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EN INOM SIUKVÄRDE,N unik situa-
tion kan noteras vid Säffle lasarett. Man
har måst avvisa utbildade s juksköter-
skor då t jänsterna vid lasarettets alla
avdelningar var besatta. Som följd här-
:lv har inga sommarstängningar elier
andra inskränkningar i driften förekon-r-
mit r,id siuli.huset.

BLIVANDE \,IODRAR erbjuds gratis

logi på sjukstugan i Arvidsiaur ett par
dagar f i;re nedkomsten. De långa rt\'-
stånden i Norrbottcn gör oft,r en resa i

"sista minuten" riskf r-rll, r'ilket f .jran-
lett länets lanclstine att infi;r:r denna
f iirmån.

SKOGSFRUI{, en av r'åra siillsvntaste
orkidöer, har i somm;rr blomnr.rt i

Rödön i Jänrtirrnd. Skogsfrr"rn ;ir så säll-
svnt att inte ens blomsterliungell Linnö
lvckades få se der-r i blon-rning. Svårig-
heten att få se den vackr;r biommln be-
ror m]'cket på att den aldrig blon.rmar
mer än en gång på samma stiille.

LULEÄTRAKTI1N håiler på :1rr bli en

.rttraktion rikare'. Gammelstaclsviken
har blivit ett r,erkligt eldt,rado för or-
r-iitologerna. S jiin håller på att r'äxa
ieen, r'ilket medfijr ;rtt iågelrikedomen
stiger för r-rtrt år. L,xperternrl har kun-
nat fastst:illa ett Z5-tal arter. Den r-erli-
iigr rarite tc'n är dliirgrnåsen, sol-lt en-
.'last hittats på tre' håll i lirndet.

PROBLI'-\,IF,T mecl r';rr vi shtrll giir:r :rr-

.rlla skrotbilar tiinker .igaren till bilf är-
irrn rnellan St-r'rsij och [.ångcdrag i Gö-
teborgs skärgård hliilpa till att liisa ge-

non'r ;1tt inriitta en bilkvrliogård på ha-

\.c-Ls botten. Fijr ;ltt uncle r lågsäsong
kunn,r sysselsätta f ärjan erb juder han

-.ig att liöra ut gamla skrotbilar och
tippa den-r på län-rplig plats i havet. Vat-
tenf allsstyrelsen måste emellertid f örst
ta sig en funderare på saken om det
finns lagliga förutsättningar att bifalla
förslaget.

*

I EXI-E,RIX4E,NTSYFTE anordnadc elr

grupp psykologer en ytterst aptitretan-
de måltid n-red frasig grönsaliad, Itickert
brunstekt kött, massor av frukt och an-
nat gott. Gästerna lät sig väl smaka

och åt mecl ypperlig aptit av det fr;rnr-
duliade. Plötsligt ändrades f ärgerna i

rummet. Det belystes n-red särskilda
lan'rpor som uteslöt alla f ärger uton-]
rött och grönt. Salladen blev blåaktig,
vispgrädden blodröd. På n-rindre än tio
r-ninuter blev några av gästerna h.iftigt
sjuka och alla de övriga miste fullstiin-
digt aptiten.

:.r

TI{ETTIO MILIONER KRONOR onr

året kostar sjukf rånvaron postverket.
Till yrkessjukdomarna vid vcrket hör
ryggskador och bland de kvinnliga
posttjänsternännen skrivkramp. De an-

ställda vid transportavdelningen i

Stockholms ban som många gånger sys-

selsättes med n-rycket tungt arbete drab-
bas proce ntuellt mest av ryggsiukclo-
,'nar. Ä andra sidan har dessa arbetare
vanligtvis den bästa konditionen och
undersökningar har visat ått postan-
ställda i detta avse ende ibland är att
jiimf iira med skogsarbetare' 750.000

kronor investeras nu i en läk:rrcentral
f ör hela landet i det nya postbanks-
l-ruset i Stockholm. Läi'"arcentraien som

blir topputrustad skall besättas rned I
liikare, \:arav cn gvi-rckolog. Ar" post-
r-erkets;rnställda ;ir 44 proccnt kvin-
nor.

OMSLAGSBILDEN;

Kvinnorno hor möngo viktigo frågor ott
bevoko inför ett riksdogsvol. Se ortikel på

rrösto sido och uppsloget po sid. 8-9.
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l.r ell vlirldens kvinnor oberoc'nde av hent-
()rt,, r:1s c,ch livsåskådning rill förs.'lr r\'
|1eaeLl.
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Bll rlikligt ttlgorande
Den 20 september völjer vi ny riksdog - dvs. den del ov riks-

dogen som völjorno hor direkt inflytonde över. Allt tolor för ott

voldeltogondet iör blir större ön tidigore och för vör del skulle

vi önsko ott ingen röstberöttigod kvinno ovstör frön ott onvöndo

sin sjölvkloro rött.

Det fonns en tid nör röströtten inte vor liko noturlig och sjölv"

klor. Svensko Kvinnors Vönsterförbund, som firor sitt 50-årsjubileum

iör, förde under sino försto ör en hörd komp för den ollmönno

och liko röströtten. Men inte förrön 1921 kunde kvinnorno för

försto göngen utnyttjo denno rött. Tidigore hode boro mönnen

hoft rött ott rösto, men öven blond dem vor röströtten groderod

efter egendom och sociol stöllning. Kompen för röströtten vor en

komp för demokrotin. I dog fortsötter kompen för demokrotin

med utnyttjonde ov röströtten. Riksdogens sommonsöttning blir

ovgöronde för den utvecklingslinje som Sverige skoll följo. I

riksdogen ovgöres viktigo ekonomisko, politisko, sociolo och kul-

turello frågor som griper in i vorje svensk medborgores liv.

Det ör olltsö inte likgiltigt vem som sitter i riksdogen. Hur

ovgöronde ör det inte för vört lond vilken uppfottning riksdo-

gens mojoritet hor till exempelvis frögon om svensk otombevöp-

ning. Hur vösentligt ör det inte för fomiljerno vilken stöndpunkt

riksdogen intor till frögon om bornbidrogens utformning, Vem kon

blundo för ott riksdogens sommonsöttning blir ovgöronde för om

det skoll skopos sysselsöttningsmöjligheter för kvinnorno eller om

vi skoll ho det som nu med en stor dold orbetslöshet.

Svensko Kvinnors Vönsterförbund ör ju portipolitiskt obundet

och delor inte ut onvisningor till sino medlemmor om vilko porti-
politisko stöndpunkter de bör into. Döremot ör det ingen hem-

lighet för någon ott vört förbunds helo progrom och proktisko

verksomhet gör ut pö ott östodkommo en reformpolitik, som på ett
böttre och snobbore sött löser de problem som rör kvinnons
jömlikhet och fomiljens trygghet.

Låt oss erinro om de ongelögno krov som vör jubileumskongress

iGöteborg imoj mönod stöllde: Rött till förvörvsorbete för ollo

kvinnor som så önskor, sommo möjligheter som mönnen till ut-

bildning och befordron och liko lön för liko orbete; kommu-

nerno bör ölöggos byggo doghem i den omfottning behovet krö-

ver och lekskoleverksomheten byggos så ott ollo born, vilkos för-

öldror sö önskor, för gå i lekskolo; stödet till bornfomiljerno ut-

vecklos med riktpunkt ott somhöllet skoll påto sig ett ollt större

osnvor för bornkostnoderno.

Hur enhöllig vor inte kongressen isitt krov om ott Sverige mös-

te sögo ett definitivt nej till tonken på svensk otombevöpning och

ott regeringen bör to initiotiv till skopondet ov en körnvopenfri

zon iNorden. Ett ökot stöd åt u-lönderno och solidoritet ihond-
ling med Sydofrikos hört prövode folk, hörde också till de on-

språk vör kongress stöllde,

Desso frågor ovgöres ov riksdogen och hur ovgörondet foller

beror pö vilko som för förtroendet ott sitto dör, Det ör således

inte likgiltigt vem som hondhor frågorno, om det ör mön och

kvinnor som vill fromsteg och sociolo förböttringor eller om det

blir element som motsötter sig nödvöndigo steg fromöt.

Eftersom de flesto oröttvisorno i vört somhölle drobbor oss

kvinnor sö bör de kvinnligo volskolkornos skoro bli ollt mindre.

Löt oss olltsö voro överens om ott så löngt det göller SKV-

kvinnorno, sö finns det ingo volskolkore och löt oss utvecklo oll

den oktivitet vi förmår för ott ollo kvinnor skoll utnyttjo sin röst-

rött den 20 september,

Kom ihög ott en oonvönd röst kon försvöro kompen för rött-

mötigo kvinnokrov. Pö sommo sött som en fel onvönd röst kon

fördröjo vod vi vill åstodkommo.

Rösto på de kondidoter som i sitt politisko hondlonde böst

företröder de stöndpunkter som vört förbund i sitt progrom och

proktisko verksomhet befrömjor.
Birgit Jonsson

ai /tar

läst,,.

. . . Cordelia Edvardson, som på sin av-
delning "det angår oss" i Nya Damer-
nas värld, tagit upp frågan om kvinno-
förbundens existensberättigande. Hon
gör det efter att ha sett den 20 år gam-
la filmen "Fram for lilla Märra" i TV

och konstaterar att kvinnornas infly-
tande i riksdagen inte ökat nämnvärt

o I o aapa oessa ar tv.

"öaerbuvud tdget är det kvinn-
liga int'lytandet i alla beslutande or-
gan, såväl på det kommunala som på
det statliga planet, ynlea litet. På sis-
ta tiden bar tanken uppstått att det
skulle leunna bero på att huinnorna
har sina egna politislea t'örbilnd. Ett
par ledamöter av Folkpartiets kain-
not'örbund bar därt'ör föreslagit att
t'örbundet skall avskat't'a srg självt
ocb en modig ung tnan bar sökt och

t'ått inträde i ett d,u de hvinnliga
Iokalt'arbunden. Men frågan disku-
teras i alla partierna,

Det t'inns inte längre några spe-
ciella bvinnot'rågor inom po-
Iitiken, säger man. Likalön, familje-
t'rågor, social- ocb barnar.)ård är Ii-
ba mycket männens angelägenbet.
Därt'ör bAr levinnorna perka t i I I-
s a n1. nt. A n s med männen.

to visst. Men man undrar om inte
kvinnot'örbunden ännu fyller en stor
uppgit't som politiska plantskolor.
Många kvinnor som aldrig sbulle vå-
ga öppna munnen i en blandad t'ör-
samling'tränAs' i levinnot'örbunden
ocb vågar sedan anta en kandidatur
till en politisb t'örsamling. Alltså:
Frarn t'ar lilla Märta! Från kvinno-
t'örbund till riksdagsbänh."



kuinnoparti
i Danmark

Våren och sommaren har präglats
av kvinnodebatten. Kvinnosak, kvinno-
rätt, kvinnopolitik - vi tar ogärna or-
den i vår mun. Vi vet ju alla att rubri-
kerna är falska, det finns inga samhälls-
problem som inte angår oss alla, man
och kvinna, gifta och ogifta, barnrika
och barnlösa.

Dock ir kvinnans jämlikhet långt
ifrån förverkligad, som vi också alla
vet och kvinnoföreningarna lider inte
brist på uppgifter.

Familjeberedningens promemoria
"Okat stöd till barnfamiljerna", april
1.964, och socialdemokratiska partiets
framtidsprogram "Kvinnans jämlikhet"
ger oss rikligt med material i vår ak-
tuella kamp.

Kvinnoproblemens lösning går för-
visso inte fort. Kvinnornas antal i riks-
dagen har sedan vi fick rösträtt ökat
med ca en per år. Ni kan siälva räkna
ut när vi blir fifty-fifty. Daghemmen

denna nyckel till yrkeskvinnornas
problem - har inte ökat just på tio år
och räcker till för ca 1,4 procent av

alla barn i de aktuella åldrarna.
Ungefär som hos oss är problemen

i övriga skandinaviska länder och man
får hålla detta i minne när man läser

om det nystartade danska kvinnopartiet
under Elin Högsbro-Appels ledning. Vi
återger här de tolv punkter som utgör
kärnan i hennes program.

/i\ Privata äeanderätten till den\v
egna organismen är okränkbar"

( Aktenskapet är statens legala\-/ grund och behöver därför ing-
en auktorisering utan skaPar

sina egna lagar.

f} Varie kvinna har ansvaret för
-- om en evelse ska leda till ha-

vandeskap.

Varje man har rätt att undan-
dra sig förpliktelser för ett av
honom icke önskat havande-
skap.

fA Staten ska inte få blanda sig r\Y en kvinnas privaträttsliga or-
ganiska förhållanden vid äk-
tenskapslöft.en eller skaffa sig

makt över äktenskaPet genom
kyrkan, skolan eller vetenska-
pen"

Staten ska stödia familiePlane-
ring genom att låta varie kvin-
na som så vill få abort då hon
icke kan kontrollera sig siälv.

moderns efternamn,
med faderns.

pojkar

Pojkar och flickor har första-
handsrätt till 14 års ålder.
Ingen har arvsrätt, men a,llt
har gåvorätt.

Hemmaarbetande kvinnor har
rätt till en viss procent av den

bortaarbetande manr ens in-
komster.

Kommun och stat grundas På
hemmets princip: Samarbete
mellan kvinna och man. Mak-
ten ska därför fixeras så att le-
darposterna fördelas lika mel-
lan män och kvin,nor i alla of-
fentliga institutioner. Landet
ska ledas av två statsministrrr'
en kvinna och en man.

Staten ska vara utan religion.
Ingen form av religiös över-
könsideologi ska få statligt
stöd eller lagfästas.

Därmed bortfaller varje "över-
huvudsbegrepp". Varje försteg
på grund 

^v 
kön förbjudes.

Varie särbeskattning På grund
av kön förbjuds. Varje omyn-
digförklarande på grund av
kön förbjuds.

Fri abort all right men nog
förefaller oss punkt 3 och 4 verklig-
hetsfrämmande. Om ett barn trots allt
kommit till bör det nog ha rätt till
föräldrar antingen "ansvaret" flyttas
på den ena eller den andra. Varför ska

just flickorna heta som mamma och
just pojkarnå som pappa? Det blir ju

bara nya fastlåsningar i könspositioner-
na. Liksom det befängda förslaget att
ha två statsministrar, en man och en

kvinna, som också hör till det nya par-
tiets krav.

Elin Högsbro-Appels program är väl
snarast att uppfatta som ett symPtom på

hur illa de: är ställt med jämlikheten
i samhället än som ett allvarligt menat
alternativ. J ämlikhetsproblemen kan
inte siktas ut ur övriga politiska pro-
blem. De kan inte isoleras. Kvinno-
föreningarna har sin stora uppgift i att
riva ned könsbarriärerna, göra sig siäl-
va iiverflödiga, kämpa för en värld av

likaberättigande män och kvinnor. I
den kampen kan kvinnor ur olika par-
tier mötas och arbeta för konkreta
måI. Ett kvinnoparti med uppgifter att
ytterligare befästa gränserna mellan kö-
nen måste vi avvisa"

E. P.

c

@

(7 Nvfödda flickor ska införas iY-/ foikbokteringens namn med

nytt skattesystem
men gamla

sambeskattningen
kuar

Allmänna skattebcrcdningcn, som tillsat-
tcs är 196A, har i sommar kommit med
sitt f örsta betänkande, som kallats "Nytt
skattesystem". Enligt bcredningens direktiv
har dei icke handlat om att minska de to-
rala skatterna, utan om en förändring av
sättcr att uttaga dcssa. De t handlar också
om cn ör'erflyttning ay en del av skatte-
tryckcr från vissa kategorier till andra.

Bctänkande t har utf örligc redovisats i
dagsprcssen. Det har diskuterats både där
ocii 

'r-ran 
och nran cmcllan. Och naturligt-

vis komnrer än flcr diskussioner att äga

runr. För dagcn 
. 
sk ulle j"g, b"01,, vilja.. ta

upp e n av alla dc frägor dct gällcr' näm-
liccn sär- cller sarnbeskattning. Inte heller
här är dec mö jligc att redovisa alla de-

1'rarJcr"
Man vill från beredningens sida inte

övergå till särbeskattning utan bibehålla
san-rbcskartningen. Dock- Iörcslås en juste-
ring. av tudelningsgränscn upp?t,,, sä .ltt
sambeskattningens verkan nu skullc - 

gora
sig gällandc först vicl en sammanlagd brut-
t.ii.iko*rr ay 55.000 kronor (nu gällande
cräns går vid 30.000 kronor om hustrun
i'iänar 

"t.,.t av dctta beiopp). Vidare vill
man höia förvärvsavdraget till +'000 kro-
nor och- kvocavdraget till 25 procent. Mi-
nir-rrigränsen för förvärvsavdraget föreslås
bli I.OOO kronor mot nu 300 kronor. Det-
ta sistnänrnda avdrag som alla gifta kvin-
nor får göra, villc'beredningen slopa för
gif ta kvinnor utan hemmavarande min-
dcråriga barn.

Många, långa och heta diskussioner har
stått och pågår ännu om sär- och sam-
beskattningen" Med den konstruktionen av
skatteskalorna som nu gäller skulle det
vara olyckligt om man utan vidare in-
förde en särbeskattning, bl. a. skulle över
hälftcn av alla familier då få en skattehöj-
ning på I.OOO kr()n()r pcr år. Enligc min
uppfaitnins är dec emellertid fclaktigc atc
gåi" ,cheinatiska jämförelser ,ifråga om
idrbeskartningen med de nu gällande skat-
teskalorna. Men lika f elaktigt är det, att
som bcrcdningen gjort, binda sig för en
sambe skattnini ucli detta trots att for-
bärtringar nu har vidtagits så att dess

nc'eatir'ä verkan blir rrindre. Det finns ock-
,å 

"rcr".n'atter ntot bercdningens förslag på
denna punkt och jag anser att dc'ssa herrar
Meidncr, Nilstein 

-..r-.h 
Ott.tgren, har rätt

när clc säger, att cn allnlän utgångspunkt
f or utf .'rri"nningen av skattesystemet bör
vara, att skatiereglcrna inte skall vara
köns- cllcr civilståndsbundna och de fort-
sättc'r, att cn annan princip bör vara den,
att skattereglcrna bör vara si utformade,
att de intc 

-.n-rotvcrkar 
l'nänniskors önskan

art ägn a sig ät förvärvsarbete. Vårt nuva-
rande sLatiesyttcn't priglas hqlt naturligt
i hiirr ,rr.r..l arl den sånrhällsbild och dc ar-
b"rrnraiknadsfi;rh,rllanden som varit rådan-
clc i gångna tidcr och soul främsr karaktä-
rise radcs- a" hviunorrras bunde nhct vid
hemmctr nrcrl clc skattskylcliga btir i
princip'r be trakras s()r'r1 självständiga rätts-
objekt.

F,n annan aspekt på sanrbeskattningcn,
förut.lrl dcn s.- k. rrcgaril'a effcktcn sorn
ju cndast l're'rijr ctt myckc'r ringa arrtal äk-

l:ot'tsiittning. På sielan 20



c äta. Flans älskade sommarland ute i
skärgården har med ens mist all glans

- där finns inga barn att leka med, sä-
ger han. Vilket också är sant. För i den
rnån där finns sn-råbarn vill varje familj
ha sin unge inom synhåll på den lång-
smala ön där det bara är ett par hund-
ra meter mellan stränderna.

Tolvåringen Villy har i alla fall räd-
dat Björns sornmarveckor. Men hur blir
det när skolan börjar och Villy inte har
tid med den lille för skolgång och läxor

- och de egna lekkamraterna so!r. vänt
hem från sommarkolonierna'

Visst finns där en lekskola i området,
alldeles inpå knuten förresten. Björn
skulle själv kunna kila dit, orn han bara
bleve insläppt. Men det blir han inte.
FIan är bara anmäld där och lovad att
få komma igen när han fyllt sex.

Vad skulle det inte betyda för den
lilles utveckling om han 3-4 timmar
om dagen finge vistas i en lekskola! Fast
han verkar så frimodig och försigkom-
men är det ett faktum att han är sen
att tala. Först den senaste tiden har det
bättrat sej och det är tydligt art sam-
varon nred barn också hjälper honom
med språket. I andra avseenden är han
väl med sin tid. Han kan själv klä av
och på sej och den intimare personliga
hygienen lärde han sej förra sommaren
att klara. Då var det Mats. en liten

brorson som gästade oss på sommarlan-
det, som var läromäsraren. På etr par
rre dagar växte Björn ur cellstoffen och
plastbyxorna och har sen dess aldrig be-
hövt dem. Och N4ats och dennes sysrer
Ann talar han ständigt offi, så få är
ännu barnen i hans värld.

Ingen liten pojke arr leka med . . .

Nog är det skamligt när det finns en
Iekskola alldeles intill! Men med för få
platser. Och en bestämmelse om att bar-
nen ska ha fyllt sex år innan de kon-r-
mer in!

Häromdagen ringde jag till sjukvårds-
myndigheterna för att försöka få in en
svårt sjuk vän på ett sjukhus. Svarer
blev atr. det ligger ett hundratal lika
sjuka och lika ensamma och väntar på
en plats på ett sjukhus. Mäter man väl-
färden i bilar så må den se imponerande
ut men tänker man på de sjukas och
barnens situation vill man inte ge en
spottstyver för den. Ska vi tala om väl-
färd som lämnar dödssjuka människor
utan läkarhjälp och som inte ser till att
små barns legitima behov av lekkamra-
ter tillgodoses! Ett av de behov som lek-
skolan skall fylla. Egentligen frågar man
sej hur länge vi skall finna oss i att ha
det på det sättet. Skall vi vänta tills vi
själva ligger där hjälplösa och inget kan
göra åt eländet?

Brita

ungen

liten
pojke

att
leka med.. .

Det är synd om barnen i våra tät-
orter, sa doktorn vid Skå, Gustav 

'Jons-

son, vid ett tillfälle. De har inga ur-
rymmen för sina lekar. När vi var barr.r
fanns det stora friområden - nu är allt
så väl inrutat. Gräsmartori som inte får
beträdas, bilparkeringar, trafik . . .

Bostadsbristen har också fört till ett
slags "generationsboende". När ett nytr
bostadsområde blir färdigt flyrrai de
unga dit och snarr kryllar det av små-
barn. Men kommer det etr par årtion-
den senare en liten eftersläntare till värl-
den i ett sådant bostadsområde blir han
tämligen ensam. I ännu högre grad är
det fallet i småstugeområdena, där folk
av naturliga skäl blir kvarboende i sina
småstugor också sedan barnen växt upp
och flyttat på annat håll.

Just i ett sådant bostadsområde bor
Björn, som nu fyllt fyra år. Han är en
ljuvlig unge, aldrig sur eller grinig, ver-
kar mycket harmonisk. Men där finns
ett men: han har inga lekkamrater. Det
gick bra när han var mindre, han lekte
ensam eller han accepterade de vuxna
som lekkamrater. Nu räcker der inte
längre han vill ha kontakter med
b a r n. Och nog är det ett legitimt
krav?

I våras då han var hemma hos oss
över en helg kom han knallande in till
mej på söndagsrnorgonen med sina klä-
der i famnen. - Fir-rns det ingen litcn
pojke i det här huset som jag kan leka
rned? sa han. Det fanns det intc, för
också vi bor i ett "generationshus".

En liten pojke att leka med. Nu i
somnrar har han fått det. Fast lekkam-
raten d,r 12 år. Men denne |2-äring
har tagit sej an Iljörn och leker med ho-
nom hela clagarna. C)ch plötsligt har li-
vet blivit ett stort äventyr firr Bjirrn.
Fijrut so\/ han gärna till 9-.10-tiden
på n.rorgoncn, nu är han i kliiclcrnrr och
tute rcdrrn vicl sjudrrrgct. l{rn h,rr så r.r-
ligt att han knrrppt hinrtcr kile ir.t,,ch



MOA
--

Mo" är borta. Leden glesnar. Ada Nils-
son, Karl Gerhard och så nu Moa. Män-
niskor som färgat sin samtid, som på

olika sätt inverkat på våra liv och ef-
ter vilka det blir så outhärdligt tomt.

Mycket har skrivits om Moa i dessa

dagar. Mycket som skulle ha glatt hen-
ne och en hel del hon skulle fnyst åt.
Moa visste mycket väl sin betydelse,
hon visste att hennes böcker och min-
net av hennes person skulle leva långt
efter det att många av hennes samtida
mera kritikerpopulära kolleger vore
glömda.

Moas liv var ett n-red hennes berättar-
konst. Personligen tycker jag mest om
henne när hon inte ens försöker dölja
sin person bakom en romanfigur. Det
var Moas person, Moas liv, Moas kamp
och Moas seger över oändliga svårig-
heter som kom människor att älska
henne. Naturligtvis bidrog i hög grad
hennes saftiga humor och allmänna
charm.

Kampen för en bättre värld - det
var Moas liv. Från början som ung mor,
praktiskt taget ensam med fem barn,
var det den påtagliga kampen för bröd,
skor, kläder som uppfyllde henne. Det
.var på 2O-talet med arbetslöshet och
svält för de många. Moa kan få oss att
känna njutningen av en varm bulle, en
kopp bönkaffe, en vit duk, en blom-
ma i en kruka. Nödens solidaritet har
hon skildrat, tänk på gubben med rått-
fällorna eller den lilla vandrande juden.

Men kampen för en bättre värld in-
skränkte sig hos Moa inte till den mate-
riella världen. Hon blev aldrig impone-
rad av vare sig pälsar eller bilar. Det
är väl självklart att folk ska ha pälsar
i det här klimatet, ansåg Moa och lan-
serade begreppet folkpäls. Mycket
märkvärdigare var det inte heller med
bilar.

6

harlehens
och liaets

författarinna,

När Moa biirjade skriva - långt in-
nan något blivit publicerat - skrev hon
till Andersen-Nexö och bad honom rå-
da henne. Hon hade läst Pelle Erövra-
ren. Nexö var utomlands och det tog
lång tid innan svaret kom. Svaret fick
hon under en av sina svåraste perioder
av nöd. Han sände henne Ditte Men-
neskebarn och ett långt brev där han
rådde henne att skriva. Han trodde på
henne.

Man kan förstå vad detta betydde
för Moa borta i Sorunda och mellan
Moa och Nexö fanns alldeles speciella
band. När Nexö bodde i Sverige som
flykting under kriget var Moa en be-
römd författarinna och ibland tyckte
hon det var pin livat att uppträda som
primadonna för att reta folk. Men Nexö
lät aldrig lura sig. - Moa har så myc-
ket att ta igen - sa han en gång. - Det
är bara yttre skal, kärnan kommer all-
tid att vara guld.

Gorkij träffade hon på författarkon-
gressen i Moskva 1934 och han stod väl
jämte Nexö henne litterärt närmast.
FIon var otroligt beläst och skaffade så

småningom ett imponerande bibliotek
till torpet.

När Moas första man - pojkarnas
far - tagit livet av sig inte så långt
efter den fruktansvärda förlusten av de

två minsta sönerna skrev E,lin \Wägner

till henne och inbjöd henne till en kurs
på Fogelstad. Hon bodde t. o. m. några
veckor på Tidevarvets redaktion. Hon
fick kontakt med de ledande i Svenska
Kvinnors Vänsterförbund, Ada Nilsson,
Flonorine Hermelin. Elisabeth Tamm.

Hon trivdes och säger själv: "Här
togs nya skikt i min hjärna i bruk."
Men hemlängtan till pojkarna och tor-
pet, ångesten och sömnlösheten låg på
lur. Det var på något sätt inte hennes
värld och hon reste sin väg.

FIon fortsatte dock att medarbeta i
Tidevarvet och många gånger har hon
hållit oförglömliga tal hos SKV.

Hon var med på den första världs-
kongressen i Paris 1949. Denna första
oförglömliga fredskongress där den sto-
re f ranske författaren Aragon själv
skrev resolutionen. Där man för första
gången såg Juliot-Curie, Ilja Ehrenburg,
Paul Eluard, Anna Seghers, Picasso, Paul
Robeson och många andra. 72 länder
var representerade och de företrädde
600 miljoner.

Moa och jag for dit och passerade

det krigshärjade Tyskland under en

oändlig natt f ör att kliva av tåget i
vårljust Paris. Parisvåren och fredsopti-
mismen flöt samman. När vi talade om
dessa sagodagar och det gjorde vi
ofta - rörde det sig lika gärna om för-
trollat träd i Tuilerierna med stora blå
blommor på bara svarta kvistar som
om Paul Robesons sång och Aragon.

Hem flögs vi av Karl-Gerhard, tröt-
ta och lyckliga.

Moa är en av de få författare som
skildrat kärleken mellan föräldrar och
barn. Hennes egen mor återkommer
ständigt i hennes böcker. Varm, duglig,
slagfärdig, oslagbar och osårbar - en

räddande ängel i tusen kritiska situatio-
ner. Hur har Moa inte skildrat födan-
dets vånda och salighet, hur skimrar
inte kärleken till sönerna igenom hennes
böcker. Kanske allra vackrast och mest
gripande i "Döden" som Vi kvinnor
återger i detta nummer.

Den som älskar det mjuka, goda,
unga, oskyddade tvingas också att hata.
Hata allt som står det emot. Och Moa
var stark i sitt hat till förtryck, lögn,
fördomar, översitteri.

Hon var stark i att hata och älska

- men mest i att älska.
Eva Palmaer
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föliande synes

siölvklqrt:

Att friheten inte kan upprätthållas genom atr

halva mänskligheten offras. Ingen frihet, ingen

demokrati kan räddas genom en sådan ödeläg-

gelse.

Att en fortsatt kapprustning med säkerhet

kommer att sluta med katastrof för världen.

Att detta ögonblick i historien, när mänsklig-

hetens framtid balanserar pä en knivsegg, inte

år råtta stunden att. häna och förringa vära mot-

ståndare, hur utmanande vi än anser dem vara.

Att insikten om att vi alla år delar av mänsk-

ligheten, samt en viss ödmjukhet, tjän ar vära in-

tressen bättre än blind tillit till militär styrka.

Besinna att det är mest sannolikt att vi har fel

när vi känner oss som mest självgoda.

Endast de som. aldrig varit närvarande då ett

missbildat barn t'ötts, aldrig hört moderns iämmer,
vågar säga att kärnvapenprotren ban fortsätta,

Albert Schweitzer

Att det inte år nog att "önska fred" ; att' vi

måste förstå de grundläggande orsakerna till vära

stridigheter om strömmen skall kunna vändas.

Och viktigas t. av allt - att vi som lever i dag

bara år de tillfällig a bårarna av en ofattbart lång

utveckling, att inga nationella, inga politiska och

ekonomiska intressen, hur angelägna de än synes

vara, på något sätt råufårdigar risker som kan

göra slut på hela mänsklighetens historia.

Bild ocb text bar hämtats ur Felix Greenes' skrit't

"Let there be a world", wtgiven av Tbe Fulton

Publishing Company, Box 191, Palo Alto, Cali-

t'ornia, USA. Pris ff 1.00.



I

0m fag
u0re rlksda'n

I

I

dogens vörld ör problemet krig-fred en
för oss ollo livsviktig ongelögenhet. Mili-
torismen hor överlevt sig sjöiv och det hor
gäng på gång visot sig, ott militöro mokt-
medel inte löser konflikter, uton boro sko-
por nyo konfliktsituotioner, Dörför möste
vi omprövo vört stöllningstogonde iför-
svorsfrögon.

Jog föreslör, ott Sveriges nuvoronde lör-
svor ersötts med ett ickevåldsförsyor, ott
vörnplikt och civilförsvor utbyts rnot ut-
bildning och tröning i ickevåldsmetoder
och ott militörbudgetens rnedel onvönds
till u-londshjölp.

Eftersom i'örsvorsfrågon inte ör en iso-
lerod företeelse i somhöllet krövs omfot-
tonde förberedelser på mångo områden
för ott detto sko gå ott genomföro. Bl. o,
fordros en öppen debott - sövöl inom som
utom riksdogen - om våro försvors- och
utrikespolitisko målsöttningor. Lik'oså mÖs-
te skolon intensifiero undervisningen om
oktuello somhöllsproblem i och utonför
Sverige, och fostro till internotionolism i

stöllet för notionolism.
Nögot vi kon göro redon idog, ör ott

ovkriminolisero vörnplikts- och civilför-
svorsvögron och skopo ett meningsfullt ol-
ternotiv till vörnplikten istöllet för den
s, k. vopenfrio vörnplikt som finns nu.

Morio Johnson
Stockholm

&

Jcg skulle sötto in ollo krofter pö ott fö
ett effektivore stöd öt de ungo bornfomil-
jerno. Möngo gifter sig nu vid rött tidig
ålder, ollo ör inte ens kloro med sin ut-
bildning och det ör inte mångo som hun-
nit sporo så mycket till det nyo hemmet,
De stotligo bosöttningslånen borde dörför
höjos till 5.000 kronor och somtidigt göros
röntef rio.

Fr'rniljebostodsbidrogen borde ocksö hö-
jos, så ott bornfomiljerno"iinge råd ott
bo i rymligore och modernore lögenheter.

Det tolos sö mycket om ott bornfomil-
jerno möste fö del ov den ollmönno ston-

dordutvecklingen - men det görs så lite.

Jog skulle viljo höjo bornbidrogen till
2.000 kronor om öret. Och det ör son-

nerligen inget överbud. Dörutöver ör det

völ motiverot ott låto ett sörskilt vårdbi-
drog utgö till ollo born under tre år, Det

ör under de ollro försto ören som bornens
vörd kröver den störsto orbetsinsotsen.

Till sist skulle jog viljo ho en logstift-
ning som slog vokt om bornens rött ott
vöxo upp i en bornvönlig miljö.

Gun Duroj,
Bondhogen

Det finns ju i vört somhölle möngo efter-
sotto gruppers intressen och möngo öt-
görder inom och utom londet som vid ett
södont hör tillfölle kommer itonkorno.
Mitt stöd olltsö öt:

Stotligo bestöllningor ov rövoror och in-
dustriello produkter från utvecklingslönder-
no och öven hjölp till industriell uppbygg-
nod och utbildning,

Androde beskottningsformer för folkpen-
sionörer med orbetsinkomster under medel-
inkomst.

Inröttonde ov stotlig ungdomsledorut-
bildning och stotsbidrog till fritidsgårdor
iollo kommuner och stöder.

Stöd åt de ensommo föröldrorno med
ett stotligt bidrog, motsvoronde den reello
bo rn kostnoden.

Stotligo industrier för byggnodsmoteriel,
mero bostods- och byggnodsforskning med
sikte pö fler och böttre bostöder till lögre
priser.

En positiv sotsning med mer pengor och
personol till villkorligt frigivnos inpossning
i somhölle och orbetsliv.

En böttre medicinsk-psykiotrisk vörd ov
olkoholskodode och stöd åt lönkorgoniso-
tioner,

En utvecklod eftervörd öt mentolsjuko
med kontoktmön, bostöder, förebyggonde
behond ling.

En sonering sv lökemedelsindustrin,

lngo-[ill Andersson,
Göteborg



För nörvqrqnde f inns det i vår riksd ag 49 kvinnor. 35 i

förslq. Vi skulle görno se qtt den kvinnligo representotionen

bqrq för iämlikhetens skull ulqn därför ott olltför

nött sinq bönkqr qlltför länge. Vi lror nömligen qtt del

kvinnor, väl skickqde qtt skötq ett riksdogsuppdrqg.

rundfrågq blqnd någro ungq kvinnor och bett dem

ondro kqmmqren och 14 i

ökqde i det här vqlel, inte

mångo "riksdogsgubbor"

i vorie porfi finns mångo

Vår ridning hqr giort en

tslq om vqd de skulle göro

om de vore i riksdq'n.

Konske mest överhöngonde just nu ör
bristen pö bostöder' Den tröffor hördost
de ungo. Vöntetiden i kön ör i dog över

tio år för ensomstöende.

Plonmössig lokoliseingspolitik och ökot
bostodsbyggonde ör två medel som mon

kon kommo öt bristen med.

Nödsituotionen hor skopot en- extrem

"producenternos morknod" vors skodever-
kon möste dömpos ov vör folkvoldo re-
presentotion. Tocksomheten boro ott fö
någonstons ott bo ör så stor hos mönni-
skorno ott de nogo oktor sig för ott ut-
mono ödet genom förmötno önskemö1.

De som vontrivs med hyreshusens isole-
ring ov mönniskorno "Envor sin egen lillo
betongkub", för oldrig veto ott det finns
ondro möjlig6eter. Hus med service, tvött,
stödning, mot, borndoghem' Men de byggs
inte numero. För studenterno byggs stu-

denthus, men "vonligo" ungo får vönto
i tio ör på ott få bostod"

Som riksdogsledomot skulle jog dörför
orbeto för decentrolisering ov industri och

odministrotion, mer bostodsbyggonde
somhöllsinriktod och med utrymme för ex-
periment och voriotioner, större bostods'
subventioner för ott göro en rimlig bostods-
stondord tillgön9lig för ollo.

Aso Hollström,
Stockohlm

Sialvklort skulle Norrbottensfrå9orno få

stort utrymme i "mitt volprogrom". Arbetq

öt kvinnor och ungdom skulle uton tvekon

bli huvudfrågon för mig' Jog bor ju i en

del ov londet dör böde kvinnor och ung-

dom formligen ropor efter orbete, men dör

det för nörvoronde knoppost finns södont

ott fö. De yngsto flyttor söderut medon de

gifto kvinnorno ov noturligo sjöl möste bo

kvor. Den doldo orbetslösheten blond

kvinnorno höller fomilernos stondord nere

på en nivö som ligger betydligt lögre ön

vod som ör follet i ondro delor ov lon-

det

Jog skulle föreslå en utbyggnod ov de

stotligo industrierno i Norrbotten' Det skul'

le ge orbete öt möngo som nu boro kon

"önsko" sig orbete.

Vidore: ott redon nösto örs riksdog be-

slutode om en höjning ov bornbidroget

till ötminstone 1,200 kronor, fortsott stöd

åt kulturorbetorno och större onströng-

ningor från Sveriges sido ott åstodkommq

ollmön och totol ovrustning,

Morgot Doimor,
Kiruno

J:g skulle medverko till ott skolmognods-
problemen och speciolundervisningen ög-
nodes större uppmörksomhet, likoså för-
skoleverksomheten. Den sistnömndo borde
utökos och omfotto öven mindre born.
Jömfört med möngo europeisko lönder lig-
ger Sverige efter med lekskolor och dog-
hem. Och vi vet ju nu hur mYcket den

kollektivo leken och den sociolo onposs-
ningen betyder för bornen nör de börjor
skolon, Mångo ov de born som vorit en-
sommo, uton syskon, lekt för lite före sko'
lon, hor inte söllon motorisko svörigheter,
ör blygo och försogdo, modersbundno
eller reogeror rokt motsott bråkigo,
okoncentrerode, nör de börjor skolon.

Arbetssituotiorren i skolorno lömnor öt-
skilligt ott önsko både för lörqre och

elever. Jog tönker på lörorbristen' Den

liksom de storo klosserno inverkor på såvöl

orbetsro som disciplin.
Konske kunde vi "byggo bort" en del

ov lörorbristen. Det hopplöso bostodskö-
ondet ör upphov till mångo problem böde
inom och utom skolon.

Konske skulle jog ocksö slö ett slog för
lörorutbildningen. Behovet ov speciolise'
ring ökor öven dör genom somhöllets
snobbs föröndring. Vi får se till ott löror'
nq fÖr möjlighet ott fortbildo sig.

Greto [iliedohl,
!und
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Stockholms born- och ungdomsteoter hor vid det hqr loget

tio år på nqcken. Dess verksomhet ör måhöndo inte så könd som mon

kunde önsko med hönsyn till dess storq betydelse för ott tidigt

utvecklo bornens kult'urellq intressen och frömio en sund könslomössig

utveckling.

Vår medorbetore, Birgit Öhrn, som sedon ett år tillboko orbetqr

som teoterledore vid bqrn- och ungdomsteotern beröttor hör om dess

må ngskiftonde verksomhet.

Om barnteater kan man ha skiftande
föreställningar. Somliga tänker på pryd-
liga examensbarn i kräppapper som sött
eller buttert rabblar blomsterverser,
andra har pinsamma minnen av gro-
teskt utklädda och sminkade ungar som
reoroducerar vuxen buskishumor i sket-

cher och högtravande teaterstycken.
Det finns också barnteater som verkar
"naturligare", tillrättalagd som den of-
tast d.r för vuxna åskådare, dår det
"charmigt barnsliga" utnyttjas och ex-
poneras långt utanför de medverkande
barnens medvetenhet.

När en pojke eller flicka skrivs in
vid Stockholms stads barn- ocb ung-
domsteater, har han eller hon ofta nog
en smärre barlast av ambitioner arr
åstadkomma någonting i stil med dessa
företeelser. Här och var möter man ry-
värr också starka föräldraaspirationer i

T om Sawyer har ta-
gits på bar gärning aa
tant Pollv. Medlem-
mar vid Högdalens
teater i Dan Lipschiitz
dramatisering.



den riktningen. Naturligtvis blir barncts
första termin fylld av överraskningar:
inga läxor att rabbla, inga mönster atr
kopiera, ingen "lärare" som dömer om
man gör rätt eller fel. Däremot en
grupp jämnåriga som en gång i veckan
samlas med sin ledare för att bearbeta
egna, vardagliga erfarenheter och un-
der improviserande former skapar sin
egen dram'atik, eller s'om ur älskadc klas-
s,ike,r eller senaste TV-programmet tar
ur ro,l'ler och situationcr för pcrsonlig
upp'levelse eller som i da,ns, måleri cllcr
dockteater skildrar fan'tastiska äventvr.
cller... Altemativcn är många, var-ia-
tionerna rika i den speciella verksam-
het som Stockholms stad tills vidare är
ensam om i landet, och som för när-
varande är innc i ett intensivt utveck-
lingsskede.

"Vår Teater", som den i informella
sammanhang heter, sorterar under bar-
navårdsnämndens fritidsavdelning. Ru-
briken heter "förebyggande verksam-
het" och sammanfattar alltså en rad åt-
gärder och institutioner såsom ung-
domsgårdar, föreningsbyrå, upplysnings-
tjänst, fältverksamhet, filmotek etc.
Barn- och ungdomsteatern vänder sig
till åldrarna 7-20 år, och erbjuder för
en medlemsavgift pä 2:50 i terminen en
rikt differentierad verksamhet vid nio
scener, spridda över stadens ytterom-
råden.

Teaterkonsulenten Dan Lipschiitz,
som efter fem arbets- och studieår i
USA tog över 196L efter pensionerade
pionjären Elsa Olenius, fär ofta visa
upp de tip-toprustade Farsta- och Brom-
mateatrarna för imponerande ut- och
inlänningar och redogöra för verksam-
hetens mål och medel.

- Vilka barn kommer till teatern,
och vad betyder teatern för dem?

Det finns nog ingen gemensam

nämnare för Vår Teaters medlemmar,
annat än möjligen nyfikenhet på vad
det handlar om. Det direkta intresser
av att få se och spela teater växer fram
under de första terminerna och bland
dem som stannar kvar långt upp i ål-
dersklasserna kan man gissningsvis spå-
ra också andra motiv, även om vi ing-
enting vet bestämt härom. Men kanske
kornmer en del ungdomar till tearern
som känncr sig "utanför" i sin vanliga
omgivning, t. ex. ifråga om inrressen
cller i förmågan att anpassa sig i var-
dagskollektivet på grund av känslighet,
blyghet eller hämningar i något avsc-
ende.

- Vad sedan teatern blir för varie
enskild deltagare beror naturligtvis på
många faktorer: vad han eller hon ön-
skar och gör av arbetet i gruppen, hur
denna är inriktad och varr dess ledare
syftar.

Många av deltagarna renodlar natur-
ligtvis ett uttalat teaterintresse och har
givetvis alla tillgängliga resurser till ffr-
fogande. På repertoaren finns flera
"långkörare" med många gästspel på
systerscenerna. Publiken år ju också
stor (ca 50.000 åskådare per år) och ge-
nom samtidigt grupparbete mycket
skärpt.

- Föreställningen är dock långtifrån
alltid det väsentligaste, betonar Dan
Lipschi.itz. För många av barnen
och i samma grad ungdomarna - är
det avspända grupparbetet med impro-
visationer kring en känsla, en sinnes-
förnimmelse, ett fantasieggande föremå1,
en historisk situation etc. ett underbart
medel att utveckla personligheten, art
träna lyhördheten för falskspel och lå-
nade beteenden och att vidga förståel-
sen fiir sig själv och andra. Den röda
tråden och bärande id6n för Vår Teater
är skapandet, barnens och ungdomar-

Högdalens t'ilmgrupp i arbete.

nas skapande arbete i gruppen, på sce-
nen, med dräktskissande eller sömnad, i
teaterverkstaden eller andra verksam-
hetsformer som respektive teatrar kan
erbjuda.

Ett besök på någon av tearrarna visar
övertygande vilken aktivitet och enga-
gemang uppgifterna i de skiftande ar-
betsgrupperna förmår utlösa. Utomstå-
ende besökare frapperas också av den
öppna och förtroendefulla umgänges-
ton som råder mellan gruppmedlemmar
och ledare. Disciplinproblem förekom-
mer, men mycket sällan: verksamheten
är ju frivillig och förresten, säger
mcdlcmrnarnai "Det är ju aår teater!"

I Stockholm har barn och ungdomar
haft denna högt skattade tillgång i snart
tio är. När följer andra kommuner i
spåren?

N är barn spelar f ö,
barn uppstår en t'on-
tastisk kontaht. Iden-
tit'ikationen är f ull-
ständig. Jag är med!



har ledarskribenterna
slutat tänka?

Om man vore elak skulle man besvara
ovanstående spörsmål med att säga att man
inte gärna kan sluta med något man aldrig
har [jort. När man nämligen studerar de
svenska tidningarnas behandling av händel-
serna i Tonkinbukten utanför Nord-Viet-
nam börjar man på allvar gripas av tvivel
på de svenska ledJrskribenternas (och andra
s. k. utrikespolitiska hedömares) kompetens.
Först släppte de amerikanska nyhetsbyrå-
erna ut rneddelandet onr att ett amerikanskt
krigsfartyg angripits av nordvietnanresiska
torpedbåtär. Detia var ju ett utomordent-
ligt tillfälle för USA:s president at visa

Goldwater och andra stronga gossar att

Johnson minsann inte la fingrarna emellan
när det gällde kommunisterna. Han beord-
rade omedelbart repressalieåtgärder och

amerikanska flygplan gav sig ut på räder
mot nordvietnamesiska byar och städer som
ju alltid kallas "strategiska måI" av angri-
paren.

Utan att darra på manschetterna och
utan minsta antydan till tvivel på uppgif-
terna förmecllar så de svenska tidningsmän-
nen - med få unclantag - dessa uppgif-
ter. Lilla Nord-Vietnam skickar ut två
torpedbåtar som angriper sjunde amerikan-
ska flottan ! Det var ju verkligen en god-
bit. När det sedan visar sig att det i stället
varit nordvietnameserna som försvarat sig

mot angrepp från sydvietnamesiska fartyg
och att därvid det amerikanska krigsfar-

tyget, som snokat omkring i närheten, in-
u"iklrtr i striden blir reakiionen intressant.
Stockholms-Tidningen och Aftonbladet blir
plötsligt ångerfulla. ST talar - tydligen nå-
eot uppskakad inför upptäckten - om att
i-"n'inte heller kan 

-lita på amerikanska
nyhetsbyråer". För de kommunistiska kan
man föistås aldrig sätta sin tilltro till. Det
begär man nu inte heller av tidningar som

AII och ST men man tycker det borde vara

rimligt att dessa tidningars skribenter gran*

skar allt källmaterial ien så pass allvarlig
sak och sedan om möjligt försöker bilda sig

en egen uppfattning om händelseutveck-
lingen. +

Nu har det i och för sig inte någon be-

tydelse vem som böriade skiuta i Tonkin-
bukten. Det vitala i hela Vietnam-frågan
är: Vad gör USA i SYd-Vietnam?
Med vilken rätt för man in vapen och sol-

dater i detta land som sannolikt för länge

sedan haft fred om inte denna stormakt
blandat sig i dess angelägenheter? De sven-

ska journalisterna och redaktörerna är så

förblindade av den amerikanska propagan-
dan att de inte reagerar mot detta det mest

uppenbara brottet. Hur skall man då kun-
na begära att de skall kunna bedöma en-

staka händelser. Och Vietnam År ju så

asiatiskt, så långt borta . . .

TV:s orakel i Asien-frågor Per-Olof
Karlsson - som annars tycks vara en san-

sad människa - skriver i nr 29130 av Vi

om "guerillans häriningar i byarna" och
han hir helt gått på myten om de s. k. stra-
teeiska byarnä som "utan tvekan är en för-
dei fOr befolkningen" enligt hans uppfatt-
ning. Har man så anammat de amerikanska
proiagandafraserna förvånar man sig inte
b".i ätt han tycker att "svårigheterna att
tränga under ytan när man försöker son-
dera- stämningarna är avsevärda". Ja, na-
turligtvis. Om Per-Olof Karlsson eller nå-
gon annan korrespondent från väster [ar
ut till en vietnamesisk bondby i en ameri-
hansk helikopter, omgiven av amerikanska
"rådgivare" och soldater från den sydviet-
namesiska arm6n är det naturligtvis svårt
att tränga under ytan och sondera. Ingen

vietnamesisk bonde ställer sig naturligtvis
framför dem och säger: "Ja' vi stöder viet-
cong så ni kan dra åt skogen." Det skulle
ju betyda döden för honom. Ja. Han säger

inte ens att han är neutral för då blir han

genast misstänkt. Han säger att han är mot-
ståndare till folkarmdn. Då klarar han sig

och kan fortsätta att arbeta på sitt risfält.
N"i, de svenska korrespondenterna är

inga djupdykare. Vi minns hur det var i
Afteriet.-Det var först sedan det blev allde-

les uppenbart att fransmännnen skulle för-
lora iom svenska journalister uppsökte "re-
bellerna" eller "terroristerna" eller vad man

nu tidigare hade kallat befrielsefronten'
Lär man sig aldrig något?

Gunnel Granlid

kuinnans roll i föruäruslivet
diskuterad uid årets ö-uecka

För 7:e året i fölid genomfördes Oster-

sjöveckans kvinnokonferens i Köhlungsborn

i Tyska Demokratiska Republiken. Från

Sverige deltog 25 kvinnor från olika delar

av vårt land. Desutom deltog kvinnor från
länderna kring Ostersjön samt Norge och

Island.
Denna konferens' djupa mening är att

skapa ökad förståelse mellan folken för
fred och framåtskridande.

Konferensen som pågick i två dagar upp-
delades första dagen i fyra arbetsgrupper,

vilka behandlade frågor om: freden, kvin-
nans roll i förvärvslivet, kvinnans roll i
hemmet och barnens fostran och skol- och

utbildningsfrågor. Andra dagen samlades

alla till ett gemensamt forum, där erfaren-

heterna av gruppdiskussionerna redovisa-

des. Konferensdagarna kompletterades med
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besök på industrier, varv, koop. företag,

skolor och jordbruk allt efter vars och ens

intressen.

Vi var de tyska kvinnornas gäster i sam-

manlagt 10 dagar - dagar fyllda med ar-

bete, men också med glädje och känsla av

samhörighet genom de frågor och problem

vi har gemensamt.

En fråga av vikt för de tyska kvinnorna
var, att deras stat skulle bli erkänd i hela

världen. Vi blev också övertygade om att
mycket skulle vara vunnet om så blev fal-
let. Förutsättningen för att misstänksamhet

och oförståelse mellan folk och stater elimi-

neras är ju att normala relationer upprättas.

den sven-I denna anda skickade också

ska delegationen ett brev till regermgen.

B.Jo.

Uny läkare från Rostock: bon vann allas
biaitan när bon enleelt ocb rättlramt berät-
tade om sin studietid, som trots att sambäl-
let jämnat aägen ändå varit leantad azs aissa

froblem - lramst i t'orm ars gamla t'Ardo-
mar bland anf öraanter. Arbetarfamiljen,vars
barn nu har alla möiligheter att studera, har
olta ingen egen studietradition, ocb ba-ra det
lean skipa ploblem ,för en ung människa som
studerar,

#r



glatt och gemytligt möte

Under det sovietisko

stotsbesöket i somros

hode Evo Pqlmoer och

Andreo Andreen till-
fölle ott i egenskop ov
styrefsefedomöter i

Förbundet Sverige-
Sovietunionen, som-

montröffo med minis-

terpresidenten Chrus-

tlov och hons moko

N inq.

TDR:s kuinnor på kongress

"ui fostrar våra barn i fredlig anda"
I slutet av juni höll Tysklands De-

mokratiska Kvinnoförbund kongress i
Berlin under devisen "Vår republik
behöver alla kvinnor alla kuinnor
behöver vår republik".

Kongressen hade samlat 1.200 kvin-
nor med gäster från 39 länder. Av de
tyska delegatern a var hälften av dessa
icke anslutna till kvinnoförbundet, men
deltog i kongressen på uppdrag av sina
kolleger från c,lika verksamhetsfält.

Huvudfrågorna på kongressen var:
hur bevara freden; kvinnornas utbild-
ning, kvalificering och följdriktigt
vad som kunde göras för art underlätia
för kvinnorna atr i större utsträckning
delta i produktionen.

Många av kvinnorna hade upplevt
det andra världskrigets fasor c,ch deras
beslutsamher att bevara freden var inte
att ta miste på. Vi fostrar våra barn i
en fredlig anda och glömmer inte art
tala om Tysklands skuld till två världs-
krig. Därför vill vi att de skyldiga till
det andra världskriget skall dömas. Det-
ta borde vara självklart i dag, 25 är ef-
ter krigsutbrottet, men ännu finns de
på ledande poster i Västtyskland och
smider revanschistiska planer. Det är en
fara för freden.

De flesta inläggen i fredsfrågor be-

rörde också erkännander av Tyska De-
mokratiska Republiken. Vi existerar ju
och vi vill ha den samhällsordninsen vi
skapat, vi tror på att den främ jir fre-
den. Vi vill också leva fredligt med vå-
ra grannar och ha respekt för dem,
men vi har rätt att också kräva respekt
för oss. Vi kvinnor har uppnått så
mycket, som vi tidigare inte haft. Vi
har lika lön som männen for lika arbe-
te. . . och därmed kom också den and-
ra frågan in i bilden - frågan om kvin-
nans utbildning och kvalificering.

Lika lön för lika arbete är en god
plattform att stå på, men vad hjälper
det om man inte samtidigt vågar sig
på de yrken, som av tradition förbe-
hållits männen och som ger bättre 1ö-
ner. Tekniken underlättar för kvin-
norna att göra detta liksom det faktum
atc alla vägar är öppna till vidareutbild-
ning. På varje område behövs arbets-
kraft och kvalificerad sådan.

Kvinnorna måste vara delaktiga i led-
ningen av samhället och fler kvinnor
dras också med i det offentliga livet.

De tyska kvinnorna har nu 27 pro-
cent av platserna i morsvarigheten till
vår riksdag och 31. procenr i de för-
samlingar som närmast motsvarar våra
landsting. Tre kvinnor sitter i regering-

en och en av dem är vice ordförande
i ministerrådet. Vidare är över en tred-
jedel chefer i skoldepartemenren och
över 30 procent av domarna och en
femtedel av åklagarna är kvinnor. Ett
annat exempel: 48,5 procent av den
äldre arbetskraften, som i s. k. folk-
högskolor skaffar sig en högre utbild-
ning är kvinnor.

Det var mycket intressant atr följa
debattinläggen. Problemen var likarta-
de cle vi har här hemma. Der behövdes
fler daghem, hemarbetet måste rario-
naliseras och mer förståelse inom fa-
miljen för kvinnans rätt att ha förvärvs-
arbete måste skapas. Applådåskor rev
en kvinna ned, som med att citera ert
gammalt ordstäv, svarade på en fräga
någon ställt "om man änåå inre fö;-
summade rnännen", ordspråket säger att
mannen är familjens överhuvud, men
tillade hon: kvinnan är kronan och kro-
nan pryder huvudet och min man vet
redan hur angenämnt det är att bli
krönt. NåväI, med slagfärdighet löser
man inge problem, men av inläggen atr
döma, visste de tyska kvinnornå väl de
ydgar, som leder tili deras frigörelse
från gamla fördomar, som jag troi varit
mer utbredda än hos oss.

Birgit Johansson

I]



En klar aprildag kom döden till mig.
Han var så fruktansvärd att jag svik-
tade. Förståndet vägrade se honom.
Ogonen svartnade i hat mot den osyn-
lige. Den svarta, osynliga döden, livets
starkaste makt.

För en timme tillbaka hade de suttit
i köket och pratat, medan de ätit sin

middag. Det vårades ute. De hade sina

små land, små, små rutor på en halvme-
ter i kvadrat. Men på nordsidan åt sjön

låg isen ännu stark. På sydsidan låg den
som poröst mos. Det stundade till påsk.

En bykgryta under bar himmel stod och

rykte. Tvättbaljor väntade på mig. Jag
skyndade ifrån dem, ned till mitt arbe-
re, och jag hörde dem pladdra i täppan.

Det hade varit tyst länge. Jag bör-
jade undr a. Iag gick upp, ingen var där

uppe. De äldsta bröderna var ett ären-

de, Jag såg på klockan. Två timmar ha-

de gått sen jag var upPe sist. Jag gick ut
igen, såg mig omkring åt alla håll.

En gumma kommer på källstigen.

Jag gick emot henne med en kväljan-
de känsla. Hon såg så underlig ut. Hon
följde med upp, sjönk ned på ett trapp-
steg.

- Kära flicka! Stackars flicka! jäm-

rade hon, och tl'rarna rann På de

skrynkliga kinderna. Hon var den enda

kvar av de gamla i byn, som varit med
om start i torpet.

- Vad är det, vad . . .

- I sjön! De ligger i sjö . . .

Jag hörde inte mer. Jag rusade ner
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till sjön, i^g sprang genom buskagen,
kjolen revs upp, ärmarna slets upp.

Jag kom ner till strand, där var det
folk. Jag såg utåt isen.

Ett par män hade dragit en båt ut
över isen, höll på med en båtshake. Två
svarta hål gapade i isen. Två svarta
hål -

Jag sade ingenting. Stirrade i vanvett.
Ville inte tro.

Någon fick se mig. Folk kom emot
mig.

Ar de döda, år de drunknade?
hörde jag mig skrika.

Ingen svarade mig.
En gammal patron talade till mig, jag

hörde inte. Jag rusade hem igen, de

måste vara därhemma, de måste - mås-

te--
Hemma var tomt. Ode! Korpberget

låg i skugga. Skugga! Allt var skugga.

Det skymde bIått, svartblått vart i^g
så9.

Folk talar någonstans -De kom med dem. På i hast gjorda
bårar. De lämnade dem hos mig. På gol-
vet i kammaren låg de båda döda. De
yngsta sönerna, Ätta, tio år. Den yng'
ste född 1.976, den andre 191,4 - dä ar-
mdn började vandra i skymningen över
Korpberget. Båda krigsbarn. Den yngste
hade fötts utan att jag hade en männi-
ska till hjälp. Han hade kommit så oför-
tänkt till jorden.

Jag älskade honom så oerhört. Kan-
ske mest för vi varit ensamma, han och

jag, om resan till jorden. Och allt jag sli-
tit. Här låg de. Röda rosor på kinderna.

De kunde inte vara doda. De hade
ju rosor under de slutna ögonen. De
sov. Gick allt folket? Nej, ett par stod
kvar på gården. Ett par, vad ville de

här? Måtte de inte tala till mig. Då skul-
le 1ag börja skrika. Då skulle någon föra
iväg mig. Nej, jag måste vara försiktig.
Se först om de var döda. Var de döda,
så måste jag dö. De skulle inte gå en-
samma ned i jorden på kyrkogården i
Sorunda.

Deras far kom hem.

- Du skulle ha sett efter dem, du
har inget annat att göra, sa han. Nästa
dag gav han sig iväg, men kom igen till
begravningen.

Jag var nog vansinnig i ett Par veckor
utan att någon såg det.

Jag vägrade att klä mig i svart på

begravningen. Mor envisades inte.
Mor visste allt om fattigbegravningar.
Hon hade en gång varit på begrav-

ning i Ulrika.
Hon hade lagt granris över hela gol-

vet i "finkammaren", som vi kallade
det enda snygga rum vi hade. Blommor
överallt i rummet, två kors av granris
och blommor utanför trappan. Folk
kom med blommor. Jag vet inte vilka
de var.

Jag fick vita, vackra kistor av sock-
nen. - Kistor måste du skaffa, sa mor.

Jag visste att de inte var doda. Kis-
torna skulle inte behövas. Jtg visste



det. Jag satt där inne hos dem hela nät-
terna.

Jag mindes att det fanns damm under
soffan i likrummet. Mor hade inte hun-
nit skura, hon hade lagt granris över
alltihop.

- Vi gör rent sedan, sa hon. - Se-
dan. - Sedan.

Vetskapen om det där dammet plå-
gade mig.

Jag tänkte många gånger ta bort gran-
riset och torka under soffan. men kun-
de inte. Jag måste sitta bredvid de döda,
rödblommiga pojkarna varje ledig stund.
Vakta på om de slog upp ögonen. Rosi-
ga i döden. Det hade jag aldrig vetat.
Att döden är rosig. Jag arbetade hela
dagarna. Talade till folk som kom. Skaf-
fade pengar av fattigvårdsordföranden.
Kistor! Fina kistor, sa jag till om. Vita
kistor.

- la, jag skulle få fina kistor. Han
gick med på allt. Kistorna kördes hit
ned. Bårhus fanns inte då i socknen.
Ingen har ännu, inte ens sen jag bör-
jade skatta för femtusen om året, ford-
rat betalning eller sänt räkning på mig
för kistorna.

Kanske år det darfc;r jag bor kvar
här i socknen. Efter allt som skett bor-
de jag ha flytt för länge sen. Men gra-
var binder, sorgen binder. Liksom ung-
domens vårminnen.

I flera dagar åt jag inte. Jag drack
brännvin ibland. I smyg.

- Kära barn, akta dig, du tål ingen-
ting av det starka, sa mor och grät.
Hon kände, att jag luktade brännvin.
Jag, som aldrig i mitt liv druckit bränn-
vin.

Trots allt brännvin jag sett drickas,
eller kanske just för det.

Jag satt där vid liken om nätterna,
då barnen somnat. Deras far kom hem,
grät litet. Brännvin skaffade han sig.
För att döva sorgen, sa folk. Men mor
mumlade något, som inte kunde upp-
fattas, då han smög med sin butelj. Jag
smög också med en butelj.

En kniv satt i min strupe. Jag kunde
inte svälja annat än vatten, knappast
det. Brännvin gick lättare. Några drop-
par. Ett halvt glas i timmen.

Jag satt i de ljusa vårnätterna inne
i kammaren med granris och blommor
och ljus. Folk hade tänt ljus. Det skul-
le brinna ljus om narten för de döda,
sa man. Jag såg ibland den yngste dö-
de le.

Jag såg gropen i kinden djupna. Han
med det ljusa håret, gropen i kinden.
Gropen i kinden var det första j^g
såg den marsnatt han föddes, och jag
i ensamhet och ångest måste resa mig
för att vända honom. Människan föds
ju med ansiktet mot jorden.

Varför skulle jag föda? Varför födde
mödrarna?

, Då, när han föddes, hade jag tänkt på
dem ute på slagfälten. De fick ju lida
värre ån jag, ensamma, utan hjälp. De

flesta kvinnor av min sort har ingen
annan tröst än att tänka på dem som
utstår värre än de själva. Men nu! J"g
fick plötsligt lugn för någon minut.
Kniven i strupen sargade inte, för ett
ögonblick. Nu behövde jag inte tänka
mer på mödrarna i krigsländerna. Jag
hade drabbats som de. Värre än de!

Meningslösare - Döden som besökt
mig kom utan fanor och spel.

Yarje natt satt jag hos dem. På upp-
ståndelsens dag begravdes de.

När vi kom åter från begravningen,
var rummet tomt. Granriset borta, gol-
vet skurat. t

De var döda. I evigheters evighet.
De fick gå ensamma in i evigheten, jag
gick kvar i vår och sol. Det kunde jag
inte, jag kunde inte!

Äntligen kom tårarna. Antlig
Yarje dag såg jag dem komma på sti-

gen uppe vid "stora sten".
Länge, länge varje dag. Länge, länge

dröjde det innan jag åter brydde mig
om någon som kom och sökte råd och
hjälp.
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Moa Marti,nsson

Jag bor på en sockengräns. De allra
fattigaste i båda socknarna hade vant
sig komma hit och rådfråga mig. Som
inte visste stort mer än de, var lika
arm, men hade mer mod. De allra fat-
tigaste hade sänt blommor. Skolbarnen
hade lagt ihop till kransar. E n gods-
ägarfru sände en krans. Någon hade

"*gt att det var ett rättvist straff åt
bolsjeviken. Gud hade straffat. Jag ha-
tade denne någon. Jag hatade. Jag viss-
te inte vad hat var, förrän jag fick veta
detta.

"Det var rätt åt bolsjeviken." Men
det var en stackars okunnig människa
med ärvd jord och rå gudsfruktan. Ef-
ter en tid försto d l^g, att d e n var ing-
enting att hata. Han och hans menings-
f ränder hade hjälpt mig. Alla hade
hjälpt mig. Aven de som kallsinnigt
ljög och skvallrade om mig på kafferep
och kalas, de hade hjälpt mig, även de,
i sin ondska. Jag hatade dem, hett, in-
tensivt. Mitt förstånd hade räddats, min
sorg hade skjutits undan för hat. När
sorgen kom igen, var den mildare, lug-
nare. Kanske dock, att vänlighet från

oväntat och omöjligt håll skulle mild-
rat den bitterhet, som för alltid rog en
plats i sinnet. Pingstvännerna hade legat
på knä, hela församlingen, i ett litet
torp och bett Gud hjälpa en olycklig
människa. Pingstvännerna var på den ti-
den också bolsjeviker, de fick inte hål-
la möten vare sig i missionshus eller
församlingshem. De fick liksom steter-
na hålla till i förfallna torp.

Min sorg den gången var det renaste
och djupaste en människa kan uppleva.
En sådan sorg för inte till självmord.
Inte till hat.

Ofta senare, då jag varit i farten, va-
rit dödsjuk, sett döden nära mig, har
jag sett de två i kammaren. Och lugnet
har kommit. Inte skall )ag vara rädd
för döden, de har ju gått före. Där de
gått kan j^S gä.Jag visste nu, att även
krigsmödrarn^, alla som mist barn och
kära, de skulle åter leva upp. Att sörja
en död är en ren sorg. De närmaste åren
efter kriget gick säkert tankarna hos
världens mödrar tillbaka till kriget, då
någon av de kära gick bort i döden.
Och tårar kom som förlossade. Att sör-
ja en levande är att hata.

Mitt hår blev lite grått vid tinning-
arna på en vecka.

- Jag var rädd, sa mor, då hon stod
färdig atr ge sig av till sin statgård och
sin herrgårdslagård. Jag var rädd att du
skulle gå sta och göra av med dig. Men
nu ser jag atr jag inte behöver frukta
det. Men förståndet - Ja, jag har va-
rit rädd, sa mor och gick till sitt.

Men tomheten! Rösterna! De små
gestalterna, j^S såg dem nästan varje
dag komma på stigen!

Jag glömde länge de barn jag hade
kvar.

Döden är grym, obeveklig. Ofta för-
bannade jag döden.

Kriget är döden. Krigets halva me-
ning är döden.

Men döden är rovgirig i fred som
krig.

Jag hade alltid haft krig. Och nu ha-
de mitt krig slutat med döden. Många
miljoner har alltid krig mot nöd och
död varje dag. Det är därför de kan här-
da ut, då det maskinella kriget kommer.
Jordens anonyma massor är vana vid
krig och lidanden, det kommer inte
över dem så oförberett som över de

andra. Som skroderar väldeliga, då
krigshärdarna tornar upp sig vid hori-
sonten.

Ännu i ljusa vårnätter kan jag sitta
i rummet och se ljusen, granriset, de
två rosiga pojkarna på bår.

I ljusa vårnätter låg våren på bår i
mitt torp.

Den kom aldrig igen. Aldrig. Aldrig
så som innan döden slagit skuggan över
mig.

Ofta ser jag två svarta hål i solgnist-
rande vårisar.

Ofta, även då j^S ror över sjön i

ljum sommar.
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* sku-nytt * skv-nytt * skv-nytt * skv-nytt * sku-nytt *
Ett av de många minnesvärda inslagen

på vår jubileumskongress var när Stina
Skantze meddelade att e n fond instiftats
som skall bära Andrea Andreens namn och
möjliggöra att ett av Andreas varmaste
önskemål ska kunna förverkligas: att vårt
förbund i fortsättningen litet oftare skall
kunna utnyttia tryckfriheten för att sprida
upplysning i frågor som ligger förbundet
om hjärtat. Under senare år har ju de eko-
nomiska resurserna mer och mer måst in-
riktas på att klara tidningen Vi Kvinnor
och det har varit en kännbar brist för för-
bundet att inte ha möjlighet att utge-an-
nat tryckt material.

Grundplåten till fonden överlämnades
vid kongressen. Det var 5.366 kronor, som
avdelningarna samlat ihop på knappa två
månader - heder åt dem! Trots sommaren
har den redan vuxit med ytterligare några
hundralappar, det lovar gott. Som vi ser

av redovisningen här bredvid är det stor-
artade insatser en del avdelningar gjort och
även enskilda har bidragit med vackra
belopp.

Det har varit ont om spaltutrymmet i
vår tidning, därför har redovisningen över
sparbössegiven fått stå över. Den förra 1e-
dovisningen var införd i nr 2 och slutade
på 2.908: 65. Här kommer nu bidragen un-
der vårmånaderna och den aktuella summan
är nu 5.327247.

Den 27 mai fick vi från KDV ett brev
med bön om hjälp till en ung portugisisk
kvinna, Ivone Dias Lourenco' som
sedan 7 fu hällits i fängsligt förvar av s. k.
säkerhetsskäI. Hon skulle nu få komma ut,
men måste betala I.OOO dollars för att bli
frisläppt! Vi vädjade till våra avdelningar
om hj:ilp - och på några korta veckor
kom def in 7.963 lironor! I ett brev från
KDV ber man oss framföra till alla bi-
dragsgivare det portugisiska kvinnoförbun-
dets tack samtidigt som man meddelar att
Ivone nu är fri, men att åtskilliga andra,
däribland flera mödrar till små barn, sitter
innespärrade och behöver vårt moraliska
och lkonomiska stöd" Glöm därför inte
bort vår solidaritetsfond!.

Andrea Andreens fond
Ambjörby
A,uesta
BjwrsLätt, Gbg
Boriänge
Borås
Bromma, Sthlm
Båtshärsnäs ....
CentraLa, Gbc,
Eskilstuna
Fyrklövern, Sthlm
Frånö
Hwddinge-Stwvsta
Hwskaarna
H ället'ors
Hälsingborg . . .

I nnerstaden, Stblnt-
Karlstad
Kirwna
Kosbwllskwlle
Kaiberg, GbS
Kålltorp, Gbg
Ljwsdal
Lwteå ::.:...
Malmberget . . .

Malmö
Majorna, GbS
fulunksund-Pitcå
Mölnclal

500: -100: -255: -76: -25: -54: -101:-
235: -150: -44: -83:50
25: -30: -102:50
50: -309: 50

100: -200: -114: -285: -205:75
25: -407: 50

111:-
298: -110: -20: -4l: -12: -50: -'7n.

3.1: -20: -B6: -100: -200: -25: -100: -15: --
20: -10: -42: -177: -tv. 

-56:50
15: -50: -50: -106:05

100: -75:-
'tnn.

Enskilda
Signe I redholm, Sthlm 20: -Kirla Gustat'sson, Lenbovdd .... 5:-
Karin Harpen, Gbg 100: -Anna Lwndgren, Sthlm 100: -Elisabetb Öije, D jursholm 10: -

Summa kronor 5 '915: 30

"Sparbössegiven"
'Iransport 2.908: 65

Nyliden-Slagnäs 22: -Luteå ......:..:.....:.: eI:08
Båtskärsnäs ... 124:40
Seskarö 100: -Koslewllskulle 7 3: 13

Kalix 27: -Kiruna 226:69
Mwnleswnd-Piteå 62: *
Ljusdal 90: -Bollnäs 5o: -vetlanda 5o: *
Hushrtarna 75:-
Västerås 44: -HaLlstabammar 50: -Lidböping 42: -Sköacle 50: -IJorås 66: -Borlängc 75: -Karlstad 25: *
Norrböpin ... 65:20
Kålltorp, Gbs 125: -lnnerstaden, 

"Sthlm 
200: -Bromma, Sthlm 159 : 23

Årsta, Sthlm 150:18
F yrlelövern, Stblm 10 1 : *
Södertälje 97: 60

IJppsala 175:25

Swmma kronor 5.327 : 41

PARFYM
SOM TILLTALAR VARJE KVINNA

Nvinkommen rysk parfym och eau de

.oion,l" från kr'6: sÖ tiil 30: - (Sändes
även mot postförskott)

PRESENTAFFÄREN
Kungsgatan 84 - Stockholm K

Tel. 5474 90

M örrwm
N yliden-Slagnäs
P artille
Sandrsileen
Sesharö
Skellet'teå
S;t Göran, Stblrn
Skånes DS
Smålands DS
Sbövde
Solna
Surabmmar
Srtängsta
Södertälie
Tidaholm
Tpärån
Umeå Sbärgård
Vetlanda
Värnamo
V ästervik
Västra Lwndby, Gbg
Årsta, Sthlm
Alvsborg, Gbs
örebro

uarför inte en koru?

Man har gått i aftonskola på sista ti-
den. Där går alla sorters människor
från sjutton till sextio år. De flesta av

dessa har annat arbete på dagarna, och

de allra flesta har sin bostad utanför
stan, Farsta, Vällingby, Lidingö, Solna

etc., etc. De går direkt efter jobbet till
studierna, och reser hem efter skolans

slut.

Nu kommer dct: Skulle intc vi kvin-
nor kLlnna gi)r:r sonr de? Kort och gott:
När vi har nröten i SKV och andra

klubbar och fi)reningar, har vi hittills
alltid h;rft det nred biirirtr kloclirrr hrlv
ått,r frå kviillcn. K;rffc: sct'vcres v,tnli-

1/rO

gen, och det blir gärna sent, innan man
kommer hem en sådan kväll.

Skulle man inte kunna tänka sig att
ha sådana möten lite tidigare på kväl-
len, redan omkring klockatr sex? Vi
kunde då gå direkt från arbetet till mö-
tet, och börja dagens förhandlingar med
en varm korv, ett brijd, och kan-
ske ett glas ö1. Det vore väl inte besvär-
ligare att orclna firr dem, son'r ska all-
ting bestyra? Det är ändå alltid någr:r,

sonr måste vara kvar och diska, innan
man kan gå hen-r efter ett n"rijte.

Mrn h,rr ert innerlig [iirståelst' l:iir
.lcnr, st,l.rl l'iirklrirer,:rtt dc illte ()rk11r

åka tillbaka till stan och så på möte,
när de väl komnrit hem från arbetet
en kväll. De, som ändå gör det, trots
trötthet och långa tunnelbaneresor' av

intresse för mötets sak, har min livliga
beundran.

Vårt liv har blivit annorlunda, sedan

SKV bildades. E,tt halvt sekel har gått,
och de, som var med då, visste väl näs-

tan inte vad "f örort" och "tunnel-
bana" rtar.

Skulle inte detta kunna diskuteras,
när vi n-röts i höst igen? Innerstaden
blir alltnrera avfolkad, där byggs bara

kontor numera, så man har en känsla
åv, att någonting måste göras för att
ändra våra mötesvanor. "Mötestrött-
het" iir ett of ta hört orc{ de senaste

ären.
Våra n'riitcsdagar kunde kanske rent

av bli "fars dag", dvs. ett tillfälle för
k;rrlrr ihuset rtt leg,r nticldrg!

Chiyuan



korsord 6
V ÅG RATT :
1. Höll SKV i Göteborg.
8. Vill vi att arbetspeckorna ska bli.

14. Jok.
16. Ihärdigt.
1.7, Renföda.
18. Väckte anstöt i "491".
20. Männis,bohandel.
21. År t'otlång klädnad.
23. "Tänbande" maskiner.
2t. Bör vara latt på foten.
27. Paraplymalearens gläd.je.

31. afta med mwt'f .

32. Swrte hade ett sådant.
33. Alltigenom a,u sdmmd, ämne.
35. Slut.
36. Kan man sittplats t. ex.
37. Armatwr.
39. Ar ibland or.,iss.
41. Stig Trenterbob.
43. En statens tjänare.
45. Blir bögsta vivstm<tttagd,ret? troligen.
46. Storslagen.
49. Betntt,ld.
t0. l,lödvändigt lör oss alla.
52. Tomt så bär års.
53. Viktigt t'ör hopparen.
t4. Finter.
t5. Dra sig tillbaka.
t6. Minstingen i Australiska ^statsf örbun-

de t.

LODJI.ATT:
1. Har dr Andrea Anc{reen ntottagit.
2. Sista korreletur irån tryckpt'essen.
3. Blir säden.
4. Annat ord för sex.

5. Enar.

Sex och ett 1lz dussin.
Har väl de nyklacleta studenterna haft
jobb med.
Tolv ljusa timmars lycka.
Snwr-,a.

Bör aäL vara goda.
Mwsleelknwtte.
Påhe jar.
Enligt sägen produht aa revben.
Konstspråk.
Kan bäck - och med brwnn.
Rastställe.
Väcl,erleksrapport om snö ocb hyla.
Tyztärr gör leassan det alltlör ot'ta.
. .. och gör koppar.
Borde egentligen kallats Ludde.
Vom.
Skall aäxa starle mellan

Just precis!
Kisens ord t'ör skratta
der.

vrnnare
korsord 5

De tre först öppnade rätta lösning-
arna till korsord 5 hade insänts av fru
Inga-Marika Lönroth, Stånga, fru Maja
Eurdn, Lidingö, och fr. Ann Johans-
son, Lidingö 3.

MåIATe HENRY KJALLANDER
till Edcr tiänst

BONDE,GATA \] 65 . STOCKFIOLM Sö
Tel. 43 31 89 - 41 62 59

Kransar, Buketter, Blomster-
dekorationer vid fester och möten

Rins 46 43 08
Stockholm

Blomsterhörnan Axel Söderberg

6.
7

9.
1n1V.

11.

12.

13.

1t.
19.

22.
1n

26.
28,
29.
30.
33.
J+.
38,
40.

t'olken.

och bereda lä-

42. Hårdgumni.
43. Knölar.
44. Jag på latin.
45. Tråckla.
47. Sommart'licha.
48, Upplag.
50. Owtplånliga intryck.
51. Högdragen min.
t3. Försäkrad postbet'ordran.

LOSNINGARNA
till korsord nr 6 skall vara insända till
Vi kr,innors redaktion, Norrtullsgatan 5,

Srockholm Va, före den 1 oktober. De
tre fijrst öppnade rätta lösningarna be-
lönas med bokpriser. Märk kuvertet
"Korsorcl 6".

:t,

t_

K
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Lyrfärjan JENS KOFOED går från )'stad varje mån-
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genom närmaste auktoriserade resebyrir'
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KÅS E RI ET:

D.,,^ skall handla t,nr en r'årta.
\,'årtor hör väl kanske inte pre-
cis till de ämnen man inleder en
bordskonversation med. Det är
egentligen synd, för det finns få
ting som kan stimulera männi-
skornas fantasi så till den grad
som dessa egendomliga hudfeno-
men. Alla människor kan någor-r

historia om vårtor, antingen de
nu plötsligt växt f ram ö'n'er en

nett eller lika plirtsligt f cirsvun-
nit liksonr genom en n-ragisk troll-
formel. FIur som helst - det iir
någ<.rt mystiskt med r,årtor, all-
deles bortsett f rån vad man nu
kan ha för uppfattning om deras

irvriga värden.
Agaren skrytc'r ogärn;r n-red si-

na vårtor. Ar man inte kirurg el-
ie'r på annat sätt mera t'rkesmäs-
rigt sysslar med sådana här sa-

ker, har man nog en viss aver-
-ion mot den sortens missbild-
ningar. Antagligen beror detta på

ett man som barn alltid tvingades
höra sagor om häxor med stora
r'årtor på näs:rn. Vårtor kan an-
tagligen orsaka komplex ()m.le
sätter sig på strategisk;r punkter
pi människans kr,rpp.

Men detta skulle alltså h;rnd-
la om cn speciell, en alldeles be-
stämd r,årta, den som i flera år
pr,vdde min hirgra hancls ring-
iinger. .f ag hade r,ant mig vid den.
ja, till och med fäst mig r.id den
roffr en gamn-rai r.än. I)et ','ar sä-

lunda mest ;rv häns.vn till n-rin

r,mgivning som iag en dag beställ-
cie tid för en operation för ;rtt iå
clen a vlägsnad.

Efter iivcr en tirlmes r'äntan
släpptes jag in i ett dvstert rum,
placerades på ctt operationsbortl
,''ch tillsades att lägga armen pä

etr nrindrc. bord, som kändes kallt
.rch obchagligt. Det var ntinst
tre'ttiri gradcr vrrrmr i runrrrtet.
Nu började en livlig vcrksamhet

'rnrkring mig. !linst fcnr damer i

,rlikl sjuksvsterutst.""rslar svärnrr-

c'le runt n.ritt borcl, sr-ni.illde i lock
till besynnerliga behållare, r,if -
tade med långa tänger oc-h sterila
dukar, körde fram ytterligare
bord for en rad rnärkliga instru-
ment, det ena mera skräckinja-
gande än det andra. Rummet tjä-
nade också som någon siags ge-

nonrgång och under dessa febrila
förberedelser strtimmade folk ut
och in, huvuden stack upp bak-
ilm sliärmen som hade placerats
framför d.iirren, och med jämna

n-rellanrum f ick i.g besvara {rä-
gor om vad jag hade iör fel, r.ad
jag söåre för, som det heter. De
tittade på mina papper. Tydligen
litade ingen på min utsago.

Nya f rämn-rande personer ru-
sade igenom rummet och jag låg
i ett ständigt luf tdrag. E,n liten
smal människa clrog fram )'tter-
ligare, ctt bord, medan en annan
f ick order om att t\'ätta n-ritt
tinger. Iifter detta di)k en ny
sjuksköterska upp. På de andras
r-rppträdande insåg jag, att jag ha-
de en rätt betycl:rnde person iram-
fiir nrirr. Nva fräg.rr, ny genonl-
giins ar. papperen, ny diskr"rssion

ilnl r',tcl som kunde behör'as vt-
terligrrre frjr detta omfattande in-
grepp. snart var i.g åter ensam
med nrina fem assistenter. I)e
fortsatte att iundera över vad
clo1<torn skulle kunna tänkas an-
r'äncla, hur h:rn skulle gå tillväga.

.[ag tt'cktr- :1tt de hela tiden titta-
cie litet rnisstänksan-rt pä mig.

Plirtsligt slog n-rig den f örf är-
liga tirnke, att jag blivir fijn'äx-
lacl med något sr-årare fall. För-
r-irringen lianske helt c'nkelt be-
rt,clde på, ;ttt papperen blanclats
ihop och att de i mig såg ett s.'årt
\arsat offer iiir någon olycka ei-
lcr nagon blindtarnr i ett sr'nt sra-
.lium. Nlitt prat,'nr r'årtln, son'l

inte' r'äcktc' den minst,'t nrunter-
het, iastän jag airstriingde mig ko-
Ir',ssalt för att lätta upp st:inrning-
f ir. rogs kanskc' sonr ett utslag ar'

chockverkan eller hjärnskaknine.
J.g ville resa mig upp, ty den
starka lampan giordc. ont i ögo-
nen, men genast skyndade en av
dessa vita varelser lram till mig
och tryckte obarn-rhärtigt ner n'rig

mot det hårda unclerlaget. .lag
t1'ckte med ens att det viskades
ornkring n-rig sonr man gör vid
cn svårt sjuk människas säng,

och i mitt huvud p,rsserade alla
de lidanden och kr,al n-ran läst
onl i bticker. Ar. någon anled-
ning mindes jag plötsligt skräck-
skiiclringar trån fältskärarnas ar-
bete r.rnder trettioåriga kriget el-
ler kanske var det Karl den tolf-
tes tåg i öster.

En viss riirelse n.rärktes i den
riverhettade lc.ikalen och skärmen
darrade till. Fram konr den store
läkaren och efter honom en hel
rad medicine kandidater, eller
kanske de bara var med. stud. än

så länge. Hela rumn'rct blev fullt
av folk. en mur a\r vita rochar
skynrde utsikten för mig. Jag var
nu fullt tivert,vgad onr att dok-
torn trodde sig st;illi1 diagnos på
en sr.årartad gallsten eller en blö-
dande mage. Jag försökte protes-
rera svagr men ingcn hörde på
mig. Till sist pekade i.g bara
stumt på r'årtan, sonl nu r,erkadc'
ha kr,vmpt ihop till ingenting.
.|a, ingen t.vcktes ens lägga märke
till den. Jag blundade och hade
n.irrr nog eccepterat ntin situa-
tion, då jag kände sticket av be-
drivrringssprutan i n-ritt högra
ringf inger.

E,fter sex minuter stappiade iag
ut i r,iintrummet med iingret. i ett
snyggt bandage och fernton liro-
nor f;rttigare. I)e't fatal;r är cmel-
lertid att .'årt:rn inte rlls har tcir-
svunnit uten på nytt t,vcks ha

fattat mod och snabbt i äxer till
sig, I morgon skall j.g försöka
rned en fläsksr-å1.

Kraka

opera,tion V
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fred$löfte
ovgivet vid NATO-kvinnornos
fredsstyrkos konferens 14 moj

1964.

Vi kvinnor från NATO-lönder-

no somlode i Hoog 12-14 moi

1964 bekröfror vår övertYgelse

ott effektivo steg mol ovrustning
nu ör möiligo och tvingonde
nödvöndigo.

Vi vill prolestero mot bildon-
det ov en multiloterol körnvo-
penstyrko och mot ollo förslog
ott delo eller sprido körnvoPen

inom NATO-ollionsen eller till
något qnnol lond eller gruPP ov

lönder.

Vi vill ott vörldens tillgångor
sko onvöndos till ott lindrq nöd

i ollo lönder och till helo mönsk-

lighetens böstq.

Vi lovor oft orbeto i vårq eg-

no lönder för en överenskom-
melse som förhindror spridning

ov körnvopen för instöllonde ov
ollo körnvopenrustningor och

för en vörldsomfqttonde ovrust-

ning under betryggonde interno-

tionell kontroll.

Vi lovor ott stödio Förento

Notionerno och vi hy[lor Princi-
pen om eii universiellt medlem-

skop i FN.

Vi ör visso om ott mönsklig-

hefens möilighet ott överlevo ei

ör beroende på överlögsen mili-
törmokt uton på fred, vönskoP

och ömsesidig respekt mellon

ollo folk.

föröldrclkclmpani
stcrrtar i höst

Statens ungdomsråd förbereder en

brett lagd kan-rpanj med start i höst. I

juni hade man inbiudit representantcr

f ör kvinnoorganisationerna f a;r inf or-

nr.rtion och diskussion.

A'',.sikten med kampan.ien är:

Att ta -"-ara på ungdomcns irititl.

Att aletivera den, göra den menittgs-

t'ull.

Att göra irititlsiostran till ett v-,irrle'

t'ullt homplement till bemmets ocb sko-

Ians fostran.

Att få t'öräldrar och lärare att iörst,t

ocb dcceptera wngtlomsorganisattonerna

sont. i r it id s i ostr ar e.

Att stimwlcra t'uxna att aletit't clclta i

ungdomsarbete t.

lV{an planerar bl. a. "operetiot-l '!l-
in" och "knackelibang", r'ilket inr-rebli'

att alla barnfamiljcr skall bestikls och

informeras om ungdomsprobler-rl. uPp-

fostringsfrågor och fritidsverksan-rhct.

Lokala kommittder komnrer atr bil-

das och man hoppas på stöd från k' in-

noföreningarnas medlemmar. Vi utgir

ifrån att SKV:arna konlmer att stiidj;

aktionen.

Material irån Statens ungdomsråd har

lovats utsändas under hösten.

nytt skattesystem-".
Fortsättning irån sidan 4

tenskap särskilt cfter dcn ändradc tudcl-
ningsgiänsen, är emellertid vacl man kallar
tr.;iköleffekten. En husrru som vill ge sig

ut i förvärvsarbe tc- f inner' att den äkta
nranncn rcdan har utnvttjat henncs {}rtsa\--
.lras (ronr bcrc.lningcir nu föreslir tkall
het.r grundrvdrag oCh höjas till g.o0o fc;r
,ikra li-takar och- 3.000 för ensamståendc),
att man till nlannen överf l1'trat henncs
avdrag clch att henut's inkomst gellonl sall.l-

bcskaitningcrt drabbas av protlrcssir-itet'-'r-l
mcd full kraft. Och med rätt eller orätt
iänrför iu ctr såden ]rustru sin eg.'n skart
,r.h ,kait.tt pJ lrt.ltsVlrllrde irtkt'rrrrr fiil'
cn cn)a|ltsårc'idc kr-inne.

Enligt min uppfattning (och t-let är ocksa

resr'rv;nternas) 
-Cr 

emellertic{ ridcn ännu in-
ter mollcn i Sve rige f ör att totirlt. gL-llolll -

föra cli särbeskacirring, bi. a. t'rlc'd hänsvrr
till atr ctt betyclande. antal gifta kt'intr'rr
inte har recll n'iijlighct att fa för'r'.irvsarbc-
tc. Jag Jr cl.lck ör'ertr-gld onl Jtr. r'i ltt'rite
qör.r crt lrrp.rs.rtilt': till r.'rr.irarlrtiJ,r 'Irbe-
*l.rLt,'i,'g rtit'tl r'tt ctJppvis- övergang. .l.l'ck-
ligt hacic r'.rrit, c)111 ll1el'l lr.tn lrcretlllll'Igclls
riia itrrlinstc)ne hade sträckt siil si )ingr
inu-lriget. att där bida nrak.rrlli't\ iIlkr)l11st
härrör'sig fran tjinst (1öntagarc) 111;lt-r åt-
n'riurr,rrrc 

- 
kntr.l.' f i r"älja nrcllan sär- cllcr

sambc.skattning i linie med vad SKV före-
slog i sitt brev till skatteberedningcn 19(.'-1.

En l'l]' urreclniirg tngåe'ncle irrttjr:rnde å\'

särbe'sk.rttnirtg mcd förändrade skattcskaior
iir intc sli;'r-rr,rs llitfijr lingt pri irrittrtide-rt'

Skattc problc nren är stt)ra och ollr f a:: a;" -

de och intc alltid si lätta att sätra si* i:r ''
Men dctta får intc alskräck.r t-rss fr:in a::
sr.ssla mcd problcmct''r . Dct lr ju r-ir.r c<:r:
iirkonrst.'r 

-dc'r 
gällcr.

Gunneli

CONSUL
reseskrivmoskiner

GEDIGNA O ELEGANTA
LATTSKIVNA O PRISBILLIGA
R-pris it.265:- inkl. väsko

ETT ÄRS GARANTI

Frågo efter CONSUL skriv-
moskiner i Er offör eller

kontokto
lngeniörsfirmo

STEN R. KARTBOM
Brönnkyrkogoron 154,

Stockholm Sö, tel. 0B/69 42 1t


