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Burnen i eentrum
Ingrtd, NiZssort, Httsltuarna :

Yi saknar fortfarande skol-
måltider.

Att en höjning av bat'nbidt'agen
liommer till stånd är enligt min me-
ning det viktigaste för att vet'kligcn
barnfamiljelna ska få det bättt'e.
Det goda med bat'nbidragen är' itt
blancl annat att dem kan inga bak-
åtsträvare i stads- och kommltnal-
fullmäktige nagga i lianten. 1946 be-
slutade riksdagen om obligatoriska
skolmåltider. Fast 10 år' gått sedan
ciess har man ännrt inte i min heir-
stad, I{uskvarna, infört några skol-
måltidei' och det måstc väl främst
bero på stadsfulltnäktiges ovilja att
göra det. Vi får vala tled och 'be-

tala, eftersom det jLt utgår statsb;-
drag till skohnåitiderna, men sjäh-a
har vi ingen n1'tta av det. Visst hat'
det varit opinionsyttringar vid föt'-
äldramöten, men jag har vici sådane
tillfällen tyckt mig märka att många
av lärarna är motståndare till att
skolmåltider införes. Det pekas på

att barnen inte får iära sig bot'ds-
skick, att de inte fåt' mat som p:rs-

sar dem. att maten inte är nog om-
växlande och >>sen kanske de får
sårmma mat när de komtuer hem till
r-namma. . .>> Det finns baln som inte
kan äta den mat sol.tr serveras i sko-
Iorna, påstås det, Jag tindrar jag otl
cle inte ganska snart skttlle lära sig
tycka otn den. Under alla förhållan-
den är väl alla de här >>förhindren>>

inget skäl till att vi sotn vill att våra
barn skall få skolmåltider inte skall
få denna rätt. Om en mamma inte
vill skicka sitt barn till skolbespis-
ningen så behöver hon ju inte Cet'

Men vi andra, som ofta också har'

för'värvsarbete, vi skall ha den r'ä+--

ten, anser jag.

Eisa Rönn, Göteborg:

ökat intresse för barnens

nöjes'liv.

I betänkandet on] samhället och
barnfamiljerna påpekas det att de
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SAGT PA FOITBIJNDS\1ÖTE-I-, ningar', bland alla våra unga mam-
mor, väcka ett levande intresse för
Cessa frågor. På många platser i
iandet finns det nu barnfilmklubbar

Iåt oss sluta upp kring dem,
vidareutveckla dem och få fram kan-
skg n1'a och ännti bättre former för
barnens nöjesliv. Det är ju inge+" som
säger att dessa barnfilmklubbar i
all framtid skall koncentrera sig bara
kr;ng filmvisningar, låt oss försöka
bidraga till att ge dem ett ännu bre-
c'.tri'e innehå11.

Murgareta Th,ortn, Stockholm :

Kampanj mot kriminal- och

och gangsterfilmerna.

Med tanke på hur litet det är som
egentligen görs från samhällets sida
när det gäller barnens fritidsverk-
samhet är det viktigt att vi utveck-
lar en större aktivitet på detta om-
r'åile. Vi vet att de barnorganisatio-
ner som finns inte på långt när är'
tilir'äc1<iiga. Ofta saknar de lämpliga
ledare och lämpliga lokaler. Då åter-
ståi' för barnen i många fall endast
biografen. Men de filmer de får se är
oft:rst allt annat än goda, i många
fall är de direkt skadliga. Vid ung-
domsl<onferensen i örebro för en tid
sedan uttalade man sig just i denna
fråga. Det framhölls att erfarenhe-
ter från arbetet inorn social- och
kriminalvård på ett skrämmande
sätt dokumenterat ett direkt sam-
band mellan biobesöksfrekvensen och
missanpassningsfenomen bland ung-
clomen. I den mötesserie om barnen,
för'äIdrarna och skolan som vi star-
tat i vår avdelning i Bromma har
också dessa frågor dry,ftats och vi
har allmänt ansett att något måste
gör'as mot pang-pang-filmerna. Kam-
panjen som förts mot gangsterseri-
erna har ju glädjande nog bl. a. re-
sultelat i att vi blivit kvitt några
av de värsta seriemagasinen. Borde
man inte också starta en kampanj
rnot kriminal- och gangsterfilmer?
Det finns redan en utbredd opinion
mot dem, det visar det växande an-
talet barnfilmklubbar på. Men deras
arbete begränsas inte bara av bris-
ten på lokaler utan i hög grad också
av bristen på lämplig film. Det bör
vara angeläget för vårt förbund att
ännu starkare knyta an till opinio-
nen och genom olika åtgärder ge
styrka åt kravet om en livligare in-
hemsk barnfilmproduktion av god
k1ass.

nöjeir som bjudes barn och ungdor-r-r,
antingen det nu gäller film, teater'.
cllknsför'eställningar eller annat,
ofta är' av undermålig, ja rent torf-
tig karaktär'. Det kan nog alla som
intresserar sig för saken skrirra un-
der på. Liksom också utredningen:;
synpunkter på betydelsen av att clet
blir bättre på det här området. Upp-
levelserna nnder barn- och ungdoms-
åren har stor betydelse för karak-
tärsdaningen och individens inställ-
ning till livet. Det är inte bra när
barnen får en passiv inställning ti.li
all förströelse, de måste fostras att
bli aktiva, att själrza vara rned, inte
bara bli matade som fågelungar.
Därför' behöver vi utbilda lekleCarc
och teaterledare f,ör barn, så att de

kan vara tillsammans och gemen-
samt ordna förströelser föt' sig
själva och andra.

Vi måste inom våra SKV-avclel-

Yårbudskap
Molnen uita glidu
öuer ltcmlens blå,a sjö
sorlL ett budskap om
att köldens ud,lde snurt

skall dö.

öuer torg och, gator
rinner uzntern bort
för att efterföljas utau 1)år-

tid
i,nom kort.

Och r, bouleuardens trrid-
allöer

brinner ljuset, i uart trtid
sauen str,ger och en uå'rdag
blommar å,ter ltuets sod.

fi
Ii------------------{



I SAMARBETE
FOR BARNENS SKL-]LL.

Bla,nd delta,garna i det möte som lffiiclrarnas permanenta inter-
nationella, kommitt6 höll i Lausanne i fetrruari t'ar ftu R, u t h
H e r ln a n n, orclf. i f)anmarks Demokratiske Kvindeforbund.
Hon berättar här orn cle sta,rka intryck tnötet gav, tlen optitn-
isrn oeh tro 1rå möjligheterna av ett brett sarnarbete mellan
kvinnorna i skilda länder som besjälatle deltagarna,.

som ägde rum i Lausanne i Schweiz
i juli 1955, beslöts det trtt arbetct för
barnens säherhet i en fredlig vär'ld
(som var mödrakonglessens fr'ämsta
syfte) skulle fortsättas genom en
permanent arbetande mödrakom-
mitte. Dr Andre:r An,dt'een val-
des till ordförande för denna kom-
mitt6 och det var under hennes kloka
och dugliga ledning som den pcrma-
ncnta internationella Mödrakommit-
t6n hö]l srtt första möte den 2-- 4
februari i år i Lausanne 

- 
i si11n6n

stad som Mödrarnas Världskongress
hölls.

I sitt öppningstal redogjot'de An-
clrea Andreen för kommitt6ns bak-
grund. Hon berättade om hur tanken
att resa all världens mödrar till en
samlad aktion mot kriget och den
ständiga ångesten för krigets fasor

Iör'sta gången framför'des på KDV:s
r'äclsmöte i februiiri 1955. Ett upprop
siindcs ut och överallt där id6n om
cn mödrarnas världskongress blev
känd väckte den stor anklang. I 79

ländcr togs id6n upp, den id6 som
för'de till Mödrarnas Världskongress i
Lrrus:rnne i juli 1955. Bland de övcr
2.000 hälsningar som sändes till kon-
g'r'essen omnämnde Andrea Andreen
särskilt en. Den kom från mrs
Agnes Stabledon i den engel-
slitr sektionen av fnternationella
Iivinnoför'bundet för tr'red och Fri-
hct. Hon skrev bl. a.: >Vi är det stör'-
st:r förbund i vär'lden vars medlem-
mar vi vet viii ge hjälp, skyd<l och
liär'lek varhelst barnen i världen krä-
veldet av oss. Må modersinstinkten
och den ansva,rskänsla vi alla hyser
för barnens väl bli en av de broar
som för till ett sla.ss för'ståelse mel-

På bilden scrt,i några au deltagarna vid
inittet. Län,tst t. 'tJ. mrs [thoebe Cusden,
vicc orclt'. i I nternationella kainnot'ör-
buntJet t'ar I'red och Irihe t och medleni
aa miidrahommittön. Mcllan henne ocb
dr Antlreen sitter mrs Dora Russel, som
valcles till kommittöns sekreterar('.

krn folk med olika ideologier och
görLL kng mellan oss otänkbara.>>

Vidare ber'ättade Andrea Andreen
om hur gammal tanken om att kvin-
norna borde sluta sig samman och

motverka krig egentligen är. Att re-
dan 1854 

- 
för 100 år sedan alltså 

-svenskan Fredrika Bremer i den

engelska tidningen Times publicera-
de ett upprop om att )>genom kvin-
norna sluta ett fredligt förbund, om-

fattande hela jorden . . . Vi föreslåt
att vi betraktar oss siäIva som till-
hörande samma familj och vild
annat som än må skilja oss åt _-

dock fattar varandras händer som
.systrar>>. Visst har det skett fram-
steg i vär'lden under det århundradc
som sed:rn dess förflutit. Den moder'-
na läkarvetenskapen har fört ti]l att
spädbarnsdödligheten minskat och
dcn har pä olika områden lindrat
mänskligt lidande. Men fortfarande
är det dock ett faktum att de flestit
regeringar handlar som om kr-gs-
och försvarsför'beredelser' är' det bäs-
ta sättet att befrämja barnens väl-
fär'd, sude Andrea Andreen.

u-. rädda kommande släk-

ten från krigets gissel>>

62 representanter från 36 län<ler

deltog i mötet. Man var genast På
det klara med att en av de första
uppgif terna för mödrarna i hela

vär'iden måste vara att protester:l
mot vidare experiment med vätebom-
ben, därför att dessa exPeriment i
sig sjäIva innebär en allvarlig fara
för kommande släktleds hälsa. Där-
för' tillsattes en särskild kommission
med uppdrag att utarbeta en sädan
protest, vilken sedan i form av ett
öppet brev sändes t:ll regeringarna
i USA, Sovjetunionen och England.

Dessutom antogs och utsändes
cn hänvän'delse till all:r mödrar om
:rtt förenas i försvaret av barnen mot
krigsfaran. En tredje kommission
utarbetade en lesoiutlon vari man
uppfordrar statsmännen och folken
i vär'lden att efterleva andan i FN:s
charta om att säkra människorna
>f rihet från krig och krigsfruktan
och :rtt rädda kommande släkten
fr'ån krigets gissel>.

lSuth IlerrnAnns

\/
V io Mödrarnas Världskongress,
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Ett av de debattinlägg som väckte
det största intresset kom från en
amerikansk kvinna, mrs F lorence
Gowgiel. Hon är ordförande för
organisationen >>Save our sons)>
(Skydda vära söner) som bildades
av föräldrar till soldater i Koreakri-
get. Hon berättade om hur bred den
r'örelse är i USA som önskar fred
med andra folk. >I tio år har vi ar-
betat för fred, men vi lever i det
kalla krigets atmosfär. Vetenskaps-
män och pedagoger i USA varnar
mot en uppfostran som ofrånkom-
ligt för till våld och råhet, och vi är
rnänga som arbetar. emot denna ut-
veckling. De amerikanska mödrarna
önskar att deras söner skall bli fria
från krigshotet, de är uttedsna på
allt tal om hat mot andra. Jag är
här i Lausanne för att ta med mig
tillbaka till mitt ]and ett meddelan-
de från många andra mödrar om att
det ligger i våra händer att frälsa
världen från krigets gissel.>>

Utbyte av barnböcker
mellan olika länder?

Från Kina talade den milda, för-
tjusande Tsao Meng-Chun, riks-
dagsledamot och medlem av den
nationella kommitt6n för barnens
försvar. Hon berättade om de sista
årens stora framgångar i hennes
land. De seriehäften och filmer som
vi kämpar för att få förbjudna i vå-
ra länder slipper man se i det nya
Kina. Ijnder de sista fem åren har
där utgivits tio gånger så många
barnböcker som under hela tioårs-
perioden före folkmaktens upprät-
tande, och dessa böcker sändes ut
över hela landet och når fram till
orter där man förr icke ägde några
böcker. Hon understödde varmt ett
förslag av Andrea Andreen om ut-
byte av barnböcker mellan länderna,
som hon ansåg vara ett bra sätt att
öka förståelsen mellan barn av olika
nationaliteter. Hon föreslog också
att Mödrakommitt6n skall hjälpa
till med att förmedla resor för kvin-
norna mellan skilda länder. Kinesis-
ka mödrar som under de sen'aste åren
lärt känna kvinnor i många andra
länder är ivriga att få kontakter
också med mödrar i IJSA, så att man
kern lära känna varandra och kom-
ma att förstå och hålla av varandra.

Från Sovjetunionen deltog profes-
sor Chultova som arbetar vid Lenin-
graduniversitetet. Hur man önskar
att alla ]änders mödrar och barn
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Mödrakommitt6ns vädjan som
tlen 21 februari översändes till
regeringarna i USA, Sovjetunio-
nen och Storbrita,nnien:

Inställ experi-
menten med atom-

och vätevapen !

M uororno, permanenta inter-
nationella kommittö, som grunda-
des au Mödrarnas Vtirldskongress
i Lausanne i juli rg55, har sam-
mantriitt i februari 1956. Denna
lzommittö känner diup oro inför
beslutet 0m nya uötebombsexpe-
riment.

Ledande uetensk.apsmän har
klargiort f ör utirlden att dessa

bomber innebär ett dödligt hot
mot mänslzligheten, ei endast om
de anuändes utan äuen när man
lagrar dem och gör experiment
med dent. De har duen 't'ramhållit

att detta hot uilar såuäl öuer uår
generation som öuer kommande
släkten.

Framstående religiösa och an-
suarskännande personligheter har
likaledes lelart och kraftigt f ör-
dömt atom- och uäteuapnen, uilka
hotar både uår materiella ciuilisa-
tion och uåra andliga uärden.

Mödrarna som bär ansuar f ör
barnens uård och f ostran har i
miljoner uttalat sig f ör förbud mot
atomuapen. De bekrät'tar ånyo sin
uilia att auuända den hotande
lzat astrofen.

Mödrarnas permanenta interna-
tionella kommittö talarför möd-
rar i hela uärlden ncir den urinder
sig till regering;arna i F örenta
staterna, Souietunionen och Stor-
britannien och begär att de trrif-
far öuerenskommelse om ett ome-
delbart upphörande au aIIa expe-
riment med atom- och uäteuapen.

Inställandet dt dessa experi-
nTent uore ett första steg på uägen
tiII f örbud mot atomuapen och
oskadliggörande au befintliga lager.

HeIa uärldens mödrar kommer
att kämpa f ö, att atomenergin
blir anuänd endast tiII f romnta
för ntänskligheten.

finge åtnjuta samma hänsynsfulla
omsorg som man fick intryck av att
de gör i Sovjetunionen, där begrep-
pet >)ensamma mödr'ar>> inte exi-
sterar !

Slutligen måste också nämnas det
inlägg den engelska pedagogen p h o-
ebe Cusden, vice ordförande i
Internationella Kvinnoförbundet för
Fred och F'rihet, hölt. Mrs Cusden
talade varmt för total nedrustning
som medel till krigets avskaffande,
Hon instämde varmt i ett förslag
från Dora Russel, England, om att
man bör sända en deputation till
FN:s nästa generalförsamling.

Dora Russ,el valdes till Möd-
rakommitt6ns sekreterare.

Efter mötet uppmanade professor
Klara tr'assbinder från Väst-
tyskland alla närvarande katoliker
att samman med henne sända ett
tack till påven för att han officielt
tagit avstånd från varje bruk av
atomvapen.

Arabiskt-israeliskt
handslag

Ännu en upplevelse under mötet
som fyller en med tillförsikt om att
kvinnorna kan finna varandra trots
olika åsikter var clet faktum att de
arabiska ländernas representanter,
som första dagen uppträdde mycket
reserverat mot fsraels representant,
slutade med att räcka henne handen
som tecken på att de ville mötas i
samarbete för barnens skull. Andrea
Andreen slutade också med att myc-
ket inträngande vädja till represen-
tanterna från dessa länder - som
just nu står i så skarp harnesk mot
varandra - att när de kommer till-
baka till sina hemländer sträva att
samla så många kvinnor som möj-
ligt bakom sig och bokstavligt tatat
ställa kosan till gränserna och sträc-
ka händerna fram till förfiandlingar
så som de gjort här. >Och låt oss
kvinnor visa att vi kan segra där
männen gjort bankrutt!>

Och det är tron på den möjligheten
som måste besjäla oss alla i vårt ar-
bete och som får oss att med tillit
och stolthet sluta upp kring Mödra-
kongressens höga ideal: att samar-
beta trots alla olikheter för att säk-
ra åt barnen en fredlig värld att
växa upp i. Alla barn, gula, vita eller
svarta, har samma rätt till skydd och
till uppfostran och alla är de lika
värdefulla små människor.

Nu gäller det för de olika länder-
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lJet heter att Gud både log och
vredgades när han skapade Ånger-
manland. Vi som bygger och bor i
detta fagra landskap tycker nog
ibland att vi mest har anledning att
vredgas. För hur vackert det än ser
ut omkring en -- let'a på naturens
skönhet kan man inte. Fast nog fres-
tas man nästan tro att det är den
>>utkomstmöjligheten>> statsmakterna
tänkt sig, åtminstone för oss kvin-
nor.

Vi, liksom en stor del av det öv-
riga Norrland, saknar industri som
sysselsätter kvinnor. Det är för ga-
let. För' något år sedan var det en-
bart i Kramfors 600 anmälda arbets-
sökande kvinnor. Och när Tempo ny-

Gud log och aredgades när han skapade Ångermanland påstod dess diktare
t'ramt'ör- alla andra, Pelle Molin. Från det Ådalen dihtaren så hänt'ört besjöng
är den her bilden, närmare bestämt t'rån Krarnt'ors.

regeringen och arbetarpartiernas
riksdagsgrupper. Det skedde, men
ännu har vi inte sett något resultat.
Vi tänker emellertid inte ge oss. I
dagarna har samtliga SKV-avdelnin-
gar i Ängermanland genom sin di-
striktsstyrelse vänt sig till regerin-
gen med en skrivelse och på nytt
fäst uppmärksamheten på syssel-
sättningsförhållandena hos oss. Den-
na vinter har arbetslösheten bland
männen också varit större än tidi-
gare år och utflyttningen bara ökar
därför att ungdomen inte kan finna
utkomstmöjligheter i hembygden.

Vad skulle hi, kära systrar i
Stockholm, säga om ni hade en mil
till närmaste badhus ? Det har vi
som bor i Backsjön, några mil från
Sollefteå. Och eftersom de flesta hus-
hållen saknar egna badmöjligheter
tycker vi det är hög tid att vi får
ett badhus i den egna orten. Vi har
tagit upp frågan i vår SKV-avdel-
ning och uppvaktat diverse instanser
i saken. I första hand skogsbolaget,
för att utverka tomtplats. Efter fle-
ra påstötningar fick vi löfte om ibi-

stånd från bolaget under förutsätt-
ning att kommunen svarade för öv-
riga nödvändiga utgifter. För närva-
rande ligger saken hos kommunal-
fullmäktige.

Vår ort, Backsjön, är ingen s. k.
tätort, långt därifrån. Men vi som
lever där vill därför inte känna oss

som >>bortom all ära och redlighet>.
Vi kvinnor har satt oss i sinnet att
inte vila förrän missförhåliandena
rättats till, även om vi ibland måste
vända oss till makthavande som inte
har sitt säte vare sig i Backsjön
eller Ångermanland utan i självaste
huvudstaden. Bland annat har vi hos
SJ krävt bättre trafikförbindelser
för vår by, som trots att den är be-

lägen vid stambanan är ganska miss-
gynnad vad samfärdsmedel beträf-
far. Vi SKV-medlemmar gick runt
med petitionslistor och praktiskt ta-
get alla invånare i Backsjön skrev
under kravet om bättre trafikförbin-
delser. Till något resultat förde ty-
värr inte aktionen. men vi kommer
väl igen. . .

Vi är nämligen fast beslutna att
göra uår insats för att vårt fagra
Ångermanland skall bli gott att leva
i. Vi kvinnor kan göra så mycket om
vi bara griper oss an med problemen.
Och varför skulle vi finna oss i att
våra ungdomar försvinner sydöver
därför att det inte finns arbete för
dem på hemorten ? Arbetsmöjtighe-
ter måste och kan skapas.

Elsa Lr,ndgrett,

J,gen
ho, loua på shönlnel ollelrasl ...

Är,g"r-anlands
kvinnor kräver utkomst-

...T. I o. Imojh$heter at srg ocn
Tungdomen

Iigen öppnade en ny filial i Sollefteå
stod omkring 400 sökande i kö till
de cirka 50 ledigannonserade plat-
serna !

SKV-avdelningarna i l(ramfors
och F rånö organiserade våren 1955
en petitionsrörelse kring kravet om
sådan industri till Åda1en som kan
ge arbete och utkomst åt den kvinn-
liga delen av befolkningen. 1.300

kvinnor styrkte med sina namnun-
derskrifter behovet av sådan industri
och uppdrog åt en kvinnodeputation
att resa till Stockholm och uppvakta

na att finna de former under vilka
arbetet i de nationella mödrakom-
mitt6erna skall läggas tillrätta. Den
internationella kommitt6n skall å sin
s:da precisera de uppgifter som kan
lösas genom samarbete mellan de
olika länderna och förmedla en bre-
dare kontakt mellan mödrarna värl-
den över.



Mormor Hahho
No.,"l[ av AHMAD ABBAS

Ahmatl Abbas är cn framstcgs-
'.-änlig, indisk skriltställare ocb det
är ur hans samling,Modcr In-
dicns t'rm ansikten, sorn denna
uripandc berättelse orn en gdm-
hil irtdisk kztinna är bämtad,

t\tI \ är jag tänker tillbaka På min
b:u'ndom erinrar jag mig en gam-
mal kvinna. Hon bodde i vårt grann-
skap och var väverska. f hennes åld-
rade ansikte upptäckte jag som barn
för första gången Moder Indicns hela
storhet.

Hon hette Hakiman men alla kal-
la.de henne hclt enkelt Hakko. När'
iag ännu gick i småskolan var hon
redan gråhårig och hade djupit lyn-
kor i sitt mörka ansikte. Ingen, intc
en gång hon själv, skulle ha kunnat
säga prec-s hur gammal hon var'.
Man viss'te bara atL hon redan för
mer än 20 är sedan förlorat sin man.
Sedan dess måste hon förutom allt
iLrbete i hushållet också sköta famil-
iens försörjning med hjälP av sin
hzrndvävstol. Trots att hon vtlr siL

gammal och därtill led av astma stod
hon v:rrje dag uPP före grYningen'
Till och med under vintermån'aderna
kunde vi tidigt om morflnarna, me-
dan vi ännu sjäIva. låg kvar undci'
vår'a varma täcken, höra det mono-
tona malandet från tschakkin,
handkvarnen, i hennes hus.

När vi på vägen till skolan ellct'
torget gick förbi hennes dörr ellct'
när vi lel<te med hennes barnbarn i
den trånga gränden sag vi alltid
mol'mor Hakko (som vi av våra för-
äldrar str'ängt förehållits att kalla
henne) i arbete. Än sopade hon, än
lerströk hon golvct, än l:rgade hon
mat, än tvättade hon eller satt vid
sin vävs'tol med de giktbrutna benen
i cn fördjupning i golvet, en sådatr
som vävzryn:r :rlltid har fr:rmför s'n
vävstol därför ntt bommen sitter brt-
r':r nägrzr tum över golvet.

>>Mormor Ha.kko, mormor Hakho,
v:rr' är din:r ben ? > skämt,adc vi mcd
henne.

Med ett godmodigL leende svaradt'
hon, hänsyft:rnde på det gamla folk-
liga ordspråket :.>Vävarens visdom
ligger i gropen>:

>Mina. ben är där som min vis-
dom är.>>

När jag i dag tänker tillbaka på
det beundrar jag mormor Hakkos
stråiande humor'. Ja, hon förstod att
skr:rtta åt sig själv.

Mormor Hakko bodde inte lånet
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fr'ån oss i ett litet hus av lera som
likn:rde en skokartong. Det bestod
bara av två små trånga lum och cn
liten förstuga. Framför huset var en
lika liten gård, den var inte stensatt
eller grusad, bara betäckt med hård-
trampad lera. IIon höll så noga pa
i'cnlighet i huset att grannarna såI

om henne: >>II'os Hakko kan man äter
riset på golvet.>>

Fr'ån tidigt till sent arbetade mor'-
mor Hakko, men kom hon till oss

och det brukade hon vanligtvis
göra om kvällen 

- 
så hade hon all-

tid ett giatt och vänligt leende för
oss. Så munter hon var! Trots gik-
ten och astman var hon kraft'g och
van vid arbete. Ända till sin död höll
hon sig rak som ett ljus. Bara ett
pårr av sina tobakssvärtade tänder
h:rde hon förlorat, det såg man sär-
skilt när hon skrattade, och det gav
oss en ny anledning att skoja mcd
henne:

>>Mormor llakko, mormor Hakko !

Val har du dina tänder ?

Varpå hon varje gång svarade:
>>Vill ni veta sanningen, barn ? Det

sl<edde så här: en gång sov jag, då
kom ett par fräcka möss och tog
mlna tänder.>>

Aldrig någonsin i mitt liv har jag
sedan träffat någon som kunde
skämta över s:g själv så som hon.

Gammal och ung älskade mormor
Ilakko, ty alltid var hon god och
glad och aldrig hörde någon elakt
prat eller skvaller från henne.

När vi lyckades få henne med oss
fran de gamla kvinnorna i vårt hus,
med vilka hon gärna hade en prat-
stund om l<vällarna, satte vi barn
oss i en ring omkring henne och bad
om en saga. Ingen kunde ta upp täv-
lan med mormor Hakko när det gäll-
de konsten att berätta sagor. Häpna,
med ögonen på skaft lyssn'ade vi när'
hon berättade om tre prinsar, sju
prinsessor, jättar höga som berg,
blomsterf6er, bevingade hästar och
talande papegojor. Hon kunde var-
hcn iäs:r. eller skriva men hon hadc
en levande fant,asi och ett enaståen-
de minne. Hon kunde otaliga sagor
och kunde konsten att återse dem.

Ir ag är' säker på att Hakko aldrig
hade hört talas om kvinnans lika-
berättigande. Om någon skulle ha ta-
lat med henne om demokt'ati ellet'
socialism skulle hon säkert ha fr'ågat
på sitt skämtsamma och naiva sätt:

>V:rd är det för en fågel, min
son ?,,>

Men hon arbetade som en man, bat
aldrig slöja trots att hon var musel-
manska, och upPträdde mot männen
som en jämlike. Ifon var inte som
de kvinnor som uPPfostrades i z e-
nana 

- 
de rika husens kvinnoge-

mak 
- 

hon var varken rädd för sPö-
ken eller tjuvar. Och även om hon
var fattig så förstod hon att föra sig
med värdighet. Med rika och tjänste-
män talade hon utan sPår av under-
dånighet, slog inte ner ögonen inföt'
polisen och ängslades inte för ock-
r:rrna, ty hon gjorde aldrig skuldcr.

Under sitt arbetstyngda liv hade
mormor Hakko I'agt undan litet för
gamla d:rgar. Att det finns bankcl
hade hon ingen aning om och för sina
hopsparade slantar, om det nu var'
100 eller 200 rupier, köpte hon
ett par silvcrsmycken s'om hcn ald-
rig tog av sig, inte ens om natten.
Jag kan ännu se hur de tunga silver'-
örhängena tyngde ner hennes örsnib-
bar. Smyckena var henne dYrbara,
mera dyrbara än livet, ty de inne-
bar allt: de många årens tunga slit,
de ständiga umbärandena, hennes
bzrrns framtid. Det var hennes dröm
att kunna spara samman så myckct
att hon kunde köpa ett hus som hon
sedan kun'de lämna efter sig åt sö-
nerna. Det var för henne livets
högsta innehåll, måiet som alla hen-
nes tankar gällde.

Hur för'vånade blev vi intc trlllt
när hon en dag visade sig hos oss
utan sina smycken! örhängena, hals-
bandet och det bre.da armbandet vttl
borta. Och ändå skrattade hon och
höll sig rak som alltid.

Strax därefter f.ck vi veta vad
som fått mormor Hakko att skilja
sig från sina osk,attbara smycken.
Till vår stad kom Mahatma Gandhi
och bröderna Ali och ett möte ordna-
des i mln farfars hus. Där talades
om oavhängighetsrörelsen och om
non-cooperation, den av Gandhi pro-
pagerade taktiken för passivt mot-
stånd. Mormor Hakko satt i ett hörn

(I'ort.s. å sid.8)



Neda,nstående lilla dikt är
skriven av hetlerpresidenten i
Internationella, kvinnoförbun-
det för Frecl och Frihet, Emilie
Green Balch, USA, och Publi-
ceracles i förbundets tidskrift
Pax i fjol. Emilie Green Balch'
f. d. professor i historia, vid
flostons universitet, är nu en
mycket ga,mma,l kvinna, men
hennes hjärta, är varmt och
hennes ta,nkar klara och oför-
skräckta, - 

Dikten va,r införd
i Fred och Frihets medlems-
bla,d i maj 1955 i översättning
a,v Signe Fredholm. ni barn ntctl cdra klart ö.qon

Tll Kinss folk
Kära människor i Kinal

Detta är ett kärleksbrev som jag sänder

Ni ntiitt och lzuinnor med edra tåliga ansilzten,

ni små bnrn med eclra klara ögon

lnrr slzulle iag kunna annat tin öIska er?

lag tir anterikanska och uad ni lzanske

lzallar lzapitalist,
behöuer det stitttt en griins 'för lzrirleleen?

Det utgör inte något hinder föt min.

Naturligtuis är ui på många stitt olikn:
serler och brulz i uåra lcinder är olilza,

oclzsti uåra anletsdrag är olilza

och uåra sPrålz och religioner.
I-Iur myclzet större tir ändå inte

likheren emellan oss!

Vi är alla i lilza hög grad födda
tiII lidande.
Vi slzrattar och ui gråter

som enclast n'tännislzor kan göra'

Slzall icleologier få sätta gränser

ntell an me clmänni sLzor?

Neil Neil Det får inte uara så.

Nnttrrligtuis har det sina stora suårigheter

Emilie Qreen Bof ch;

att letta tillsammans.
Åuen ntänniskor som hur ett gemertsdmt fosterland,

sorn ttlur samtna språlz, belzänner sig

till snntnr,t rcligiort -
titten rlessa hnr tlet inte alltför liitt att ntötas

i öntsesiclig .t'örståelse, i öntscsidig tillit'
Men inte ens de ltögsta linder rir oöuerstigliga

Ltit oss uppbiuda aIIa uåra lzrafter
't'ör att ltira oss leua tillsarnnl(7?1s.

Ni lziinner kanske tlåliga anterilzaner'

Det finns sådana.

Men här finns också uänliga n"tiittnisltor

sorn uill det riitta,
som önskar hiäIpa till att göra vtirldert

bättre för oss alla.

Det finns dåIiga nuinniskor o'-h godn

miinnislzor - ontar iag - i uarie land'

Låt oss ha tålamod med uarandra

och öuen ha tålantod nted oss siälua,

ui har t'n lang uäg att gri.

Låt oss därför slzynda framåt på uägen,

clen ntiinslzliga ömlrctens och storsinthetens uäg'

Kanske ntöter uåra hiinder uarandra

niir ui treuar framför oss i ntörkret'

IMILIE GI{L,[,N ]IALCHS hiilsning till Kin,rs foili h:rr fått
;;^i[;;.frcrrp.l. Dikten översattcs till kinesisk^ gtl.t. publi-
::;J;;e ,.ptl i T,r Kung.Po, cn rv Kinrs store q'r*lign. ticl-

;i;;;;. Bt.n'i andra ,oni'lätt. cle n var lr4me Li Teh-Chtrrn' - 
lr-,;ni*.l. fiir hälsorircn.len och ordf. i Kinas Röde Kors.

Uo. bi."i cljupt gripcn av detta buclskln jljn lrndct I'ingt

bort.r och inUl,;J iniss Brlch att bcstik;r Kin.r so.r Scnncs

gäst. Dct är c,i ,to'. sorg f iir oss_ sir iil so'r f ijr miss llalch
l;:if, .",-i.,on i-,.,r ktrrr sii ur st.inrl .rrt xnt,r dc'rt.r irrbjud.rn",
,i,,.ir.:r rt.x c.r Lihe rr.rs 

'.- 
Fre d och Frihcts intcrrr.ttioncll,t

o.nar, - 
inte cnd,rsr på gruncl :rv dcn lnstr.rng.rn,-le resln

.ii,r- o.kr,i .l"iti;r "tt här-r är iivcrt,vged onr att hon på grr.rnd

"u si,-t höga ålder intc skulle ktttrua. g.iire dcn.1l1ta hon öns-

li;rclc mecl"siu resl då ,urin,r niir,r nitiio ir i:rllt fi;r hög grrd
,,,ri;,.,ri .i.. sorn jeg cn gång haft :rv initietiv oc6 ;rrbctsFör-

mirge,,.
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KVINNOROSTER
mot rasfo rfOljelserna

En ra,d SllV-avdelningar har i brev och telegram till
universitet och myndigheter i Alabama, USA, g.ett
uttryck åt den harrn som flerta,let medborgaie i
vårt land känner inför den rasdiskriminering fallet
Autherine Lucy år ett exempel på. Vi publiceiar här
det brev Bromma,-avdelningen i Stockholm sänt till
grrvernören i Ala,barna.

Vi svenska kvinnor. samlade till
möte i Bromma, Stockholm. vilt här-
med sända Er, herr Guvernör, en
hälsning och en inträngande vädjan.

Vi har i den svenska tidningspres-
sen läst meddelanden offi, hur den
26-äriga studentskan Autherine Lucy
utsatts för förföljelser och avstängts
från un'dervisningen vid Alabama-
universitetet på grund av att hon är
neger. Detta meddelande har starkt
upprört oss liksom flertalet övriga
medborgare i vårt land.

Enligt vad vi tror oss veta, har
Förenta Staternas Högsta domstol
tidigare fattat beslut om, att alla
rasåtskillnader skall upphävas vid de
amerikanska universiteten. Vi vädiar
därför till Er, herr Guvernör, att "Ni
gör allt som står i Er makt för att
detta beslut skall efterlevas och att
varje medborgare i Alabama, som
handlar i strid mot Högsta domsto-
lens beslut, ställs till ansvar härför.
Om så sker, kan Autherine Lucy
återuppta sina orättfärdigt och olag-ligt avbrutna studier vid Alabama-
universitetet.

Vi är angelägna om att framhålla,
herr Guvernör, att vi och vår organi-

sat:on -- Svenska Kvin-
nors Vänsterförbund
i all vår verksamhet är
besjälade av samma hu-
mana anda, som kommer
till uttryck i Ert lands
så världshistoriskt be-
römda Deklaration
of Independence,
vari det bl. a. heter: >>Vi betraktar
såsom självklara sanningar, att
alla människor har ska-
pats lika, att alla av sin ska-
pare förlänats vissa oförytterliga
rättigheter och att bland dessa äro
liv, frihet och strävande efter lyc-
ka. . .>> Den höga id6, som uttrycks

i dessa ord och som präglat det ame-
rikanska folkets största demokratiska
traditioner, vill också vi sträva att
hävda efter måttet av våra krafter..

Det är därför, herr Guvernör, som
vi med dessa rader vädjar till Er för
Autherine Lucys skull, för demokra-
tins och humanitetens skull!

Autherine Lucys an-
sikte t'örråder både
intelligens ocb ha-
raktär styrka.

N{ormor HakLo
(Forrs. t'r. sid. 6)

och lyssnade uppmärksamt. fnte ett
ord av det Gandhi sade gick förlo-
rat för henne. Särskilt fascinerades
hon av'det han sade om spinnrockens
och vävstolens betydelse. Han kalla-
de dem >>vapen i kampen för frihe-
ten>>. H o n visste hur dessa vaDen
skulle hanteras.

När man vid mötets slut s,amlade
in kollekt för oavhängighetsfonden
tog Hakko lugnt av sig alla sina
smycken och lade dem i Gandhis
>tiggarskål>>. Efter henne gav också
andra kvinnor smycken: en ring, ett
par örhängen, ett halsb,and, ett arm-
band. Men inget kunde mäta sig med
den gamla Hakkos gåva; för folkets
sak hade hon gett hela sitt livs be-
sparingar och sina barns arv.

Efter detta kom hon varje kväll
till oss. F arfar sög på sin pipa och
läste för henne ur tidningen och hon
avbröt honom åter och åter med
naiva frågor:

>>När kommer det främmande her-
raväldet att vara slut, sahib?>
eller >>Är vår sahib Gandhi verkli-
gen riktigt frisk ? Han ser ju så
mager och bräcklig ut.>

I

Numera glck hon till varje möte
och satte sig inte på någon av de
med ett förhänge avdelade kvinno-
platserna utan längst fr"am i första
raden, bland männen. Och hon an-
strängde sig att förstå de politiska
talen. Sedan kom hon vanligen till
oss och frågade farfar med en djup
suck:

>Kommer denna oavhängighet un-
der min livstid, sahib?>>

tr'ör första gången gjorde tanken
på döden henne bekymmer.

Hr rennes ögon blev svaga, hon såg
dåligt och det var bara den mång-
åriga erfarenheten som gjorde det
möjlgt för henne att arbeta. Gikten
hade nästan förlamat hennes ben och
hon orkade inte längre komma
till oss.

Sönerna försökte övertala henne
att låta arbetet vara och i stäIlet vila
sig, men hon kunde inte iåta bli sin
vävning och när ingen var hemma
i huset treva'de hon sig till sin väv-
stol och började väva. >>Ket-tain, pet-
nail>> 

- skytteln flög fram och till-
baka under hennes skickliga fingrar,
och vid ljudet av vävstolen kom vi
springande till henne igen.

>>Mormor Hakko, vad är det du
väver ? >>

>>Min svepning>>, sv,arade hon med
gåtfull min.

Den gången visste vi ännu inte
vad en svepning var och först myc-
ket senare förstod jag meningen i
hennes ord. Vid den tiden begrov
man de döda insvepta i vackra ut-
ländska tyger. Men mormor Hakkos
sista önskan var att man skulle bära
henne till den sista vilan i en svep-
ning hon själv vävt. Hon var den
första som begrovs i en hemvävd
svepning. Så förblev hon in i döden
en patriot.

Bara ett par släktingar och tre
grannar följde mormor Hakko till
den sista vilan. Man sänkte henne i
graven och satte inte ens en grav-
sten över den.

Jag hade helt enkelt av nyfikenhet
följt med farfar. Där var inget grant
liktåg, inga sorget,al, inga blommor,
inga fanor. Den man där begrov var
en gammal namnlös kvinna i en
svepning som hon själv vävt.

Hur ont gör det mig inte att jag
den gången ännu förstod så litet.
Annars hade jag ropat:

>>Bharat Mata Ki Dshei!
Ära vare dig, Moder fndien!>



D
L) laOolar man igenom gamla skämt-
tidningar från seklets början finner
man att i otatiga historier var huvud-
figuren svärmodern. Och i regel
var det h a n s svärmor det rörde s'g
om - sällan hennes. Antingen fram-
ställdes hon som en övermåttan fet
person, ofta överlastad med krims-
kr:lms, eller också var hon lång och

mager till otrolighet - och vassnäst.

huset en >>främmande>> som griper in
i hans eller hennes liv och som gär-
na tar parti, om inte med ord så

med blickar. Det finns en gammal
vits som träffande återger denna

moderskärlekens blindhet :

- Hur trivs er dotter med att
vara gift ?

- Ä, storartat! Ilennes man skäm-
mer bort henne, han ger henne till

aa

S\ARMOR
HAR F'ÖRSVTJNNIT
PRESSEN

Men tjock eller tanig - 
ragata var

hon alltid, en som lade sin >näsa i
blöt> och spred split och vantrivsel.

Nu förekommer hon alltmera säl-

lan i skämtsPalterna. Ef ter två
världskrig finns def väl inte så myc-
ket mera att skämta om. . . I de

länder som var indragna i krigen
flck kvinnornzr ersätta männen På

arbetsplatserna; det var ingen som

frågade om de Passade för det ena

eller andla arbetet, kvinnan måste

kunna det. Och hon kunde det också.

Och alltmera har hon intagit sin
plats i förvär'vslivet, inte minst i

vårt eget land.
Den bostadsnöd som kännetecknat

efterkrigssituationen i så gott som

hela EuroPa och som vi i Sverige,

trots att vi inte fick våra hem öde-

lagda i kriget, känner väI till, har
nog också bidragit till att ta musten

ur skämtet om svärmodern. Otaligrr
unga par har fått nöja sig med att
bo hos en mor, som naturligtvis för
den ena av de unga varit svärmo-
dern, Och även om en sådan lösning

inte är idealisk, så kan man nog

säga att den i allmänhet haft det
goda med sig att den kommit de

gamla svärmorshistorierna på skam'
Bristen på daghemsplatser har ock-
så gjort att många mormödrar och

farmöclrar fått träda hjälpande emel-

lan och ta sig an små barnbarn me-

dan deras mor är' På arbete.

Men om de gamla och de ungil
måste bo i samma iägenhet händer

det nog alltför ofta att det i alla faII
blir stridigheter. För den ena av de

unga makitrntr är' ju alltid modern i

I-JR SKAMT-

I tidningarnas insändararsdelningar hittar
man henne ibland i den här rollen . .

och med morgonkaffe På sängen.

Hon får blommor och Presenter och

så bra som han hjälPer till i hus-
hållet !

- Och er son då, han har ju också

gift sig, hur går det ?

- Den stackarn, han har råkat
illa ut! Kan ni tänka er, hans hustru
stiger inte uPP om morgnarna och

gör i ordnrng hans kaffe, i stället är
det han som ger henne kaffe På

sängen. Och hon låter honom skäm-

ma bort sig med blommor och Pre-
senter och tar till och med hans

hjälp i anspråk i hushållet!
Trots all sin kärlek till barnen är

det nog inte så få svärmödrar som

förhåller sig på det sättet och där-
igenom verkar störande På de ungas

äktenskap. Anpassningen mellan två
unga makar brukar i allmänhet gan-

ska snabbt regleras av sig självt.
Kärleken, samstämmigheten i ålder,

de gemensamma strävandena gör an-
passningen lättare. Men den äldre
har ofta andra åsikter ocLr erfaren-
heter. Är hon tuv den solten som all-

tid tycker sig ha rätt och, som
många äldre människor, har glömt
sin egen ungdom eller förskönar min-
nena, så är hon snar till att ge råd i
tid och otid. Hon har glömt att varje
levnadsålder och framför allt ung-
domen vili göra sina erfarenheter
själv. Den mor är klok som låter dem
göra det 

- 
och själva betala för

dem, precis som hon själv en gång
fick göra.

Det är inte i sin egenskap av sväi'-
mor en kvinna plötsligt blir härsk-
lysten och svartsjuk. Visar hon så-
dana tendenser så är det därför att
hon i regel i trela sitt Iiv varit sådan
och hon för'ändrar sig inte därför att
hon gifter bort ett barn. Den svart-
sjuka och härsklystna, hon som alltid
ska blanda sig i allting, hon kom-
mer att fortsätta i sina invanda hjul-
spår. Och den som är varmhjärtad,
vänlig och tolerant, hon kommer att
vis:r de egenskaperna också som
svär'mor.

. . . tnen ot'tast är bon nog så bär
i aerkligbeten.

Vi är alla människor och alla har
vi våra goda sidor och våra svaghe-
ter. Men eftersom vi är framstegs-
vänliga människor vill vi inte bara
för'ändra förhållandena till det bättre
i stort för att uppnå likaberättigan-
de åt kvinnorna På alla områden; vi
vill också erkänna alla parters lika-
ber'ättigande i den egna familjekret-
sen och handla därefter.

Berna

I



II
\-/ nder åren efter världskriget har
det skett en viss förändr,ing på ar-
betsmarl<naden i och med att kvin-
norna i större utsträckning fått
plats i det al,lmänn,a förvärvsarbc-
tet. De,t är svårt :rtt ri kl:rr.r s:iffr.or.
ge besked om utvecklingen härvirl-
lag då statistiken är y,ttcrst knapp-
händig, men det är uppenbart. att dc
förvärvsarb,etande kvinnorn,as antal
stigit betydligt under d'e senaste tio
åren. Trots detta finns det massor
av ,kvinnor som tvingas stå utanför
produkti'onen, även om 'de både av
eko'norm,iska och andr:t skärl mer än
gärna sku,lrle ta ett arbete utanf,ör
hemmet. Här finns således den verk-
liga arbetskraftsreserven.

Trots att kvinnorna börjat trän-
ga in på många områden i närings-
livert är dock deras antal här i för-
hål,lande tdl,I rnännens ylterst b,lyg-
s'amt, och detta har flera o'rsake,r.

GUIVN E,L GRAIVL/D,

En av dcssiL är svärigheterna att
kombincra förvärvsarbete med hus-
,moderns och moderns tunga arbcts-
börda. Från arbetsgivarnas sida tas
ingen hänsyn till det förhällandet
att många kvinnor får dras rncd
dubbelarbe,te, som sliter både på
krafter och nerver. Tvärtom ktrn
man ju klart skönja tendensen att
företa.gsägålrna herl'lre sökcr den yng-
re arbctskr:rf ten bland kvi,nnorna,
vil,ken hrrr >>förrlclen:> av att intc hrr

Den doldo orbe

Sta,tistiken över kvinnornas ökade andel i
duktionsprocessen är bristfällig, framhåller
Iielförfattarinnan. I utredningen >>Samhiillet
bainfarniljerna,>> hänvisas till 1950 års foll
ning enligt vilken såsom förvärvsartleta"nde l
na räkna,des den sorn utförde förvärvsarbete
stor omfattning a,tt det upptog större dele
en norma,larbetsdag. På grundval av dennz
dörrrningsgrund kom rnan fram till att 62,8 (

alla ogifta kvinnor ha,de förvärvsa,rbete, rn
siffra,n för de gifta var L4,5 /6, Intressant i
tnanhanget är emellertid att under den nän
liggande femårsperioclen 

- 
från 1945 till lgt

hado gruplren gifta, kvinnor ökat med 55 9
al'tretsmarhnaden! Också för gruppen ))l
gifta> 

- 
alltså änkor och frånskilda, 

- 
va

en ökning med 18 (/o under nämnda femårspd
Itlancl de yngre gifta kvinnorna, är 25 /6 töwl
artreta,nde. För att förstå hur pa,ss stor den
ra,n ogentligen är måste man ha i minne atl
hänför sig till samtliga, gifta kvinnor i den 5{

åltlersgruppen ( 20-30 år) , alltså även or,
ta,ntle mödrar i barnrika familjer, jordbnr
hustrur (de räkna,s inte som förvärvsarbeta,t
statistiken) och alla, gifta, kvinnor i de y
åldrarna i viclstriickta områden av vårt land
ringa eller ingen tillgång till förvärvsarbetr
kvinnor finns. Trots tletta har alltså en fjärr
av alla, gifta, kr.innor i åldern 20-30 år förvi
arbete.
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hcm och bitrn. Som bekant är ju de
före't'agare få, som vill låt:L sig be-
svär:rs av soci:rla hänsyn.

Lösningen för många kvinnor skul-
Ie vara deltitl.sarbete, rnecl en ar,bets-
tid pä exermpelvris fyra ,timmar om
dagen, virlken egentlrigen vore nor-
rn:rl för den som har hemarbe,te som
e'n rrndra arbetsuppgift. Men var fa
tag i ett sådant zrrbete ? Numer,a är
det nästan omöjJigt. De :rllra första
åren efter kri,get såg situationen nå-
got ljusare ut, t'ext'il- och konf eli-
tionsfabrikern:r var speciellt intres-
serade av den kvinrrliglr arbetskra.f-
ten. Sed'an dess har som bekan,t en
viss åtstramning ägt rum rinom 'des-

fiotusentals dubbe[arbetandc kvinrrcr
shulle sähert med uppsträckta händer ta
att dcltic{sarbcte om de leunde få. Där-
t'ör att arbetsbördan blir t'ör
turtg i längden.

l0
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s:r f:rck, och företagsd:rghem, kort-
tidsarbete och andra anordningzrr
som kunde dra den kvinnl,iga arbets-
kr:rften till fabriken försvann också
efte'r en ,kort period på ,tre-fyra år.
Numera har man 'i de kom,muner,
där det fin'ns s. k. öppen åldrings-
vård, skolbespisningar och andra in-
rättni,ngar kunnat ordna med dei-
tidsarbete för ett visst antal 'kvin-
nor. Det finns också exempel 

- 
om

de än är få 
- 

på privata företag,
där man gålt med på :tLt dela cn
hel,tridstjänst på två kvinnl,ig:r an-
ställda. Des,sa tillgångar på kort-
tidsarbete svarar eme'llertid. inte
på långa vägar mot efterfrågan.

Arbetsförmedlingarna översväm-
rnas av förfrågningar från husmöcl-
rar som önskar dellidstjänster. Jzl,

i en av lan,dets större städer är dc

sökandes antal ,så stor,t att rnan på
förmed,lingen där iint'e kan se siq
någon möjlighet att regristrera alla'
Detta skulle nä,mligen ho'ta att
spränga he'la f,örmedl:inge'ns apparat!
I samma stad annonserade arbets-
förmed'lingen efter kvinnlig arbets-
kraft för sko,lmåltidsverksamheten.
Det rörde sig om ett 60-tal rtjänster
om itre timmar per dag. Trilil dessa

fick man 1.L00 sökande! Och detta
trots att förtjänsten vAr så b,lyg-

sam som 2.69 ri Limmen, dvs. 48.42

i veckan.
Dot finns en hel rad 'liknancle

exe'mpel, som bekrdftat hu,smödr'ar"

nas ,intresse för korrttidsarbete. Till
och med en så pass liten förkortning
av arbetstiden, som f emdagarsvec-
k:rn utgör, verkar tilltaland'e På de

gifta kvinno,rna, vilket ju också är
ytter,ligare ett argument för 4O-titn-
marsveckåls g€rlorlrlförande.

Det är naturligt att kvinnorna, så

snarl de f,örsta arbetssamma äre'n

då barnen är små gäLL förbi, vjll
komma utanför hemmets väggar
några timmar om dagen, vill känn;r
sLimu'lansen av aLt fä by'ta arberts-

rniljö. Des,sutorn behövs oftast hus-
moderns inko,mst som €tt b:idrag tiLl
fami'ljens försörjning.

En sönderslaycn tallrik
kan bli till en katastrot'
när mor är trött ocb ut-
körd. Far barnens skull
och t'ör bela t'olkbälsans
sbull borde t'rågan om
tleltidsarbete t'rämst t'ör
busmödrar med småbarn
ägnas uppmärksambct.

För de kvi,nnor, som före gifter-
målet hunn,it skaffa sig yrkeskuu-
skap och betraktas som kvalificerad
arbe,Lskraf,t frinns dert väI fortfaran-
de en del möjligheter att 'ko,mma
tillbaka blll f,örvärvsl,ivet, och det
kan också inträffa aff de tack vare
en god utb,i'ldnring 'lyckas få ett ar-
bste med något lindrigare a.rbet,stid
än den vanliga. Däremot tYcks det
vara helt omöj,ligt för en husmor,
som saknar direkta yrkeskunskaper,
att komma ut i arbetslivet ,igen,

även ,o,m hon visar aldrig så goda
förutsättnrinrgar för atrt kunna lär:r
sig arb'e,tet ifråga. Härvidlag spelar
också åldern stor ro'll. Den är näm-
l,igen ett stort handicap, och det kan
t. o. rm. vara så, att en kvinna På 35

år och som fått ett Par barn betrak-
tas som >>överår,ig>>.

Arbetsgivarna klagar över kvin-
nornas bortovaro, och är det verkii-
gen så att kvinnorna visar större
frånvarof'rekvens än rmånnen i arbe-
tet 

- 
den saken har så vitt jag vet

ä,nnu ,inte statis,t'iskt bevisats - 
så

har det srina naturil'iga orsaker sonl
arlla ,kvinnor i produktionen är vdl
bekan'ta med. Det 'beror ri n t e pi
att kvinnorna är mindre intresse,rade

än m,ännen för sitt arbete, rnen bar-
nen kan ligga sjuka hemma och be-

höver tas orn hand 
- 

det är 'svårt

ntt få ett friskt b:un p,lncerat undcr
tiden modern arbetar, än värre är
det med ett sjukt stortvät'tcti
hinns inte med på den knappa friti-
den o. s. v. Men detta är inte kvin-
nornas fel. Den samhälleliga g*-
nring som ,modern, g'enom at,t arbett
med uppfostran av sina barn, utför,
borde sanner,ligen 'lönas bättrc än
vad som hittil,ls var,it fallet. Åtmin-
stone kunde irnan fordra, att företit-
gen i någon utsträckn'ing tog härt-

syn till kvinnan i hennes egeskap zrv

mor, cxempelvis genom att erbjuda
hcnne kortare arbetstid. Men dettl
innebär ett visst besvär f,ör arbets-
givaren, bl. 'a. har man från det hål-
,let anfört att företagets bokföring
sl<ulle brli för tungt belastad !

Det är uppenbart att kvinnorn:r
här Jiksom när det gäller andra för
'dem vikLrga frägor själva måste :e
til,l att få till stånd någon föränd-
ring. Dert finns ingen an'ledning vtr:-
för kvinnorna så snart de fött btirn
och fått ett hem a,tt s,köta sk:rll
drab,bas av diskriminering Pä :rr-
betsmarknaden. Kravet på deltids-
arbete för dem är varken orealistiskt
elier ogenomförbart. Och dert borde
en gång för al,la gå upp för de stY-
r'ande 'i samhället och företagsägar-
na att kvinnorna har lik,a sto,r rätt
till arbete i produkLionen som sina
manlriga k:rmrater.

ll



gel q,nLt'q,f,',*nriLo
Om hur fredsrörelsen arbetar
mrs b'Iorence Gougiel
möte i Lausanne i .t'ebruari. Vi
lrcnnes intressanta taI.

r-f-t

I rots det kalla krigets propaganda
och fastän hatets frön såtts tonvis
under de sista tio åren så hatar det
amerikanska folket fortfarande ej
sina grannar utan önskar att leva i
fred med dem. Och efter de storas
möte i Genöve har denna önskan
mångdubblats.

Mer än sextusen fredsorganisatio-
ner har vuxit upp utöver landet, de
flesta under de sista tio åren såsom
en protest mot dem som predikar
krigets oundvikiighet. En sådan or-
ganisation, född ur Koreakrigets
lidanden är kommitt6n Save Our
Sons (Rädda våra söner) vars ordfö-
rande jag är.

Många föräldrar i min del av lan-
det drogs till varandra genom sam-
ma sorger och beslöt att samarbeta
i en proteströrelse. Vi sörjde inte
bara över våra egna söner utan som
medlemmar av samma människo-
familj, vi sörjde över alla människor
som var offer för denna tragedi. Vi
sände ut en kallelse till andra för-
äidrar och den 25 oktober tg52 sam-
lades omkring tvåhundra till ett
möte i Illinois' huvudstad. Vi lovade
att arbeta oförtröttat för att detta
mord på människor skulle upphöra.
Vid den tiden var krigets dån så
starkt att fredsröster hade mycket
svårt att vinna gehör hos politikerna.
Jag minns hur en delegation av möd-
raY uppvaktade våra riksdagsmän
och fann dörren till deras kontor
stängd. Men vi lät inte skrämma oss
utan fäste skrivelsen med våra krav
på dörren så att de inte kunde undgå
att se den vid sin återkomst.

Vi började en kampanj för namn-
underskrif ter på en petition som
krävde slut på blodbadet i Korea.
Med bil och buss, till fots och per
post samlade föräldrar utan svårig-
het tusentals namnunderskrifter. Vi
band dem till en väldig volym. En de-
legation som jag hade äran att
leda fol mcd dcn till Washington
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och överlämnade den till Vita Huset.
Vi mottogs artigt av en av president
Eisenhowers sekreterare som försäk-
rade oss att petitionen omedelbart
skulle framlämnas till presidenten.
Medan vi var i Washington besökte
vi delegationsmedlemmarnas olika
riksdagsmän, överlämnade kopior av
skrivelsen och begärde deras stöd.
Skrivelsen hade redan förut spritts
över hela landet och fått stöd av
tusentals föräldrar.

Utom petitioner och resolutioner
spred vi böner om fred, vi gav ut
regelbundna pre,sskommunik6er och
ett nyhetsblad två gånger i måna-
den, allt som allt 250.000 fredstryck-
saker. Vår kommitt6 var den första
vars fredsvädjan lyckades göra sig
hörd i landets press. Stora tldningar,
religiösa organ, arbetarpressen, små.

landsortstidningar och andra freds-
organisationer än vår spred vår'
vädjan.

En av höjdpunkterna i vårt freds-
arbete under l(oreakriget var det
underbara oväntade fredsbudskapet
fr'ån tre amerikanska krigsfångar i

Korea. De skickade oss hälsningar
och tackade oss för vårt fredsarbete
genom en kinesisk radiostation. Bud-
skapet uppfångades av,amerikanska
nyhetsbyråer och publicerades i hela
landet.

I tusentals brev fick vi bevis på
folkets starka fredsvilja. Det ameri-
kanska folkets varma önskan att
leva i fred och i samarbete med and-
ra länder har väckt min kärlek och
beundran. Jag är stolt över mitt land
och över vår'a demokratiska frihets-
traditioner som gjort det möjligt för
oss att arbeta för fred. Vi har
inte en stor organiserad fredsrörelse
men i många organisationer bildas
nu fredskommitt6er. Nästan alla pro-
testantiska kyrkor har nu sådaner.

-- Många judiska ledare har
lämnat viktiga bidrag till fredsarbc-
tct. Katolikerna har tagit intryck av

i frid. Greta L.

påvens budskap med dess krav på
nedrustning, förbud mot atom- och
vätevapen och experiment med såda-
nir vapen. fnom a,rbetarrörelsen
växe'r insikten om att atomkrig inte
bara skulle förstöra Amerikas indu-
strier utan hota livet på denna pkr-
net. 

- 
fivsn negrerna inser

likheten mellan deras ställning i vårt
land och kolonialförtrvck i andra
länder.

I allt fredsarbete finner man kvin-
norna i första ledet. Föräldra-lärar-
organisationen som har nio och en
halv miljon medlemmar har förkla-
rat 1955: >Vi måste lära våra pojkar
och flickor att se skillnaden mellan
att angrip:r. problem och att angripa

i Atnerika beriittade
uid Mödrakommittöns
titerger här cn dcl au

ETT DODSBUD:

ERIKA STRAND,
Koskullskulle, har lämnot

oss

prika Strand har för. alltid lämnat
| 'oss i en åldei' av 44 år. Söndagen
den 12 febr. nådde oss det sor.gliga
budet efter en till synes endast kort
tids sjukdom. Inte :rnade vi när vi
tillsammans med henne var ute för
att sälja Vi Kvinnors julnummer att
detta var sista handtaget trrika gjor-
de för SKV, som
låg henne mycket
varmt om hjärtat.
Du var inte riktigt
frisk, Du sa att
Du skulle gå till
läkare. Inte anade
vi då att Du gick
och bar på den
mest fruktade av
alla sjukdomar,
cancern, som sköv-
Iar så många liv.
Du var en av stöt-
tepeiarna i vår SKV-avdelning, vars
styrelse Du tillhörde. Du var alttid
villig att ta på Dig arbetsuppgifter.
När det blev aktuellt aLt gä med
fredsappeller för namnunderskrifter
då var Du naturligtvis med, för Dlr
visste att det inte hjälper att sitta
hemma och ö n s,k a, det måste sä-
gas ifrån så det hörs över hela värl-
den. Därför giok Du ur hus i hus
för att samla namnunderskrifter med
krav om förbud mot atomvapnen. I
somras blev Du vald till ombud vid
Mödrarnas Världskongress i Lau-
sanne. Det sista minnet för de flesta
var när Du rapporterade från denna
kongress, ett vackert minne.

Erika. Med Dig gick en mycket
fin människa bort. Du hade en opti-
mism som få och vi saknar alla ditt
glada väsen. Du var en god vän och
kamrat. Tack för vad Dn gav. Vila



DE FYRA
TRAPPSTEGEN
-T-rrehundnaåttiofem trappsteg har

I
f min kamrat och jag nyss klättrat

upp från plagen, där Medelhavet rul-
lar in över miljarder små rundslipade
stenar, ty Positano är ett fiskläge
vid den mångbesjungna kusten söder
om Neapel, där bergen reser sig
skyhögt, och de små vita husen tycks
klänga sig fasl vid bergssidorna en-
samma och i klungor. Vår by liknar
faktiskt en vägg fullsatt med fågei-
bon, men mellan dessa små nästen
klänger grönska och blommor och
vindlar trappor och ,smala stigar. På
forgkningsfärd efter ett pensionat
ramlade vi rakt in i en italiensk fa-
milj, som just fått sitt nya hus 'med

uthyrningsrummen f ändigt.
Jag sitter och tänker på resan ned

genom Italien, på de >trappsteg>> som
lett till denna gudabenådade plats,
f.yra italienska städer så fyllda av
nuets skönhet och minnenas rikedom
att vi nordiska resenärer som boa-
ormen nödgas vila och smälta det
undfångna, innan vi kan ge oss ut
på nya äventyr. V e r on a 

- 
V en e-

dig 
- 

Ravenna och Firenze

- 
vad skall man väl välja som kan

skrivas ned på några korta sPalter
om des,sa norra Italiens skattkam-
rnare, som gjorts till föremål för så

många skildringar.

Verona - ingångsporten
till Italien

Vad skall jag nu först välja när
det gäller Verona, staden vid
Adige, ingångsporten till Italien för
vår tids nordiska resenärer såväl

människor - vi måste visa dem att
mänskligheten är en enda familj.>
Även kvinnoklubbarna arbetar för
freden. Vid deras gemensamma kon-
gress förra året sade delegaten från
Kalifornien: >>Våra olikheter må va-
ra än så stora - i varje kvinnas
hjärta finns ett ord som våra tankar
dröjer vid och återkommer till. Det
ordet är f r e d och vi önskar den för
hela världen.>>

STGI{E FRE,DHOLM 
'

Från en resa i Italien 1955 - den
sträckte sig över fyra månader - be-
rättar här fil. kand. Signe Fredholm
om fyra italienska shåder. I nästa
nummer får vi följa henne på week-
end i en italiensk småstad.

som för tidiga århundradens plund-
rande barbarer. Den som kommer
rned snälltåget g:enom Brennerpasset
möter här södern! Man upptäoker
att de höga lärkträden med kraftiga
horisontala grenar egentligen är
cedrar och aIL nerium olean-
d e r, ,med dess skära hlomklasar,
som vi känner som rkrukväxt. här

och vit, med ,smäckra medeltidstorn
och härliga kyrkor och palats, en väl
bibehållen romersk amfiteater frän
kejsartiden jämförlig med Roms Co-
losseum, fast den >>endast>> lär ha
rymt 25.000 ådkådare, då Roms skall
ha haft plats för dubbla antalet. Men
bland alla härligheter stannar jag
helst vid den lilla romerska frilufts-
teatern utgrävd i en av kullarna på

norra flodstranden och vi,d den gam-
la rådhusplatsen, numera Piazza
Dante, till ära för skalden som under
sina landsflyktsår gjorde staden ett
besök och vars staty reser sig över
den öppna platsen.

Teat'ern skall man besöka en för-
middag, vandra uppför smala gån-
gar mellan marmorbänkar och dricka
in doften av timjan, av lager och
oleandrarnas blommor. Mitt över
nägra bänkrader har det byggls dit
en liten vit kyrka byggd på 800-

talet. Själva teatern är från ti'den
omkr. I{risti födelse och vid vårt be-

sök rådde där liv och brådska. Det
rskull'e ges ett Shakespearedrama
samma kväll alla platser slut-
sålda 

- 
elektriSka sladdar dras fram

meilan snart 2.000-åriga bänkar och
scenarbetare ropar anvisningar åt
varandra. Men högre uppåt kulien
kring San Girolamo-klostret, tar
tystnaden åter vid, och man har
framför sig en av de vackraste ut-
blickarna över staden, kullarna och
den blå Lombardiska slätten.

På kvällen bör man slå sig ned
vid ett av de små kafdborden på
piazza Dante. I denna rektangulära
festsal med palats till våggar och
belyst av ett milt strålkastarljus
samlas stadsbor och turister vid ett
glas vin eller en liten kopp espresso,
det starka söta italienska kaffet.
Barnen fladdrar omkring oss som
mångfärgade fjärilar, ty i Italien 

-precis som i Moskva -- är de alltid
med. Musilken spelar men inte på-
trängande och Dantes jättegestalt
höjer sig över oss alla. Det är en
kväll som man inte glömmer.

RAVENNA: Delbild av en azt S:t Vita-
letemplets utsökta kolonner, bysantinska

kapitolen.

vuxit ut till träd och höga buskar
med doftande blommor i alla färger.
Är lydkan god och man k'ommer i
rätt tid har man kanske turen att
själv få plocka några söta violetta
bollar från ett fikonträd, och i salu-
stånden på piazza dell'Erbe lockar
under varma augustidagar berg av
tomater och spansk peppar, persikor
och åreLs första druvor i hårt pac-
kade klasar tili priser som ,kommer

ögonen att lysa på en svensk hus-
mor. (Obs! Säsongens frukt och
grönsaker järnte vin och bussbiljet-
ter är också 'det enda som är billiqr
i dagens Italien!)

Vi finner en stad av marmor, röd

r3



VENEDIG, staden utdn trottoarcr och
utLln biltrat'ik. Tttristen t'år lämna sitt
euentuella bil till t'öro,trint vid irtt'ar-
tcn till star{cn.

Venedig 
- 

>ha1'sf5
drottning>

Från Verona till Venedig är.
det föga mer än en timme med snab-
baste tå9, men vi möter ändå en
annan värl,d vi har utbytt landet
mot havet. Venedig ligger bokstav-
ligen i havet, ty för 1500 år sedan,
då vilda germanstammat' över alper-
na trängde ned i Italien, flvdde fast-
Iandets befolkning ut på de sumpiga
och tr'äskartade öarna, byggde för-
dämningar och grävde kanaler och så
småningom började den skeppsfart
österut som en dag skulle ,besegra
den mäktige medtävlaren Genua och
göra den venetianska republiken till
värl'dens främsla handelsvälde. När
man ,står vid stranden nedanför
Dodgepalatset och ser över havs-
viken bort emot Lido erinrar man
sig gärna att det var här som dodgen
under stadens storhetstid varje kris-
tihimmelsfärdsdag i högtidsdräkt
steg ned i sin förgyllda och snidade
prakLslup och ute i sunCet kastade
en guldring i böljorna som ett tecken
på Venedigs symboliska giftermål
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Kejsarinnan Galla Placidias gravkape//
bl'g,gt t'ör c:a r.Soo år scdan

med havet. >Vi äkta dig, o ha.,r, till
tecken av verkligt och besländigt
herravälde.>>

>>IIavets drottning>> nalkas man
sjöledes -- tyvarc mera sällan i den
klassiska gondolen men i ångslupar,
och motorbåtar som för oss uppför
den slingrande Canale grande, förbi
cien långa raden av palats så vackra
ännu i sitt förfall. För många nord-
bor betyder ,sä,kert Venedig en första
fläkt av orienten. Det var österut
ända bort mot Siam och Kina som
,de st,ora handelsflottorna helst styr-
de under 13- och 1400-talen och kom
tillbaka med sandeltr'ä och dyrbara
kryddor, broderade schalar och ädla
stenar.

Venedig nted sin piazza och pia-
zeLLa, med sina kanaler och palats ät.
numera främlingarnas stad. N[en
bakom dei tiil synes bek)rmmerslösa
iivet, bakom flaneiandet på piazzan
och bland praktfulla butiker och
Venedig är väl en av de få europeiska
städer där man ännu verikiigen kan

Ochså kontoren slutar sent och bör-
jar tidigt, men så har man denna
tre ä fyra timmars ledighet under
dagens hetaste timmar, när affärer
och banker' är sLängda och månni-
skorna sträcker ut sig på sina sängar
Lrahom stängda fönsterluckor'.

Det är' de bofasta som fyllet' de

tidiga morgonbåtarna ltt till Lido,
där man inte endast beundrar havel
utan också kryper ned i dess under-
b:rra svalka. Och på återvägen ser'

man Venedlg som staden skall ses,

näckrosen vilande på havet.

Rayenna _ gravarnas stad

Att från Venedig komma till
Ravenna, denna den minst pitto-
reska bland Ilaliens städer, år att
från fest,en hamna direkt i vardagen.
Men det är vilsamt att vandra på
de tysta gatorna och passar inte
tystnaden en stad uppbyggd kring
tre gravar? H,år fann Dante 

- 
för'

att ta dem i omvänd tidsföljd
den ro han förgäves sökt under sitt
kringilrande liv, här vilar östgoter'-
nas konung Teoderik sen 1400 år
oclr h:i"r byggde slutligen kejsarinnan
Galla Placidia, dotter och svster till
ron-lerska kejsare och själv under en
följd av år regerande furstinna,
hundra år' tidigare det gravkapell
där hon antagligen aldrig själv fick
vila. När man kommer från solljuset
in i hennes mausoleum, er oansen-
lig tegelbyggnad byggd i form av
ett grekiskt kors, ar det ljus som
släpps in genom de smala fönsLer'-
springorna så svagt att man tycker
sig siå i mörker. Men så småningom
viker dunklet för ett blekt gyllne
skimmer det är mosaikerna runt
väggarna som tar form guld-
grunden kring hjortarna som bland
siingrande revor söker sig fram mot
:.vattubäckar')), kring den gode hei'-
clen e;r skägglös grekisk yngling,
lutad mct sin korsformiga stav och
omgiven av sina får, som vänder sig
cmot honom lystrande efter hans ord,
kring apostlarna med duvorna vid
sina fötter. Och valveL över vår'a
huvuden välver sig som en djupblå
himmel beströdd med gyllne stjär'nor
med korset i mitten. Det starka in-
tryck man får av den ,människa som
kring sin sista viloplals skapade den-
na symbolvärld fördjupas ytteriigare,
när man hör' hennes historia. DoLter
till den siste kejsaren över det
samlade romerska riket, och syster

( l"ort s. å sid. zo)

flanera, ty alla bilat' och r-notor'-
cyklar får vackert stanna rzicl jär'n-
vägssLationen finns etl annan
stad, där tvätten fladdrar tvär"s över
gaLan, där dörrarna står öppna uL
mot trånga gator och man skymtar
människor i arbete. Där stoppas
madrasser, sys blusar och bakas
makaroni och ute på Murano bedrivs
fortfarande'den storartade glasindu-
stri för vilken Venedig blev ryktbar
redan under 1200-talet. Är man ute
på dessa gator en kväll mellan sju
och åtta vandrar man i takt med den
anbetets arm6 som skyndar hemåt
från kontor och expeditioner' - - med
flit underlåter jag att nämna affa-
rer, ty stängningstiderna är i Italien
yttersl växlande och oftast sena.



-

Fra,nska Kvinnors l örbund har nyligen hos
sin regering krävt att den psyko-profylaktiska
metoclen för smärtfri förlossning skall införas
vitl alla, Ianclets förlossningskliniker. Den har hit-
tills tillämpats vid vissa, kliniker i Faris, vars
leda,nde gynekologer studerat den i Sovjetunio-
nen. Med början i nästa, numlner kommer vi att
publicera, en utförlig skildring av den psyko-pro-
iyla,ktiska metoden och tle erfarenheter man i
l-rankrike har av clen. Som en inledning till tlen-
na artikelserie återger vi här en tysk kvinnas
erfa,renheter a,v metoden ifråga. Artikeln är
hämtad ur clen tyska kvinnotitlskriften >>Die Frau
von heute)), som utkommer i Diisseldorf.

den känsla av övergivenhet som fyll-
de mig när dörren föll igen mellan
min man och mig och jag togs om

hand. på ett visserligen vänligt men
clock mycket opersonligt sätt' Svår't
tvckte jag också det var när strax
för'e födelsen tjänsten övertogs av en

annan, för mig fullkomiigt obekant
barnmorska, som iag först måste
söka inställa mig På.

Den här gången kttnde iag vid
mina återkommande besök bli be-

kant med barnmorskor, sjttksystrar

smärtfria fOrlos sningen
Jug uppl"vde d"tt

lJ et bör'jade egentligen m;Ycket

enkelt, jtr när'mast tillfälligt.
Det var på sensomnlaren 1934,

några få veckor innan jag skulle få
mitt andra barn: vi var på besök hos

vänner'. Och som det bt'ukar vara --
den väntade vär'ldsmedborgaren in-
tog en stor plats i samtalen. Då fäll-
des stickoldet: smiirtfri' fötlelse. En
av gästerna berättade olll föt'söken
vid Leipziguniversitetets kvinnokli-
nik att uppnå en avsevärd lindt'ing
av födslosmärtolna genonl använ-
dandet av den s. k. psvko-profylak-
tiska metoden (själslig och kropps-

Iig förberedelse för nedkomsten. Red.

anm.) som baserar sig På den sov-
jetiske vetenskapsmannen Pavlovs
lära. Det är självklart att jag hade

ett brinnande intresse för fr'ågan. så

mycket mera som jag läst en hel del

om saken men hört mYcket lite om

de praktiska resultaten hos oss.

Redan nästa dag satte jag mig i
förbindelse med kliniken. Trots att
min nedkomst var tämligen nära
förestående blev jag antagen till för-
beredelsekursen i den psyko-profy-
laktiska avdelningen.

Från cien tidPunkt då jag regel-
mässigt dettog i denna kurs försig-
gick en stor omvandling inte bara i
mitt kroppsliga befinnande utan ock-
så i mitt sinnestillstånd.

Jag hacle ärligt talat gått dit med

en stor nypa skePsis även om jag
var intresserad av den nya metoden'
Men redan mötet med de människor'
som arbetade där 

- 
det var över-

vägande kvinnor 
- 

och den atmo-
sfär som här'skade i rttmmen gjorde
intryck på mig.

FöRBEREDELSE FöR >DEN
SVÅRA STUNDEN>

Den psyko-plofylaktiska metoden
vid bekämpandet av födslosmärtor
är' ett program av väl genomtänkta
pedagogiska åtgärder. Jag skall be-

rätta om dem utifrån mina egna Per-
sonliga erfarenheter. Som en särskilt
verksam faktor i förberedelsetiden,
som skall omfatta ca 8 veckor före
nedkomsten, fann jag vara att jag
lärde känna clen rnänskliga och loka-
ltr atmosfär i vilken jag skulle föda
mitt barn tilI världen. Jag minns

alltför' väl min för'sta nedkomst och

och läkare. Det uppstod ett förtt'o-
iigt förhållande, viiket är av stor be-

tydelse just för den unga balnafö-
derskan. Det gel' henne en känsla
av lr.tgn och säkerhet att veta sig
komma i goda händer i sin så kal-
lade svår'a stund. Detta förtroende-
för'hållande innesluter individuell råd-
ptägning med läkal'en och alla möj-
ligheter till tnateriell och social-
hygienisk hjälp, Så uPPnår man att
befria den blivande modern från be-

kymmer och hämningal av olika
slag som annars inte bara kan för'-
dunkla glädjen över det väntade bar-
net utan också snöra ihoP sig till
ett komplex som vid förlossningen
kan framkalla allvarliga störningar'.
Själv fann jag detta förtroendeför'-
hållande ytterst välgörande och lttg-
nande.

En annan viktig faktor är den in-
re atmosfären vid kliniken' Där
fanns det så kallade förberedelse-
rummet, där man tr'äffades, samta-
Iade och också tillbringade den för-
sta tiden då värkarna börjat. Detta
rum utstrålade hemtrevnad och vär'-

me med sitt gemytliga >>prathör'n>>
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försett med länstolar och golvlam-
p&, med tavlor och blommor. Väg-
g'arna var målade i milda färger och
särskilt utövade taket med sin färg
i rosa en lugnande verkan på mig.

Också i det rum där nedkomsten
äger rum och som naturligtvis fyller.
alla. moderna fordringar i medicinskt
och hygieniskt hänseende har man
lagt stor vikt vid vad man kallar
småsaker. Den födandes blick faller
inte på några skräckinjagande in-
strument och redskap utan på vän-
iigare saker: barnsängen och den
lilla badbaljan som båda bara tycks
vänta på den lilla nya världsmedbor-
g'aren. Och rutnmet är bara avsett
för' en --- man slipper störas av ljud
från födande medsystrar.

Inte minst viktigt när det gäller
att besegra ångestkänslor och olika
hämningar är att den blivande mo-
dern görs förtrolig med de naturliga
processerna i kvinnans kropp under
havandeskapet, under födelseakten
och under barnsängstiden.

HUVUDSAKEN: LÄRA
SIG AVSPÄNNING

I centrum för den kroppsliga för'-
beredelsen står uppgiften att lära sig
slappna av. Det är otroligt hur svårt
det egentligen är, särskilt för den
nervösa, hetsade storstadsmänni-
skan. Att kunna den fullständiga
avspänningens konst, att kunna lös-
göra sig från all förkrampning och
spänning, innebär en viktig hjälp för
underlättande av födelseprocessen.
Genom en bestämd, väl genomtänkt
havandeskapsgymnastik förberedes
kroppen för.de förestående ansträng-
ningarna. Samtidigt därmed övas
avspänningen systematiskt. Till det-
ta kommer att man övas i en be-
stämd andningsteknik, mellangär'ds-
andning. Genom att medvetet och
disciplinerat tillämpa denna teknik
underlättar rnan födelseprocessen, ty
syretillför'seln spelar. en väsentlig
roll för mor och barn.

Alla dessa övningar är enkla och
lätta att lära. Om de användes rik-
tigt innebär de på intet sätt någon
överansträngning för den havande
kvinnan, utan stegrar hennes kraf-
ter och hennes välbefinnande.

öGONBLICKET
ÄR INNE

Känslan av lugn och säkerhet läm-
nade mig inte ens när den stunden
närmade sig som man enkelt brukar
kalla kvinnans svåra stund. När jag
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satt i bilen och åkte den välkända
vägen till kliniken gav min man ord
åt det jag kände: >>Jag har en känsla
av att du åker för att hälsa på hos
goda vänner. Jag är alldeles lugn för
jag vet att du är i goda häncler!>>

I kliniken väntade man redan på
mig. Och sedan var jag inte ensam
en enda minut eller övellämnad åt
mörka och bekymrade tankar. När
sedan de regelrätta värkarna satte
in koncentrerade sig allt på det ar-
bete som nu måste göras. Också jag
hade min del av det. Jag hade nog
att göra med att anpassa min and-
ningsteknik tilt värkarnas rytm,
verkligen inställa kroppen på full-
komlig avspänning och ge mina hjäl-
pare anvisningar om var hjälpåtgär-
derna behövdes. Dessa bestod av be-
stämda massageg'repp och så kallade
hudretningar som förhindrade kramp
och hjäIpte till att avlägsna smär-
torna.

Så flög tiden bokstavtigen talat i
väg. fnte ett enda ögonblick hade
jag känslan att vala hjälplöst utläm-
nad åt smärtorna. Medan under den
hittills vanliga förlossningsmetoden
just denna långa tid med öppnings-
värkarna formligen sug'er ut kvin-
nans krafter så att hon trött intill
döden träder in i den svåraste delen
av förlossningen, själva nedkomsten,
så har hon med den psyko-profylak-
tiska metoden hushållat med sina
kraf,ter, hennes aktivitet är fortfa-
rande på höjdpunkten och hela hen-
nes viljekraft koncentreras nu på att
slutföra förlossningen så bra och så
snabbt som möjligt.

Under den process som nu försig-
går', då barnets egeniliga födelse
rycker närmare med varje värk, in-
ställer sig smärtor som inte fullstän-
digt kan besegras, det skulle i så
fall vara g'enom bedövning med hjälp
av medikamenter'. Men denna tids-
intervall är ojämförligt kortare än
den vanligen ändlösa öppningsperio-
den. Därtill kommer att den födan-
de koncentrerar all sin kraft på fö-
delseprocessen, därigenom blir smär.-
torna mindre.

Jag upplevde mycket medvetet de
olika stadierna under förlossnings-
processen, kontrollerade mig själv
och mina reaktioner och iakttog om-
givningens inverkan på mig. Hela
processen, från de första värkarna
till den nyföddes skrik, varade unge-
fär 5 timmar mot nära 24 timmar
när mitt första barn kom tili värl-
den.

När jag höll min andre son i mina
armar kände jag mig trött som efter
ett tungt arbete, men på inget sätt
så fullständigt utpumpad och berö-
vad alla krafter som efter min första,
nedkomst.

FÖRVERKLIGANDET AV
,EN ÖNSKEDRÖM

Det har redan gjorts mångfaldiga
försök att besegra för,lossningssmär-
torna eller inskränka dem till ett
minimum. Det är här inte tal om be-
dövningsmedel, som ju vid särskilt
komplicerade fail kan vara nödvän-
diga.

Men det väsentliga i den psyko-
profylaktiska. metoden enligt pavlovs
lära är samklangen mellan psykiska
och fysiska faktorer och som visat
sig vara alldeles särskilt framgångs-
rik i bekämpandet av förlossnings-
smärtorna.

Som varje ny metod måste också
denna kämpa mot motstånd, fördo-
mal och oförståelse. Men den har re-
dan en stab begeistrade förkämpar.
f Tyska Demokratiska Republiken in-
går införandet av de psyko-profylak-
tiska metoderna vid förlossnings-
hjälp i det statliga hälsovårdsväsen-
dets omfångsrika program. Början
har gjorts med arbetet vid den här
skildrade avdelningen av Leipziguni-
versitetets kvinnoklinik, och erfaren-
heterna är mycket goda.

FIär har en förebild skapats för en
utveckling i bred omfattning. Och
på denna omfattning beror det. Den-
na metod, förverkligandet av gene-
rationer läkares och mödrars önske-
dröm, får inte vara något privile-
gium för ekonomiskt välsituerade
patienter det är den icke i
TrDR utan den måste som en
självklarhet komma alla kvinnor till-
godo. En erfaren barnmorska, som
för'st var mycket skeptisk och sedan
blev en hänförd anhängare av den
psyko-profylaktiska metoden, sa till
mig: >>Det skär mig i hjärtat när
jag hör kvinnornas skrik i födslo-
salen. Tidigare ansåg jag att det
hörde nu en gång till barnafödandet
och stod inte att ändra. Men nu vet
jag att detta övermått av smärtor
varken är gudabestämt eller nödvän-
digt och att man mycket väl kan
lindra smärtorna, ja avlägsna dem
fullständigt. Sedan jag vet det älskar.
jag mitt arbete ännu mera.>>

Men fackmännens bemödanden
räcker inte, kvinnornas krav måste
till för att denna den moderna veten-



Förkloro kriget ologligt!
Ur ett tal av vice ordföranden
i fnternationella I(vinnoförbun-
det för Fred oc.h Frihet, mrs
PIIOEBE CIISDEN, hållet vitl
Mödrakommitt6ns möte i Lau-
sanneifebruariiår.

V t tror alla att världens mödrtrr
skulle kunna frigöra världen f r,lin
krig om de ville samarbeta helhjäi,-
tat för detta måI. Vi söker mobilise-
ra människolivets starkaste kraft.

Vår't mål är att rädda våla barn
och världen från krigets gissel. Vi
är ense om nödvändigheten av för-
bud mot tillverkning av och expeli-
ment med atom- och vätebomber och
andra massförstörelsevapen. Jag tror
att vi är ense om att det inte är nog
med förbud mot något visst vapen:
även om vi lyckades genomföra det
skulle andra och värre vapen fram-
ställas. Endast total universell av-
rustning och en överenskommelse om
att kriget som sådant är olagligt är
av verkligt värde om vi önskar nii
vårt måI. Till och med militarismens
talesmän har nödgats medge att en-
dast avskaffande av kriget kan räd-
da världen. Likväl fortsätter de att
>>förhandla mot en bakgrund av styr-
ft42; 

- 
styrka i fråga om de vapen

som kan förgöra mänskligheten. I
atomåldern är det enda alternativet
till total förstörelse total fred --
f ullständigt förkastande av kriget
som metod att lösa tvlster av alla
slag. Ett lokalt krig kan snabbt ut-
vecklas till ett världskrig och i ett
världskrig kommer man att använda
atomvapen. Det är likgiltigt vilken
sida som fäller den första bomben 

-ögonblicklig vedergällning kommcr
att följa och leda till mänsklighetens
undergång. Därför måste vi, anser'
jag, från början påyrka:

1". Icke-våld vid slitande av alla
tvister

2.

.).
/

Fullständig och universell av-
rustning
Lag i stället för styrka
Samverkan i handling mella"n
a I I it. nationer för avlägsnande
av konfliktanledningar och för
utnyttjande av jordens tillgån-
gar till förmån för alla folk.

Om vi är uppriktiga när vi yrkar
på fredl.g lösning av tvister så bety-
der det iLtt vi motsätter oss militär'
aktion för eller emot varje politik

skapens erövring verkligen skall bli
allmän egendom. Vilken härlig tan-
ke: det ligger i våra händer att ån-
gesten och fasan för förlossni.ngens
svåra stund snart skall höra det för'-
flutna till, plecis som spökrädslan.

Antte Storm.

och varje land. Därav följer att vi
måste vara beredda att motsätta oss
krigsför'beredelser av vår egen rege-
ring såväI som av andra nationers
regeringar 

- 
fakt-skt kan vi ju di-

rekt påverka endast vår egen rege-
ring. Vi måste förklara för vår egen
regering att vi mödrar icke vill
stödja krig eller krigsförberedelser
eller civilförsvar -- som är byggt på
en lögn eftersom det inte finns något
försvar mot vätebomben.

Därav följer också (och detta är
svårare att godta) att vi måste mot-
sätta oss militärt ingripande även
mot ondska och orättfärdighet.

- 
Detta betyder inte att vi bör öd-

mjukt underkasta oss orätt och över.-
makt. Det betyder att vi måste käm-
pa med icke-våldsmetoder 

- 
så som

Gandhi lärde våra indiska vänner att
göra, så som de sydafril<anska kvin-
norna gör när de tyst demonstrerar
iförda svarta axelband, Iugnt para-
derande utanför parlamentshuset så-
som protest mot de grymma rasla-
garna. LäL oss därför förklara att
vi är emot alla krig, att i atomål-
dern kan ingen bli segrare, att väte-
bomben ej respekterar gränser, att
den för med sig död eller kvarståen-
de lidande till världens folk. Vi kan
inte riskera ett nytt krig för vilket
ändamål det än må vara. Om vi sam-
tycker till krigsförberedelser av nå-
got slag samtycker vi till mord pfi
våra barn och våra barnbarn.

Om vi nu är överens om denna
grundprincip icke-våld hur
skall vi gä titlväga ? -- _- _- Vi
måste se till att vår deklaration blir
vida spridd g'enom många kanaler.

FöDELSEDAGSEFTERRÄTT. Både innebållet och t'ormen bör leunna
stämma ett litet lödelsedagsbarn till t'est. Och enkcl att göra är den,
ty ingrediansernd är de så moderna puddingpuh.,ren. Självi grundstom-
men är e n stelnad och uppstjälpt pudding med citron- eller -aaniljsmak,

t'lkor, krage ocb ansiktdetaljerna är cbobladpuddingen som spritsats ut.

De av oss som tillhör socrala eller
politiska organisationer 

- 
religiösa

samfund, fackföreningar, föräldra-
föreningar 

- 
bör söka påverka dem.

- 
Vi bör på allt sätt söka an-

vända pressen för att göra vårt bud-
skap känt. Brev till lokala såväl
som nationella tidningar är av värde
-- det är lättare och betydelsefullt
att nå fram till lokalpressen. Det är
möjtigt att påverka radio- och frlm-
program både positivt och negativt.

- 
Det skulle vara en hälsosam

chock för ett filmbolag om en stor
del av åskådarna lämnade biografen
när en krigsförhärligande film visas.

Vi mödrar har vårt största ansverr
när det gäller uppfostran 

- 
ansva-

ret att fostra våra barn för fred.

Om, de h,ad,e kommr,t li,tet ntir-
m.are skulle de ha förstå,tt honom
ncir han sade: Saltga iiro de frid-
sa,ftLnlo,, sah,ga tiro de saktmodr,ga.
Sali,g tir den sonx gi,uer sorn en
nloder gtuer sttt bar'n, utan att
fr'å,ga onx barnet ktinner tacksam-
het. Salig tir den som allti,d förlå-
ter, som en n'tor nuaste föflå,ta sitt
barn, r,nte en gång, eller tuå, gå,n-
gar, nlen allti"d, intill dagarnas
tinde. Sah,g rir den sonx nlå,ste ge
uarje mtinnr,ska h,um möter au sig
och sitt, oclL tnte kan hålla d,et
ti,llbaka. Det rir mcinni,skoli,u, att
uarcr en outtömlzg gå,uornas kcilla
som bubblar öuer, uare sr,g sjcile'n
ur,ll eller ej. Gwds nke cir att dela
uar gl,tidje och uar sorg sonx nlöter
på, ucigen.

VILH. GRÖNBECH
(Ur ett otryckc manuskript)
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Den lill* prinsen
IV.

D
t rinsens lilla planet låg i närheten
av de små planeterna 325-329 så
han besökte dem först. På den för'-
sta bodde en kung, hans hermelins-
mantel täckte hela planeten. IIan
regerade över hela världen och alla
stjär'nor sade han. 

- 
På den fjärde

planeten bodde en affärsman. Han
var så upptagen med addition att
h:rn ,inte ens såg den lille prinsen . , .

--- Det blir femhundraen miljoner
sjuhundratrettioen, sa han.

- 
Femhundra miljoner vad för'

något ? 
- 

Miljoner av såna där små
saker som man ibland ser på him-
Ien. 

- 
Myggor ? 

- 
Nej, små saker'

som lyser'. 
- 

Åh, stjär'nor. Vad gör
du med femhundra miljoner stjär-
nor ? -- Ingenting, jag äger dem. _-
Vad tjänar det till att äga stjärnor'?

- 
Det tjänar tilt att vara rik. - Vad

tjänar det tlll att vara rik ? 
- 

Att
köpa fier stjärnor om någon finner
clem. --- Men hur kan man äga stjär-
norna ? --- Jo för' att jag är den för'-
ste som har kommit på den iddn, ---

Men vad gör' du med dem ? Du kan
inte plocka stjär'nor. -- Nej, men jag
kan sätta dem på banken. Vad
betyder det ? 

- 
Det betyder att jag

skri.ver på ett litet pappel hnr mån-
ga stjär'nor jag har'. Och så låser jag
in papperet i en låda. 

- 
Det är lus-

tigt, tänkte den lille prinsen. Det
år ganska poetiskt. Men man kan
inte ta det på allvar'. Och så sa han:
-- Jag har en blomma som jag vatt-
nar alla dagar. Och så har jag tre
vulkaner som jag sotar varje vecka.
För jag sotar också den som är
slocknad. Man kan aldrig veta. Det
ar bra för mina vulkaner och för'
min blomma att jag äger dem. Men
du är inte till någon nytta för stjär-
norna. Stora människor är bra kons-
tiga, tänkte den lille prinsen.

Den femte planeten var mycket
Iustig. Det var den minsta av alla.
Där fanns jämnt och nätt plats för'
en lykta och en lykttända
När prinsen korrmit fram till pla-
neten häIsade han artigt på lykttän-
daren. 

- 
God dag, varför har ciu just

släckt lyktan ? 
- 

Det är enligt för'e-
skriften. Och så tände han den
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,ldg har en blomma
softt joS pattndr alla
Jtgar. Ocb så bar jag
vwlleaner sont jag sotar
varje aeckLl ...,
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igen. 
- 

Men varför har du tänt den
igen ? Enligt föreskrift. 

- 
Jag

för'står inte, sa den lille prinsen. 
-Det är ingenting att förstå, sa lykt-

tändaren. Order' är' order. Och så
släckte han lyktan och torkade pan-
nan med en rödrutig näsduk. 

- 
Jag

har ett förfärligt yrke. Det var för'-
nuftigt från början. Då släckte jag
på morgonen och tände på kvällen.
Och hade resten av dagen att vila
på och resten av natten att sova. -
Och har det blivit ändrade föreskrif-
ter sen dess ? -- Nej, föreskrifterna
har inte ändrats. Det är det hemska.
Men år för år snurrar planeten allt
fortare och nu när den går runt en
gång i minuten har jag inte en se-
kunds frid. Jag tänder och släcker
en gång i minuten.

När den lille prinsen fortsatte sin
resa tänkte han att lykttändaren var
den ende av dem han mött som han
kunde vilja ha till vän, kanske för
att han sysslade med något annat än
sig själv. Men hans planet var verk-
ligen alldeles för liten. Där fanns
inte plats för två. En annan sak som
den lille prinsen inte vågade erkänna
för sig själv var att han skulle sak-
na denna planet framför' allt därför
att där var det solnedgång ettusen-
fyrahundrafyrtio gånger om dygnet!

Den sjunde planeten var jorden.

Jorden är' minsann ingen strunt-
planet. 

- 
Jag kan ge er en

föreställning om dess storlek om jag
säger att innan man uppfunnit elek-
triciteten skulle man ha behövt för
alla dess världsdelar en hel armd av
lykttändare fyrahundrasextiotvå
tusen femhundraelva. 

- 
Men

det är inte riktigt hederligt av mig

:rtt berätta om :rlla lykttändar.na. Det
kunde ge en felaktig uppfattning on1

vår planet åt dem som inte känner
den. Människorna tar mycket litet
plats på jorden. Man skulle kunna
klämma ihop hela mänskligheten på
den minsta söderhavsö. 

- - - 
När

den lille prinsen väl var på jorden
förvånade han sig över. att han inte
träffade någon människa. Han gick
g'enom öknen och mötte en blomma.

- Var är' människorna ? frågade
h:rn artigt. Blomman hade en dag
sett en karavan dra för.bi: -- Män-
niskorna? Det finns, tror jag, en sex
sju stycken. Det dr är sen jag såg
dem. Men man vet aldrig var man
ska finna dem. De driver med vinden.
De har inga rötter, det är mycket
besvärligt för dem.

Den lille plinsen besteg ett högt
berg. Han gick över sandslätter, över
klippor och snö. Till sist fann han en
väg. Och han kom till en rosengår'd
i blom. Prinsen såg på rosorna. De
såg ut precis som hans blomma. ---.
Vad är' ni för några ? frågade han. 

-Vi är rosor, svarade de. Han kände
sig mycket olycklig. Ifans blomma
hade berättat för honom att hon var
ensam i sitt slag i världen. Och här
fanns det ferntusen likadana i en en-
da trädgård ! 

- 
Ifan sa till sig

själv: 
- 

Jag som trodde att jag var
rik och ägde en enastående blomma.
Och så är det bara en vanlig ros.
Den och mina tre vulkaner som räc-
ker mig till knäna och en av dem
är kanske slocknad för alltid, jag är
verkligen ingen stor prins. Och han
lade sig ned i gräset och grät.

Men då kom räven. 
- 

Jag är här',
sa en röst under äppelträdet. 

- 
Vem



är clu ? sa den lille prinsen 
- 

du är
vaclier. -- Jag är en räv, sa räven.

- 
(6111 och lek med mig, föreslog

den liile prinsen. 
- 

Jag är så ledsen.

- 
Jag kan inte leka med dig, sa rä-

ven, jag hör inte ihop med dig. 
-Höra ihop, vad är det för något ? 
-Det är något som man alltför ofta

glömmer, sa räven. Det betyder att
skapa sarnband. 

- 
Skapa samband ?

- 
Ja visst, sa räven. Än så länge

är' du för mig bara en liten gosse
som är lik tusen andra små gossar.
Jag behöver dig inte. Och du behö-
ver inte mig. Men om du hör ihop
mecl mig då behöver vi varandra. Dtr
blir enastående för mig och jag för
dig. 

- 
Jag börjar förstå, sa den lille

prinsen. Det finns en blomma, jag
tror att hon hör ihop med mig.

- 
När den lille prinsen gick

vidare gav räven honom en hemlig-
het i plesent. Här' får du min hem-
lighet, sa räven. Den är' mycket en-
kel: m:rn ser bra bara med hjärtat.
Det viktigaste är osynligt för ögo-
nen. Det viktigaste är osynligt
för' ögonen, upprepade den lille prin-
sen för' att komrna ihåg. 

- 
fgf s611

gör din ros så viktig för dig är den
tid dn har offrat för henne. 

- 
|gn

tid jag har offrat för min ros, sa den
lille prinsen för' att minnas. 

- 
Män-

nisl<or glömmer denna s:rnning, sa
räven. Men glöm det inte du. Allt
som du hör ihop med har du ansvar'
för. Du har ansvar för din ros.

När den lille prinsen hade berättat
alla sina öden var åtta dagar gång-
na. Vattnet var sltit. De var mycket
törstiga. Men det hände sig att de
fann en brunn, en brunn med härligt
vatten. Och de drack sig otörstiga.

-- Men du måste hålla ditt löfte,
sa den lille prinsen till mig när vi
satt oss ned igen. 

- 
Vilket löfte ?

- 
l)11 vet väl, en munkorg till mitt

får. Jag har ju ansvar för blom-
man. Och så ritade jag en munkorg.
Sedan sa han: 

- 
Jag är glad att clu

hal klrnnat laga din flygmaskin så
att du kan fara hem till dig. Jag ska
också fara tillbaka hem i dag. Det
är långt dit. }[en jag har ditt får.
Och lådan åt fåret. Och munkorgen.

- 
Jag kände mig sorgsen. Och jag

förstod att jag inte kunde uthärda
tanken att aldrig mer få höra honom
skratta. Hans skratt var för mig
som en källa i öknen. 

- 
Lille vän,

jag vili höra dig skratta en gång till.

- 
Men han sa: 

- 
I natt är det ett

år sen. Min stjärna kommer att vara
lakt ovanför den plats dit jag kom
då. Och det viktigaste är det som
man inte kan se. 

- 
Ja visst 

- 
Som

rned blomman. Om du älskar en
blomma som finns på en stjärna så
gör det dig lycklig att se på himlen
om natten. 

- 
Ja visst. Du ska se

på stjärnorna om natten. Det är så
smått hos mig så jag kan inte visa
dig min stjärna. Men det är bättre
så. Min stjärna ska vara en av stjär-
norna för dig. Då kommer du att
tycka onr att se på alla stjärnor.
Alla ska vara dina vänner. Och så
ska jag ge dig en gåva. Han
skrattade. 

- 
Ack lille vän jag tyc-

ker om att höra dig skratta! 
- 

Just
det ska bli min gåva. 

- 
Hur menar

du ? -_ Stjärnorna är inte desamma
för alla. F"ör några som färdas är de
ledstjärnor. För andra är de bara
små ljus. För de lärda är de pro-
blem. Men alla de stjärnorna tiger.
Du ska ha stjärnor som ingen annan.

- 
Hur menar du ? 

- 
Eftersom jag

ska bo på en stjärna och skratta på
den så kommer det att kännas för
dig när du ser på himlen om natten
som om alla stjärnor skrattar. Du
kommer att ha stjärnor som kan
skratta. Och så skrattade han och
försvann ljudlöst.

Prill oclr etloll

19

i hornull
t\1t r oB måste man ha både gott om
tid och kunnighet på området för att
det nu för tiden ska löna sig att
köpa tyg och sy åt sig själv. Att
anlita sömmerska för en bomulls-
klänning är i varje fall ingen id6 

-det är betydligt billigare att köpa
den färdig. En annan sak är det med
småflickornas kläder. Barnkläder är
skamligt dyra och därtill ofta av
dålig kvalitet. För att inte tala om

\*:*.--

att det i regel inte är någon >>växt-
mån>> i dem, sömmarna är så snålt
tilltagna att inget finns att släppa
ner eller ut. Här lönar det sig abso-
Iut att sy själv och med hjälp av
goda tillskärningsmönster klarar de
flesta mammor den saken.

Bland floran av modejournaler så
här års intar den från KF 

- 
Vår

Mönstertidning en särställning,
dels därför att allt den visar är vac-
kert och förnuftigt och passar hos
oss, dels därför att det är lätt att få
mönster till de olika modellerna. Ni
som ska sy bomullsklänningar till
era småflickor har mycket att välja
på där. De två modellerna vi visar
här är väldigt söta med sina holk-
ärmar och rynkade kjolar. Mönster
finns att få i storlek 4 och 6.

Det stora rockförklädet på bilden
kan också tjänstgöra som sommar-
klänning, så rejält tilltaget är det.
Det är lätt att sy och lätt att stry-
ka, vilket framgår av den lilla teck-
ningen där det är utbrett. Vill man
ha ett litet kokett förkläde kan sam-
ma mönster användas 

- 
man gör

bara förklädet betydligt kortare.
Mönstren finns att köpa i konsum-

butiker och kooperativa varuhus.

-SLUT-



DE FYRA TRAPPSTEGEN
(Forts. t'r. sicl. r 4)

tili den förste kejsaren över det
västromerska, tvangs hon av poli-
tiska hänsyn att räoka en barbar-
hövding sin hand. Ilans efterträdare
tvingade henne att tillsammans med
andra romarinnor i fyra timmar gå
före hästarna i hans triumtåg och
körde därpå bort henne från kejsar-
palatset. Av sin bror friköptes hon
omsider ur fångenskapen och, efter
ett nytt äktenskap, för andra gången
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älka före:tod hon under en följd av
år regeringen för sin omyndige son,
som var morbroderns arvinge. Det
är under denna tid hon låter bygga
gravkapellet. Ifon dog emellertid i
Rom och 'man vet inte om hon nå-
gonsin fick vila i det rum som tycks
så starkt präglat av hennes ande.

Det fjärde trappsteget

- Firenze
Miit försba besök i Firenze

va.r en jul- och nyårshelg för mer
än tjugo år sedan. Efter mässan på
juldagen satt jag sorn så många
andra på trappstegen mitt emot hit-
tebarnshuset och tittade på Della
Robbias medaljonger med spädbarn,
numera så välbekanta för oss genom
Rädda Barnen. Solen sken och pro-
menadkoftans knappar knäppte upp
sig själva, luften smekte. Jag vand-
rade långsamt fram mot San Marco-
klostrets gård meC den väldig:a ce-
dern och de smäckra kolonnerna och
stod snart uppe i klostret framför
bladen i en av världens vackraste
bilderböcker 

- 
F ra Angelicos mål-

ningar från Jesu barndom. Men des-
sa augustidagar brände solen, dam-
met stod som fin rök över nya byg-
gen och snustorra vägar och trafirken
brusade genom trånga gator. Vägen
mellan museernas skatter brände så
het ati det tog sin tid innan man

kunde sträcka sig mot de skatter
Firenze bjuder i så slösande rikedom,
och när man nödgades lämna deras
svala valv trädde Lorenzo di Meciici
och renässansen obevekligt i bak-
grunden för dagens vedermödor.
>Nästa gång vi reser hit>, sade min
reskamrat, >>måste det vara tidig
vår, när man sträcker sig emot solen
och marken blommar. På sommaren
s'ka man vara på landet.>> Och jag
förstod att hon längtade efter några
vitstarn:miga björkar vid en liten by-
väg, en blå sjö och en ko längre in
bland träden, ty hon var från Små-
land.

Så sitter vi på vår loggia. Filippo,
vår värd, har gått ned i byn i något
av de många bestyr som turismen
medför för värdfolket och hans
hustru Maria arbetar i sin syateljd
ovanpå 

- 
det tycks vara hon som

står för den jämna och stadiga för-
tjänsten året runt. I ett litet rr.m
därintill bor hennes gamla föräldrar',
hans har sitt eget hus i närmaste
fiskläge och hans mor, en vacker
ståtlig g'umma kommer ibland med
blommor och druvor från deras träd-
gård. Då blir det många kyssar
och traktering i det privata rummet
där familjen intar sina måltider 

-i vanliga fall nio personer, ty en
kusin ,srköter huset och det är fyra
barn hemma, de två äldsta är redan
utflugna. I själva verket tycks ;>tu-
rismen>> skötas som familjebolag.
Den 13-åriga Marissa springer med
frukostbrickor, dukar och torkar
golv och småpojkarna är åtminstone
alltid till hands, när del gäller att
bära väskor och kappsäckar till bus-
sen. Det är en hjärtevinnande vänlig
oeh hjärtlig atmosfär och vår italien-
ska Lar jättekliv därr-rte i loggian,
när Filippo eller någon av de andra
gästerna alla italienare 

- 
slår

sig ner i någon stol bredvid. Och
en eftermiddag när vi just kommit
upp från de underbara timmarna på
plagen och från våra stolar följer
den treåriga Angelas promenader
med dockvag'nen vaknar den gamla
äventyrslusten 

- 
vi har haft en vec-

ka 'som vi aldrig kommer att glöm-
ma, men nu är vi färdiga: Filippo,
vilka dagar går bussen till Paestum ?

(Dnn
ogouo

som SKV:s t'örbunds-
styrelse f ick mottaga vid
t'örbundsmötet i janua-
ri 

- 2.178 kronor 
-och som åstadkommits

genoln en yo-öresinsdm-
Iing bland medlemmar-
fld, har nu i enlighet
mcd de ädla siparnas
'utlld omsatts t en mo-
dern dupliceringsappa-
rat. Vi shall inte har
utbreda oss orn alla
dess t'örtjänster, bara
rileta ett vdlmt tack till
alla er som bidragit till
den storartade gåvan.
Naturligtvis kan inte
bilden göra underacrkct
t'ull ,åttvisa ct'tcrsom
alla t'inesserna inte syns

- de t'inns inuti den.
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