vid-
stående talong och sända den rill Re-
daktör Bertil Svahnström, Jungfruga-
tan 30. Stockholm O.

RUT ÄDLER'

Vill inte levo löngre

ör det nån ide?

modet slut

9lödjen gömt sig

trosor och vonmokt

hopplöshets gråo töcke

brer sig

troshonkor, önnu born

fromslöpode, bokbundno

dolk, blixtronde, foso

i bornoögon

tolo, onnots

Det finns bilder i LIFE

togno ov dom siölvo

rödgivorno

dom skryter med det:

se direktfoton

frön kriget i Vietnom.

Fången, pojke, slöpos under vottnet

tills hqn tolor......
hon kqn inte tolo

dö kon hon iu olltid

tigonde pojkorno

torterode troshonkorno

kvinnorno, spödbornen

segrode över supermokten

sö den vqr olldeles tvungen

to till bombrqider

över ett lond till

som inte kunde låto bli

longo om notten ett bröd

ett gevär över 17:e breddgroden

djugeltrödens skuggor

ljudlöso longode vidore

Vill völ levo lite till
öndå, för deros skull

som dog så enkelt

sjölvfollet

för ott de visste

mer ön tusen lördo -
ollt som skulle vetos

i detto endo ögonblick.

Vietncrm

Till redaktör Bertil Svahnström, Jungfrugatan 30' Stockholm O.

Undertecknadle instämmer härmed i det uttalande som den 14 april överlämnades

till Statsminister Erlander och vari det kräves att den svenska regeringen skall vid-
taga aktiva åtgärder för att stödja srävandena att skapa f,red i Sydöstasien.

namn titel



internationell

lekskola

i Wennergren Genter

leker sig till ord n ingba rnen

Bornuppfostron ör ett populört diskussions-
ömne i vöro dogor. Inte uton skö1. Med
tonke på hur ungdomen olltmer kommer
i blickpunkten genom ovvikonde beteende,
kriminolitet och promiskuitet. Mångo - vi

sko hör stöllo oss helt neutrolo - onser ott
den form ov uppfostron som ungdomen
fött vorit feloktig. Andro åter hövdor mot-
sotsen. Sjölvfollet får vi hör heller inte
bortse från miljöfoktorns betydelse.

Men vod sögs om ott låto bornen I e k o

sig till ordning och röttönkonde? Principen
som sådon kollos Montessorimetoden och

hor foktiskt proktiserots i Stockholm i ett
por års tid. I nog sö internotionellt som-
monhong. Nömligen hos ollo de ungo fo-
miljer som ör knutno till Wennergren-Cen-
ter och som kommer från skildo lönder.
Mångo ov de ungo poren hor born u n -

d e r skolöldern och dörför hor mon vid
WG-center ordnot en lekskolo uppbyggd
efter Montessorimetoden. Ett foktum som

tycks ho undgått större delen ov den svens-

ko pressen. Fost initiotivet som sådont ör
nog så tönkvört . . .

Lekskolon surror ov engelsko glosor.
Tonken förs osökt in på ett önskedröm-
mens FN i miniotyr nör mon ser de små
från skildo vörldsdelor somsos med vor-
onn. Forskorcentrumets lekskolo betyder
mycket för ollos trivsel. Föröldrorno
kon mer koncentrerot ögno sig åt sino be-
tydelsef ullo studier i den fosto förviss-
ningen ott deros born ör i tryggo hönder.

Vod ör dö "Montessorimetoden"? Att
helt redogöro för den skulle stöllo sig för
utrymmeskrövonde men dess skopore ör
den itoliensko lökoren och pedogogen
Morio Montessori. Hennes teorier
vöckte på sin tid oerhörd uppmörksomhet.
Hon föddes i Chiorovolle år 1870 och blev
år 1896 ltoliens försto, kvinnligo doktor.
Efter sin exomen sökte hon sig till born-
psykiotrisko kliniken vid ett ov Roms störs-
to sjukhus. Efter ett por år fortsotte hon
till Poris för ott studero den fronske löko-
ren Seguis pedogogisko metoder. En

trosviss kvinno vor hon Morio Montessori.
Söker på det inneboende godo hos mön.
niskon. Och sörskilt hos bornen.

Hon omsotte sino kunskoper i proktiken
vid "Scoolo Mogistrole Ortorencio" i Rom.
(Dör hon öven utbildode lörore som se-

nore skulle underviso mindre begåvode
born.) Bornpsykologi och pedogogik hode
nu helt fångot Montessoris intresse och för
ott ytterligore beriko sino kunskoper fort-
sotte hon med studier i hygien och tog
öven en fil. dr. i pedogogisk ontropologi.

Ar 1906 börjode Morio Montessori ut-
formo en undervisningsmetod för normolt
begövode born i förskoleåldern vid ett
doghem i Roms fottigkvorter. Hon studerq-
de bornens beteende och börjode proktise-
ro metoder som dö onsögs revolutioneron-

Löro sig höllo votten från ett kärl till ett
onnot uton ott för mycket homnor bredvid
ör ingen konst boro mon ör försiktig, så
det så...

reportage:
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de. Exempelvis löt hon tilllverko storo
sondpoppersbokstöver klistrode på tröski-
vor för lösövningor. Hon kunde omgöende
konstotero ott bornens inlöronde ov bok-
stöverno gick löttore genom ott de f ick
hjölpo till med hondens storo rörelse som-
tidigt som de ljudode!

Morio Montessori kom så smöningom
till Nederlönderno dör myndigheterno blev
så imponerode ott de löt uppföro doghem
efter hennes direktiv,

Morio Montessori fonn öven i mot-
sots till vod möngo tror - ott born tyc-
ker om ordning. Följonde egenskoper.
onsög hon voro koroktöristisko för vorje
friskt och normolt born:

Sinne för ordning och orbetsglödje

Sponton koncentrotionsförmögo

Verklighetssinne

Förmögo orbeto tyst och sjölvstöndigt

Somorbetsförmögo

Bolonserot ögonderöttsinne

Initiotiv och intresserikedom

Förmågo till lydnod

Frivillig sjölvdisciplin och hönsynsfullhet.

En viktig regel enligt Morio Montessori
vor ott bornen skulle fö löro sig soker och
ting u t o n påskyndning. Efter denno kon-
centrerode redogörelse för denno mörk-
ligo kvinno bör vi tillöggo ott hennes me-
toder i dog proktiseros i södono skolor -
med studentexomensrött - som finns i ex.
empelvis Hoog, Rottedom, Utrecht, Ams-
terdom med flero stöder. 82 ör gommol
ovled Morio Montessori i Nederlönderno.
I det lond som mest uppskottot hennes
löror.

I ultromoderno Wennergren-Center vid
Norrtull i Stockholm onvönds nu olltsö
Montessorimetoden. Föreståndorinno i lek-
skolon ör fru Borboro Kjellberg
och hon ör enbort positiv:

- Bornens lek gör helt ut på ott löro
sej ordning och höndighet. Och ollo lek-
soker ör onpossode ott voro till vögled-
ning. Vi hor exempelvis decimolindelode
stovor, storo sifferplottor, byggklotsor för
uppövning ov konstruktionsfontosin, en li-
ten elektrisk spis med ugn för bokning.

Ordning ör regel nummer ett vid WG-
centers lekskolo. Men på ett sött som gör
ott det inte blir tråkigt för bornen. De le-
ker sig till den ! Allt enligt Montessoris
regler.

- Det ör fel ott tro ott born inte tyc-
ker om ordning. Tvörtom. Men de möste
på rött sött löro sej förstå ordningens be-
tydelse. D e t kon de inte löro sig sjölvo.

Vi kon notero nögro fokto från denno
lekskolo som hör till de mer speciello i

londet:

O Bornen putsor sjölvo sino skor på be-
stömd plots i lokolen.

O De diskor sino egno glos efter soft-
drickning,

o De bör tillboko de leksoker de onvönt
till sin plots innon de börjor leko med
en ny.

Och - - det förunderligo ör ott småtting-
orno gör det med glödje. Pö lek . . . Men
de hor hjölp. För ott veto vilken troso som

sko onvöndos ott torko ov bord med, ott
torko glos, ott putso skor, etc, sö hor somt-
ligo oliko förger och storlekor.

Hur sko vi då summero erforenheterno
frön WG-centers lekskolo? De ov oss som
ör föröldror vet med oss ott vi konske dö
och dö tillgriper tjot. (Om inte ogo.)

Slutfocit borde völ bli ott det foktiskt
g å r ott få de smö till ordning uton tjot.
En uppfostringsmetod som inte ör rolig
vorken för föröldrorno eller bornen.

gör det frcmöt
for kvinnornc?
Hor det gött fromöt i min livstid? Det
möste mon völ sögo, Redon tidigore
under 1800-tolet hode vi fått orvsrött,
myndighet, rött ott drivo hondel i viss

mön. Folkskolorno vor öppno för flic-
kor från börjon. Universiteten öppno-
des omkring 1870, en del lörortjönster
fick vi beklödo osv. Nu hor vi formell
rött till ollo tjönster och yrken, liko
lön ör genomförd i viss utströckning och
pö morsch över helo föltet. Sedon 1921

hor vi röstrött och volborhet. Men
monssomhöllet ör fortforonde vår livs-
form. Skottelogstiftningen ör en block
om foten för kvinnor. Volfriheten ör
storkt beskuren genom bristen på born-
stugor ov oliko slog. Fortforonde ör
vårt somhöllsinflytonde mycket under-
utvecklot. Detto ör numero den störsto
bristen, fögo beoktod öven ov kvin-
norno sjölvo.

Det 'finns roponde röster. I Sverige
hor vi hoft Elin Wögner med sin Vöc-
korklocko. I Norge finns Morgrete
Bonnevie, som just gett ut en bok med
titeln "Fro likestilling til undertrykkelse"
(Dreyers Förlog, Oslo). Bödo desso
kvinnor hor velot vöcko vört mod och
öko vör onsvorskönslo genom ott peko
på de kulturer i gången tid då kvin-
norno vorit de ledonde i somhöllet.
Och vi minns Elin Wögners ord om ott
ideolet ör en vörld fromsprungen ur

somorbete mellon mön och kvin-

nor.

Mycket tolor för ott kvinnor nu trött-
not pö ott voro outsiders som stöndigt
protesteror eller ber vi vill sjölvo
voro med om ott bestömmo. Den gom.
Io porollen 50/50 hor blivit populör.

Det mörkte jog förro våren nör kvin-

nor frön NATO-lönderno möttes i Hoog
för ott protestero mot den multiloterolo
körnvopenstyrkon. Sommo upprorsondo
mot monssomhöllet låg bokom Kerstin
An6rs ord höromdogen: "En grupp
mön, som behondlodes pö sommo sött
som kvinnor i stort sett behondlos i

nöringslivet i dog, skulle snobbt viso
symptom pö neuros och bli ett oros-
moment böde på orbetsplotsen och i

so m hö llet".
Den ungo kvinnogenerotionen ger

mig hopp. Möngo ov dem ör bereddo
ott to onsvor. Pö ett tög höromdogen
sott jog bredvid en ung mommo som

behondlode sin dotter pö 1-2 ör med
föredömli9t lugn och oldrig svikonde
tölomod med f int resultot och uton
skymt ov köxonde. En onnon dog sott
joo bredvid en mölmedvetet studeronde
formoceut och efter tögbyte homnode
jog pö sommo bönk som tvö flickor
f rön en folkhögskolo, intelligento och
intresserode. Dogen efter steg jog upp
pö en överfylld spårvogn och fick stö
bredvid den kvinnligo konduktören.
Först föste jog mig vid hennes blondo
höstsvons som sög lustig ut under
uniformsmösson. Så mörkte jog ott
hon löste en bok vilket ör rött ovon-
ligt i det orbetet. Jog undrode hur hon
skulle kloro sig.Men nör vi nörmode
oss nösto hållplots steg hon upp, lode
boken bokom sig pö sötet och skötte
sig perfekt. Somtidigt blev det en sitt-
plots ledig för mig och nör jog gick
förbi kunde jog inte motstå ott se efter
vod hon löste. Det vor en gommol bok:
"Ned med vopnen" ov Bertho von Sutt-
ner. En sön bro bok ni löser so jog och
vi log mot vorondro.

Andreo Andreen



konstnärshustru

eller
'konstnärinna?

Kvinnligo konstnörer på oliko områden hor qlltid fått kömpo hårt,
söger förfottorinnon Morgit Polmoer i denno ortikel.
Hur mångo konsfnörsbegåvningor hor genom tiderno förtvinot
mellon spis och diskbönk? Den frågon kon völ ingen besvoro' men

det vore intressont ott veto hur de hör problemen tocklos
i yngre konstnörsgenerotioner. Vi völkomnor ollo bidrog på temqt
konstnörshustru och/eller konstnörinno.

och väl hängda verk, så vände han sig
plötsligt om och utlät sig:- 

- Varför talas det aldrig om konstnärs-
hustrurna? Och vad vore konstnärerna
utan dom? Det är iu i alla fall dom, som
bär opp det hela, hittar på utvägar, ofta
klarar kontakterna med publiken och står
för försäljningen, ibland som här hänger
hela utställningen. Som sagt: vad vore vi
konstnärer utan våra hustrur?

Det var vackert sagt, men istället för
att torka en tår i ögonvrån log jag ett
litet skevt leende:

- Du har så rätt. Konstnärerna har det
bra, dom har sina hustrur. Men vad har
dom gifta konstnärinnorna? Eller förfat-
tarinnorna? Eller andra kvinnliga konst-
utövare med man och barn? Dom är hust-
rur siälva dom, vilket av många betraktas
som ett heltidsjobb, dessutom ska dom för-
söka hinna med att utöva sin konst. Och
det är ju inte bara frågan om tid utan ock-
så om avskildhet, om möflighet att koncen-
trera sig på arbetet. Jag menar _det_konst-
närliga afbetet - det andra, det husliga,
ser ntg till att clet får sin koncentration.

Jag kunde fortsatt i det oändliga, men
konstnären hade redan ilat vidare till en
presumptiv kund, så jag tvärtystnade.

Att tro på mannens genialitet
Men invärtes fortsatte i^S monologen.

Och vad den till sist hakade sig fast vid
var frågan om genialiteten. En konstnärs-
hustrus-viktigaste uppgift är trots allt inte
matlagning och städning och förvärvsar-
bete utan att tro på mannens ge-
n i a I i t e t. Alla andrä må svikta och tviv-
la, barc inte hon gör det. Föreställ er att
hon skulle säga: iaia, Kalle, drr är en hygg-
lie karl och än ikaplig målare, men något
eäni är du vid Gud inte. Föreställ er detta
a och då kan ni också föreställa er det

Den, som skriver detta, fastnade redan på

andra ordet, en dålig början. Skulle man
förena de båda begreppen med ordet o c h
eller med ordet e ll e r? Det senare, e I I e r,
antyder en motsättning i stil med det vi
så fänse dragits med i- förhållandet yrkes-
kvinnör-husÅödrar och som nu äntligen
är i färd med att försvinna ur sinnevärl-
den. De flesta yrkeskvinnor år nämligen
även husmödrar, och alltflera husmödrar
är i färd med att övergå till yrkeskvinno-
status av olika orsaker.

Nå, men o c h då? Detta koordinerade
ord förutsätter en fredlig samexistens' som
tvvärr inealunda alltid är förhanden. Bäst
vbre alltsä att sätta eller/och, vilket onek-
ligen skulle antyda en viss begreppsför-
virring. Och detta inte r.rtan skäI.

I första hand konstnärinna eller . . .
Ty begreppsförvirring råder det på om-

rådet. Är den berömda pianovirtuosen' som
gift sig med den berömde filmregissören, i
första -hand konstnärinna eller konstnärs-
hustru? Hur förhåller det sig med skulp-
trisen, som gift sig med trubaduren? Eller,
för att ta ett exempel, som redan tillhör
konsthistorien och d-ärför kan nämnas vid
namn, hur var det med Isaac Griinewald
och Sigrid Hjertdn, för a_tt-nu inte.nämna
hustru nr 2, Märta, också konstnärinna?

Ett svar ligger nära till hands: beröm-
melsen får avföra. Men där berömmelsen
aldris blir vaii den borde vara, dvs. där
hushäll, barnavård, pyssel kring maken-
konstnären tagit så mycket krafter i an-
soråk att de aldrig räckt till den stora pre-
s^tationen? Och, vemodigast av allt, när
det äntligen böriat lätta finns kanske var-
ken handlaget eller visionen kvar. Konst-
närshustrunlkonstnärinnan står där hon
stod för tjugu, tretti år sedan, medan hen-
nes make konstnären hunnit bygga upp en
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solid position och kanske även är mogen
för en ny konstnärshustru.

Naturligtvis finns det de, som lyc\ats
lösa problimet, säkert med hjälp av en för-
ståcnde man, kanske kamrat från Konst-
fack eller Akademin. Naturligtvis finns det
andra som brutit sig loss och gått sin -egen
väg som en Georges Sand ellel Colette.
(Viiken iu dock ef sjiilv tog initiativet till
ikilsmässarr!) Och naturligtvis finns det de,
som visligen aktat sig för att lagvigas utan
föredragii frihet i erotiken likaväl som i
konsten-, även om den resulterat i avkom-
ma. Vilken för visso uppfostrats med kär-
lek - om än ibland utin snrör, trnder hår-
da villkor.

Livsuppgift att vara konstnärshustru
Nå, men alla konstnärshustrur är iu inte

konstnärinnor - även om många av dem
i all tysthet bär på en inkapslad konstnärs-
dröm.'För flertalet är väl-just livsuppgif-
ten att vara konstnärshustru, dvs. att hel-
hiärtat ägna sig åt att hjälpa mannen i
häns livsverk. (Kvinnans kärlek och man-
nens verk - populärt sekelskiftespr-oblem,
se Gertrud.) Ditta innebar att reda honom
ett bo, där åtminstone h a n kan trivas, att
skydda honom för obehöriga, att trösta ho-
nom vid motgångar, att äldrig tvivla- på
hans genialitet-och att slutligen vid behov
bidra till försörjningen, dock helst diskret.
Om någon giort sig förtjänt av. det något
tvivelaktiga epitetet hemmets tinansmints-
ter så är äet isannins hon! Hur skulle det
förresten vara, om konstnärsunderstöden
adresserades till henne, liksom barnbidra-
een? Nåsot för herr Edenman att tänka
öal (Jag.- hör redan i andanom härskriet
från konstnärerna.)

Dessa reflektionår utlöstes vid en vernis-
sase av en känd konstnär. Konstnären stod
o."h begrundade sina av hustrun vackert



sammanbrott, som blir följden av den tro-
lösas svek.

En kvinnlig konstnär skulle ha svårt att
ta sammanbrottet på allvar. För henne exi-
sterar knappt problemet - ingen har iust
trott på hennes genialitet, åtminstone inte
inom den trängsta kretsen. Vad det gäller
för henne är att bita ihop tänderna och
knoga på, antingen någon tror på henne
eller inte. Kanske är det därför så många
kvinnliga konstnärsbegåvningar föredrar
att ägna sig åt konsthantverk, keramik,
textilier, glas - där gäller det en hederlig
närkamp med material och teknik och är
inte i Törsta hand frågan om genialitet.
Om den finns så blir den i alla fall i sinom
tid uppenbarad.

Opinionen emot sig
Kvinnliga konstnärer på olika områden

har alltid fått kämpa hårt. De har haft
opinionen emot sig - inte minst medsyst-
rårnas - och ingen bakom sig. Hur för-
löjligades inte blåstrumporna på 1830-40-
talen! FIos oss började det förresten redan
pä tloo-talet med Hedvig Charlotta Nor-
denflyckt, vilken inte var så klok som An-
na Maria Lenngren, som dolde sin lyra un-
der sitt sybord, utan käckt sjöng Fruntim-
rets försvar. Först när man som Selma La-
gerlöf lyckats komma opp i Nobelpris-
klass och stora utländska upplagor bör-
jade de erkännande bugningarna.,. 

Men en liten malört fanns alltid i fram-
gångsbägarn: man var ett undantag från
sitt kön, dvs. man tillhörde strängt taget
inte sitt kön utan utgjorde ett slags hybrid
av icke önskvärd art.

Ja, just det, icke önskvärd art.
Och där ligger - eller har åtminstone

i århundraden legat - de kvinnliga konst-
närernas speciella problematik. 4"t man
rätt att använda sin begåvning för egna
uppgifter eller måste man satsa den i de
allmånna omsorgerna om släktet? Problem-
lösninsen har inte precis underlättats av
att dä betraktar söm vederbörandes en-
sak, ingalunda som någon samhällsangelä-
genhet.- Undra sedan på om många sökt
Jtöd och tröst genorrl att studera gamla
samhällsformer där matriarkat rådde!

Att vara kvinna, att få utveckla
sin egenart

- Men du är iu inte som andra - du
är ju ett undantag!

För hur mångJ kvinnor med konstnär-
liga ambitioner har inte denna i all välme-
ning utslungade replik känts som ett slag
.tttdär bältetl För i grund och botten vill dä
vara som andra. dvs. vara kvinnor
samtidigt som de vill ha rätt att utveckla
sin egenart.

Ingen har finare skildrat denna "undan-
tagsmentalitet" än Cora Sandel i Kranes
konditori. Jag tänker på den i mitt tycke
väsentligaste scenen i boken, där frg Stor-
stein mld lysande ögon berättar för sin
vän den svenske siömannen hur hon kän-
ner det, när hon får skapa i tyg, förvand-
la några meter siden eller brokad till en
perfelit klänning. Och märk väl: det är
inte frågan om en stor konstnärinna utan
om en liten småstadssömmerska. Men ska-
oarelädien är densamma hos båda.^ ti"tni'lietvis kom aldrie den scenen med
i den 

"r, 
".r manlig förfättare giorda dra-

matiseringen, som 
-vi sett i TV. Istället

byggdes "förhållandet" till sjömannen
soöaldrig var något förhållande - ut till
det groteika. Att en liten obetydlig kvin-
na kämpade till blods för sin integritet mot
alla som sökt utnytia henne kan iu aldrig
vara så dramatiskt spännande som lite ero-
tiskt kladd. Att maånen hederligt försökte
räta upp hennes sårade självkänsla inte
heller. men inlindat i erotik blev det åt-
minstone acceptabelt
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Utom sjömannen är alla emot henne:
slarvern till äkta man, de fordrande bar-
nen, de fina fruarna, som väntar på sina
klänningar, hela samhället. Och till slut or-
kar hon inte längre utan ger opp så som så

många kvinnor gett opp. Av det stora upp-
roret blev ingenting mera än en liten de-
monstration. Och allting återgår till ord-
ningen, när Katinka Storstein gör det -samhället kan sova lugnt.

Slutet känns kväliande otillfredsställan-
de, men är förmodligen det enda riktiga.
Ty det är ju så det går till i verkligheten,
i nio fall av tio. Katinkorna har sin lilla
explosion och återgår sedan till vardags-
fållan, med ädelmodigt överseende betrak-
tade och förlåtna. Ramaskriet kommer bara
om de inte återgår utan på allvar bryter
sig loss.

Ar nu detta en tidsbild från det senare
19OO-talet och inte en skräckbild från det
tidiga 1800-talet? Har vi kanske inte mäng-
der av framgångsrika konstnärinnor inom
teater, film, litteratur, mode och givetvis
också konsten. Jo, det har vi, och det ska
visst inte förnekas att vårt århundrade gett
kvinnor med konstnärsdrömmar chanser
de aldrig tidigare kunnat drömma om, nå-
got som för övrigt också gäller manliga
konstutövare.

Men - det är inte dem det här gäller.

Siri Derleet-t - en av dern som verkligen t'örntått bryta igenom alla ,tallar. Nw ristar
bon både bobstaaligt och bildligt talat sina wppt'attningar på manssamhällets r/7urdr.
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Utan dem som kämpar för ett andnings-
håI, en möjlighet att överleva som konst-
närer.

Frihet från att dränkas
i vardagspyssel

En författargrupp i "provinsen", som
stockholmarna säger, diskuterade nyligen
vägar att förbättra författarnas villkor i
deras landsända. De manliga författarna
skisserade stipendier och understöd från
landsting och kommun som lösningen, me-
dan de kvinnliga tyst bytte blickar. För
dem gällde det inte så mycket kontanter
eller naturastipendier på någon turistort,
som de aldrig skulle ha möjlighet att ut-
nyttia, utan något helt annat. Nämligen
vad Virginia Voolf kallat a room of one's
own. dvs. avskildhet. frihet från att drän-
kas i vardagspyssel, integritet.

Det är den konflikten, som skapar spän-
ning i deras liv, dess inre dramatik. Men
därmed är inte sagt att den också skapar
möjlighet att flytta ut konflikten på det
plan, som hör konsten till. Härtill fordras
resurser av annat slag.

Till de resurserna Hör itrtr.sse och för-
ståelse från omgivningen, vilket innebär
detsamma som vattning och uppluckring

Fortsätnting ?å,sidan 24
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au Eua limanoua

Vi var fyra" och sammanlagt var vi
femtiofyra år gamla. Dåsa, Sonja, Han-
ka och jag. Dom snyggaste av oss var
Dåsa och Hanka. Dom fulaste jag och
Sonja. Dåsa hade en tjock, brun fläta,
Hanka vågigt svart hår. Iag slätkam-
mat hår och Sonja hemska glasögon.

Vi hade bestämt oss för att åka till
simhallen, för det regnade ute och vi
var för panka för att gå på bio.

I spårvagnen anförtrodde oss Dåsa
att Zdenäk hade kysst henne. Vi var
hemskt avundsjuka. Zdenäk var Dåsas
Första Kärlek. Hanka och Sonja hade
också sin Första Kärlek, men dom hade
inte blivi't kyssta än. Själv hade j^g
inte haft någon kärlek alls, antagligen
för hårets skull.

Vi tog en hytt, kom på något under-
ligt sätt in alla fyra och började klä
om. Dåsa hade behå. Vi avundades hen-
ne trots att hon sa at't hon hade fått
den begagnad av sin faster. Behån hade
lite urblekta spetsar, därför ville fas-
tern inte ha den längre, men annars
var det inget fel på den, bara det att
den inte alls passade Dåsa. Hon hade
nästan ingenting som skulle kunna be-
höva en behå. Sonja var mager och
hade ett stort födelsemärke på ryggen,
men annars var hon den enda av oss

som kunde haft användning för en be-
hå. Hon provade Dåsas och den satt
perfekt. Vi beundrade henne allihop.
Sen tog vi på oss baddräkterna. Min
var snyggast. Den var av vit frott6,
satt in,te bra upptill men annars pas-

sade den. Jag var också den enda av
oss som hade badmössa, en vit mössa
med en blå och en röd segelbåt. Dåsa
sa att jag såg ut som en baby i den. Hon
var säkert avundsjuk på mig.

Hankas hängslen hade gått sönder, så
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vi fic:k förstås nåla fast dem. På Han-
ka brukar överhuvud taget all'ting gå

sönder, så hon är nästan klädd i nålar.
Sen lämnade vi hytten och gick till

duschen. Där stod en helt naken dam
och såg ut som om hon aldrig hade
tvättat sig förr. Hon hade tvållödder
över hela kroppen, vi stod och tittade
på henne en stund ända tills en annan
dam slängde ut oss. FIon sa att unga
ögon inte behövde se allt, men hon stir-
rade själv på henne. Fast hon var gam-
mal, det stämmer. Vi låtsades tvätta
oss, för annars får man inte bada i bas-
sängen, men i själva verket stänkte vi
bara ett par droppar varrlt vatten på
varandra och sen stack vi.

Det var ett hemskt oväsen där. Tje-
jerna kröp långsamt ner i vattnet, men
j^g själv hoppade i - med fötterna
först, givetvis. Sen latjade vi i vattnet
och Sonja tog sig som alltid en kallsup
då och då. Dessutom var hon som blind
utan glasögonen och såg oss inte. Sen
tyckte jag inte det var roligt längre, så

jag gick och satte mig på kakelbänken
och försökte värma ryggen en smula.
Det var ett par grabbar där som åkte
kana på bänkarna. Dom kom alltid än-
da fram till mig och stannade först all-
deles intill mig. Dom tyckte det var
roligt när vära lår smällde ihop. En
stund tyckte jag det var rätt kul, men
sen sa jag fu dom att dom var knasiga
och flyttade en bit längre bort. Dom
var verkligen lika fåniga som grabbar-
na i vår klass. Man kunde inte snacka
med dom om något, dom skulle bara
nojsa och larva sej . . . Sen gick jag till
trampolinen, därifrån dök en man
på huvudet. Det var snyggt, och han
var snygg också. Han var solbränd och
på huvudet hade han en sån där mössa

som polospelanr:r också orukar ha.
F{ar-r dök tjusigt och sen simmade

han alltid en lång bit under va,ttne't.
Jättesnyggt! Jag beslöt att också göra
ett försök. Jag klev upp på trampoli-
nen och samlade allt mitt mod. På
långt håll hade det inte alls sett så far-
ligt ut, men nu var det ruskigt högt
och jag blev skraj.

Plötsligt la jag märke till att den där
mannen tittade på mig. Så jag hoppade.

J"g hamnade givetvis på magen och
under vattenytan orkade jag bara stan-
na ett litet ögonblick. Det gjorde ont
men jag var ändå glad för att jag hade
hoppat. Tjejerna hade också sett mig
och därför kom dom fram till bassäng-
kanten och glodde på mig. Själva skulle
dom aldrig ha vågat hoppa.

Jag klev upp på trampolinen en gång
till och hoppade. Den här gången fick
jag en ordentlig smäll i ansiktet. Tj.-
jerna stod och såg beundrade ut. Jag
hoppade den ena gången efter den and-
ra, ända tills jag var alldeles röd och
sönderslagen. Mannen med polomössan
tittade hela tiden på mig och det kän-
des skönt på något sät.

Damerna tyckte inte det var roligt
längre, men han fortsatte att titta på
mig. När jag fätr nog, slog jag mig ner
på bänken och låtsades som om ingen-
ting hade hänt, men j^g såg att han
snart skulle komma fram till mig.

När han kom frågade han om han
fick slå sig ner, och jag låtsades bli för-
vånad, men jag rodnade ,inte bara i an-
siktet, utan jag tror till och med att
mina armar blev alldeles röda. Han log
och jag rodnade ännu mera och därige-
nom förrl'dde jag mig. Jag fick fram ett
"ja" och flyttade på mig en bit. Han
satte sig så att hans ben rörde vid mitt



och i dct ögonblickct förnam jag cn
dan konstig känsla xrr jag rodnac{c
rl y tt.

Han började fråga mig hur länge jag
hade hållit på att simm a. Iag svaradc
och samtidigt passade jag på att titta
lite i smyg på honom. Han var exakt
en sån man som vi flickor alltid drömt
om. Han var hemskt hårig och sol-
bränd. Han hade alldeles svanta ögon
och på ögonfransarna hade han varten-
droppar. Det var snyggt. Alhid när
han sa nånting log han. Då var han
snyggast. Jag var glad att jag hade mös-
san på så att han inte såg mitt fula
hår. Sen frågade han om jag inte hade
ont i magen och ansiktet. Jag hade ont
i bådadera, men jag ville inte atr han
skulle tro att jag inte orkade med nån-
ting, så jag sa nej.

Sen sa han: "Fröken, det är ingen
konst att hoppa, men man måste be-
härska tekniken."

Senare visade han n-rig hur man skul-
le bära sig åt, han rcste sig till och med
och gick fram till trampolinen och hop-
pade, för att jag verkligen skulle begri-
pa det. Jag låtsades känna till allt det
där.

När han kommit upp ur bassängen
igen, satte han sig så nära mig att hans
ben vidrörde mig nerifrån och ända
upp, och eftersom benet var vått, klist-
rades det nästan fast vid mitt. Jag rod-
nade förfärligt och vågade inte röra
mig eller titta på honom.

Vi satt och teg en stund, sen fråga-
de han vad jag hette. Jag var glad att
jag kunde säga nånting, så jag rab'blade
upp alla mina namn. Jag har fyra: Kri-
stina, Eva, Marie och Andöla. Marie
gillade han bäst, men han ansåg ett
ävcn Kristina kunde gå an.

Sen kom tjejerna och störde oss. Han
brydde sig inte om dom, utan gick sin
väg. Men först ägnade han mig ett vän-
ligt leende. J"g tittade efter honom
ända tills han försvann i he,rrarnas om-
klädningsrum. FIan var helt annorlun-
da än Dåsas Zdenök och dom grabbar
som Sonja och Hanka hade sällskap
med.

Tjejernt ville gå hem och det pas-
sade mig ypperligt, för jag visste atit
han skulle vänta på mig. Jag sa aff. jag
tänkte hoppa en gång till, och jag gjor-
de det precis som han hade sagt. Det
var rena fama sensationen. Jag kände
hur mina armar banade sig väg genom
vattnet och först sen dök huvudet och
kroppen efter, utan att det gjorde ett
dugg ont.

Jag simmade länge under vettnet och
när jag kom upp såg jag atr rjejerna.
stod med öppna munnar och stirrade
på mig, fulla av beundran. I^g hoppa-
de därför en gång till. Härligt!

Sen gick vi och tjejerna la märke till
att någon tittade från den glasklädda
korridor, som ledde från omklädnings-
rummen till gatan. Det var han, men

han hade hunni't klä på sig. När jag tit-
tade pät honom, pekade han på bas-
sängen och gjorde en erkännande gest,
så tjejerna såg atc han hade gillar min
sril.

Sen såg dom att jag hade rodnat, och
Hanka sa att han var tydligt intresse-
rad av mig. Jag sa att der var lögn,
men tjejerna fortsatte att tjata, och sen
sa dom att dom gärna skulle vilja se

vad jag kom att göra om han väntade
på mig och om jag inte skulle bry mig
om honom.

Dom babblade så länge i omkläd-
ningsrummet att jag borjade hata dom
och lovade mig själv att jag skulle visa
dom.

När vi kom ut fick vi genast syn
på honom. Han log, men han ignore-
rade tjejerna helt och hållet. Det tyckte
1ag var bra. Dåsa knuffade till mig och
Hanka försökte väcka hans uppmärk-
samhet.

Sonja viskade: "Där ser du am ni är
intresserade av varandra."

"Det är vi inte alls", sa jag och gick
förbi honom utan art kasta en enda
blick pi honom, som om j^g aldrig
hade sett honom. Tjejerna såg sig om
hela tiden, skrattade och kråmade sig,
men jag gick rakt ända fram till hörnet
och där såg jag mig om lite grann för
ått se vad han gjorde. När han såg att

j^g vände mig o1, tgg han em steg
fram mot oss och strålade upp, men
då väntad e jag inte längre utan började
springa för att tjejerna" inte skulle tro
art jag väntade på honom.

Jag steg på spårvagnen och åkte hem.
Tjejerna stod kvar vid hörnet och stir-
rade förvänat.. Jag visste att dom snart
skulle bc;rja diskutera mig. Jag hade
mest av allt lust att grlta, men jag höll
ut ända tills jag kom in i våran port-
gång.

Hemma sa jag att jag hade tandvärk.
Nästa dag var jag tvungen an gå till
tandläkaren. Han hittade ingenting,
men jag slapp plugget åtminstone.

I^g grät ungefär en vecka till när
jag tänkte på mannen i den röda polo-
mössan. Sedan berättade jag om det fOr
Sonja. Hon är den enda av tjejerna som
alltid förstått mig. Hon sa att hon
visste precis hur det är och att det sä-
kert var min Första Kärlek.

Jag slutade att gråta och började kal-
la honom för Jir.ka när jag tänkte på
honom, för jag hade all,ti'd tyckt atr
det är ett snyggt namn. Alla i klassen
är övertygade om *r jag har min För-
sta Kärlek och han heter Jirka. Alla
tjejerna är hemskt avundsjuka, för dot
d"r bara Sonja som ver att det inte är
sant. Men hon säger ingenting.

För Sonja är en topptjej.

sa-
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med slkte på

sommaren
AU Birgit öhrn

#
s\F.,,
,

- .ri$

Mon tönker sig sommorens ljummo vindor,

men erfor oftost dess kollo regn" Semes-

tervöskon pockos mero i förhoppningornos
ön förtönksomhetens tecken och på sö

sött blir mon i ollo foll önnu ett klogo-

ömne rikore vid återkomsten till jobbet -
och det vockro vöder som då regelbundet

brukor infollo,
Klöderno på desso sidor illustreror detto

dilemmo, Alltihop för inte plots i sommo-

rens klödbudget, och knoppost i resvöskon

heller, men vort för sig försvoror ploggen

en plots i sinnevörlden.

ANORAKEN
t. ex. som reolistiskt uteplogg helo som-

moren, just så poss dömpot hurtig ott
mon kon höngo den över oxlorno ocksö

den kvöllen som den lötto fodrolklönning-
en sitter pö. I Hettemorks kollketion finns
förvisso betydligt mer insmickronde ytter-
plogg,men fö så problemfritt tillskurno
och skrynkeltillötno för vår bil-, cykel- eller
bötsommor.

Moteriolet ör impregnerod poplin i bö.
de ljuvo och morino kulörer. Mellon ytter-
och innetyg finns en onvöndbor huvo in-
rullod. Priset ligger omkring 128 kronor.

KLÄNNlNGSKAPPAN
börjor slå igenom i ör som stödot stods-

plogg för vockro dogor, Hettemorks hor
sytt upp sin modell i en skrynkelfribehond-
lod royon som mon ör ensom om och kollor
"Moygoshel". Bystsömmorno och den ned-
skurno krogen betonor det kvinnligo liksom

urvolet förger, Tönk på gult, roso, ozoleo,
turkos eller hyocint innon ni tönker på

svort eller vitt. Just på sommoren kon

vi böro desso mildo posteller nör hy och

idl,\i:+l

.,t;;,i

M
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ögon fått förg och glons ov nyttigt uteliv.
Och just uppe i medelöldern, vill mon till-
löggo till ollo betogonde gröhörsflickor
som murror sig i grött och lilo.

DRÄKTEN
ör ju vörplogget fromför ondro, det som

klorost speglor ollo modets snilleblixtor. I

ör ser den ut precis som för 7-B ör sedon:
dubbelknöppt, lött insvöngd uppetill och
glott helveckod nedonom, Smol möste mon

voro för den silhuetten, det ör sont, Men
knoppost ung. Oftost ör det lite öldre frun-
timmer som tor de sjölvmedvetet löngo
kliven medon tonåringorno görno skruvor
sig from i knökort, pennsmolt, Apropö kjol-
löngd så vore det völ roligt ott tönko sig
ott öldre domer med prydligo ben soxode
kjolorno lite mer generöst! Alltnog, Hette-
morks drökt hör på sidon tillhör klossiker-
no och ör som sig bör uppsydd i 100 %
ull, impregnerot komgorn. Vörens flitigost
surronde flugor med sidenklöddo slog och
dubblo ficklock surror nog mindre köckt re-
don nösto vör...

HETTEMARKS GARDEN DRESS
ör en gommol bekont som boro hor gott

rykte om sig. Är efter ör öterkommer en-
semblen, bestöende ov snöllt solliv, völ-
skurno shorts och en solongsföhig skjort-
klönning för den som inte hönsynslöst nu-
distor i hondelsbod och hotellmotsol, eller
fyller resvöskon med extro morgon. och
stro ndrock.

Förger och mönster vorieror - i ör ör
det en "sommorruto" i roso eller ljusblått
på oförönderligt vit, sonforiserod bomull,
Omkring 122 kronor får mon ge för denno
stöttepelore i semestergorderoben.
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reportage

"Stacl nrccl cgcn profil" brukar L)rebro
lirrllas nrcd cn triit r karakteristik, sonr
inte sägcr myckct r-r'ren :indå är riktig.

Anclra städer - Eskilstuna, Väster-
äs, Karlstad - lrar en personlighet s,>m
tränger frarn on man så bara bilar
tvärs igenom den-r. Den historiska tra-
ditionen bakåt speglas inte lika klaru i
stadsbilden. Det finns olika skäl till
det; bl. :.. de bränder som gått förödan-
de fram över trästaden Orebro på 1800-
talet och bara lämnat några få, mor-
ståndskraf'tiga stenhus kvar. Därtill
kommer att staden i så hög grad varir
en genomgångsort, en stad för tjänste-
män och köpmän, en handels- och by-
tesort, inte lika självklart en plats d,ir
familjerna rotar sig och ftir t.raditio-
ner vidare genom generationer.

Rörlighet och öppenhet har varit den
positiva sidan av traditionslöshet,:n.
Och c-let är just här som man skall söka
och finna Orebros "profil", i dess <ip-
penhet mot tiden och det modcrna,
clcss bercdvillighet att sa'tsl på clet nya,
speglat i ett livligt byggande. Dagens
Orebro ger bilden av ctt modernt sam-
hiille sor11 fungcrar. Dcss social- och
ungdomsr.årcl iir aktiv, dcss arkite,kto-
niska lösningar av de nya stadsdelarna
år mönstergilla och behandlas i fack-
press världer, över. Det är nred skäi
som jubileumsstaden Orebro vrlts till
lrngdomens stad.

Inför sitt sjuhundraårsjubilerande sat-
sar staden hårt på alla fronter - ock-
så den kulturella, som varit eftersatt.
De historiska partier som finns bevara-
dc - Slottet, de vackra 18OO-talsbygg-
naderna vid år, Stora Hoteller, den
gan-rla teatern, Frimurarlogen och ar-
betshuset - byggr ut med ett kultur-
reservar, sonl, när det står färdigt, inte
bara blir cr-r idyll bland lummiga träd
utan också ett intrcssant kulturminnes-
märke.

Förslaget om ett kulturreservat väck-
tes redan i mitten på 3O-talet men möt-
tes av ringa förståelse. De ledande män-
nen i museistyrelsen och främst lands-
antikvarien Bertil Valddn kunde ana sig
till följderna av den byggnadslusta och
expansionsvilja som staden utvecklade.

Inom kort skulle alla de gamla "sö-
derkåkarna" med sin fattiga slumbe-
folkning vara jämnade med marken och
de sista spåren av det gamla Orebro -vid sidan av högreståndskulturen, re-
presenterad av slottet, och kyrkan,
sliyddad av religiösa skäl - skulle ut-
plånas.

Kärnan till kulturreservatet fanns rc-
dan i de två 15OO-talsgärdarna Kungs-
stugan och Borgarstugan, som flytta-
des till Lars Bohms udde nere vid Svart-
ån. Men de härjades av vandaler och
förstörelsen kunde pågå ostört så länge

Babom den pietetsfullt bevarade exteriören
finner tnan nu. fwllt moderna bostäd.er ocb
goda arbetslokaler t'a, en rad utörsande
konstnärer.

från

l|Jtdkoplng
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dc låg oskycldade och övcrgivnrr pii
dcnna ganska ödsliga plats. Om man
flyttade de värclefullaste av de hotaclc
stadshusen till deras närhet skulle ett
tvåfaldigt syftc vinnas: Kungsstugan
och Borgarstugan skulle räddas genom
att inlemmas i en levande, sluten miljö
och de nyflyttade husen skulle und-
gå förintelse. Atr dessa hus skulle bli
bebodda räknades det med från början.

Kriget lade planerna på is, och stop-
pade också ,rpp nybyggandet. Men i ef-
terkrigsperioden blev Orebro expansi-
vare än någonsin, och kulturreservatet
förvandlades från projekt till nödvän-
dighet.

Och nu har alltså kulturreservatet
blivit fungerande verklighet, lagom till
jubileet. Gör man ett besök en ljum
förvårsdag möts man fortfarande av
gapande håI, fundament och brädhögar.
Men det är fullt möjligt att anå sig till
vad helheten kommer att bli. Och när
clet lokala teatersällskapct repeterar
Nils Peter Eckerboms pjäs på plancn
fr:rmför Kungsstugan, när de inflyttadc
konstnärerna drar garclincn åt sidan för
att släppa in solen, barnen leker på
brädhögarna och örebroarna drar sig
hitåt i skaror för att se dcn nya sevärd-
heten, gör den nya stadsdelen plötsligt
skäi för sitt namn, "tVadköping", och
ger de riktiga associationerna till Hjal-
mar Bergmans Orebro-miljö med röda
hus, skådespelare och sävliga åskådare.

Kungsstugan, där enligt traditionen
hertig Karl övernattat och vars övre sal
år prydd med märkliga 15OO-talsmål-
ningar, och Borgarstugan, sorri en gång
ti,llhört Kajsa Wargs släkt, bildar den
naturliga medelpunkten vid det öppna
torget.

I det flankerande röda 17OO-talshu-
set har inrymts föreningslokaler för
stadens många ungdoms- och sport-
klubbar. Principen här, liksom för de

övriga husen, är en utblåsning och full-
ständig modernisering av interiören,
men ett pietetsfullt bevarande av exte-
riören. På så sätt har ingen kultur-
historisk skada skett, ty husens inre
har varit ombyggda, uppdelade och för-
slummade. Alla husen har samma hi-
storia: från att ha varit välskötta bor-
garhus har de under 1800-talet och se-
nare alltmer förslummats. Man kan
följa det i mantalslängderna: upp till
sex personer per rum inhystes i de rö-
da träkåkarna. De flesta har vrrir en-
samstående, änkor, "pigor", barn
den pittoreska miljön har säkert inte
upp'levts som sådan av dem sonr bodde
där.

Tenngjutargården mitt emot Kungs-
gården, på andra sidan det lilla torget,
har, som namnet anger, bebotts av en
tenngjutare, Gustaf Vilhelm Lindberg,
och hans familj under större delen av
1800-talet. Men också målare, kakel-
ugnsmakare och bokbindare har haft
sina hem i den pampiga röda gården.

Fört'attarinnan Margit Palmaer aid sitt skriaborcl.

Nu kommcr den sä smäningorn att in-
rymma stadens hantverksmuseum. Det
kommer att visa stadens rika tradition
på det här området, som vissr intc om-
fattar bara skomakeri.

Därmed är vi framme vid dcn del
av stadskvarteret som redan fått invå-
nare. Det grå tvåvåningshuser, som
flyttats från Gamla gatan och som en
gång, vid mitten av 1800-talet, ägdes av
borgare Jacob Ihre, har blivit heders-
bostad åt författarinnan Margit Pal-
maer, Bertil \flalddns änka. De stora
ljusa rummen har inretts med 1860-tals-
möbler. Margit Palmaer, Stockholms-
född men sedan länge acklimatiserad
örebroare, trivs med miljön: der ombo-
nade stadskvarteret, parkens grönska
och längst bort utsikten över den sling-
rande Svartån.

Också i de angränsande husen har
konstnärer och konsthantverkare flyt-
tat in: konstnären Stig Olson från Kri-
stinehamn, silversmeden Hasse Dahl-
ström från Stockholm med vävande
hustru Margita och keramikern Ulla
Viotti från Karlskoga. För de två sena-
res del betyder det också verkstad i an-
slutning, rejålt tilltagen och modernt
utrustad.

Ulla Viotti har redan hunnit långr i

*Wg#t

inredningcn av sitt hus. Gcnonr ctt
långsmalt rum med trc fönster på varjc
sida silar ett kritvitt ljus och rcflektcras
av vita väggar, sugs upp av en rensku-
rad furubordsskiva och en fållbänk.
Några rikt dekoreradc norska sto'lar
ger färgaccenter.

Det är goda arbetslokaler och skönt
proportionerade hus som staden på det-
ta vis ställt till förfogande. Etr villkor
ingår, som möjligen kan bli påfrestan-
de: konstnärerna måste förbinda sig att
då och då visa sina hus för allmänhe-
ten. Ä andra sidan måste man beundra
den stadens generositet som välkomnat
konstnärer, inte bara från länet utan
från landet i övrigt. Att få en bostad
här är etr gorr stöd för en urövande
konstnär. Sedan dr det en annan sak
att detta är ett exklusivt och begränsat
sätt att lösa konstnärens bostadsfråga;
bara fä kan komma i åtnjutande av
denna form av stipendium och även de
övrigas bostadsfråga måste lösas. Det
är dock inget tvivel om atr både Ore-
bro och konstnärerna" är att lyckönska
till kulturidyllen Vadköping: här blir
kulturen levande och för.bindelsen med
det gamla Orebro återupprättas till
glädje för sena generationer.

K. \r.
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samhällsstöd r inte allmosor
åt de handikappade
När planerna på insamlingsaktionen
"Röda Fjädern" offentliggjordes vände

rig Svenska kvinnors vänsterförbund
till socialminister Aspling med en be-

gäran att statsmakterna skulle anslå ett
lika stort belopp för arbete och bostä-

der åt handikappad ungdom som det

som kunde komma in genom insam-

lingsaktionen ifråga.

Det är vår bestämda uppfattning att
handikappvården är en del av den so-

ciala omvårdnad som samhället bör be-
reda alla medborgare, oberoende av

arbetsförmåga, utseende, begåvning

m. m. hette det i SKV-uttalandet. Lika
litet som man i dag accepterar att bar-
navård, åldringsvård, sju'kvård m. m.

skall för sin existens vara beroende av

privata insamlingar och allmänhetens
allmosor, lika litet kan man acceptera
att den grupp av n-redborgare, son-r

fötts med eller ådragit sig ett handi-

krpp, skall vara beroende av allmänhe-
tens välvilja eller dess motsats.

Genom insamlingen "Röda Fjädern"
ges officiellt stöd åt tanken, att vården
av de handikappade följer en annan

principiell linje än andra sociala vård-
former i samhället. Då man helt litar
till allmänhetens offervilja såsom i de

offentligg jorda planerna bidrar man till
att konservera föreställningen att sam-

hället inte har ansvar för minoritets-
gruppen de handikappade.

Utifrån dessa synpunkter kriivcr vi
att regeringen förklarar sig bcrcdd att
lösa de handikappades sociala problem
enligt liknande riktlinjer, som man för-
sökt lösa andra mindre välgynnade
gruppers problem. I dagens läge synes

det oss bäst kunna ske genom en ut-
fästelse, att man från regeringens sicla

iir beredd atc satsa åtminstone samma

belopp för arbete och bostäder åt de

handikappade, som kommer in genom
insamlingen "Röda Fjädern".

Som bekant kröntes aktionen med
stor framgång. Omkring 1,2 miljoner
kronor togs in på en enda d.g n.rccl

hjälp av stort pådrag i TV. I socialde-
mokratisk dagspress riktades besk kri-
tik mot de jippobetonade 

^rrangemang-en kring insamlingen och frän SSU-
håll protesterade man t. o. m. mot att
TV på detta sätt engagerade sig.

Frivilliga insamlingar av det här sla-
get framstår alltid som klara illustra-
tioner till hur illa det i verkligheten är
ställt med välfärden. Giorde sanhället
sin plikt, skulle behovet av insamlingar
intc finnas. "Röda Fjädcrn" kan på sätt
och vis sägas vara en av de kraftigaste
opinionsyttringarna ifråga om behovet
av mera genomgripande insatser från
samhällets sida. Men vi är förstås inte
säkra på att arrangörerna och represen-
tanterna för statsmakterna ser det på
samma sätt.

precis uad ui
handikappade tycker

Till SKV kom höromdogen ett brev i

vilket bl. o, stod ott löso:
"l en ortikel i Dogens Nyheter söger

Svensko kvinnors vönsterförbund bl. q.

ott hondikoppode bör hjölpos ov rege-
ringen och ott de ör orimligt ott hondi-
koppode medborgore skoll voro bero-
ende ov ollmönhetens völviljo eller dess

motsots.
Tock för de orden! Det ör precis vod

vi hondikoppode tycker, Vi ber ofto om
ursökt för de besvör vi stöller till med
t, ex. vid ov- och påstigning ov bussor
(egentligen borde vi be om ursökt för
ott vi över huvudtoget finns till, ty sö

könner vi oss oftost). De flesto ov oss

v i I I kloro sig sjölvo uton hjölp och
det skulle i möngo foll gö om myndig-
heterno (speciellt Stockholms Spörvö-
gor) visode lite mer fontosi och förstå-
else för oss, som ör rörelsehindrode,

Tyvörr kon mon ju inte voro tonöring i

helo sitt liv och konske inte helt frisk
heller."

Brevskriverskon tor i fortsöttningen
upp ett problem som vi fullt frisko von-
ligtvis inte ögnor minsto tonke: de hö-
go trottoorkonterno och bussförornos
obenögenhet ott köro helt intill trotto-
oren för ov- och pöstigning, Mon kon
ju frögo sig om det verkligen sko voro
nödvöndigt ott göro nivöskillnoden mel-
lon goto och trottoor så stor som den

ör pö visso håll i huvudstoden och vi

förmodor öven i ondro stöder? Med

tonke på ott trofiken sjölv i hög grod

bidrar till ott öko de rörelsehindrodes
skoro, så borde sådono hör till synes

smö problem, kunno ögnos större upp-

mörksomhet ov trofikforskore och on-

svorigo gotumyndigheter,

enkel fråga från
hr Rimmerfors (fp)
SKV:s brev till socialministern överlämna-
des till samtliga partiers riksdagsgrupper för
information med den lilla förhoppningen

- dock inte uttalad - att någon riksdags-
man/kvinna skulle vilja föra frågan vidare
också på det parlamentariska planet.

Så skedde i och med Einar Rimmerfors'
(fp) enkla fråga till socialministern huru-
vida han ville medverka till att ett belopp
motsvarande de c:a 12 miljoner vilka in-
samlats genom aktionen "Röda Fjädern"
ställdes till förfogande som ett e x t r a

tillskott från statens sida till hjälpen
åt de handikappade.

Socialministern påpekade i sitt svar till
hr Rimmerfors att man väntar sig mycket
av det av staten nyligen tillsatta handi-
kapprådet. Han förutskickade vidare att en

statlig utredning rörande samhällets om-
vårdnad om de handikappade kommer att
tillsättas inom kort. Extra tillskott från
statens sida ville socialministern för sin del
inte tillstyrka utan föredrog en fortsatt
utbyggnad av samhällets stödåtgärder i stäl-
let.

Vare sig SKV eller herr Rimmerfors hade
väl tänka sig att detta ext ra t il lsk ott
skulle ersätta något annat. Utan det skulle
främst syfta till att ytterligare understryka
samhällets ansvar i denna fråga.
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Rubriken öterger åttoöringen Mikoels enklo definition ov ordet onnorlundo.

Och hon tillögger: Men nör mon blir von vid de' så e' de' inte onnorlundo

mer, dö e' de' olldeles vonligt'
Ar detto så olldeles sjölvklort för oss vuxno? Vi hor hömtot denno ortikel,
skriven ov smöskollörore Kjersti Motthis, ur tidningen CP-nytt 1/65 och vi

öterger den dörför ott den ör så lörorik ifrågo om vår ottityd till det onnor-

lundo.

St.f"n går i årskurs 2. En linluggig svilr och som blev besvrrade. Ibland
ittaåring med klara grå ögon. Han sit- .tv fröken, oftast av Stefan själv.

rer i sin benk räknar, skriver - Mina ben är svaga och lite klena,
rungspersen pendlar fram och tillbaka. sa sjuåringen. Dom orkar inte så myckg'
En Uila ry d.n koncentration och en- som era och därför ramlar jag ibland,
visher som utmärker en liten andra- men annars och inuti mej och så där,

klassare, fullt upptagen av sitt viktiga så är jag precis som ni.
arbete.

Rätt som det är tittar han upp, fång-
ar frökens blick, srnåler och passar ock-
så på att samtidigt stryka bort ett fijr-
argligt näsdropp med tröjärffren.

Vanlig skolpojke, javisst, men ändå
ett ovanligt tillskott i vår klass.

Stefan är vad vi i dagligt tal kallar ett
handikappat barn. Han lider av en mus-
kelsjukdom och är rörelseskadad. De
rörelser som för ett f riskt barn är
omedvetna och naturliga - att resa sig
från en stol, gå uppför trappan, ta ste-
get upp till frökens kateder - bereder
honom den största n-rijda. Att springa,
hoppa, spela boll ir för hortom nå-
gonting fullständigt omöjligt, något st>m

han bara ser kamraterna roe sig med
men aldrig kan drijmmr onl att få göre

...1
sr3.lv.

Många frägar, lärare och föräldrar:
hur går det för Stefan med kan'rrater-
na? Tittar de inte ut honom? Nog kän -

ner han sig väl utanför, stackarn? Barn
är ju så grymma och tanklösa så fort
någon avviker det allra minsta.

Men Stefan var vår stora tillgång!
Utan honom hade eleverna i denna
tvåa förmodligen inte varit de fina, ge-

nerösa och i ordets verkliga bemär-
kelse vidsynta små människor de är i
drg. Det låter kanske patetiskt och
överdrivet, men det är sant.

Vir* fanns här undran och många frå-
gor till en början, under skolåret. Blir
Stefan aldrig bra? Vad konstigt han
går. Har han brutit benen? Varför ram-
lar han så ofta? Frågor som fordrar

I

Klassen var nöjd med förklaringen.
Ingenting var så konstigt längre. Frö-
ken bad barnen ge Stefan ett handtag
ibland om de såg att det behövdes. Det
var ungefär rllt som blev sagt då.

Nr gå. vi i tvåan. Stefan är en själv-
klart accepterad kamrat, som man le-

ker med på ett sätt som passar honorn.
Naturligt och utan att "tycka synd
om". Men det är här egentligen inte
fräga om vad kamraterna betytt för
Stefan utan vad Stefan gett kamraterna.

Något av detta kommer kanske fram
i den replik som Mikael gav när vi i
L.lassen talade om "Barn i alla länder",
om likheter och olikheter. -/i hade ta-
git upp ordet ANNORLUNDA.

- Annorlunda, sa Mikael, de' e' någe

som man inte är van vid. Ungefär som

med Stefan, fröken vet. Men när man
blir van vid de' så e' de' inte annor-
lunda mer, de e' alldeles vanligt.

Detta är faktiskt det oändligt store
som Stefan gett sina kamrater. Att inte
tycka att det som är annoriunda år nä-
got som är fel och konstigt, något som
man ska skygga för eller begapa. På ett
naturligt sätt har dessa åttaåringar lärt
sig vad det är som betyder något. Det
är inte friska eller sjuka ben, svart eller
vit hudfärg, rött eller brunt hår. Det
iir människan "inuti".

V.a 1är detta oss vuxna? Jo, att våra
barn är mjuka, receptiva, små varelser
som har lätt att ld,ra sig förstå, bara.
någon lär dem. Men också att vi vuxna
lätt kan påverka våra barn till intole-
rans och småsinthet genom att inte själ-

vr1 xcccptcrl och se vrirdct i dct som är
annorlunda. Det är också vi som ofta
kan vara grymma och tanklösa genom
vårt sätt att visa medlidande: "Lilla
vän, så synd om dej. Hur ska du klara
det här? Kom, så ska jag hjälpa dej!"

Det är inte detta Stefan och andra
i hans situation vill ha av oss. De har
rätt att begära en naturlig mänsklig
kontakt, som ger dem den självklara
oc,h berättigade känslan av absolut li-
kavärde. Vi har kanske f ått lära oss

göra vad vi kan fijr att uppfostra vår:l
barn till rtt fijrstå denna enkla sanning.

Skohn son:r institution har här också
sitt stora ansvar. Skolan måste vara po-
sitiv i sin inställning till de handikap-
pade barnen och d'eras problem. Här
byggr så många nya skolor. Dyra, fina,
påkostade skolor. Finns det i någon av
dessa något som underlättar vanlig skol-
gång fcir t. ex. rörelseskadade? En hiss

kostar mycket pengar. Javisst! Men
kostar den fi;r mycket? Att göra en ev
skolans ingångar Lltan trappa så ett mxn
kan rulla in en rullstol, skulle väl inte
vara helt omöjligt?

Låt oss ta emot de handikappade
barn, som inte absolut behöver någon
form av specialundervisning, i våra
vanliga skolklasser!

Vi behöver varandra!
Kjersti Matthis

"l Dörrar som öppnas" berättal
Tora Dahl vidare om llickan Gun-
borg. De vuxna vlll "hålla henne
utanför" m€n sakta och säkerl
erövrar hon sin egen värld. Nya
dörrar öppnas, nya ertarenheter
väcker hennes medvetande om
livet och hennes egen tillvaro.

Tora Dahls romaner om Gunborg
har bllvll en av vår lltl€ralurr
llnasle barndomssklldrlngar.

PRIS lilB. 12:75

BLI MEDLEM

- Nt får en rad olika

förrnåner. Tala ztid

Er bohhandlare.

TIIIElIS B(IKKLUBB

' någe

inte e'

,'trää

ffi,?soaa
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hur haren

långa

fick

och

kort suans

öron

Irörr i världen fanns det också harar.
Men de hade vit päls både vinter och
sommar. Men deras öron var ko rta
men i gengäld var svansen lång. Alla
elaka djur fångade hararna i deras långa
svansar och år upp dem. Då bestämde
.sig hararna atr fly långt in i djupaste
sKogen.

De sa adjö till sine viinner ekorrar-
nr och gav sig iväg.

När de kommit ett stycke på väg fick
de se att träden brann och de märkte
att vinden drev elden rakt emor ekor-
rernas skog.

En av hararna var lite feg. Han sa:

- Det är skogsbrand. Låt oss springa
ijver till andra sidan sjiin. Där är vi
säli ra.

Men de rndra har:rrnl var rnodigr.
de se:

Aldrig i livet ! Vi nråsre vernrl
ckorrurna och rädda dem.

Hararna vände tillbaka och skuttade
in i ekorrarnas skog. De sprang så fort
de nånsin orkade-

Sot och rök föll ncd över hararnas
ryggar så att deras päls blev alldeles grå.

Flararna sprang fort, men elden
sprang ännu fortare. Den hann ifatt
hararna, tog tag i deras långa svansar
och ryckte av en bit av dem och kvar
blev bara en liten, liten tofs.

Flararne sprang fort, men elden
sprang ännu fortare. Den hann ifatt
hararna. Kvistarna började brinna ör'er
deras huvuden. Flararna börja darra och
blev så rädda att deras öron förläng-
dcs. Men hararna fortsatte i alla f all
att springa allt de orkrde.

20

Till slut kom de fram till ett träsk.
Elden fastnade i träsket med sina långa
ben. Alla hararna sprang ifrån elden,
varnade ekorrarna och satte sig i säker-
het tillsammans med dem på andra si-
dan sjön. Och ingen hare och ingen
ekorre dödades av elden.

Sedan den tiden är hararnas päls vit
på vintern, men när sommaren kommer
blir den grå. Och deras öron är långa,
men svansarna däremot korta.

Nu d,r der mycket svårare för de
elaka djuren att upptäcka och fånga ha-
rarna. De har lättare att slinka undan,
när de inte längre har sin långa svans
att tänka på och de långa öronen gör
att de hör mycket bättre än förut om
någon farlig fiende nalkas. Så hararna
har det egentligen br;r mycket bättre
än fiirr.

G. N.

Med en skuggbild ov det hör sloget kon
du göro dino egno illustrotioner till sogon
hör ovon. Konske kon du fö horen ott
springo völdigt fort, liko fort som nör hon
sprong för ott röddo ekorrorno från den
storo skogsbronden?

lösning au

kryss I

Vinnare: E,sther Vahlund, Stockholm, Disa

Wennberg, Haparanda, Inga E,riksson, Lu-
leå.

Östersjövec

14 dagar i
kan
juli

vid TDR:s kust
Endast 295:- kr

Prospekt och

upplysningar

KONDITORIET
KUNGSGATAN 32

REKOMMENDERAS
Telefon 50 20 18
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kryss 3 - 4
l.ösningen skall r.,ara red"tkti<tncn tilllnn-

dtr sendst den I jwni. De t'örst öppnade riit-
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NÄGoN ATT KoMMA rHÅG? hälSObe5ked
Vid olika tillfallen stälis man inför problem
när det gäller uppvaktningar. Onskar ni ge

en perosnlig present sorn uppskattas besök
eller tillskriv

PRESENTAFFIIREN
Kungsgatan 84, Stockholm K. Tel. 547490
Stor sortering av inhernska och trtländska
handarbeten, keran-rik, glas och koppar sarrrt
Iitografier, ur, bijourterier och parfym.

Serviceböcker för bilar, där anteckningar
görs om utförda reparationer, rundsmörj-
ningar och oljebyten, har som bekant fun-
nits rätt länge. Däremot har vi saknat mot-
svarande "servicebok" för människor.

Länssparbanken i Stockholm har emel-
lertid tagit ett lovvärt initiativ i och med
utgivandet av ett särskilt hälsobesked. Det
har utarbetats av överläkaren vid Söder-
sjukhuset, Matts Halldin. Hälsobeskedet
omfattar drygt 20-talet sidor för ifyllnad
av olika uppgifter. - blodgruppstillhörig-
het, vaccinationer, serumbehandlingar, häl-
sokontroller, pågående medicinering, tand-
vård, sjukdomar och efterföljande behand-
lingar, graviditet och förlossning, viktiga
sjukdomar och olycksfall i barnaåren etc.

Rätt använt kan hälsobeskedet bli av
stort värde för de läkare som konsulteras
eftersom här finns samlade värdefulla data
rörande hälsotillståndet under tidigare år.
Beskedet ska alltså tas med vid läkarbesök
och läkaren får då tillfälle komplettera
detsamma med nya uppgifter.

Med hälsobeskedet följer också ett sär-
skilt "akutkort", som upptar sådana hälso-
uppgifter som kan vara av livsviktigt in-
tresse att ha snabb tillgång till vid olycks-
fall eller hastigt påkommande sjukdomar.
"Akutkortet" ska man således ständigt bära
på sig.

Länssparbankens initiativ är som
lovvärt och det riktiga vore ju att

människor redan från födseln utrustades
med ett hälsobesked av detta slas - men
det måste vara samhällets sak ait ordna.
I väntan på en sådan reform kan var och
en som har intresse av att få sina och fa-
miljens viktiga hälsodata bekvämt samlade
i var sin behändig bok, rekvirera hälsobe-
skedet från Länssparbanken, Klarabergs-
gatan 25, Stockholm. 1: 50 är priset.
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Res iS0U|ETUNI0NEN
Sovjetunionens turistbyrå INTOURIST inbjuder Er
att besöka Moskva, Leningrad, Kiev, Minsk, Vol-
gograd, Odessa, Riga, Tbilisi ,Tasjkent, Alma-Ata,
Charkov, Samarkand och många andra städer. IN-
TOURIST står till Er tjänst i 100 städer.

Genom en INTOURIST-resa i Sovjetunionen får Ni
tillfälle att se detta lands storslagna och målcriska
natur, dess historiska och kulturella minnesmärken

och stora nybyggen och bekanta Er med folkhus-
hållningens frarngångar och sovjetfolkens kultur
och konst.

INTOURIST kan föreslå Er 100 olika och intres-
santa resor med järnzsäg och flyg, hrysnsingar pi
moderna dieselfartyg, trevliga resor med bil och

Ni reser natuiligtais med'

AEROFLOT

Närmare upplysningar genotn

buss, harlig vila och rekreation på Svarta-havskus-
sens bästa kurorter - Sotji och Jrrlta ellcr på kur-
ortcrna Kavkazskie Mineralnl'c Vody, färdcr mecl

t'lodt'artyg på Volga och Dnjepr se.mt caml)ingturer
till landets mest natursköna platscr.

INTOURIST står också ti11 tjänst vicl affärsrcsor
till och i Sovjctunionen och vicl trensitresor qclloltt

landct i olika riktningar.

De 100.000-tals turistcr) som besökt Sovictuniotren,

vet att resor i INTOURIST-rcgi betyc'lcr komfort
och gästfrihet.

Ni kan beställa Er rcsa och få all itrformation hos

svenska rese- och turistbyråer som slmarbeta med

INTOURIST.

\.

INT0URIST och AER0FLOT INFORMATI0NSBYRÅ
Sergelgatan 21, Stockholm C. Tel. oglzt 53 76, 21 59 34



kuinnorna

tog öuer
I Rotzo, ett litet landsortssamhälle i Ita-
lien, övertog kvinnorna utan vidare hela
det kommunala styret och leder nu den
kommunala förvaltningen med stor klok-
skap. Ingen man har längre något att säga
till om. Och det har blivit liv och rörelse
i den nästan utdöda bygden. Medan kom-
munens skulder bara ökade och administra-
tionen visade klara tecken på förfall så för-
slösade de manliga förtroendemännen sin
tid med att gräla med grannkommunen.
Det var fara för regeringsingripande - och
snart var det val!

Men så slog kvinnorna till - två tim-
mar innan fristen för kandidatnominering-
en utlöpte. Den 42-äriga lärarinnan Carla
Slaviero samlade sina trupper och förkla-
rade:

- Vi ställer upp i valet !

Och innan männen hann säga "mamma
11ix" - de var för chockade för att säga
något överhuvud taget - hade Rotzo en
helt igenom kvinnlig administration. Carla
blev ordförande.

Kvinnorna har redan lagt fram en plan
för hur de vill reda uop problemen. Dessa
blev männen övermäktiga, men Carla och
hennes medhjälpare är övertygade om att
de ska gå iland med dem. Och de är fast
beslutna att behålla sina uppdrag i det
längsta - i varje fall tills männen i Rotzo
visar att de är villiga att slå in på en ny
kurs. Då har de chansen att återerövra sina
förlorade taburetter . . . men säkert inte
alla.

Fru
lvt't

Britt Norling klarar 6.000 leg i ett enda
som nywtbildad brant'örare.

uarför bara som reseru?
Göteborgs hamn har tagit initiativet att
bland hemmafruar skapa en reservkår
av kranförare för att med deras hjälp
kapa de trafiktoppar som ofta uppstår.

Denna kvinnliga reservkår fungerar
så att den med mycket kort varsel ska
kunna rycka in för att i första hand
klara övertidskörning på kvällar och
lördagseftermiddagar. Arbetsp"tr.nAål-
ler sig kring tre till fem timmar.

Drygt 200 göteborgskvinnor hade
förklarat sig villiga tjänstgöra på dessa

villkor och bland dem uttogs elva för
utbildning. Utbildningen har pågått
några veckor och efter ytterligare någ-
ra veckors dubbelkommando är de ny-
utbildade färdiga att på egen hand kla-
ra sina kranar. Det är ett svårt iobb
och det lar ta år för att bli en riktigt
skicklig kranförare, men de elva pion-
jårerna i hamnen har siktet inställt på

atr bli verkligt dugliga yrkesarbetare.
Samma lönevillkor som för de manliga
kranförarna gäller.

Det sägs art de manliga kollegerna
var lite reserverade till en början, men
det nya inslaget i arbetsstyrkan har fört

med sig att tonen blivit en annan, man
har blivit artigare och det förekom-
mer inte så många mustiga kraftut-
tryck, i varje fall inte i kvinnligt kran-
förarsällskap.

hur skulle ni helst I ailju resa till

'rrae(1, fl.ygs . ..
Caravelle varje söndag Köpenhamn -Zagteb -Belgrad-DubrovnikIriir er sour rill flvga till Jugoslevicn hur rcscbvr:lcrna ctt antal nrvcket prisfiir-
rnånliga resor xtt vrilja på..{llt iir orrlnat iiir att ni skall ha det så bckvänrt sonr
möjligt i Jugoslavien.

eller i l-f e{ter., bil. . .
Dct finns nrånge kotnfort:rbla canrpingplatser river hela lanrlct. 'Ircr.ligt tips: Rcs
lnerl nro<lcrn biliriria, luitkontlitionerlrl och nretl srvimnringpool, Irån Ancor.r i
norrir Italicn till Z.rtlar nrira ",{driatic Highrval'" sortr striicker sig utefter tlen
r:rckra arlriatisk:r kustcn i I)a[nratien, Begär uppllsningar från er nrotororganisation.

OBS. VISUM BEHöVS EJ FöR NORDISKA TURISTER!BE-
STÄLL GRATIS FÄRGBoSCHYR MED KUPoNGEN HÄRI

J('GIOSLAVISIr A T T'R I ST BYRAN
Box 40003, Stockholm 40

Sönd mig genosi grclis er förgbroschyr om Jugoslovien (med korto).

exla helsl!

JIIGOSLAVTEN
Jugoslavien kallas ofta med rätta "
besök och upplev underbart skönt
gästfrihet och västerländsk komfort.

Sydeuropas semesterparadis". Gör ett
klimat, lfuvliga badorter, österländsk

Nytt iTRIBUNSERIEN
böckerna i centrum av debatten

Mitt i 60-talet
Förslag till mittenpartipoli-
tik i väsentliga frågor,
framlagda av ätta unga
folkpartister och centerpar-
tister. 12:50

lars Furhoff:
Maskerat dårhus
En granskning och skarp
kritik av förslaget till ny
mentalsjukvårdslag. 11: 50

Sex och samhälle
Rapport från den stora sex-
konferensen. Bidrag av bl. a.

Joachim Israel, Hans Nes-
tius, Flenning Pallesen, Vic-
tor Svanberg, Lars Uller-
stam. 72: 50

Bonniers
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schmetterling -fjöril kollor de tysko modeskoporno den nyo frisyrlinjen till vören

och sommoren 1965. Den hor en hel del vågor och lockor, södono

de lönge soknots i de senoste örens frisyrmoder.

Ponnlugg på eno eller bådo sidor snett eller rokt neddrogen

lugg eller vög ör också koroktöristisko för årets nyo frisyrmode,

liksom de bredo sidoportierno som ger frisyren formen ov en

fjöril - dörov nomnet.

Om en södon och formen på dess kropp påminner ocksö det

intressonto nockportiet som löper ut ien smol och spetsig snibb

nedonför onsotsen och dör ger en löngsmol linje pöminnonde om

fjörlikroppens bokdel, och som ör resultotet ov en speciell klipp-

ningsteknik. Tock vore denno skoll denno snibb kunno liggo stillo

och uppviso en lött vågrörelse,

Aven till frisyren i övrigt ör klippningsteknikdn nogo utstuderod

och A och O för ott frisyren skoll bli höllbor med håret lött och

luftigt inromonde onsiktet.

l?,1'-l['^illfr MAMAIA
SPECIALRESOR
Avresa varannan tisclag fr' o. r-n. dcn 1/6 t. o, l1l. den 719

från Malr-r-rö

15 dagar med flygresa
endast kr 785:-

I prisct in*år: flygresa Malmö-Konstantsa-Malmö, trausfer
i itumänien. 2-bäädsrum och 3 n-rål mat i förstklassiga hotell

}r"r,#,;Jj:erit.rg, 
svensk reseledare i Mamaia' Förmånlig tu-

Enkelrum tillägg kr 65: - pcr person och vecka.
Utflyktsresor mld humana priser till Bukarest, Donau-

deltat, Histria, Istambul m. nr.
Fan-rilieresor med goda rabatter för barncn'

Vi förmedlar också

olr-, två- eller treveckors resor
med flyg
avresa från Mahnö varic måndag fr. o. m. den 31/5 t' o. n1'

den 13i9
För- och eftersäsong, en vcckas resa kr 660: -
Mellansäsong, en vcckas resa kr 690: -Högsäsong, en veckas resa kr 715 -Fär övlrskiutande vechor hr 185 : - per person och
vecka. I övrigt samma hoteil och service -som ovan angivits.

- Gilcigt intömationellt pass skall medföras. Visering vid
tramkomsten.

Vid anmälan bifogas kr 100: - i förskottsavgift.
Skriv eller ring och vi sänder utförligarc prospckt.

Svensk-Ru mä nska Föreningen
Drottninggatan 10, 5 tr., Stockholm C
Tel. 08,'21 80 16 - Postsiro 25 50 85

Damfrisör

Sune A
Rollfeldt
Linndgatan 41

Tcl. 61 97 23

konstnärinna
eller
konstnä rshustru
Fortsättning från sidan 11

av jorden för växterna. I,udvig Nordström
sa en gång till den, som skriver detta:

- Jag- läste aldrig vad Marika -skrev.
överhuvud taget intresserade det mig inte
att läsa fruntimmersromaner.

Nå, Marika blev en god författarinna i
alla fall. Men nog hade det giort henne
gott med lite mer intresse från den som
stod henne närmast.

Naturlistvis säller det som här sagts en
mycket b"egräniad minoritet i samhället.
Män det sliadar inte att ha det i åtanke
nästa sång den eviga debatten om de stora
manlis"a öch de s-å kvinnliga insatserna
på de"konstnärliga områdena bryter loss.

Margit Palmaer

Saenska Kainnors
Vänsterförbund
uppstod är I93l och har utvecklats ur för-
.'Åine.r Frisinnade kvinnor, som bildades
1914". Der bygger på samarbete mellan olika
åsiktsinrikttiingar 

-och har därvid alltid häv-
dat sin tro på"kvinnornas särskilda uppgift
för fredens iak och sin övertygelse att sam-
hället måste omdanas till att motsvara även
de kvinnliga medborgarnas bchov-

SKV är 
-sedan mai 1946 svensk sektion

av Kvinnornas Demokratiska Världsförbund
(KDV). som omfattar över 200 miljoner
knitlnoi i 80 länder. KDV och dess natio-
nella organisationer kämpar för att vinna
och prakliskt förvreklis,a kainnornas rättig-
hetcit rätt att rösta och rätt att välias, rätt
till arbete, till lika lön för lika arbete och
till befordran; rätt till undervisning och yr-
kesutbiidning och till social trygghet för
moder och barn.

KDV och dess nationella organisationer
kämpar för att tillförsäkra alla barn ett
lvck'ligt lia i trygghet,' undervisning och
goda -bostäder, hälsovård, sund litteratur,
äoda fritidssvsselsättningar' KDV vill sam-
ia all världens kvinnor-oberoende av hem-
ort, ras och livsåskådning till försvar av

f reden.

Göteborg:

Vid köp av

Radio-TV-Kylskåp
kontakta

Philip Carlsson
Radio o TV

Husargatan 24, Göteborg. Tel. 11 56 86

MÄLARE HENRY KJÄLLANDER
till Eder tjänst

BONDEGATAN 65 - STOCKHOLM Sö
Tel. 43 31 89 - 416259

BLOMMOR O BINDERIER
Bagarmossens Blomsterhandel

Lagaplan,lohanneshov. T. 39 1,9 39, 39 13 40

Omslogsbilden ör denno gång en present
till Vi kvinnor frön en mycket stolt mormor.
Vi låter den bli en påminnelse om ott
Mors dog ör i foggorno,
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Begär offert!

SKU:s insamling
ftlr barnen Uietna m

verhet. Insamlingen fortsätter och vi åter-
hommer i nästa nummer med en ny redo-
visning. Här ger vi nu de redovisningar
som hunnit in strax före pressläggningen:

Ar.testa Sl{V-aaclelning 100: -Luleå SKV-apdelning . 65: -l,,lalmö SKV-avdelning 4C2: -V'ixjö .\KV-avdelning 40: -

V et I attcla S KV -aacl elning
IJ rontma S KV -avd.eLning
Södertälje SKV-ar,,delning
Vantör SKV-dadelning
E sl:ilstuna S KV -avdelning
ill ölntlaL S KV -avt{elning
örcbro S K\' -"rvdr'lning
N orrköping S KV-aadelning

I ndiaicluell.a bidrag :
Anna Lindberg, Norrköping
f'ora Pettersson, Ktsa .

Rosemarie Lind, Stoclebolm
CarL O. Henrilesson, Stocleholrn
Ingrid Boström, Kopparberg . . .

Swmma ler

38: 50
36:50

101:-
65: 50
50: -145: -100: -62:07

'Int 
' t7

12: -/. -25: -25: -150: -
217: -

1 t|'t-*'' 5?

Insamlingen som startats av SKV för att
främst bistå barnen - de mest oskyldiga
av alla offer för de amerikanska terrordå-
den i Sydvietnam har kommit gott
igång och från en rad platser har delredo-
visningar börjat komma.

Många SKV-are har tagit det som en he-
dersuppgift att här göra en god insats och
medvetna om att detta inte bara är en an-
gelägenhet för SKV utan rör alla som vill
ett slut nå det förödande kriget i Sydöst-
asien och som vill att vietnameserna själva
skr få bestämma i sitt eget land, går de
också ut till allmänheten med listorna.

Bland dem sorn hittills svarat för goda
individuella resultat vill vi denna gång sär-
skilt nämna Greta Svensson i Malmö. Hon

'

r&

hörde för övrigt
till dem som all-
ra först kom
med en redovis-
ning. På några
dagar samlade
Greta Svensson
in 110 kronor
och hennes listor
visar en rik va-
riation på små
rch stora be-
Lopp.

Förenta Staternas regering bör i stäl-
let bringas till insikt om nödvändighe-
ten att gå med på en sådan ordning som

fastställdes av deltagarna i Genävekon-
ferensen 1,954, då man kom överens

om att de inre angelägenheterna i Syd-
vietnam skulle avgöras i fria val.

Sveriges ställning som etr neutralt
land med djupt förankrade demokratis-
ka traditioner, förpliktar dess regering
att i denna stund aktivt bidra till av-
lägsnande av krigshärden i Sydöstasien
och därigenom till upprätthållande av
respekten för alla folks rätt att själva
avgöra sina inre angelägenheter."

allvarlig fara för världsfreden
Vid sitt förbundsstyrelsemöte den 3-4
april antog Svenska kvinnors vänster-
förbund err uttalande som tillställdes
regeringen som bl. ^. uppmanas klar-
göra för Förenta Starernas regering att
krigets fortsättande och skärpning i
Vietnam skadar dess anseende och ut-
gör en allvarlig fara för världsfredens
sak.

"Vi betraktar användande av napalm-
och gasbomber inte bara som barbaris-
ka avsteg från den internationella rät-
tens bestämmelser utan också som ovär-
dig undfallenhet för de mest reaktio-
nära krafterna i Förenta Staterna. be-
redda att till varje pris fortsätta kriget
i Vietnarn.

Greta säger själv att hon är tacksam för
varje enkrona för den representerar inte
bara en krona i pengar, äen är framför
allt ett uttryck för att ytterligare en män-
niska velat vara med och göra en insats
för en rättvis sak.

Med den inställningen bör alla gå tili
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Ert resmål
1965

Semesteryesor till
de omtyckta

Ösrcrsiöbadorterna

BINZ och SEttlN

Veckoslutsutflykter till STRALSUND
och resor till de kända resmålen:

TDR:S hUVUdStAd BERLIN, DRESDEN, 'STEIMAR OCh AITdTA

orter förmedlar för grupper och enskilda

- turistvisa omgående -

Reisebiiro der DDR Generaldirektion
104 Berlin, Friedrichstrasse 710-ll2

Upplysningar:

Tyska Demokratiska RePublikens

InformationsbYrå
för resor och turism
Stockholm 1, vasagatan 19,' tel. 11 82 40

Det är lönande

att sy själv

och väI1aryget hos

Lindholms
Tulegoton

Om iag hade nål . . .

Fortsättning t'rån sidan 5

slet unp dörren till shacken och skrek apa,

eorillä.'kannibal och liknande som athungo
äav folk på den tiden. Sen vände bwana
åch sick Jt på köksgården, den kanske var
,o- "d"t hai. O.h larmor sa: tänk hem-
ma är du en sådan herre att vi hustrur
ittl. nåe"t säga ett ord emot dig. Och den

här färälösa karln behandlar dig sämre än

." tt""ä och du säger inte ett ord' Varför
skulle vi ha respeki för dig, du är ju en

kvinna, sa farmor.
ti i;g iarfar sin panga i ena handeon ooch

farmor i den andra och gtcl( ut pa^ gar-
J." aa. bwana stod och väntade på ho'
;;. S" ttogu på sa farfar till farmor' Så

ni"t tt"" fåm' till bwana och slog ihjäl
6*tnt med ett enda h.tgg och slog av

hans huvud så att det skildes från kroppen'
Sen sa farfar till farmor: gå hem till

dina medhustrur och säg att iag är en kvin-
na - om det är sant.

Och han ställdes inför rätta' De andra
tiänarna vittnade och bedyrade att bwana
.i"rit ." fruktansvärd herre, de visade upp
märken efter hans piska på sina ryggar'
Äii" "to- 

den feta boss-boyen försökte
;tåd" farfars liv, men det hjälpte inte, far-
far måste dö. Till sist skulle han få säga

riit ota, sitt skäI. Och han sa: bwana skym-
i"a" -ig inför min hustru. Därför måste

n"" aO.'bomaren frågade om.han..ångrade
sin eärning. Nei, sa fartar' tag ar lngen
kvinäa. Oöh så blev han hängd.

Ava sa: vad sa din farmor?
rå-"" sa: hon sa alltid, kom ihåg barn'

er farfar det var en man.
Glöden hade gått ut, potatisen var upp-

äten.

Det började gråta inne i hus-et. -Aya res-

te sis omstlnd-iigt och torkade händerna
oå kiolen medan hon gungade igång mar-
Len. 

'Aia baia, det där- är ingen krokodil'
Det däi är eit levande gossebirn ska jag be

att få tala om. Det däi är Nel som dröm-
mer nåsot stvpgt. Nog ska aya köra bort
vi<lundrät soott .roitl ati Nel. Var så säker.
Aia baia mei. Och hon rodde in i köket,
gi.tt"t st"ttnåde av så snart hon klev över
tröskeln.

Vachira slog vattnet över kolen,. det väs-

te som Kamaus svaga försenade skratt'
Står i månstrimiran och skälver för

Vambura.
Det där potatisgillet vatade så länge' Han

hade velat^ bryta- upp lånet -innan bwana
kom in i farfärs skrirbb. Och hängningen
dröide så länse att han var färdig att ryka
oå k"*t.t fo"r att få ett slut på den där
gamla hustruplågaren. För att få bli ensam

med tVambura.
Längtar efter 'V'ambura. Se att jag äl-

skar d"ie fastän iag inte kan tala. Att det
är av länetan iag lnte kan tala. Se att jag

är härlie "och ful*lkomlig och god nog' KIä
av mig 

-dessa 
boypaltor 99! finq. -ig o"t^h

häprr""ro- förr, ^som aldrig, när . du får
lränna mig. Känn att iag är underbar' att
iae kan f"hs" ott till 

.Kere-Nyaga 
om du

'ufrt. vitt aäIt Vitl att vi flvger! '$(/ambura.

Srnek mie med din mun! Lät mig inte
brista i e?åt och säg inte till ditt hjärta:
han är eä krokodil. -Tank inte på brudget-
terna som fattas! Glöm allt utom mig! Ka-
mau fick en vink att det var hans tur att
öppna srindarna i kväll, ingenting kan stö-
,å'orr."Hut" mig inte för ätt jag inte llog
ihiel b*"na när"han spydde ned mina föt-
t"ij tt:iro-kvällen. Lår inte det minsta fel
ttaft" vid mig! Gör mig fullkomlig för
Vamburas skull!

Står och tiger med händerna knäppta
bakom nacken"- så som han måst stå när
säkerhetspolisen hejdade honom på vägen

och senomsökte hans kläder - 
'Vambura!

I(rooisvisitera mig! Ngai! Finn ut mig!
f inn'kärlek var du :in r<ir vid mig. Ta mi-
na händer och lägg dem runt din -nacke
och tryck dig intifi mig och säg att du vill
ha mi[, så stor och het-som iag är, vig a.tt

iae inä behöver säga något, säg att jag äl-
ilår dig, att det är allt du behöver veta.

tWam6ura trampar utefter britsen,, inte
lugn, inte i hans darrning, säger med bort-
vä*nd röst: den där luo-kvinnan är nog en

oräktiq människa när allt kommer om-
irrine."Kanske har hon en synål och tråd
dartill. Kanske lånar hon mig i morgon så

iag kan laga ditt bYxknä.

emaljfatet till Ka-
gruset. Kamau tvät-
ändra efter honom.

Kransar, Buketter, Blomster-

dekorationer vid fester och möten

Ring 46 43 08
Stockholm

Blomsterhörnan A.xel Stiderberg

Balatummattor
200 cm breda

7:90 pr löpmeter

Oskarsons
endast HORNSGATAN 8

Tel. 40 85 99

Vachira sköt fram
mau, det gnisslade mot
tade händlrna, och de
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kåseriet:

Vissångsterroristen är oitast
kvinnlig. Hon äger en gitarr el-
ler luta. Det senare anses f inare
och mera kulturellt. Instrumen-
tet har hon hängt upp i ett band
från Hemslöjden. Lutan dammas
varje fredag och hon ser noga till
att den inte utsätts för drag.

Denna sjungande dam är en

.'erklig r'än av visan, hon har lätt
för att lära texter utantill - sär-
skilt när de rimmar. Hon köper
vishäften som innehåller gamla
evergreens som "Hjärtats saga"

och "När jag var prins utav Ar-
kadien". Hon är dock inte helt
främmande för den svenska vis-
traditionen och framträder oitast
med sånger som "Jag väntar vid
min stockeld" och "J"g vet en

dejlig rosa".
Vissångsterroristen vore alltså

inte alls någon terrorist om hon
eller han inte var behäftad med
ett avgörande fel: hon/han kan
aldrig sluta!

När gästerna anlänt till det
trivsamma hemmet, där iutan
hänger nydammad och blänkan-
de i sitt vackra band är de såle-

des alldeles oförberedda på vad
som väntar dem - såvida de inte
besökt huset någon tidigare gång.
Efter den utmärktrr supdn, vid
vilken de små placeringskorten
pryrts med citat ur kända sång-

rrorl_"uara Darn ocn
Under denna rubrik trr vi emot och
publicerar "sanna berättelser ur bar-
nens värld". Vi börjar med föl.iande
alldeles sanna episod som utspelar sig
i rikets andra stad:

Mats, 5 år, leker till synes oberörd
av livets allvar med sin något äldre
kan-rrat Pelle. Farbror Fille, son-r fått
detta namn på grund av ett pryd-
ligr Castroskägg, har satts att passa

de båda.
Efter en stund stannar Mats upp

i bestyren bland leksaksbilar och ben-
sinrnackar och säier:

atssa,ngsteryorosten

er, kommer frågan från en intet
ont anande gäst:

- Vern är det sorn spelar?
Alla stirrar härr.id på lutan och

sedan på värdfolket. Värdinnan
skruvar sig lite:

- J", spelar och spelar, säger

hon anspråksiöst. Bara så där lite
till husbehov. Inget märkvärdigt
alls. Rent amatörmässigt.

Varpå gästerna naturligtvis in-
sisterar:

- Kära du, det är sä trevligt
med musik, LEVANDE musik.
Du kan väI, snälla du?

- N.j, vet ni . . . inte skall jag.

Jag har ingen röst.
Nya trugningar.

. och så är gitarren on-r-

stämd.

- Det går väl att ordna.

- Nåja, bara en sång då, ef-
tersom ni envisas så.

Vissångsterroristen börjar med
"Min älskling du är som en ros".
Taube älskas av alla. Applåder.
Varpå f öljer "Beatrice Aurore"
varpå gästerna uttrycker sin för-
tjusning, varpå följer "Blomman"
varvid gästerna applåderar, varpå
följer "Hjalmar och Hulda" var-
på gästerna ler förbindligt, varpå
fölier "Anemone Nemorosa" var-
på någon av gästerna ser sig om
efter något drickbart, varpå föl-
j.. "Älvsborgsvisan" varpå nå-

gon tycker att det börjar bli
varnt, varpå följer "Den första
gång jag såg dig" varpå . . .

Detta pågår sedan hela af to-
nen. Efter tionde visan gör någon
ett försök att diskutera den se-

naste pornografisamlingen och
värdinnan knyter påpassligt an
med "Aldrig på en söndag". Flera
gäster börjar nu tycka att vis-
sång är mindre trevligt. Mannen
som tvingats ner i soffan bredvid
värdinnan undrar ven som upp-
funnit lutan. Efter trettonde vi-
san räcker värdinnan generöst
fram lutan undrande:

- Men är det ingen annan som
vill pröva.

Det är ingen annan, men samt-
liga gäster beslutar sig för att del-
ta i radions nästa gitarrkurs.

Framemot midnatt börjar en
viss heshet beslöja den annars så

klara stämman och gästerna gri-
per desperat tillfället och förbe-
reder reträtten. Värdinnan följer
dem sjungande ut i tamburen och
ackompanjerar glatt galoschpåsät-
tandet.

- Jrg hoppas verkligen att ni
haf t det trevligt.

- Kära du. Det är sä förtju-
sande rned visor. Du borde fram-
träda i TV.

Säger den som ingen TV har.
Kraka

andras ungar Itl

- Du, fabbro Fille - barn, r'a'
komrrer dom ifrån?

Farbror Fille tänker en halv se-
kund och börjar sedan omständligt
förklara att först måste det f innas
en rnamnla och en papDa för att det
ska kunna bli barn. Lite krystat lå-
ter det kanske i fortsättningen, det
är ju farbror Filles första egentliga
praktik som sexualupplysare. Man
ver hur känsligt det är med så här
pass små barn, det gäller att hålla
sig till sanningen och samtidigt för-

,,

klara det på ett sätt som gör att
barnen accepterar förklaringen. Far-
bror Fille fortsätter sålunda:

- Jo, du förstår att alla mammor,
dom har små ägg och . . .

- ÄSg!?! Vespat ägg, de ä' la gött!
Me' möcke socker i! Pelle. töcker
du att de ä' gött me' vespat ägg?

- Jaa, väldans gött! tycker Pelle.
Och så r'ar det slut med sexual-

upplysningen för den gången.

Mormor T
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till sol, sommar och semester

Mamaia
Rumönskq rivierqn
Avresedogor: Voronnon tisdog
fr. 116 till 719

lalta
med3dogoriMoskvq
Avresedogor: 2716, 417, 1Bl7 och BIB

Solhusten
vid Svortq Hqvet i Bulgqrien
Avresedogor: vorje rnöndog
fr. 2415 till 2ol9

Förmånligo fomilierobotter och speciello bornpriser tillömpos

begär närmare upplysningar redan i dag!

Till SKV, Norrtullsgoton 5, Sthlm Vo

Onskar ytterligare upplysningLrr orn resan till IIarnaia].laltal Solkwsten fl SKI'';., special-

resor til.l Ungarnl Bulgarienl

,4dress:

P ostadress:

I 5 dogor

Pris: 785: -
'flyg fr. Mqlmö

14 dogor

Pris: I .365: -
flyg fr. Sthlm/Arlqndq

22 dagor

Pris: fr. 1.025: -
flyg fr. Mqlmö

.tKV:s
specialresor
går i år till
Ungern ocb Bulgarien

Liksom i fjol anordnar SKV speci-

ella sensommarresor för dem som

kan fönlägga serrestern till senare

tidpunlit och som därnred lian för-
länga själva sommaren.

Ungern
14 dagar, avresa den 30 augusti med

flyg från Arlanda. 9 underbara da-

gar i Siofok vid Balatons jiin med

bad, r'ila och utfärder för dem som

så önskar. 3 dagar i clet sköna Bu-
dapest. Vänskapst rif f ar ordnas av

Ungerska kvinnoförbunder.

Bulgarien
14 dagar, åvresa den 6 september
rnec{ flyg från Malnrö. Irn r.eck;r vid
Solkusten med de långa sandsträn-

clerna och Svarta havers ljuvliga
..t

selta.

L,n veckas rundresa med besök på en

rad intressanta orter och med trev-
liga sammankomster anorc{nade av

Bulsariska kvinnoförbundet.

Tillskriv SKV fiir närmare r.rpplys-

ningar om dessa verkligt enastående

resor, som tack vare kclntakten n-recl

kvinnoförbunden blir något mera än

den vanliga turistresan.


