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Mors Dng Den ondtu Stockhol-sappell"rt
,1 t

/-f et har 365 dagar. En av dem,

sista söndagen i maj, har upphöjts
till >Mors Dag>. Vem som fann på

det vet vi inte, men vi utgår ifrån
att det var någon med högt utveck-
lat affärssinne, som begrep vad man

med hjälp av en smart reklam kun-
de få ut av en sån sak. Det skulle
vara intressant att veta hur mycket
Iandets konditorier, blomsterbutiker
och varuhus förtjänar på Mors dag ?

Att det inte är småsmulor' är säkert.

Vi i Svenige är inte ensamma om
Mors dag. I en rad andra ländei'

firas den också. Om vi inte misstar
oss även i förbundsrepubliken
Schweiz, en av de nio stater på vårt
klot där man ännu inte befunnit mor
värdig att få vara med och rösta
när det är val.

Visst är väI varje mamma gtad

och rörd när hennes lil,la unge kom-
mer med en egenhändigt hopplochad

vårbukett eller har plitat ihop ett
gratulationskort med blomst och so-

Lar.

Men när man ser ståhejet kring
Mors dag: strump- och nattlinnes-
annonserna med pinuppebiider i dags-

tidningarna och ordet MOR i guld
och rött i så gott som vartenda bu-

tiksfönster, då ville man skrika: Ge

mor hennes rätt i stället!

Vad är det för ordning att mor
ska ha sämre betalt för sitt arbete
än far bara därför att hon är just
mor och kvinna ? Och varför tar man
i vardagslag så lite hänsyn till mor
och hennes uppgifter att det är så

gott som lögn för henne att få tag
i ett arbete på deltid fast omsorgen
om barnen gör det svårt för henne

att vara borta hela dagarna från
dem ? Det är tiotusentals mammor
som skulle vara själaglada om deras
småttingar finge vara i lckskola
några timmar om dagen 

- 
men det

finns inte platser för dem. Och var-
för i all fridens dar' är det så natur-
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kompdog mot
TI
I SAMBAND MED 10-ÄRSDAGEN av sin tillblivetse hölt vär]ds-
fredsrådet möte i stockholm den 8-13 maj. r ett upprop som riktar
sig till alla världens folk föreslog mötet en världsomfattande
kampanj kring kravet om en toppkonferens mella;n stormakterna
för att få slut på det kalla kriget. Gör d,en 7 septem,ber, pT-å,rs-
dagen au det andra dirldskrigets utbrott, tilr en internationell
kampdag mot kr,igef, uppmanade Världsfredsrådet.

>>Må denna nya kampanj bli en folkens stora omröstning och
ett uttryck för deras önskan att förhindra ett nytt förhärjande
krig. Må folken i samarbete göra slut på det kaila kriget och
låta de fredliga förhandling'arnas, samarbetets och vänskapen,s anda
triumfera för mänsklighetens lycka,>> slutade uppropet.

Det var många kvinnor som deltog i Världsfredsrådets möte.
r ett särskilt upprop vände de sig till kvinnorna i alla länder och
uppmanade dem att deltaga i kampanjen. I uppropet heter det:

>>Besjiilade aD en L)arnl fredsui,Ija, ar ktirlek ttll li,uet octt
ntiinskli,gheten, har xr, kuinnor frå,n de europeiska liindern(r)
frå,n USA oclt, Australien, frå,n de sEdam"erikanska liind,erna
och, frå,n Asi,en. och, Afrika sanlnlan med, alla deltagarna i,

vtirldsfredsrå"dets möte i, stockholm, beslutat uiind,a oss tizJ
alla folk och uppfordra detn att deltaga e en kampanj för
internati,onell ausprinni,ng oclt förhandlingar..

Kuinnor! Mödrar! Deltag i, denna kampanj! Förena eru,
kralter för att aulcigsna krigsfaran, för att få, slut på, atom-
r(Lpenprouen och, få, tin sffi,nd ett förbu,d rnot dessa fruktans-
ucirda uapen!

Ztif oss göra allt som, stå,r i u*å,r fönnå,ga för att denna
kampanj skall bli, en folkens stora onr,röstning. VQ, uill freden,
t:i uill förståelse mellan folken. Våra röster må,ste bli, sam-
fcillda, de må,ste h,öras au' regeringsch,efernd,, de som iir an-
suari,ga för ud,rldens öden, så, att deras handlingar kommer
att öuere'nsstiintnta nteil folkens rilja.

krigetI sept,

ligt att snegla åt mammornas hus-

hållskassor när staten behöver mera
pengar ? Det finns väl fetare kassor

att ta av!
Det t al as så mycket vackert om

]rvinnan och modern. Men se på vårt
näringsliv. I stora delar av landet

finns det inte en chans för mor att
få ett arbete utanför hernmet, hur
väl hon och barnen än skulle be-

höva den inkomst ett sånt kunde
ge. Man har helt enkelt glömt bort
henne !

Ska vi ha svenska atomvapen ?

Den frågan diskuteras högijutt
av hen'ar. Men ingen bland de som

makten haver tycks ha kommit på

tanken att fräga MOR vad hon tyc-

ker. Det skulle kunna ske exempel-
vis g'enom en folkomröstning, där
landets mödrar fick tillfälle att säga

sin mening om ett problem som sett
i sitt stora sammanhang gäller liv
eller död för deras barn och efter-
kommandg _- kanske i all evighet.

Barne,ns blombuketter är väIkom-
na. Men låt oss slippa det andra
tramset. Det är inte vackra ord en

dag om året mödrarna behöver -det är förståelse för deras rrppgift,
verklig vilja att underlätta den, upp-
hävande av den orättvisa som lön
efter kön innebär och respekt för
deras krav på en värld i fred och

att atomkraften endast skall använ-
clas för fredliga ändamåI.



Dagens Erk och Maia
b"höver ej fbtkopa sig

I samarbete med Svensk Byggtjänst

visar Statens konsumentinstitut en

utställning kring ämnet Bostaden.
Där kan de unga som sätter bo

och de äldre som planerar nyanskaff-

ningar - få verkligt sakkunniga råd,

säger vår medarbetare Birgit
O h r n, som besökt utställningen och

här berättar om den.

Y isst är det underbart att äntti-
B€h, efter långa och längtansfyllda
år av bostadsköande, tä hyreskon-
trakt och nyckel till den skinande
nya lägenheten! Den lycka som mo-
derna tiders Erk och Maja kåinner är
obeskrivlig och grumlas endast av
det faktum att den eftertrådda nyc-
kcln till att börja med öppnar dörren
till en ekande, torn våning. Nu börjar
möbleringsbestyren och budgetkalky-
len, nu vidtar den besvärliga proce-
duren att omsätta de bostadslösa
årens luftiga >>hemmadrömmar>> i
praktiken. Det romantiskt rosen-
mönstrade sovrummet med jättebred
tvåmanssäng' ryms inte i förortstvå-
an, ofta har familjen hunnit utökas
under väntetiden och den pyttelil,la
spjälsängen för baby förpassar defi-

nitivt Erk och Maja ut i vardagsrum-
mets bäddsoffa.

Så ser vi dem utanför möbelaffä-
rernas skyltfönster, dagens Erkar
och Major, tveksamt granskande
marknadens förslag till svensk hem-
inredning, modell >>trång>> en
mångfald modeller och tillverkningar
rned idel finesser och fördelar i re-
klamtexten men med nackdelar som
man dessvärre inte upptäcker förr-
än det är försent att ångra sig. Det
blir en lång vandring från fönster
till fönster, ur och i affär, förbi ota-
liga talföra försäljare och utställ-
ningsvärdinnor innan valet är träf-
fat.

Konsumentinstitutet ger goda råd
Den vandringen kan göras kortare

och inköpen under betydligt trygga-
re former. Erk och Maja går om de

är förståndiga raka vägen till Sta-
tens I(onsumentinstitut, som från och
med april kan driva en viktig del av
sin utomordentligt upplysande verk-
samhet i permanenta utställningslo-
kaler i Stockhorirn. I samarbete med
Svensk Byggtjänst visar Konsument-
institutet en utställning kring ämnet
BOSTADEN, omfattande bl. a. två
fullståindigt inredda och utrustade

W#

Niir ntctn skalar potatis eller spritat'
cirter ska m,an kunna sttta utan att
hå,lla arm(rrncl t, ncisltöjd under ar-
betet. Hcir har man td,nkt 7tå, den
saken 

- förr så,9 ,,beredningsbor-
det>> ut sonl på, bilden ltingst ner

till, ttiinster.

kök för'sedda med matplatser, illu-
strerande hur svensk standard för'
köksinredning bör utnyttjas för att
ge trevliga och funktionella arbets-
platser på den genomsnittliga hyres-
lägenhetens utrymme. I detta avsnitt
av bostadsutställningen, som när-
mast är Byggtjånsts, redovisar bygg-
forskningen olika förslag ti,il det mo-
derna kökets utformning, exempelvis
med hänsyn till om husmor arbetar
utom hemmet och använder mindre
lid till stormatlagning, bak och kon-
servering och följaktligen har större
glädje av ett s. k. kylskafferi än av
ett >skräddarsytt>> bakskåp och fin-
ner det fördelaktigare med en högre

De hcir tuå, btlderna från Konsuntentinsti,tu-
tets tidigare utstiillning uisar den slå,ende
kontrasten mellan 2}-talets kök och, dagens.
Det iir inget minclre iin en reuolution som, iigt
rum i, frå,ga onl köksinredningar. Men inte
alltid tar arkitekterna uara på, cle erfaren-
h,eter som, Konsumentinstitu,tet och, husmöd-

Tarn(t samlat.



diskbåtnk, eftersom matberedningen
pressas till ett minimum genom livs-
rnedelsindustrins rika sortiment av
halvfabrikat.

Bädden

Från byggutställningen går så Erk
och Maja vidare till Konsumentinsti-
tutets specialutställning, som fram
till oktober grupperats kring temat
bädden. Här har materialet arrange-
rats så att det möter Erk och Maja
just där deras funderingar tagit form
i frågor som dessa:

Hiir ett urcal au biiddar, bland ui,lka
de öuersta 

- a, b, c, d, - iir siingar
a'.*sedda för sourum; e) uisar sting
med, sittmöjli,gheter för uardagsrum;
f . Li,ggsoffa tned god biidd, niir rgg-
gens baksid.a ftills ner - kan också,
u,tnyttjas sonz sitfsoffa; g. sittsolfa
som kan utngttjas som ti,llfiilli,g biidd
niir nlan f &r giister; h. h,ggsolla
nted bddden töruarad hoprullad bak-
oln ?'Aggstödet, kan också, utnyttjas
som sittsoffa; i. spjiilsring Iör små,-
barn; j. so/ssorzg med inskjuten låda
innehå,llande den ena biidden; k. sats-
sdngen Tripp-trapp-trull; l. uå,nings-
siing. Bilden cir li,ksom de bå,da hiir
ouan h,tim,tade frå,n Konsumentinsti,-
tutets Köprå,cl nr 3 - en mycket
i,nstrukti,u sak oTyL biiddkultur. Den

kostar 1:50.

4

TELAXBOTTEN iir f abri,ksnantnet
7tå, d,en hcir scingbottnen, som, består
au krafti,ga gummi,band sonl iir
sptinda så,uiil mellan ramens kort-
so?n lå,ngstdor. Försedd med skum-
gunttnim,adrass erbju,der clen en uerk-

Ii,gt god biidd.

Var i bostaden kan bädden bäst
placeras ? Vilka typer av bäddar
finns det att välja emellan ? Hur
stor del av besparingar och bosätt-
ningslån bör anslås till sängutrust-
ningen och hur ska'Il den vara be-
skaffad för att ge full valuta för pen-
garna ?

Det är förbluffande mycket som
Konsumentinstitutet kan svara på i
sin utställning, som i sitt blygsamma
format ändå ger ett utförligt urval
av möbelmarknadens bästa produk-
ter och samtidigt instruktivt och
åskådligt visar skillnaden mellan go-
da och undermåliga varor. Erk och
Maja, som känt sig som åsnor mel-
lan skumgummits och vaddmadras-
sernas hötappar, inser vikten av att
rätt kombinera sängbotten och ma-
drass, och sedan de studerat prover-
na på madrasstoppning och genom-
lysningarna av täcktyger kommer de
inte att inhandla sin sängutrustning
utan att först ha begärt den välbe-
hövliga VDN-etiketten och noga be-
dömt dess varudeklaration.

Erk som är realisten i familjen har
rika möjligheter att sätta sig in i den
måttsättning av bädden som är ge-
nomgående i svensk standard och som
syftar till bästa möjliga komfort sett
från såväl sov- som möblerings- och
städningssynpunkt. Maja är i sin tur
mera romantiskt anlagd och lägger
stor betydelse vid sängutstyrselns
utseende: hon får hjälp att välja mel-

Randi,gt f odral ontslu,tande tcicke
stoppat i, sadelntakareuii',*. Of ylldct
kantuinglar för omstoppning. Forlra-

let iir ltitt att ta, ar och tr:titta.

lan täcke eller filt och hon studerar
naturligtvis med särskilt intresse ut-
ställningens redovisning av markna-
dens många vackra och praktiska
maskinsydda lakan och örngott. Visst
kan en säng bäddas vackert och be-
kvämt också med fabrikssydd linne-
utstyrsel, men det gäller att noga
studera de maskinsydda eller mön-
stervävda dekorationernas tvätt- och
färghärdighet! Återigen ett bevis på
Konsumentinstitutets kvalitetsupply-
sande verksamhet!

Utställningen reser ut i landet

Att så här i lugn och ro få anslå
några timmar till värdefullt studium
innan man sätter kronan i
rullning är oskattbart, och självfal-
let hoppas institutets kunniga och
hjälpsamma utställningsvärdinnor på
många besök. Man välkomnar inte
bara stockholmarna utan givetvis
också studiegrupper från andra plat-
ser, och till tröst för dem som inte
kan besöka utställningen på ort och
ställe kan berättas att den så små-
ningom kommer att ambulera ute i
landet. Utställningen är tekniskt ut-
formad så att den lätt kan monteras
ner och i möbelbuss forslas dit man
önskar utnyttja den. Materialet ställs
till förfogande av Konsumentinstitu-
tet mot att bestäIlarna ansvarar för
transportkostnaderna och utställnin-
gen på respektive orter. På så sätt
kan alla landets Erkar och Major
gratuiera Konsumentinstitutet och
sig själva till de nya utställningslo-
kalerna, som vi hoppas skall bli cent-
rum för en fortsatt energisk upplys-
ningsverksamhet till nytta för varje

|--

familj och hem. Birgit öhrn



tt bli far är inte svårt, svårt
vara det, säger ett

som rynuner en djuP
är däremot att
tyskt or.dspråk
saruting.

Men det går väl an när man är
två om uppgiften, två som håller
sam'man och delar ansvaret. Värre
är det för den som är ensam.

- Vilka är de svåraste Problemen
som våra ensamstående mödrar har
att brottas med ? Vi ställer frågan
till inspektör Dori,s Holmgren i
Stockholms stads barnavårdsnämnd.

- Bostadsfrågan, svarar fru
Holmgren utan en sekunds betänkan-
de. Särskilt för de ogifta mödrarna.
Därnäst kommer frågan om var de

ska göra av barnen medan de själva
arbetar och - naturligtvis! -- eko-
nomin. Där har vi de låga kvinno-
lönerna och det snålt tilltagna bi-
dragsförskottet när fadern inte god-
villigt betalar. 60 kr i månaden är
vad som ges i bidragsförskott, 2 kto-
nor om dagen som skall vara i stället
för den ena förälderns bidrag till
ett litet barns försörjning !

Visst tas det i första hand hänsYn
titl de ensamstående mödrarna och
deras barn när det gäller platserna
vid daghem och eftermiddagshenl.

4q*''

I regel, tir det modern som behå'ller barnen uid slti,lsmiissq'. Det
htinder då, och då att det blir ladern som tar hand om detn, nlen
pclpporna brukar snart tröttna på, att uara barnuakter och ensant'nta

biira ansuaret, sd'ger fru Holmgren.
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Vilken mor ui,ll liimna ett så'nt htir
li,tet kngte r,frå,n sej? Och iindfr' iir
det fortfarande mödrar sonL må'ste
göra det, ogifta mödrar som i'nte kan
få tag t, en bostacl å,t sej och barnet.

ffi

ENSAM MOR
Bristen på bostäder, de låga kvinnolönerna, bidragsförskottets

begränsning till 60 kr i månaden och kravet på socionom-
examen för barnavårdsmännen vilket för till utt många
av dem som har stor erfarenhet på området och ägnar sig
utmärkt för detta arbete inte får utföra det - detta är några
av de svåraste problemen för de ensamma mödrarna och dem
som av samhället satts att hiälpa dem och deras barn, säger
två som vet det mesta om de ensamstående mödrarnas be-
kymmer: inspektör Doris Holmgren och l:a barnavårds-
mannen fru Axelsson i Stockholms stads barnavårds-
nämnd.

Men vi har ju i vissa stadsdelar ännu
stor brist. på sådana barninstitutio-
ner och det är klart att det försvå-
rar situationen för' de ensamma möd-
rarna.

Vi anför ett par fall ur bekant-
skapskretsen - 

det gäller ett Par
frånskilda mödrar och deras barn -där vi anser att barnavårdsmännen
borde uppträtt mera resolut tilt för-
svar för mors och barns intressen
gentemot betalningsovilliga fäder.
Fru Holmgren berättar att varje
barnavårdsman i Stockholm har om
hand cirka 400 fall, och för detta
arbete en lön på ungefär 1.000 kr
i månaden. Det är en alltför ringa
ersättning för en så krävande upp-
gift, fastslår inspektör Holmgren och
understryker att m&n här, liksom
på många andra områden, tvingas
arbeta med alltför liten personal. Det

är omöjligt för en enda person att
kunna nöjaktigt tillvarata drygt 400
barns och deras mödrars intressen
och hjälpa dem på bästa sätt. När
vi begärt förstärkningar för semes-
tertiden har vi fått tiII svar att under
sormmaren bör man kunna klara sig
med färre krafter. Som om uppgif-
terna vore mindre under sommar-
månaderna då skolorna är ståingda!
säger fru Holmgren förtrytsamt. Sna-
rare tvärtom!

- 
Det råder kanske brist på män-

niskor med kvalifikationer för en
sådan här ömtålig uppgift? säger vi.

- 
Det är många med stor erfa-

renhet och med kärlek till detta ar-
bete som inte ens får ett vikariat
som barnavårdsman, fast vi som
känner dem och deras kvalifikationer
har den största tillit till dem. De har
arbetat i årtionden med dessa upp-

5



gifter, men därför att de inte har
de erforderliga formella kvalifika-
tionerna, d. v. s. inte har socionom-
examen, ställs de åt sidan. Det är
mycket beklagligt. Den kunskap och
de erfarenheter de samlat genom
många års arbete som barnavårds-
män i förening med den naturliga
fallenhet de har för detta arbete gör
dem inte sällan överlägsna de unga
socionomerna. Det är nämligen inte
bara utbildning och examina som gör
en god barnavårdsman. Till det krävs
också hjärta och fallenhet för arbe-
tet. Vi behöver människor som vi i
alla situationer kan lita på 

- 
men

vi får' inte anlita dem!

Bostadsfrågan är för de ogifta en-
samstående mödrarna det mest brän-
nande problemet, sa inspektör Holm-
gren. För att få närmare besked om
hurdana möjligheterna är vänder vi
oss till 1:a barnavårdsmannen, fru
Arelsson.

-- Första betingelsen för att den

ensams,tående modern ska kunna ha
sitt Lrarn hos sig är att de har en

bostad, säger hon. Det är för de unga
ogifta mödrarna ofta ett hart när
olösligt problem, så ont om bostäder
som det är. Den som har sitt, för-
äldrahem i Stockholm kan väl ofta i
väntan på bostad få bo med barnet
hos föräldrarna, men det är så mån-
ga, många som kommer från lands-
orten och många är utlänningar. För
att få rätt till en bostad måste de

ha varit skrivna i Stockholm i drygt
4 är. På de mödrahem vi har får
vistelsen inte överstiga ett år. Kan
de efter den tiden inte få hyra något
i andra hand måste de åtminstone
tills de kan få en bostad lämna bar-
net ifrån sig.

En sak som vållar bekymmer är
att i de s. k. kategorihus som uppförts
för ensamstående mödrar 

- 
det finns

sex sådana hus på Söder, utrustade
med daghem och hyggliga bostäder
till skaplig hyra 

- 
tas en del av

utrymmet upp av folk som egent-
ligen inte ska bo där, alltså sådana
som inte har minderåriga barn. I en
dcl fall bor där tjänstemän och andra
vars ekonomiska situation inte är
sådan att de skulle behöva ta dessa
billigare och för andra avsedda bo-
städer i anspråk. Här bör en ändring
snarast ske anser både inspektör Do-
ris Holmgren och fru Axelsson.

Dessutom finns det några s. k.
fondhus för ensamstående mödrar
och deras barn. Medan i kategorihu-

Forts. å, si,d. 18
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J Luors slällt
Vi har omkring 38.000 fosterföräldrar i landet och det är

stora krav som ställs på dem, säger byråchefen i Socialsty-
relsen, Göta Ros6n, när vi ber om hennes synpunkter på
fosterhemmen och deras uppgift. Göta Ros6n är som bekant
en ivrig förespråkare för fosterhem i stället för anstalter.

MODER,SKAP. MOR. Hur
har i,nte begreppet genonL ti-
derna föreuigats r nlå,lert, och
litteratur! Barnet uid, bröstet
och glortan kring m,oderns
panna.

Men hur må,nga kutnnor
finns det inte som aldrig fött
ett barn ttll urirlden nl,en iindå,
tir goda, ri,kti,ga mödrar. Må,nga
iir de sont, adogtterat barn som
behöut ett hem, medan må,nga,
må,nga &ndra, f ctst de rarit
med,uetna om att barnet kan-
ske ntir som helst kan tas i,från
d,em, dock tagi,t sej an barn
och, tignat dem, stor kiirlek och
o'rnsor'g diirför att barnet
behöut det. Ty moderskap
iir, trots alla klichöer, tnte
först och frtimst en biologisk
sak utan en hjd,rtats och för-
nuftets angeld,genhet. Ornsor-
gen o?n det uppuii,*ande slciktet
har d,jup grogrund, i, uarje ri,k-
ti,g kuinnas hjtirta.

Fo,stermödrarna ? Deras antal är
för närvarande omkring 38.000, upp-
lyser oss byråchefen i socialstyrel-
sen Göta Rosön. Men vi behöver
många fler, säger hon.

- 
Varifrån kommer alla dessa

barn ?

- 
Det är barn som mist sina för-

äIdrar, det är barn vans mödrar
icke vill ha dem och det är barn
från debiia miljöer, från hem med
svåra missförhållanden.

- 
Det har framkastats att det be-

hövs ett större mått av samarbete
mellan de biologiska föräldrarna och
fosterföräldrarna. Hur går det att
åstadkomma, exempelvis när det gåiJ-

ler barn från alkoholiserade hem ?

- 
Det är oerhört svårt och det

är enorma krav som här ställs på
fosterföräldrarna. Många gör verk-
ligen berömvärda ansträngningar,
men resultaten är inte alltid så gläd-
jande. Jag kan nämna en familj i
Norrland som två somrar å rad bju-
dit mamman till pojken de har hand



Dtktoren om sin mor:

lits skönasteHon är mitt
kvinnaBland deltagarna i Vcirlds-

freclsrå,dets möte r, Stockltolnt
nyligen 1)&r också, den turkiske
dtktaren N aztm H akrnet,
kiind Iör ;uå'ra' liisare genonl
nå,gra dikter sorn ui ticligare
ptr,blicerat. För stn kantP Iör
frecl och soctal rtittf cirdigh,et
bleu han kastad i fiingelse, nle?I,

1957 lyckades hans folk lå lto-
noln befri,ad. Sedan dess leter
han i, landsflykt.

Vx beriittade för honotn att
snart tir det Mors Dag hos oss

och, bad honom scinda en hiils-
ntng ti,ll srenska mödrar genonL

att beriitta nå'got om si,n egen'

mor. Redan ncista dag fi'ck ui'

det begiirda.

I
I

/ / de vET INT-E om min mor är
L_'
i livet eller ej. Sedan 8 år lever jag
sjäiv borta från mitt fosterland. Hon
är åtskilli8:t över 80 år nu 

- 
jag är

57 
- 

men om jag P1ötsligt får ett
brev om att hon dött kommer jag
att gråta som ett litet barn.

Som alla barn älskade iag min
mor. Ilenne är jag mer tack skYldig

än någon annan. Jag anser i allmän-
het att mödrar är viktigare än fäder,
trots att iag siälv är fax. Det för-
stod jag särskilt djuPt när min hu-
stru blev havande, och när hon skulle
föda kände iag särskilt starkt min
hjälplöshet inför det. stora skeende
då en ny männriska kommer till värl-
den. Sedan bad jag henne att åtmin-
stone tillåta mig att tvätta blöjor-
n4...

Det var min mor som lärde mig
älska musiken, inte bara den turkiska
men också den euroPeiska. Hon ta-
lade franska och tyska och hon må-
Iade. f vårt hem kom det bilder av
de stora franska revolutionärerna:
Marat, Danton, RobesPierre, men
också av Napoleon. Även honom
tyckte hon om. Och första gången
jag hörde lVIarseljäsen var det hon
som spelade den.

Då jag var 14 år blev jag fruk-
tansvärt svartsjuk för min mors
skull. Ifon var mycket vacker. IIon
bar allbid slöja, så som det hövdes

en turkinna då, men när hon ibland
slog tillbaka slöjan märkte jag att
alla mäns ögon följde henne, och

häftigt krävde iag att ho'n skulle
betäcka ansiktet igen.

Jag lämnade min mor när hon var
75 är. Ännu då var hon en skönhet.
Ja,g är stolt över min mor, så som
jag tror alla barn måste vara stolta
över sina mödrar. 1951 

- 
det var

första gången i Turkiets historia
något sådant hände 

- 
gick min mor

ut på gatan med ett Plakat På vilket
det stod: BEFRIA MIN SON! Arbe-
tare och intellektuella samlades kring
henne för att försvara henne mot
polisen. Hon gick genom de Iivligast
trafikerade gatorna, hejdade måinni-

skorna och bad om deras namnun-
derskrifter. IIon var haivblind då 

-och under tre dagar samlade denna
halvblinda kvinna tiotusentals namn-
underskrifter. Så även för min frihet
måste jag delvis tacka henne.

När vi tog farväI av varandra 
-det var en tidig morgon och h o n

visste ingenting men j a g visste att
vi kanske aldrig mera skulie återse
varandra 

- 
då försökte hon teckna

min bild på ritblocket. Och just så-

dan står hon inför mig: en nästan
blind kvinna som en tidig morgon
försöker göra ett Porträtt av sin
son.

Hon är rnitt ]ivs skönaste kvinna
som jag aldrig har bedragit.

om på husmorssemester hos sej. Men
dessemellan hör mamman inte av sej
och, det värsta av allt, Pojken har
varit märkbart besvärad av moderns
besök. Den pojken har för övrigt
utvecklat sej mycket bra i sitt fos-
terhem: han kom från hjälPklass, nu
ståtar han med stort A i matema-
tik!

- 
På tal om hjälpklasser 

-sägervi 
- 

det klagas från mammor med
hjälpklassbarn över att alla vägar
till yrkesutbildning är stängda för
clem som kommer med hjäIPklassbe-
tyg. På yrkesskolorna kommer de

inte in. Vad ska man göra åt det ?

- 
Jag beklagar varje familj som

har ett hjälpklassbarn, svarar Göta
Ros6n med hetta. Så som det nu är
ordnat är det alldeles På tok. Jag
har diskuterat den här saken med
ansvarigt skolfolk. Man säger att
dessa barn inte kan följa med i teo-
rin i skolan. Borde man inte försöka

lägga om teorin då ? Mitt försiag är
att man, åtminstone som en första
åtgärd, Iåter hjälpklassbarnen gä
över till normalklass sista skolåret

- 
så de slipper stämpeln hjälpklass-

barn i avslutningsbetygetl Detta att
aila vägar stängs för dem ät för
upprörande. Räknar man inte med

efterm,ogno,d hos hjälpklassbarnen 
-som hos alla andra barn?! Så som

det nu är ordnat blir de en Parias-
grupp i samhäIlet någon sorts
slum, och sådan vill vi väI inte skapa'
De här barnen kan ofta vara myc-
ket duktiga med sina händer och
ha gott förstånd. Jag träffade nY-
ligen en man, intentient vid ett stort
industriföretags marketenteri. Det är
en ansvarsfull befattning och den är
väl avlönad. Skuggan över den man-
nens liv är att han våixte uPP På en

sinnesslöanstalt. Anledningen var att
han är lite sen av sej, talar lång-

Forts. fr, sid. 9
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Lortvottnet
TI
I svenska naturskyddsföreningens
årsbok för 1958 finns en artikel onr
>>Förslummat vatten>> av ,Sigvard
Lillieroth. Han säger inledningsvis
att >>den lort avloppsledningarna vrä-
ker ut i våra sjöar och floder uppgår

omräknat till tor rsub stan s

år'iligen till allra minst 100.000
ton; det skulle behövas ungefär 5.000
godsvagnar, dvs. ett tåg på 50 krn:s
längd, för att frakta den>>.

Följden av denna vattenförorening
är, som vi vet, att fisken dör ut, att
vattnet blir odugligt för kreatur att
clricka och för rnänniskor att bada i.
Det blir också svårare att finna sjöar
soirr duger till dricksvattcnkällor för
tnänniskor.

Föroreningen orsakas främst av
industrier såsom pappersbruk och
ättiksfabriker m. m. och vidare av
vattenklosetternas innehåll. I kloak-
vatten går också stora värden förlo-
rade. Man har beräknat att Stock-
holms kloakvatten är värt 50 miljo-
ner kronor per år, räknat efter priset
på konstgödselmedel.

Enligt den reviderade vattenlagen
av 1957 år det föreskrivet att allt
kloakvatten skall behandlas genom
mekanisk slamavskiljning (låggradig
rening). Så renat vatten innehåller
dock 50 proc. av de organiska för-
oreningarna och större delen av even-
tuellt skadliga bakterier. Lagen an-
tyder också att mera långtgående åt-
gärder ofta är behövliga. Detta be-
tyder att det mekaniskt renade klo-
akvarttnet bör undergå biologisk och
därefter kemisk behandling, vilket är
dyrt. År 1956 hade endast 15 svenska
städer biologisk rening av sitt kloak-
vatten. Man räknar med att vi behö-
ver bygga reningsverk för minst en
miljard kronor.

*
Under de sista åren har nya och

delvis billigare reningsmetoder upp-
funnits. f en notis från Glumslöv
kunde man för en tid sen läsa om hur
>lortvattnet borstas i nytt renings-
verk>>. Det är fråga om en tysk-hol-
ländsk metod avsedd för samhällen
rned något tusental invånare, en hög-
gladig rening som ställer sig tämli-

I

Vo,ttnen kring Stockholm
bad; tandborstning skcr, ut

gen billig. Andra metoder siktar på
billiga och fullt effektiva renings-
verk för enskilda hushåll. En sådan
metod som utarbetats vid Ultuna
lantbrukshögskola bygger på rening
genom att vattnet får passera bädd-
lådor med sand. En annan metod är
avsedd att användas i samband med
varje vattenklosett. Man behöver med
en speciell klosettstol endast en halv
liter vatten (i stället för att ett wc
f. n. förbrukar 40-50 liter per per-
son och dygn). Man har plastsrlangar
och en suganordning och för så bort
avfallet till en behandlingsstation.
Genom att kloakvattnet inte blandas
med övrigt avloppsvatten ställer sig
hela reningsproblemet billigare. Upp-
finnaren, ingenjör Liljendahl, har
fått statligt lån för experiment i
större skala.

*
Vad kan vi på våra hemorter göra

åL denna s,ak som är så viktig ur häl-
so- och trevnadssynpunkt? Först och
främst ta reda på hur våra kommu-
nala myndigheter har ordnat saken.
Sannolikt är alltför litet gjort. Då
är här ett viktigt fält för kvinno-
organisationers gemensamma an-
striingningar. Låt oss anstränga oss
för' att få höggradig rening av vårt
avloppsvatten på det sätt som bäst

blir mi,ndre ooh mindre liim.pliga lör
inte tala om, i det sammanhanget ...

passar vårt större eller mindre sam-
hälle. Om möjligt bör avfallet tas
tillvara och utnyttjas. En viktig an-
gelägenhet är också att tä fram
tvättmedel som inte innehåller f o s-
f a t; våra moderna syntetiska tvätt-
medel fördärvar genom sin fosfathalt
efterhand våra vattendrag. Såpa är
ofarligt ur den synpunkten. Om ni
bor på landet så vänta med att skaf-
fa wc tills en billig reningsmetod blir
tillgänglig. Torrklosett är ingen o,lyc-
ka när man inte bor inne i en stad!

Ett nytt och svårt problem är det
radioaktiva utfall som ska komma
från vära atomenergianläggningar.
Det har beräknats att man är L975
skulle behöva en vattenvolym 60 gån-
ger så stor sorn östersjöns för att
späda vårt lands radioaktiva sön-
derfallsprodukter till toleransnivå ef-
ter ett års lagring! Kanske hoppas
rnan på att kunna sända bort dem
med konstgjorda sate,Iliter . . .

Jag drömmer om en utveckling av
forskningen för användning av sol-
energi för att framställa elkraft och
uppvärma bostäder. Det finns redan
metoder och stora möjligheter. På
det sättet kunde man skona några
av våra älvar och slippa att fördärva
våra vatten med radioaktivt avfall.

An,rlrt'a And.t'e'r:n



DET FÄR VÄL VARA MÅTTA

Conny, som nyss börjat skolan,
kunde inte följa med mor och far
på en hastigt påkommen resa. I{an
skulle bo hos oss och spänningen var
stor på ömse håll.

Första dagen var en måndag och
före sänggåendet skulle det förstås
göras aftontoalett. Händerna fick en
grundlig tvagning och ansiktet lika-
så. Då jag misstänkte att det skulle
sluta där förmanade jag:

- 
Glöm inte halsen!

Conny vände upp sitt intvålade
ansikte och stirrade häpet och för-
skräckt:

- 
Halsen? Är du inte klok! Jag

som grundbadade i lördags!
Tora Pettersson.

ÖVERFLöDIGT

Apropå tvättning tar vi den här
historien:

Mats, som betraktade sommarlovet
som frihet från aIIt tvång, också
tvånget att tvätta sei och borsta
tänderna, frestade fars och mors
tåIamod till det yttersta. En kvält
när far med vämjelse sYnat färgen
på Mats fötter kommenderade han:

- Gå genast till sjön och skrubba
kniina och fötterna ordentligt!

Mats lomade iväg. En stund senare
hade jag e,tt ärende ner till sjön.
Där satt Mats uppkrupen På en sten.
Med höger hand tvålade han för-
siktigt in ena knät; den vänstra
höII han kupad under knät för att
förhindra att benet blev blött. På
min fråga vad detta skulle tjåina
till kom det:

--- Pappa sa ju bara att jag skulle
tvätta knd,na och tötterna!

öVERRASKNING

Treårige Bosse kommer in i bad-
rummet just som mamma stiger uPP

ur badkaret. Han tittar häPet På
henne och utropar förskräckt:

Mamma, mamma! Du har taP-
pat det som du ska kissa med!

TRÖTTSAMT ?

Litla Mona 4 är, står begrundande
framför en stor tall på farfars gård.
Slutligen ropar hon På sin PaPPa,
pekar på det resliga trädet och säger:

- 
Pappa, blir inte trädet trött av

att stå på ett ben jämt ?

Beda Kallenbcrg.

DIKTEN UNDERBARÄRE ÄN
VERKLIGI{ETEN

Far och mor vill gärna ha Ulla
med sig till kyrkan. Men Uila (5 år)
tycker att högmässan är långtråkig
och vill stanna hemma. Föräldrarna
vill inte tvinga henne, utan försö-
ker med små knep att få henne med
sig. En söndagsmorg'on, när mor gått
ut i köket för att koka kaffe, kilar
Ulia in i sängkammaren och hoPPar
upp i mors säng. Far säger:

- 
Nu låtsas vi att. du är mor och

så ligger vi och småpratar. Om en

stund säger far: Tror du inte mor,
att nu måste vi stiga uPP, annars
kommer vi inte i tid tilt kYrkan.

IJIIa svarar' 
- 

Det har du nog rätt
i far, men i dag låter vi allt Ulla
vara hemma.
(Ur >>BARN i, hem - skola - samhiille>> )

I MORS STALLE
Forts. fr. stil. 7

samt. Men något fel På förståndet
och ambitionen har det sannerligen
inte varit och det är inte deras för-
tjänst, som placerade honom på sin-
nesslöanstalt, att han i dag är den
han är. Vi bör vara lite mera för-
siktiga innan vi sätter stämplar på
folk och placerar dem i särklasser...

Men tillbaka till fo'sterhemmen.
Ifur stor är ersättningen som går ut
till fosterföräldrarna? frägar vi.

- Ungefär 725 kronor i månaden.
Det finns barnavårdsnämnder som
betalar mindre (i Värmland t. ex.
bara 90 kr, re'ds. anm.). Stockholms
barna,vårdsnämnd betalar i en del

fall mera. Men i allmänhet är det
alltså ]^25 kr 

- 
vilket blir 4 kronor

om dagen. Det är en ynkligt låg er-
sättning för den stora samhälleliga
insats fosterhemmen gör. Vi vill ju
ha goda fosterhem i stället för an-
stalter, för barnens skull. Inte för
att jag har mycket tilt övers för ame-
rikansk socialvård, men när det gäl-
ler detta område tycker jag de har
en del aLt Iära oss. Där ger barna-
vårdsmyndigheterna en fast ersätt-
ning till goda hem so'm är villiga
att vid behov rycka in och ta hancl

om ett barn. Den ersättningen utgår
också då inget barn är placerat där.
Dessa fosterföräIdrar är alltså ett
slags >>tjänstemiin> till barnavårds-
myndigheterna, knutna till dem och
färdiga att när som helst ta hand om
ett barn som behöver hem och vård.

Varför vi vill ha fosterhem i ställct
för anstalter ? Därför att alla barn
och ungdotnar behöver hent'. Vi för-
söker skaffa goda hem åt Pojkar och
flickor som råkat illa ut. Då slipper
de stämpeln ungdomsvårdsskola, en

stämpel som blir en belastning för
en ung människa. Jag tänker på en

göteborgspojke, L4 är. I{an var med
om en del otrevliga bilstölder och

sånt där. Vi lyckades få honom Pla-
cerad hos en familj i landsortcn.
Fosterföräldrarna förestår platsens
poststation. I dag kallar hela Lrygden
pojken för >>postmästaren>> 

- 
så in-

stäIld är han själv och alla övriga
på att han ska stanna där och i
sinom tid överta jobbet efter fo'ster-
föräldrarna. Det glädjande är att
hela bygden accepterat pojken
han har i dubbel bemärkelse fått ett
hem, fått rotfäste.

- 
Och fosterföräldrarnas rätt i

alimänhet ? Det. inträffar dock så

ofta tragedier för enskilda männi-
skor: de har tagit hand om ett barn,
ägaat det åratal av kärlek och om-
sorg'er, barnet har vuxit fast hos dem

- 
och så plöfsiigt gör de biologiska

föräldrarna sin rätt gällande, bar-
net planteras om i en ny miljö och
fosterföräldrarna står där med tom-
ma &rmar. Inte bara för dem, också
för barnet är det ofta en stor tra-
gedi. Till skada för barnet. Måste
inte en omprövning ske här ?

Så mycket kan sägas att den nYa
barnavårdslagen, som vi äntligen ska
få, kommer att ge ett bättre skYdd
för fosterhemmen, svarar Göta Ro-
s6n. Och att det är på tiden säger
henne ail hennes erfarenhet.

y. s.

L)aro lusliga utngqr
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Att själv förtjäna sitt uppehälle var en bister verklighet
redan för 12-13-åringen när seklet var ungt. I regel var bar-
nen redan då vana vid tungt arbete och ansvar. Barnkullarna
var stora, de äldre syskonen fick ta hand om de yngre. Många
fick sig en skräck för livet för skrikande småbarn. . . Men
tiderna har förändrats, och i våra dagar är det fara värt att
det naturliga sambandet mellan syskonen, de äldres känsla
av ansvar för de yngre blir alltför litet utvecklat. Och det
är inte bra.

li,Jet t?

OS

fi,

Pau,Ia cir tinnu i,nte fjorton fyllda,
oclt hon har sin skola att tiinka på".
Men uisst kan hon ta h,and om, ltlln-

syster oclt få, h,enne i, scing ont
kucillen.

e är ett par barnlösa makar
i femtioårsåldern. Båda två kommer
från stora syskonskaror, i hans fall
en skara på fulla dussinet. Ifennes
mor dog när den yngsta i kullen på
nio nyss lärt sej gå. Ffon som var
äldst i skaran hade alltid fått ta
ensvar för och vårda sej om de mind-
re och när hon som nygift flyttade
in i eget hern hade hon den yngsta
brod'ern med sej.

De ualcle att bli barnlösa. Det var
de inte ensamma om. Många av Ccras
generation, de som var unga när Cet
första världskriget var över, valcle
frivilligt barnlösheten. Orsakerna be-
höver man inte gå långt för att söka.
Det var kriget, arbetslösheten, de
bittra erfarenheterna av föräldrarnas
siit och fattigdom, de egna umbäran-
dena och det ansvar för småsyskon
som lades på alltför ung'a axlar.

Ett ständigt sjunkande födelsetal
satte fart på myndigheterna. Be-
folkningsl<oirmissionen l<om i slutet
på 30-talet med sina r,eformförslag,
som tog sikte på att skapa gynnsam-
mare betingelser för barnen, möd-
rarna och barnfarniljerna och mot-

t0

IILI

verka det ständigt ökade antalet
aborter. Och under den därpå föl-
jande tioårsperioden fick vi sådana
reformer, ägnade att stimulera äkten-
skapsbildning och barnafödande, som
de statliga bosättningslånen, mödra-
hjälpen, bidragsförskotten, de fria fe-
rieresorna för barn och husmödrar,
den obligatoriska skolbespisningen

t'

(som tyvärr ännu inte är helt ge-
nomförd!) och de allmiinna barnbi-
dragen, för att bara nämna några.

Från slutet av SO-talet och frarn
titl 7945 steg födelsetalet kraftigt
i vårt land. Som jämförelse kan
nämnas att medan antalet levande
födda barn i landet 1933 stannadc
vid 85.000 var det 7945 

- 
toppåret

I
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- 
uppe i 135.000. I vilken mån de

befolkningspolitiska åtgärderna kan
ta åt sig äran av det tidiga 40-talets
stegring är svårt att säga. En starkt
bidragande orsak måste ha varit den

ekonomiska högkonjunkturen; siälv-
klart är människornas vilja att sätta
harn till världen i hög grad beroende

av dcras möjligheter att ekonomiskt
sörja för dem. . . Men säkert har
dcn mcra familjevänliga politiken
från statsmakternas sida spelat en

roll och det är ur alla sYnPunkter
viktigt att vi slår vakt om den, mot-
arbetar försämringar och slåss för
förbättringar. För det är dyrt att ha

barn och det ska inte lastas över På

föräldrarna ensamma att dra försorg
om dem. Barnens välfärd är nämligen
ett samhällsinrtresse av första rang'

*
Det är påtagligt hur mYcket bar-

navänligare dagens samhäIle är än

det vi känner från tiden kring det

första världskriget och UPP i 30-

talet. De bördor tidigare barngenera-
tioner fick bära: tungt arbete i ti-
diga år, omsorger om småsYskon i
den tidens stora barnkullar, torftig-
het och en förfärande trångboddhet,
dem känner våra dagars barn i all-
mänhet inte till 

- 
även om det na-

turligtvis ges undantag. Och allt det-

ta å.r mycket positivt och glädjande.

Glädjande är också att se hur mYc-

ket händigare vår tids unga PaPPor
är ifråga om barnavård än deras

fäder var. Här har faktiskt en full-
ständig revolution ägt rum På en

generation. Förr var det inte vanligt,
att pappor befattade sig rned så tri-
viala ting som att tvätta en barn-
unge ren, det förekom knaPPast en's

att en pappa visade sig ute med en

barnvagn ! Nu börjar det bli vanligt
i de ung:a familjelna att PaPPoi'na
både kan sköta småbarn och hjälPa
till med jobbet i hemmet för övrigt.
Vilket innebär inte bara en rättvi-
sare fördelning av arbetsuppgifterna,
framför' allt i hem där husmodern
förvärvsarbetar, utan också att pap-

Irorna får en bättre kontakt med s'ina

barn 
- 

och det måste ge dem själva
stor tillfredsstäIlelse. För egentligen
år det väI lika underbart att vara
far sotn mor I

*
Men hur har vi det med >mammas

hjälpreda> nu för tiden ? Det är intc'

bara flickorna jag tänker på utan i
lika hög grad pojkarna. Tidigare
mödragenerationer fostrade sina flic-
lior till hjälpredor' - och till pa.ss-

uppor åt bröderna. I dag vct vi att
de gjorde hela sitt kön en björn-
tjänst det kan mången svär-
dotter omvittna som haft en hård
kamp innan hon fått hYfs På mam-
mas pojke som trodde att kvinnfolk
är till för att passa uPP.

Men hjälper ungdomarna till i
hemmen ? I en del hem gör dc dct,
men i alltför många är det nog si

och så med den saken. Och hät' som
när det gäller de äkta männen och
fäderna år det inte bara cn rätt-
färdig arbetsfördelning i det kollek-
tiv hemmet är som det gäller utan
också den g1e:ntenskap som gemensamt
arbete och anst'ar skapar, och som
unga människor måste bibringas.

De allra flesta barn nu för tiden
är nog väldigt glada när det kom-
mer ett småsyskon till i familjen,
skulle jag tro. Sedan beror det nog
ofta på mammorna sjäIva hur förhål-
landet blir mellan de äldre och yngrer

syskonen. Det år klokt att vädjtt
titl barns ömhet för dem som är
mindre och att. gärna låta dc äIdre
inte bara sitta barnvakt en kväll
men också sköta babyn ibland. För
det är ju så att det arbete som är
förbundet med ansvar och därför
värderas högre också är det mest
intressanta och roliga.

Och det år om det bilderna här
handlar.

Paula uet också att |tå'kliidningert
bör göras före ntutn'in91en, för niir
lillun titit iir lton söntnig oclt, tycker

inte onl att bli ottt,skaltacl!

Be:k'vtitttt ska tltun sittrt oclt lil!rttt
.skn, rila siikert i f cr,nt,nen. FlcLskrtn
skn ltå,llas i, ltr,to,nde sttillninrl sri
babyn tnte: få"r r, sej för ttt3,lcltet lttft
ctclt Pau,la tlr nog& tnr:cl att ntct.t'

ntn,11cn in,tt: sker lör snabbt.

Nd,r li,llan blit:it omskött oclt' f ått
m,at bör lton rtil so?]1na sniillt? Mevr
dt:t kan jtt hiincla cr'tt hon iir scil'l'
skcr,pssjuk, så, Paula siitter sei bred-
ui,d ntetl en ti,dning. Undras om' 'Lnte
tnunt?ne, tuclter att d,e:t tir a,tt skiintntrt

bort hcnne!
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MIN MOR
Li,ksom Gorkij t, sina uerk tecknade kuinnogestalter

au siillsam resntng 
- 

i, hans >>Mi,n Barndont> tir det fram-
för allt mormodern ui, mr,nn,s 

- 
sri har Moa Martcnsson r,

si,na böcker gett oss s,in egeyl mor och dtirmed en hel gene-
rati,on au suensku, mödrar, fatti,ga på, denna uiirldens godd,
men rika på, ömhet, humor och tapperhet.

Nå,gon senttmental efterskrift ska det tnte blt' sd,ger
Moa ntir ut, ber henne skriua nå,gra ord om srn mor. Det tir
det heller r,nte. Det rir den bcista kamraten och, tstinnen Moa
hyllar med dessa ord.

lT
I -|'AR MAN HAFT EN MOR man
älskat i alla livets skiften och som
visat sig som den enda trofasta och
pålitliga vännen, då blir begreppet
rnor något mycket stort. Jag har
haft en sån mor-

Jag har skrivit om henne i flera
böcker. Medan hon levde. Så det är
inte nån sentimental efterskrift när
jag för'klarar att hon var min bäste
vän. Min trevligaste kamrat. Hon
ägde den obetalbara gåva som heter
HUMOR och den hjälpte henne i alla
svåra sitnationer. Dessutom en stolt-
het som inte tålde att livet knuste
henne. Hon var oftast situationen
vuxen, även när det inte fanns en

matbit i huset eller bohaget var vräkt
och stod ute i hällande regn. Utan
rnin mor hade jag för låingesen varit
död.

Hon visste allt om livets baksida,
liksom jag själv fick lära mig den
svåra skrift som står på den. Hur illa
hon blev bemött gav hon lika gott
igen, men på ett värdigt sätt. Att
hon var utfattig och att det var väl-
situerade som stod för vräkning eller
arbetslöshet gav hon dem klart be-
sked om. På den linjen vann hon
många segrar. Ilennes ömhet och
medkänsla var utan gräns. Ifennes
mod obegripligt.

Men hon var inte ensam om dessa
fina egenskaper. Det fanns på hennes
tid och finns väl ännn, tusentals möd-
rar i iandet av samma virke.

Nog har jag ofta varit bitter över
att jag inte fick tillfälle till univer-
sitct och skolor'. Men onl det gällt
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att välja på vad jag lärt genom min
mor eller den lärdomsgrund jag möj-
ligen kunnat få att stå på, och som
varit behövlig inte minst i det yrke
jag valt, så hade jag absolut valt min
ltlor.

Tur att jag inte i ungdomens het-
sighet hade tillfälle tiII ett dylikt val.
Nu vet jag att min mor var den bästa
lärornästaren, inte för att hon hade
boklig bildning, men genom sitt ex-
empel i livskonst.

Något av det största i vårt samliv,
trots att vi så ofta var skilda åt, var
att hon litade på rnig, både då jag
var barn och sedan hela livet ut.

jon*mur&unsen,

Av E. A, Ku.lfeldt

Jag dansade en son7,ma,r,

det uar en uacket" somnxar,

och aldrig har det dansats

i, denna nejd, som, då,.

Det spelade onL kuiillen

frå,n gå,rdar och frå,n sttillen.
Vi gick så, lå,nga ucigar

i m,arscher tuå, och tuå.

Pä röjni,ngen i, skogen,
på, banan och på, Iogen,

på, alla har jag d.ansat

då, jag uar nitton å,r.

Och alltid lick jag höra
jag uar så, kitt att föra,
och aldrig fick jag sitta
och aldrrg fick jag gå,.

Det D&r frå,n Valbromiissa,

och intill Mickelsmassa,

och i,ngen helgdagsafton

sfr, kom jag i, mi,n sting.

För alla ljusa nlornar
och alla mulna mornrt
jag gi,ck di,rekt frå,n dansen

ti,ll å,ker och, till iing !

Men mulet eller soli,gt

sfr, uan" det li,ka roligt
att hå,lla i och, sltipa
den lå,nga ueckan ut.

Jag dansade en sotnnld,r,

det ua,r mi,n enda sonlnla,r)

oclu sen sd, uar jag gammal,
or:h, sen sri re,r det slut.r/ r,,tr;;



fr(wt' ai fl;ro&n

MORS DAG
Dn amerikansk historia av
STBPHEN LEAOOOK

roligare om man har ett bestämt mål
för sin resa.

Vi instämde med pappa: mamma
skulle säkert tycka det vore mycket
roligare att resa nt och meta, så myc-
l<et mera som pappa föregående dag
köpt ett nytt metspö. PaPPa sa att
om mamma ville kunde hon ta det,
för egentligen hade han ju köPt det
för hennes skull. Men mamma sa nej,
det ville hon inte, hon föredrog att
se på när pappa metade.

Slutligen började förberedelserna:
mamma lagade frukost och packade
sen ner matsäck i en korg för den
händelse vi skulile bli hungriga, trots
att vi föresatt oss att vara tillbaka
i god tid till middagen som skulle bli
en stor festmåltid.

När bilen äntligen kom visade det
sej att där inte fanns så många plat-
ser som vi hade tänkt oss, antagligen
därför att vi glömt att ta med i be-
räkningen pappas tämligen omfångs-
rika fiskkorg, metspöna och frukost-
korgen. Att vi alla skul'le få plats
var inte att tänka på.

Pappa sa att han helst ville stanna
hemma och sysselsätta sej med träd-
gården där det var fullt upp med

tungt arbete som skulle göras. Det
var faktiskt det bästa, då behövde vi
nämligen inte leja någon karl för att
gräva upp komposthögen, sa han. Vi
skulle ails inte tänka på att han intc
på tre år hade haft tid att koPPla av
något, han var trycklig bara vi roade
oss ordentligt. Vi skulle inte bekymra
oss om honom: han skr.tlle arbeta he-
la dagen och över huvttd taget var
det ju fånigt av honom att tänka att
han skulle vila någon gång.

Men vi visste mycket väl att det
inte gick att lärnna pappa ensam i
huset, han skulle absolut komma att
slå sönder något.

Anne och Mary skulle gärna ha
stannat hemtna och förberett midda-
gen, men vädret var så strålande och
så hade de ju sina nya hattar som de
ville ut och visa. Bägge förklarade
i alla fall med en mun att mamma
behövde bara säga ett ord och de
skulle med förtjusning stanna hem-
ma. Naturligtvis hade också jag och
Bilt kunnat stanna hemma, men
olyckligtvis kunde vi med bästa vilja
i världen inte åstadkomma någon
festmåItid.

'Iill sist blev det beslutat att mam-
ma skulle stamna hetnma. Hon skulle

-1,-,ltand de olika ideer som kommit
fram under senare tid tycker jag att
den vackraste är seden att varje år
fira Mors clag. Inget under att 11 maj
gestaltat sej till en populär festdag
i hela Amerika.

Särskilt sympatisk är naturligtvis
id6n med Mors dag för en så stor
familj som vår. Vi tycker alltid att
denna fest måste gestalta sig som en
verklig fridag för hela familjen och
bemödar oss att göra den särskilt
treviig för mor. Så den 11 maj i fjoi
beslöt pappa att inte alls gå till kon-
toret utan stanna hemma för att
hjälpa till, min sYster Anne och jag
gjorde Iikadant och MarY och BilI
skolkade från skolan. F rån golv till
tak ville vi smycka vätt hem med
blommor och tänkvärda paroller, pre-
cis som till julen, en annan stor fest-
dag.

F"lickorna, som ville göra sej sär-
skilt snygga denna dag, köPte sei
nya hattar som klädde dem alldeles
förtjusande. Pappa köpte sidensiipsar
åt Bill, mej och sej själv. tr'örst tänk-
te vi också köpa en hatt till mamma,
men sen visade det sej att hon var
väldigt fäst vid sin gamla grå och
bägge flickorna intYgade att den
klär henne bra.

Vidare beslöt vi att överraska mam-
ma: vi skulle hyra en bil och ta hen-
ne med oss ut på landet genast efter
frukosten. I vanliga fall kan hon ald-
rig unna sej sådana utflykter för vi
har bara r'åd att ha ett hembiträde
så mamma måste hela dagen vara
med i hushållet och övervaka allt.
Nu, när vädret var så härligt, skulle
hon ha stor glädie av en sådan ut-
flykt.

Men redan på morgonen ändrade vi
vår plan tite. Pappa kom plötsligt på
tanken att mamma säkert skulle tyc-
ka det vore mycket roligare om vi
i stället för en vanlig utflykt toge
fiskegrejorna med oss och reste ut
och metade. I{an sa att hyran för bi-
len var ju i alla fall betald så då kun-
de vi väl lika gärna resa nt till flo-
den. Det är mycket intressantare och

13



vila ut ordentligt och laga middagen,
så mycket mera som hon inte var
särskilt intresserad för att meta. Och
visserligen var vädret soligt men luf-
ten var i alla fall kylig och pappa
var rädd för att mamma skulle för-
kyla sej under bilfärden. Han sa att
han skulle aldrig kunna för,Iåta scj
själv om vi tog henne med oss ut
och hon så blev förkyld på kuppen
i stället för att låta henne vila ut och
det var vår plikt att unna henne en
smuia ro efter allt vad hon gjort för
familjcn.

Sedan påpckade pappa att fisketu-
ren hade han funderat ut för att göra
clet lättare för mamma att avstå från
utflykten och hellre kopp,la av där-
hcrnma en smula. De unga begrep ju
aldrig vad det betydde för äldre män-
niskor, detta att koppla åv. Själv
skulle han nog klara utflykten utan
att bii sjuk, men mamma måste sko-
na sin hälsa.

Med ett trefaldigt hurra för mam-
ma startade vi så och hon stod länge
kvar på verandan och såg efter oss.
Pappa vinkade och vinkade tills han
stötte handen i en skarp kant, varpå
han menade att n-ral"nma kunde väl
intc se oss längre.

Vi hade en härlig dag; pappa fick
upp så stora fiskar att mamma, om
hon hade varit med, inte cns skulle
orkat dra upp dem. Också Bill och
jag metade, fast vi fick inte på långt
när så många fiskar sorn pappa. På
vägen träffade flickorna en massa
bekanta och vid floden stötte vi nå
ett par vänner till dem som vi hadc
väldigt trevligt samman mecl.

Dct blev sent, klockan var när,a
sjrt på kvällen när vi kom hem, men
som gcnom ctt under hade mamma
gissat att vi skul,le bli försenade så
middagen var just färdig när.vi kom.
Innan hon bjöd oss till bords måstc
hon göra i ordning ett bad åt pappa
och lägga fram rena kläder, ty som
alltid när han var ute och metade
blev allt han hade på scj vått och
smutsigt; sedan måste hon hjälpa
flickorna att få lite rent på sej. När
allt var undanstökat satte vi oss till
bords.

Middagen var storartad: stekt kat-
kontupp och en rrrassa andra smakrli-
ga rätter, precis som om julen. Me-
dan vi åt måste mamma visserligen
springa ut och in i köket några gån-
ger, byta tallrikar och sådant. pappa
sa att hon för all del skulle låta bti
och han steg själv upp och hämtade
nötter från serveringsbordet.

Festmiddagen drog ut på tiden, alla
var glada och uppspelta. Efter maten
erbjöd vi oss som en man att hjälpa
mamma duka av och diska, men det
vil'le hon alls inte veta av och då
framhärdade vi inte, för då och då
måste man ju låta henne ha sin vilja
fram.

När vi sa godnatt till marxrna sa
hon att denna dag hade varit den
skönaste i hennes liv. Jag tror.till och
rned att hon hade tårar i ögonen när
hon sa det; och vi kände oss under,-
bart belönade för allt vi gjort för
hennc.

t4

Tru fl.rgor i en smäll
öksuantar, behtindr,ga att ta ttll ntir ma,n ska ha ut

uulrnd f ormar eller plåtctr ur ugnen,) en tehuu som, rnd,n sAr
i,hop på, en kuart och sonl cir liitt att rengöro,, sa,nLt en grAt-
lapp, allt r, rödui,trandt,g chtntz, 

- 
det tir uå,rt lilla ti,ps

för köket.

K.ÖI{SVANTAR:

Material: 30X70 cm chintz, en
något större tygbit till foder, ett pa-
l<et pappersnäsdukar eller cellstoff,
cn liten filtbit eller annat stadigt tyg.

Arbetsbeskrivning: Av
dubbelvikt tyg klippes delar enligt
diagrammet. Beräkna sömsrrån. När
rnan klipper till chintzen tar man
stimsmånen 7/2 cm bredare än till
fodret och i nederkanten (mot artrren
alltså) 2 ctrt bredare. Foderbitarna
läggs på dubbelvikta pappersnäsdu-
kar (tag' 4--5 st.) eller på litet cell-
stoff. Med c;a 2 cm:s mellanrum
stickar ntan på maskin kors och
tvärs över stycket. Fodret är alltså
dubbelt oclr. med cellstoff (eller pap-
persnäsdukar) emellan. Som för-
stärkning mellan fodret och chintzen
just i handflatan fästes en bit filt el-
ler annat stadigt tyg. De båda hand-
flatsdelarna fogas samman och över-
delen sys på. I{anterna jämnas till.

Nu syr man slutligen chintz->>över-
clraget>> och trär det på fodervanten.

När det blir smutsigt är det lätt att
ta av och tvätta utan att man där-
för behöver låta den vadderade foder-
vanten genomgå samma procedur.

TEHUV:
Materiat: 70X70 cm cintz.
Arb etsb eskrivning: Ty-

get delas på längden i två lika stora
delar, som sys ihop kortsida mot kort-
sida. Av den långa remsa som bildas
syr man en påse, kanterna fållas och
på rätsidan fäster man två tryck-
l<nappar.

Av tidningar viker man en isole-
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ringspåse i storicl< 34X34 cm och un-
gefär t7/z crn tjo:i<. Använd tejp vid
sammanklistringen. Denna tidnings-
påse träds in i den långa tYgPåsen,
vars långa kanter vikes in som foder
och fästes ihop rnedelst tryckknap-
parna. Tehuven är nu färdig och ef-
tersom den är så enkel i konstruk-
tionen är det en lätt sak att vid behov
tvätta den och att byta tidningspåse
när denna börjar bli solkig el,ler tra-
sig.

Den här tehttven är inte bara an-
vändbar för tc- cller l<affekannan'
Den är utmärkt också att ställa över'

kärl med mat som måste hållas
varm. Med tillräc}<ligt tjock fyllning
kan en sådan huv ersätta värmelå-
dan, men då krävs det också en vär-
meisolerande botten, vilken man På
samma sätt sorn huven kan tillverka
av tidningspapper och klä över med
tyg.

Grytlappen på bilden behöver sä-
kert ingen närtnare beskrivning -den består av två lika stora bitar
chintz med en filtbit emellan.

Kqlix SKV-qvdelning
har vänt sig till municipalnämn-
den för att få upp trafikskyltar
vid samtliga lekplatser inom sam-
hället. Barn kan vara tanklösa och
rusa ut på \rägen under sina Ie-
kar. Varningsskyltar, som gör bil-
isterna uppmärksamma på att le-
kande barn finns i närheten, kan
hjälpa till att undanröja faromo-
menten.

I Kalix gjorde SKV-avdelningen
1956 en hänvändelse till de lokala
myndigheterna och begärde att
det skulle skaffas parktanter till
varje lekpark. Man har fått vänta
i tre år visserligen, men nu i vår
år det premiär för parktanterna
i Kalix. Det blir resultat om man
bara står på sig.

F ör må,ns erb judande txll
Va kutnnors ltisure:

MAJ HIRDMAN:

nlngen I

redan idag! i

vid
rekvisition
ov somtligo
tre böcker
söndes de
portofritt
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3 GO DA BOCKER
för både kvinnor och män

Karnrater utan fanA

NU TILL REA-PRIS

Namn:

Adress:

Postadress:

En levande varm skildring om eLt ungt äktenskap
i en svår tid. Samtit.ligl en hyllning tili 1800-talets
Lrnga och .spira;rde arbetal'röl'else.

Frzrr kostat inb. l?:50 N U gndast 8:5O

HANS SCHERFIG:

Idealister
Ett satiriskt avslöjancle av n-ränsklig'a svagheter
och laster, av hyckleri och egoism. En rolig bok.

H:r,r kostar trft. 8:5(r NU endaSt $;-

ANDREA ANDREEN:

I{arolina Widerstrorn
Sveriges fiirsta hvinnliga lähare

>Framtiden skail minnas Karo'lina Widerströ'm
ej enclast som Sveriges fönsta kvinnliga läkare
utan främst därför att hon r"rtvidgade hygien-
und.ervisningen i vårt land till att omfatta även
sexualhygienen. . . Och vilken pionjärgärning var
det inte!>>

Har kostat hfr. 8:50 N U endast $1-

Gör beställ-
R,EKVISITION SBLANKETT

Sändes till SKV, Norrtullsgatan 5, a/z tr.,
Stocl<holm Va

Sänd mot postförskott

ex. Kamrater tttan fana å kr. B:50

ex. Idealister' ä kr. 5:

...... ex. I(aroliira Widerström ä kr. 5:--



BARNENS EqNA slpoR 
I

>>Ja, varifrån kommer du då ?>.
frågade den gula fågetn.

>>Jag vet inte>>, svarade strandsva-
lan.

>Då blir det nog svårt att hitta
hem!>>, sa den gula fågeln. >>Snart
går solen ner och det blir mörkt.
Stanna du hellre hos mej i natt. Jag
kallas Regnpipare och mitt hus lie-
ger här i när'heten.>>

Regnpiparen sprang' någr.a steg
och visade med näbben på något i

sanden. Sedan bugade han sej, gun-
gade stolt på sina små smala ben
och sa:

>Detta är mitt hus. Stig in!>
Strandsvalan tittade och tittade 

-runtomkring fanns bara sand och
kiserlsten, men inget hus.

>>rSer du det verkligen inte ? )> sa
regnpiparen förundrad. >Titta hit,
här ligger äggen bland småstenarna.>>

Äntligen upptäckte svalan fyra
små ägg med bruna prickar som låg
bredvid varandra mitt bland kiselste-
narna på sanden.

>>Nå)>, undrade regnpiparen, >>d.u

kanske inte tycker om mitt hus ? >>

Strandsvalan visste inte riktigt
r.'ad hon skulle svara: om hon sa att
det ju alls inte var något hus så
skulle hon såra sin värd. Därför sa
hon: >>Jag är inte van att sova i det
fria, på bara sanden, utan någon
madrass...>>

>Så synd att du inte är van vid
det!>>, sa regnpiparen. >>Då råder jag
clej att flyga till granskogen därbor-

ta och fråga efter skogsduvan. Hon
har ett hus med golv. Hos henne kan
du lugnt övernatta.o

>>Tack ska du ha>>, sa strandsvalan
glad och flög in i granskogen.

Där lyckades hon snart finna skogs-
duvan och bad henne om nattlogi.

Men vad var det för slags hus som
skogsduvan hade? Det var bara ett
golv och det var fullt av hål som en
sil. Kvistarna som boet var gjort av
låg bara utkastade på grenarna hul-
Ier om buller. På kvistarna låg vita
duvägg. Man kunde se dem under-
ifrån: de lyste fram genom det tra-
siga golvet.

Strandsvalan häpnade. >>Ert hus>,
sa hon, >har ju bara ett golv, inte
ens väggar. FIur ska man kunna so-
va där ? >>

>För all del, är det inte något an-
nat som mankerar>>, svarade skogs-
duvan. >>Om du absolut ska ha ett
hus med väggar så flyg bara och leta
reda på gulsparven. Hos honom kom-
rner du säkert att trivas.>>

Och skogsduvan gav strandsvalan
adressen till gulsparven: i skogsdun-
B€D, uppe i den vackraste björken.
Och den lilla svalan flög till skogs-
dungen.

Men i dungen var den ena björken
vackrare än den andra. Vår lilla
svala letade och letade efter gulspar-
vens hus - och slutligen fick hon
syn på det: på en björkgren hängde
ett pyttelitet och lätt hus, ett sånt
där litet gemytligt hus som såg ut
som en ros som var gjord av tunna
grå och pappersaktiga blad.

En förfär,Iigt liten lägenhet gul-
sparven har, tänkte strandsvalan. In-
te ens jag skulle få plats där!

Hon skulle just till att knacka när
en svärm getingar kom utflygande
ur det lilla grå huset. De svärmade
och surrade och när som helst kunde
de börja stickas. Den lilla strandsva-
lan var alldeles livrädd och flög blixt-
snabbt sin väg. Hon jagade genorn
det gröna löwerket.

Då glänste något gult och svart

\

((a, suq,lon sohle nelllosi
LI

I Iögt ovan floden, över den bran-
ta sluttningen tumlade strandsva;lor-
na omkring. Ifnder muntert kvitter.
jagade de varandra 

- 
de lekte ta

fatt.
I svär'men fanns också en liten

strandsvala som var så kvick att in-
gen kunde fånga henne. F{on undkom
alltid. Om en svala ville fånga henne
flög hon pilsnabbt neråt eller högt
upp eller kastade sej åt sidan; och
när' hon flög skimrade vingarna så
det var en fröjd att se.

Men plötsligt kom där ingen
visste varifrån -- en ;lärkfalk jagan-
de. Det susade kring de spetsiga välv-
da vingarna. Svalorna blev vett-
skrämda. De skingrade sej åt alla
håll, var och en flög dit vingarna bar

och på ett ögonblick var hela
svärmen skingrad.

Men den lilla flinka strandsvalan
flög från falken utan att se sej om,
hon flög pilsnabbt över floden, bort-
över skogen och mot sjön. Lär,kfal-
ken är nämligen en förfärlig jägare.
Och vår lilla svala flög tills hon var
alldeles utmattad. Då såg hon sej om
och rnärkte att ingen förföljde hen-
ne. Ifon kastade en blick omkring sej
och upptäckte att hon hamnat i en
främmande omgivning. Hon såg ner-
åt 

- 
där var en flod, men inte hen-

nes hembygds flod utan en alldeles
obekant.

Den lilla strandsvalan blev rädd.
Hur skulle hon nu hitta hem igen ?

Hon hade ju varit alldeles vettskrämd
när hon flydde från falken och alls
inte lagt märke till vilken väg hon
tagit. Och nu var det redan kväll 

-snart skulle natten komma. Vad
skulle hon göra ? Vår lilla strandsva-
la blev hjärtängslig. Hon flög ner
och satte sej vid flodstranden och
grät.

Men ser man på: där i sanden
sprang' en gul fågel med en svart
slips om halsen. rstrandsvalan blev
genast lättare till rnods och frågade
den gula fågeln:

>>Kan ni säga mej hur jag ska
komma hem ?>>
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framför hennes ögon. Hon flög när-
mare och kan man tänka sej: på en

gren satt en gul fågel med svarta
vingar.

>>Vart ska du ta vägen, du lilla ? >

ropade den gula fågeln till svalan.
>,Jag söker gulsparvens hus>>, sva-

rade svalan.
>>Gulsparven det är jag det>>, svara-

de fågeln. >Och mitt hus är strax in-
till, på denna vackra björk.>

Strandsvalan tittade och tittade.
Först kunde hon inte urskilja något,
överallt såg hon bara gröna löv och
Ijusa björkgrenar. Men när hon tit-
tade närmare blev hon häpen. Högt
över marken hängde på en kvist en

liten lätt flätad korg. Och strandsva-
lan såg att det var verkligen ett rik-
tigt titet hus. Det var fint ihopflätat
av hampa och strån, hår och dun och
den tunna björknävern.

>>IJsch!>>, sa strandsvalan tirll gul-
sparven. >>Inte för allt smör i Små-
land vill jag sova i en sådan vack-
lande byggnad. Det svänger och gun-
gar för ens ögo,n. .. Innan man vet
ordet av ligger huset på marken. Och
något tak har ni heller inte!>>

>Flyg då för all del till lövsånga-
ren)>, sa gulsparven förnärmad. >>Är

du rädd för att sova i friska luften
så kommer du säkert att trivas un-
der taket hos lövsång'aren.>>

Då flög strandsvalan ner till löv-
sångaren.

Den lilla gula lövsångaren bodde i
gräset rakt under björken där gul-
sparvens luftgunga hängde på en

gren.
Den lilla svalan blev väldigt för-

tjust över lövsångarens lilla hydda
som var gjord av torrt gräs och mos-
sa. >>Det här är fint det!>>, ropade hon
glad. >>Här fi,nns det ett golv och
väggar och ett tak och en madrass
av mjuka fjädrar. Precis som hem-
ma hos oss!>>

Den vänlige lövsångaren började

bädda åt strandsvalan. Men plötsligt
dånade och bävade marken ttncler'

dem. Strandsvalan rYckte till och

lyssnade förskrärnd, men lövsånga-
ren förklarade:

>iDet är hästar som galoPPerar i
skogen.>>

>>Men kommer ert tak att stå emot
om en häst trampar På det ? >>, frå-
gade strandsvalan.

Lövsångaren skakade bara bekYm-
rad på huvudet och svarade inte.

>>IJsch, så hemskt här är!>>, klagade
strandsvalan och flaxade ut ur hyd-
dan. >>Här skulle jag inte få en blund
i ögonen: hela natten skulle jag tän-
ka på att jag kanske blir ihjältram-
pad. Hemma hos oss dr det alltid
lugnt: där kan ingen tramPa ihiäl
dej eller kasta ner dej på marken.>>

>>Då har du väl ett sånt hus som

doppingen>, gissade lövsångaren.
>>Ifan har inte sitt hus i ett träd, så

vinden kan inte kasta ner det På
marken, och han har det inte heller
på marken, så ingen kan tramPa
sönder det. ViIl du så ska jag följa
dej dit ? >

>>Jd, jag vill !>>, sa strandsvalan.
Och så flög de till doppingen.

De kom till en sjö och mitt ute i
vattnet såg de en fågel tned stort
Iruvud sitta på en liten ö av vass. På
fågelns huvud stod fjädrarna rätt
upp som små horn.

Här tog lövsångaren farväI av
strandsvalan och rådde henne att be

doppingen om nattlogi. Strandsvalan
flög ut till den lilla ön. Där satt hon
nu och bara gapade av förvåning:
den lilla ön simmade ju! Det var en

vasshög som vaggade på vågorna.
I mitten av vasshögen var en för-
djupning vars golv var belagt med
rnjukt sumpgräs. I gräset låg några
ägg övertäckta med torra lätta vass-
strån. Doppingen själv satt på kan-
ten av den lilla ön och for över hela
sjön på sin lilla båt.

Strandsvalan berättade för doppin-
gen hur hon sökt nattlogi utan att
kunna finna något passande och bad
att få övernatta här På vassön.

>>Är du inte rädd för att sova På
vattnet ? >>, frågade doPPingen.

>Lägger inte ert htts till vid stran-
den då när natten kommer?>,, fräga-
de strandsvalan.

>Mitt hus är väI ingen ångbåt he'l-

ler>>, svarade doppingen, >rdet sim-
mar i väg dit vinden för det. Hela
natten ska vi gunga så här På vå-
gorna.)

>>Jag åx rädd. . .>>, gnäIlde svalan.
>Jag vill hem, till rnin mamma. . .))

Då blev doppingen arg.
>Vad är du för en liten bortskämd

en!>>, sa han. >>Ingen kan göra dej
till lags! Flyg du din väg ocir sök
dej sjätv ett htts sorn dttger åt dej!>
Och doppingen jagade bort vår lilla
strandsvala, som åter måste ut och
söka nattlogi.

Där flög hon nu och grät. Och nat-
ten började redan komma. Solen ha-
de gått ner och det skymde.

Den lilla svalan hamnade mitt i
en tät skog och såg till sin lättnad
ett hus i en hög gran. Ett litet hus
som var byggt av enbart kvistar, det
var alldeles runt och inifrån skymta-
de varm mjuk mossa. Det är ett bt'a
hus, tänktc den lil'la svalan, stacligt
är det och för'sett mcd tak.

Hon flög fram till huset, knackade
i väggen med näbben och bad med
jämmerlig röst:

>>,Snälla husfrun, öppna och låt mej
få övernatta hos er !>>

Då stack där plötsligt fram ett
rödaktigt hnvud med mustascher och
gula tänder och odjuret väste:

>>När blev det vanligt att fjäder-
folli kommer om natten ocit knackar
på och vill in tiil ekorren ? >

Den tilla strandsvalan blev allde-
les stel - 

hjärtat hamrade ända uP-
pe i halsen. Utan att se sej om ja-
gade hon därifrån.

Hon flög och flög tills hon var all-
deles ntmattad. Hon såg sej om 

-ingen förfötjde henne. Hon kastade
cn blick på omgivningen 

- 
den fö-

reföIl henne bekant. Hon såg neråt

-- där var en fiod: hennes flod, hem-
bygdens flod!

Pilsnabbt störtade hon ner mot
floden och därifrån åter uPPåt och

raht dit där strandsluttningen var
som allra brantast -- och så var hon
försvunnen.

Men i siuttningen fanns det håI,

otaliga håI. Allesamrnans var sval-
bon. I ett av dem hade också vår
lilla strandsvala flugit in. Här sprang
hon genom en Iång och smal korri-
dor och hopPade in i ett runt, r5,'rn-

ligt rum.
Här väntade hennes mamma På

henne sedan länge.
Och därhemma sjönk den lilla tröt-

ta strandsvalan ner På sin mjuka
varma madrass av grässtrån, häst-
hår och fjädrar och sov så innerligt
gott.

God natt !
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Så skant,. . nu far ai råd att åka utorulands ...
Arets billigqste utlcrndsrescr blir årets bösto

OSTERSJöVECKAN håIlcs

under tiden 27 iuni 5 juli

i Rostock med omgivningar

vid Tyska demokratiska

republikens östersjökust. I
>>veckan>> deltar människor

fr'ån alla östersjöländerna

och Norge. östersjöveckans

prog,r'am är' omfattanclt':

stol't festproglam, teater'-

förestäiiningar, idrottstäv-

lingar med deltagande av

europaeliten, fiskarfester,

vattenfyrverkerier m. m.

De härliga och vidsträckta

badstränderna står till fritt
förfogande för veckans be-

sökare.

H,-;
g,',l$

ANMÄLNINGSBLANKETT
Insåindes med anmälningsavgiften 

- 
25 kr 

- 
till Suenska

Viinsterförbund,, Norrtu,llsglatan S, Stockholm, Va. postgiro

Deltaglarna indelcLs i, tre prisklasser:

1. Inkvartering i hotell och pensio-
nat i dubbelrum. Moderna bekvärn-
ligheter.

Pris 135 kronor.

2. Inkvartering i ungdomshem och
ungdomsgårdar. Flera bäddar i vario
rum.

Pris 115 kronor.

3. Tält på välinredda campingplat-
ser. TäIt med säng och madrass
gratis. Egna tält kan användas.

Pris 700 kronor.

Priscrncr, innefattur resan frå,n Trel-
lr:borg och, tillbaka, santtligct uise-
rin,gskostnade:,r sa?tlt tre nfi,ltider o,nL
dagen. Gratis intrcide ttll alla fest-
a,rrengelnan(J u,nder reckan.

Motorfordon kan medföras på egen
bekostnad.

Växelkurs: en D-mark - 1:23 sv. kr.

Ktinnors
5 13 23.

Namn:

Titel:

Adress:

Jog önskor deltogo i

kloss iog förprickot

I r[
PRISKLASS I II T[nn

den pris-

iruton.

ENSAN{ MOR
Forts. lr. sid. 6
sen på Söder bestämmelserna egent-
Iigen lyder på att hyresgästerna skall
vara ensamstående mödrar med bar,n
under 7 är, så gäI'ler i fondhusen
att vederbörande f.är tro kvar tills
barnen uppnår myndig ålder, d. v. s.
fyller 21 är.

Det är ett allmänt intresse att
ingen mor ska behöva iämna sitt barn
ifrån sig. I den moderna barnavår-
den syftar man bl. a. till att de en-
samstående mödrarna och deras barn
ska ges möjligheter att hålla ihop.
Mycket har blivit bättre på detta
område sedan seklets början, det ska

18

villigt erkännas. Men för att varje
ensamstående mor verkligen ska kun-
na behålla sitt barn hos sig krävs
det ännu mycket. Bostäder, daghem
och eftermiddagshem och, inte minst,
h.ka lön f ör lika arbete! För när man
i samband med de ensamstående
mödrarnas problem kommer att tänka
på kvinnolönerna då hettar det till
inom en!

Vi förstår också så innerligt väl
fru Axelsson när hon säger att hen-
nes innerligaste önskan är att varje
mor som lämnar mödrahemmet ska
kunna få flytta in i en egen bostad
med sitt barn. Och nog vore det ett
rimligt krav. Eli,sabet.

Vut[,;r så oresonligt /
Vår SKV-avdeining i Köping hai'

påtalat dc underliga bestämmelser
som tillämpas i hus tillhöriga Kö-
pings Bostads AB betr'äffande tid-
punkten för tvättstugornas använ-
dande. Efter k1. 18 får där varken
tvättas eller manglas. Många av hus-
mödrarna är förvärvsarbetande (för
att ha råd att bo i en modern bostad),
och de hinner inte ens hem och lägga
i btöt före kl. 18. Tvättdagen hinner
de inte få manglingen klar före
>>stängningstiden>>. De kan kanske
ordna ledighet från arbetet för tvätt-
dagen, men det är väl orimligt att de
ska begära ledigt också för blötlägg-
ning och mangling. Lite hänsyn tilt
de förvärvsarbetande husmödra,rna
bör man väl ändå ta!



KORSORD NR 5 2r.

23.

25.
26.
27.
28.
30.

Sådana förhåIlanden vill man
helst ha.
Organisation som har mYcket att
stå i så här års.
Avskaffad i skolan.
S'iPP.
SammanhåIlningsmateriai.
Dåligt spänd.
Lär särskilt den första kärleken
vara om man får tro Poeterna.

VÅGRÄTA ORD
1. Rovfågel, känd för sin snabbhet'
4. Ekar i gatan.
7. Kan man väl kalla en resa till

Visingsö.
10. I mors känner lillen sei trygg.
11. Tränade.
12. Gammatt uttrYck för bada.
14. Har väl egen bock.
15. Är svårt handikaPPade.
17. Ett slags gåta.
18. Känner sej den misstänksamme

ofta.
20. ]_D"PI"9_
LöSNING TILL KORSORD NR 3

Pristagare:
1:a pris: Selma Peterson, Box 1538,

Hedesunda.
2:a pris: Alice Holmberg, BYga-

tan 29 B, Borås.
3:e pris: Elsa Johansson, Box 129,

Näset.

22. Bygger sina bon högt.
24. Dragare.
2?. Något att bära i.
29. ÅkerredskaP.
31. Får oss att tåinka På vatten.
33. De är inte mYcket värda.
36. Sätt ett h före och ni får ett

gammalt uttrYck för tillfreds-
ställelse.

39. Saknar tölPen.
40. En och annan finns ännu kvar

iångt i norr.
42. i\r väi den som får bronsen.
44. Kända.
46. Jäses och gräddas i ugrt.
50. Bör kaffet ha.
51. Måste man kunna väIja ibland.
52. Kan hosta vara.
53. Bra att ha åtminstone vid längre

54.
55.
56.
57.

bilturer.
Skaldjur.
Är resten.
Ett slags behåIlare.
Ett slags sätt att >uPPhöja> som
inte längre förekommer hos oss.

LODRÄTA ORD
1. Inte fagra.
2. Måste mamma mången reva.
3. Bör skjortan inte vara.
4. Brukar man göra i kortsPel.
5. Musikinstrument.
6. Ett sådant var med i HYlands

bekanta obligationsbYtesaffär.
?. fnte fy skam på damens fot.
8. Träslag.
9. Vill publiken bli Påstås det.

13. Kan man ailtid göra.
16. Har sin egen dag i maj.
19. Förlora.

32. Utschasad.
34. I bokön.
35. Gör den trånga kjolen.
37. Kan man både klänningen och

maten.
38. Flicknamn.
41. Har far i huset.
43. Fallit samman.
44. Har trädot.
45. Brukar man soppan.
47. Pigg.
48. Är väI den Pigge.
49. Värdera.

LÄSEKRETSEN SKRIVER:

\r'e,n hut nytta av det ?

Ibland baxnar -tn orr", hur avund-
sjuka och småaktighet får regera och
till och med under PolisbeskYdd'

Följande hände mej annandag Påsk
ute i den västra förort där jag bor:
Jag kom med tunnelbanan inifrån
stan och På vägen hem smet jag in På
ett kondilori där jag brukar handla
ibland och bad att få köPa ett mått
kaffegrädde eftersom vi skulle ha gäs-

ter på kvällen och grädden var slut'
Jo visst fanns det grädde' men tyvärr
kunde jag inte få köpa någon, upplys-
te biträdet beklagande. Saken var den
att polisen varit där och strängt före-
håtlit dem att de inte hade rätt att
säIja grädde - om söndagarna' Då var
mjbtXUutit<en strax intilt stängd - och

då skulte inte en levande själ kunna
köpa en gräddskvätt därute. MjöIkbu-
tikens ägare sku1le förstås inte kunna
uthärda tanken på att någon till även-
tyrs skulle kunna få köpa ett grädd-
mått när inte hans affär hade öppet'

Om jag funnit mödan värd och ve-
lat betala 1:95 för ett mått grädde i
stäIlet för 35 öre kunde iag tagit tun-
nelbanan in till Hötorget och Martin
Olssons butik, som håIler öppet ända
till 10 på söndagskvällarna. Jag avstod
både av ekonomiska- och tidsskäi. Men
jag funderade en hel del. Vem hade

"aeot 
glädje av att jag inte fick nå-

gon grädde till mina gäster? I varje
fall inte mjölkbutikens ägare som tyd-
Iigen 1åg bakom polismaktens order
till kaf6innehavaren. Den förre fick
ju inte mera grädde såld för det att
kaffet serverades svart hos oss på an-
nandagskvällen. - Nu för tiden, när
vi har livsmedelsautomater utanför de
flesta större butiker är det ju en mas-
sa varor man kan få tag i På sön-
dagarna även om man inte kostar På
sej att resa in tiil Hötorget. Enda or-
saken till att man inte kan köpa gräd-
de eller mjölk i dessa automater är
väI att det rör sig om så ömtåiiga va-
ror. Men borde man då inte kunna
få köpa dem exemPelvis På ett kon-
ditori? Fast det är söndag? E I s a
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"Kunde vi inte
encrs om dettcrtt

fJnder ovanstående motto har
- man i Örebro fåft igång ett
samarbete mellan hemmen och sko-
lorna som tycks lova gott. I tid-
ningen Vi berättar författarinnan
Margit Palmaer om de trekymmer
man hyser för barns och ungdoms

"beteenilemönsten'. Anpassnings-
svårigheterna har ökat, olater och
hållningslöshet spritler sig, säger
barnar'årilsmyndigheterna och det
är tydligt att man måsJe försöka
sätta upp några normer, gemen-
s&mma riktlinjer som båtle skola
och hem kunde vara överens om.

Man tryckte en broschyr i 20.000

ex. och genom skolorna förilelailes
den till a,lh föräldrar i örelrro"
Det andra steget var att kalla iill
föräldramöten. I stället för 6 pla-
nerade möten blev det 19, så stort
var intressetl

Och vail kom man överens om?
Jo, bland annal när barnen ska
var& inne {rm kvällarna: ?-8-
åringarna senast kl. 18, 9-10-
åringarna kl, 19, 11-12-åringarna
kl" 20, l3-l4-åringarna kl. 2l och
l5-16-åringarna inte senare än
kr. 22.

Enligt en ansvarig polismans
uppgifter har resultateÖ visat sei
i att ungctomsbrottsligheten i Öre-
bro minskat påfallande och nu är
den lägsta i lanilet i jämförlisa
städer. Polisen tar aktiv del i det
här arbetet. Civilkläilda poliser rör
sej ute på gatorna ett par kvällar
i veckan, pratar merl ungalomatna
och försöker intressera dem atf
söka sej till någon förening eller
ungdomsgård.

Att samarbetet mellan hem och
skola måste bli ett annat än det
vanligtvis är i dag är ett som är
säkert. Egentligen borde rlet vara
så att alla föräldrar som har barn
i skolan vore meil i föräItlraföre-
ningen. Men vi har ju massor av
skolor där det inte ens f i n n s
en föräldraförening. Och på andra
håll klagar mödrerna över att för-
äldramötena är stela och ingef ger.
Kanske därför att ledningen är då-
lis? Att vi måste komma fram till
vissa normer är ilet inget tvivel
om" Varenda mamma vet atf an-
tingen det gäller kläder eller hur
länge man får vara ute eller fick-
pengarnas storlek så heter det
jämt: *Varför får inte jag när dom
and.ra barna får?* Men när inte
Olle och Bosse får vara ute sent
om kväIlarna så är det inte sko-
jist för Pelle heller att vara det.

Orebroexemplet manar till efter*

, \rslu,,n, ålr,rnu,,uu u

i \'å,ir'n;truouu*,{

'flr;ts ö\'('Js\'äiytntngilfna länqs
Klar'åh,en haclo r'ä.rr-nlän(l,slic!l,l'la \'å-
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rlla.l 1llll!- i A rii!1öt frt,. I)c behörrr.tI jnt.
.il)!th 5,.,. 

^r-tt 
,lrr lträlr l,;r ' .r;r:

ttlrpör,i:r' 1r'a.r KallstacJ irrinllc sr i.i -

iei'()nstriiiJär iritt Lrt.(. i Il s.jö or'lr

\'aJ'ningsrrärk(,.r] iångs,,'ägiri.n:r )r.orrr

ricL rlt'lLagar.t' frari sa. tli)1.1 :rollr silllit-
iigä ai"d?lringar r rirsii'iiit{.t,i('h il,l
,rIrei8:j-slia -q1{\:-}tvinnur' }rånirarli s,:.i

r a.nrL jör'bf iriii'nzr5: s'r:i[1iga nJ"å F-(ri-

it(,,ts irrri. l-tll ar t'n sliaJrris{,:roir, är'

r'ärr.l srlL i,Fr1- lifilriii'i. I err ii()l.liiliiill
l.'ts,; -.!'l'( ,r ! j ildl. lt.tl t.r.r:. l,\''

Iii F'rriiri.ls: iluii ä\r dr.i .lil:illiii I s.,ilr

1'å iti f ii!'ii stiicit,r .]iiil -qlit'\ita riirri.

ltltl 11...'l-q |it |ad ,\(tiit!li ljt 1i föi]liäl
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Vätr:liritor rrr Strri\'*irt'rr;liit'nä I r\li1-
ir.jö! l)l', .{r ,iciisa \,a1'{iil stl,1. r'_qpl .l{ii-

irlLt:1. l)r' h;riJl ht.ri]ai ilJlJr s()rit l;il
,iIl i,ritsiå it!,Jlialas. llet ta!: trit!
i;l.i irri-rt:la rtri:li I].rls(rt'{tfr Lt:i}iJrlt ill lj1a
sLr'iiianlle !l'ästi r'iLret. s0rri f rlrj bilr.ian
:.ifll !l(, sLäii-rllingtti glail lr:h rrlt'L.urgetr
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Hr\::1li(lrr.

l.nt i'rrrirl::l\t:r5elt i,l'ri:, l1 ra,l,,
al \';,llr',rr Sr, rts.-,.n. S,,lr, | ::r. .',-

leclnrng stäil11e rrngrirtritsprlrbirftt€'rL i
('{'ntrul}r. tl1al 1<uilde kzin.sire'tro att
llesså pr'ublenr är. hr:g,r'ärrs:rde lill
vårå stör'i{r stärlrr'. Dt't ä.r't,lt rrriss-
tag. F'r'åg.an oiit rie ungas tril.jLght trr'
till vrkt,sval. ulbildning oc,lt albt.t.t:
ät nir'.'r:klt br'änna.rrrle spt'ri,:'iit rrppl
i skog'straktelnl, där' s1<ogen t,gent-
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hleni blcr.i:i<så rl.vckt'L Livirg. De'ri
av disl.l llJt.slsr.lnirrg.en Lör.e}agda äl -
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det. är ingelr |\rrkån llrn ått. \'åt'a.
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sättr)s Lrt r vct'k Iighete,n.
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ii,:rie..' .lri.i.riig:,år föl] :a!:1.: i.rL1för-qäkv'a

ali:r fu:ern r.rtt l"'gckfigå ir'l' i å:.ygglaet:
f.i111;4r,:isnilrg +cli g'orlä t;*ståd.er. häi-
is-nyård, ;rrj!-rr {:i iil-terätur. goria friaidå-
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