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Under andra världskriget förbrukade man sprängämnen på sammanlagt ungefär 4 miljoner ton (: mega-

ton) trotyl. En enda vätebomb på
20 megaton har fem gånger större
sprängverkan. I oktober förra året
uppskattades USA:s förråd av kärnvapen

till

eiler - för
att citera professor Blackett - 1b0
ton trotyl för varje man, kvinna och
barn i Sovjetunionen. Man har också
,sagt att USA har ett tiotusental raketer av olika typer och naturligtvis
mer än en bomb för varje raket.
Sovjetunionen har sannolikt betydligt mindre kärnvapenlager men
Blackett anser att strängt hemlighåIlna baser och träffsäkra raketer
gör det möjligt för Sovjet att med
30.000 megaton

1.000 megaton besvara

ett

angrepp

med en motattack som dödar 200
miljoner människor.
Det är nästan ofattbart att denna
anhopning av förstörelsemedel kun-

nat fortsätta i åratal utan att en
världsbrand utlösts genom ett misstag. Vi vet hur nära det har varit.
I Masters bok "Olyckshändelsen" är
huvudpersonen, en ung forskare i Los
Alamos, offer för ett misslyckat experiment i samband med atombomb-

tillverkning. När han ligger döende
i akut strålningssjuka säger han:
"Vet ni vad jag fruktar mer än något annat? Att det kommer att hända utan att det var meningen, utan
att någon ville det. Av misstag."
Vi lever alltså under ett dagligt
förintelsehot. Hur reagerar vi? Att
inte vara rädd för sin egen död är
bra och naturligt för alla levande
varelser. Men det är illa och onaturligt att inte rädas när människosläktet hotas av förintelse. Med det
hotet över oss är ail vår strävan
meningslös. Vad gagnar då höjd levnadsstandard och ungdomens fostran, vad hjälper det att mätta de
hungriga och bota sjukdomar, vartiil
tjänar nationell frigörelse och kulturella landvinningar. Allt är meningslöst. Den känslan griper en
ofta när man dag efter dag läser
sin tidning, lyssnar till radio, ser på
TV. Något fattas, tycker man. Det
viktigaste. Det borde finnas en plats
i samband med nyhetsförmedlingen
för en ständigt återkommande ma2

ning - gärna helt kort men hamrad
in i vårt medvetande: "först och

främst måste kriget avskaffas", eller
"krig måste omöjtiggöras" eller ',alla

tenskapsmän gått i spetsen och gjort
stora insatser. Tusentals människor
i alla länder har offrat sin tid och
kraft på kampen mot kriget. Ett
gigantiskt arbete har utförts. Först

kanske mest

i tal

och skrift: böcker,

broschyrer, tidningar, föredrag, resolutioner, protester, uppvaktningar.
Sedan allt oftare i handling: marscher, sittstrejker, olydnadskampan-

kärnvapenlager måste förstöras',.
En barnslig önskedröm, inte sant?
Något så verklighetsfrämmande. I
stället används våra massrnedia ej

jer. På varje punkt har fredskämparna hejdats av krigstraditionens
företrädare, men ständigt har de
återkommit med nya krafter, en ung
generation böriar n11 föra arbetet

terrorbalans den enda möjliga fredsgarantien. Så lockas folken att be-

till enighet och samarbete mellan
fredsarbetare i alla länder. oberoende av olikheter i åsikter. Detta som
både Kvinnornas demokratiska

sällan titl att sprida misstroende.
Med sådan propaganda som underlag hävdar man framgångsrikt att
krigsberedskap är nödvändig och

vilja enorma penningsummor för

sin

egen undergång.

Vår tragiska situation är förklar-

lig, ja visst, krigstraditionen är mångtusenårig. Även om det också finns
en urgammal icke-våldstradition så

kan drömmen om världsfred inte
räkna sina anor ens i århundraden.
Krigstraditionens alla institutioner
står orubbade intill denna dag. Militärväsendet är fast förankrat och
mångenstädes sammanvävt med stora

ekonomiska intressen och politiska
maktförhållanden.

Men trots allt har vi anledning att
hoppas. Redan det faktum att ett

tredje världskrig hitintills
avvärjas har något att

kunnat

säga.

Alltsedan Hiroshima 1945 har insikten om mänsklighetens livsfara
funnits och för varje år har den
spritt sig rner och mer. Här har ve-

vidare.

Bäst av allt: det finns nu ansatser

världsförbund och Världsfredsrörelsen i alla år eftersträvat. Inte minst
glädjande är den kvinnornas massrörelse för fred som sprungit upp i

USA under den gångna vintern.
"Women Strike for Peace', började
den I november 1961 med att 50.000
kvinnor demonstrerade i 61 städer.

Rörelsen hade från början goda kontakter med ledande kvinnor både i
USA och USSR. Nu har den vuxit
starkt och fått internationell utbredning. Under den första veckan i april
sände man 50 kvinnor från USA till

i Genöve.
Vi vågar tro att marken är beredd nu och att fredsarbetet ko,m18-nationskonferensen

mer att bära frukt efter många hårda
år. Väridskongressen för allmän avrustning och fred i Moskva i juli
1962 är oerhört betydelsefull, den
kan bli epokgörande.

A. A.

NY DAG
De fåglar, som bådar gryningen, flEger med, Iötta sIag.
Skall deras mjuka uingar nås au en klarare morgondact?
Vi har gdtt uilse i hårda år.
Vågar ui ana en mjukare uår,

riicka uarandra hiinderna
txtirs öuer hauen och liinderna?
Vdgar ui, mitt i. uårt ödes strid,
stanna och lyssna och lgsa den Jrid
uiirlden behöuer och liingtar till
mer iin d,en anar och uet och uiIIT
Makt ör den eld, som förtiir oss,
kiirlek iir guden, som biir oss.
De fdglar, som bddar gryningen, flgger med liitta slag.
Skall deras mjuka uingar nås au en klarare morgond,ag?
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ANITA NATHORST

_________j

Rat Adler;

AR VART

LAND TILL
SALT]?
J r,rrsliir vi r-ilitigf vad löljcleu liurr
r'ltn vi ansluter oss till EEC
(truropamarlinaden)? Hållcr vi på atl.
glida in i cn ''ussocierjng" sonr gör'
slut på viilL lands självständighcl?
f

I'H bli

Och som dral oss genonr cn b:llidijlr'
in i NATO?
Dct är nästan uteslutande den elio-

nomiska sidan av ,sakcn som disliutclas i press och föredrag. Tills på
allra sista tiden synes det inte ha
varit passande att gå in på den poii-

tiskt-sociala sidan av problemet.
Denna har däremot betonats av ledande män inom EEC. Så t. ex. av
västtyske ekonomiministern Ludvig
Erhard: "EEC har en övervägande
politisk aspekt, den har bara mening
ifall man inriktar den på den politiska gemenskapen."

I

inledningen

utgör texten

till

ttiistrr surn gr';rrrsirr Lill rirrslic[;irrliande
när del, hävdas att vi liansl<e Iår gcnomfört sädana aindlingar i ltomuv1:alet att virra ntrilicspoliLislia hr:t;einliligheLer ltan rii.jlLs ul vägcn".

ju

cmcllci'ticl gått jrr
.tör ait för'handla urcd lrllC ollr associering med bibehålicn neutlalitet.
"Frågan om varl vår' neutralitet lir'äver kan intc bli Iör'emltl för l<öpslagan under kommande förhandlingär", sade utrikesminister Und6n för
Svcrige har

ståndare

som osäkrar revolvern när den hör
ordet humanism.

till vår utriliespolitil<, synes

väikomna det ekonomiska tryck på
vårt land som EtrC:s tullpolitik innebär såsom en anledning

positionen begär ocliså, framgicl< det

av utrikesministcrns tal "att vi som
inledning till f iirhancllingarna slia
lucceptcla IIIIC:s lilosoii . . ."

l,ern;r,
-)6

St.atsniinister Ilrlattder li.Iargjt-rldc
i augusti förr:r
hösten oförenligheten mellan svensk
neutlalitetspolitik och EEC:s målsättning då han bl. a. yttrade: "Heller inte är önskan att stärka NATO ett mo-

på Metalls l<ongress

tiv för svensk medverkan i ett europeiskt samarbete - tvärtom är denna politiska avsikt en faktor som
manar oss till stark återhållsamhet."
Och vidare "det synes vara en opti-

-

snanare med den

.l )r:l ii l rrvsltilatrclc I'ril tIt'trtrr (,1)l)()sitir-rtt. Och sliriittrtrrtrrrrlc. Niir n)all
vcl att llir rrritnga lrv <[t: vilitigustc
Irosterna i V:istll'slilurrrl siLtcr: tidigarc nazistleci;rlc, al,L liratl,cr i vristtyska tegeringcn, aL'urön och inclut-

strien öppet går' in för att

ändr':r

gränserna österut. Kraftcr som foltsätter att kråiva att-imvapen för Vrist-

tyskland ocir att NATO slia

Den opposition, sorrl

regeringen

r'äknar med, menar alltså att regeringen inte vill gå långt nog i eftergifter, inte är anpasslig nog för att
göra sig nrer populär för EEC-ledningen.

Mcn dcl finns andra grupper i virrt
iir djupt oroade av helt
rrrotsaltar sliäl: alt vi slia lockas av
ll"rrtsilitiga cliononfsl<a för'dclar till

lancl sonr

i+

Den L9 septembcr 1961 antog llEC:s

llarlamentariska församling ctt ttt,talande ont "nödvändigheten av reell
politisli cnltct" ure.llan tue.dlcnrsstit-

Zola, Barbusse

till att ny-

EEc-bestämmelser-

derna bestämt sig för "att lägga
grunden för cn allt fastare union
mellan de curopeiska folken".

sa kretsar här' i landet är' angelägna
om att vi ska acceptera.
Behöver det sägas att den ingenting har att göra med den europeiska

filosofi som är släkt med Goethe,

Romavtalet (som

na) klargöres, att de instiftande län-

na av dcm<-rkratin nred fascistisli dilitatur. Dct är detta I'yskland, detta
li'nrnlirihe. soln är bestärnmande i
itEC. Det är delas "filc.rsofi" sorn vis-

en tid sedan i Uppsala. Han betonade
också att vissa tidningar, som är mot-

orientera vår utrikespolitili (varmed
antagligen menas att de vill ge upp
neutraliteten). Inte nog därmed. Op-

till

i Incloliirra och Algeliet. Och att detta franska folk nu
terroriseras årv högcrextremistiska
clement med mål att ersätta resterlonialväldena

bli

en

självständig zrtomvapenmalit tlcd bcstämmander'ätt om atomvapnens an-

stiirlc cugagel))ilug iin st-rnr iir för'crrligt ruecl vrir' 1r'iir 1irövningsr';ilL.
l)c scn:rslc uLlal;rndena lrtin r'6,9()t'ingshåIl gcr anlcdning till sirdan
olo. I sitt tal den 5 lebluari inför
Svenslca Civile'konomiförcningens
stocl<holmsll'ets flamhållel statsministcr Erlander att "om cnbart dc
elionomiska faktorelna blir avgörando slia vi nog liomma fram till cn
överensko,mmelse med EEC" och att

vändning.

"vi vid förhandlingarna troligen inte

Man vet ocl<så att de makthavande
i Frankrike utarrnat silt folli i mångåriga blodiga lirig Iör att behålla ko-

kommer att motsätta oss svenskt deltagande i en fri arbetsmarknad och
i en gemensam socialpolitik". Även

om de politiska faktolerna

blir

av-

gör'ande om Sverige ska kunna få

tiII

stånd ett samarbetc med EEC, ansåg
statsministern att det borde vara

möjligt med en övelenskommelse.
"Vår neutralitetspolitik står fast,
men samtidigt vill vi inte störa den

$ruVEKA RT]BINO\r

utveckling mot ett starkare politiskt
samarbete som EEC-staterna slaeit
in på. . ."

En Jaenlk-amerikansk konstncirinna

>F

Låt oss göra klart för oss vad detta betyder.

ör någon tid scdan ägdc i StocliI'E holm runt en konstutstäIlning,

Ekonomiskt samarbete betyder för.

som spårlöst gick pressens konstkri-

vår del ekonomiskt beroende. intc
bara tullunion men fri kapitalrörelse,
så att utländskt kapital får rätt att
sätta upp och köpa företag, köpa aktier, jord, skog, egendomar, natur-

tillgångar hos oss. Västtyskland är ju
ett av de kapitalstarkaste länderna i världen.
Gemensam fri arbetsmarknad ger
arbetare, tjänstemän, intellektuella
från EEC-Iänder samma rättigheter
som svenska medborgare på aIla områden praktiskt taget - de lagar som
är i vägen ska likriktas rned. EEC:s.
n.u

tiker förbi. Sådant är väi i och fiir.
det linns värden man inte. får avytt_ sig ingenting mär'kvärdigt, nlen i
la för' pengar.
detta fall var det dock bektagligt,
Någon kvinnogrupp har sänt be- eftersom konstnären - deu svenska
kymrade skrivelser titl regeringen. i Amerika bosatta målarinnan WiNågon fredsorganisation iikaså. Kom- veca Rubinow - visade upp cn pr'omunisternas opposition når', hur viil- duktion i mycket förnämlig l<l1ss.
grundad den än ät', inte tillräcl<)igt
Wiveca Rul:inow är.. stocl<holnrs,
långt utöver sin cgen klets. Varrftjr. Ilicl<a och fick sjn utbi.ldning bl. 2.
är det så tyst från akademiskt håIl? vicl Anders Beckmans mirl,r.sli.ja.

Irrån srnåföretagal'e, bönder, fishare? De l<ornmer att klämmas sönder.
j det sto'a marknadsvimlet. I'ackft;r.eningsfolket? Som intet har att vinna men allt artt för.Iora!
Svenska lolket är' iclie allsidigt in-

Vår tackföreningsrörelse är starkavår sociallagstiftning mer utveckIad, lönerna på högre nivå än de flesta andra europeiska länders.

sökan att

Det kan bli försämringar för oss
inom EEC. (De förbättringar vi kunde uppnå där kan vi troligen nå även

Det finns utvägar att klara oss utan
denna självutplåning. Och utan att
öka spänningen och det ka1la kriget.

tcr,

utanför.)

Avtalsuppgörelser kommer att be-

formerat. Det har ingen hast med an-

få ge upp vårt

oberoende.

Låt förhandlingarna gälla ett handelsavtal med EEC som med andra

Låt

stämmas

handelspartners.

kan inte b1i annat än ett sken, när
hela vårt ekonomiska och sociala liv

med den stora växande opinion i

i Bryssel, inte här.
Ett löfte om bevarad neutralitet

är infiltrerat i EEC-nätet. Vår neutralitet är då borta, och en ailiansfrihet som vi till namnet har kvar

blir

i ödesavgörande
.sammanhang. Vi blir en provins i
betyde'lselös

utkanten av ett reaktionärt Västcu-

- precis som Danniark och Norblir det onr de dlivs in i EEC.
Och om tio år' komnrer vi att bli bcr'opa

ge

h;rndladc som infödingar av dcn nyrr
l<olonialisnlens hcrlar.
Kan vi lugna oss tills vi vcl vtrd
liirhandlingurna ijer f<ir rcsultat?
Nej

!

Redan stäIIet' storför'ctagat'c ocir
politiskt reaktionära in sig pä den

oss närma

övriga neutrala länder i världen. Låt
oss rådgöra med Finiand, Islancl och

Danmark och i Norge, som nu, tvärs
igenom alla partier och samhäilslager, tagit ställning mot EEC och för
en nordisk gemenskap, sorrl grundval

för att

bygga upp en universeli genre'nsliarp. Medlemskap i NA'IO kan
sägas upp, rnen det finns ingen laglig

väg ut ur IIEC.

sl

ot'icns

åren hade hon kastat blickarna väs-

terut, till "de stora möjligheternas
land", USA. I mitten av 40-talet
realiserade hon sina planer och gav

sig iväg över Atlanten med sonen
Peter och en svensk barn{licka. I
New York fortsatte hon sina studier

vid Pratt Institute och blev även
Art Students League.

stipendiat vid

Lärarna häpnade över hennes ar.tis-

tiska talang och förespådde henne
en lys:rndc fr:rmtid soln konstnär.,
nrcn cltclsr,ln dcl pr.alilislit lagt:t
/1Ir'.t iÄ:rt

lsft

ltt't1t'tr t'rr i

Sorn :rssociel';rdc cllcl' tnedlcnrnt:tr.

i cn planerael västeuropeisk

för-

bunclsstat l'iir"svinnel vår ande,s stärrrtla i vrirldcn, dct bli EEC:s, ingen

re svårighetel för legeringen at,t ta
sig ur ju när'rnare för'handlingarnil

dcn sorn

4

Sai snrriningonr
blev hon ateljöchel på Ervaco, cn
post som hon uppehöll i flera at..
Men ända sen de tidiga ungdomsi<onstulstäIlningetr'!

cloLrr ?

nya given och l<ommer al,t gör'a stiit'-

Varför tiger den opinion som inte
vill sälja vårt land? Det måste ju
finnas foik även här som inser att

larpa|et lrt'anl< Suucls{riirrr-NkiItrr
Ekstr'örn och snickr.a väggar tiil

Är' vrilt lirnrl lill sitlu? Angirr. oss
viirit b:rrns 1'r'irrll,icl? Ang:ir oss hi-

svcnsli, ingen noldisk, stämma
ljudcr i nationclnas rådslag.

kommer.

oss

studie'na I,i'nnsjerader hon clclvis .gc_
troltr att siLta barnvakt hos sli:rdcs1'ro-

sonr

Val det

intc- en annan v:ig i vär.lvi egcntligen ville välja?

Välja. Vilket förunderligt ord:
Hur många i världen kan välja?
Kan vi? Ännu?

*Pn

tt,1

åit.

r:ch fullkor-nligt främmande männi-

skor visade var fullkomligt enastående.

en gluppförsäkt'ing blev
i Kaiset'
l-oundation Hospitals en social
Genom

hon så småningom medlem

hjälporganisation, som byggts upP
av industrimagnaten Henry J. Kaiscr'. Detta fick hon god användning
för' då sonen Peter råkade ut Iöt' er-t
svår skallskada och mäste genomga

flera svåra operationer och

lång

sjukhusvistelse. Sjukvårdskostnaderna är enorma i USA och ett sjukdomsfall av allvarligare karaktär han
utarma till och med mycket välsi-

F

tuerade familjer. Nu kostade det
henne 1 (!) dollar att rädda sin sons
liv, vilket ju låter som en sagil och faktiskt är det.
Ute på ranchen utanför' San Francisco blev Wiveca bekant med den

Wiuelr,a Rubinou framlör några au de ta,*Ior lton utstiillde

i

Str,tcltltolrtt

oinöjligt alt försörj:r i;ig .soll) 1't'i

konstnär i Staterna, så Iot'tsatte hon
reklambranschcn, slog sig ner pä
en ranch utanför San Flancisco, där
hon snabbt blev en håt't anlitad relilarmtechnare och illustratör.
Genom en liten butik för konst
och konsthantverk kom hon i kontakt
med en del konstintresserade, vilket
gav henne uppslaget till Co-Op Gallery, en organisation för uthyrning

Mr Rubinow, som för' när'varlande:
studerar sociologi vid Stockholms
univelsitet, är cn synnerligen för-

i

stående makc' och upptluntlat' "stätt-

digt sin ambitiösa maka i

gångna amerikaniseringen hos oss,
han tycker till och med att vi har
gått längre än amerikanerna själva!
Amerika, säger makarna Rubinow,
håller på att ändra sig. Det är inte
längre populärt att visa upp sin nya
bil, sitt nya liylskåp, den nyinköpta
{rysboxen eiler racerbåten och TV:n
ja det tittar man knappast på
längre. I stället sveper en mäktig

både företag och privata. Avsikten
med rörelse,n var att skaPa möilighet för konstnärerna, främst på amerikanska västkusten, att få någorlunda fasta inkomster av sitt arbete.

konst.

I)ct hårda iobbct - hon rrrtistc jtt
hcla tiden törsörja sig sonr lekl:ttnl,ccl<nelska br'öt ner henne och
liom en gammal tbc-härd att åter
flamma up'p. Fr:ån sjuksängen försör.jdc hon sig och sonen, vilket ju
var desto .svår'are som sjukhjätp i
Amerika är' ett okänt begrepp. Det
var fantastiskt hårda år, men de gav
samtidigt oerhört mycket, den vänIighet och hjälpsamhet som grannar

hennes

konstnär'Iiga strävanden. Han upphör
aldrig att för'våna sig över den Långt

av modern amerikansk konst tilt

Id6n slog igenom med dunder och
brak och slukade Wivecas förut så
knappa fritid med hull och hår. Hon
jobbade praktiskt taget dygnet runt
- fick hålIa föredr:ag om sin organisation, intervjuades i TV och prcss,
lirinkadc pir tavlor tr:rppa upp ocl-t
l,r'appa ner i fleret åi's tid ttl.an cr'.siittning. Hcnnes idö togs oclisei snilbbl;
Lrt)p av ilndra l<onstinstitutioncr i
USA och i dag har vitrencla str)t'rc
lnusculn ctt uthyrtringsetvdclning 1ör

pensionerade kommendör'kaptenen i
aurerikansker flottan, Sid Rubinr-rw,
oclr giltermålet med honorn ändradc
helt hennes tillvaro. Nu kunde hon
:intligen börja helt ägna sig åt niäJeriet, vilhet hon ju zrlitid dr'ömt ont.

våg av konst- och kulturintresse

u Aclol.[nrul Lt,*. l;u I lo t' Itrt rt cl.ctt tta tnrilttirt'l, tt,l [(tt'rl, i I l rrl ic rt. A//,;i),4 Iy'.' ,. lrortttrtlirr I t ri rr i)rr lilbrL.
l.olcrrtti.o,'
[.

över landet och inte minst det

som

I<allas "Swedish ntodern design"
.skafial sig cn allltlcr grundnrrrracl
lropulalitct i arllt vidulc l<r'e tszu'.
NTcn Wivcc:r Ilubinow är inlc bar':r
on s:illsynl, honrogcn lionstnär'lnna,
hon :ir cn sliar'ltiigd ,ialit,t;rgal'c, li()nt
l<irrr ornsiitta sina intrycl< lrii crr la1t1r
och välskt'iven svcnsltr. I .llclir iit'
var hon lion'esltondent i svc'r'rsli clirgsl)r'css

-

bicllog nrcd iigonblicl<sbilclcr
- och haL' iivc:rsat,l,

It'ån Nclv Yt.rrk

svensk littelatur

till

engelsl<-atncli

-

lianska. "Jag har flera liappsäckar

fulla med skrivefier",

säger. hon,
"men jag får visst aldlig tid att c.rrd-

na upp dem." Under den hektiskar
tiden efter kriget var hon mycket
ofta i Harlem, New Yorks negerdistrikt, där hon tecknade, målade och
skrev om de intressanta bekantska-

g.iorcl,r s(,nl jufl bIit,il. Icird
I"g
,l ctclt sor)l ct.iltt" ctttsag ,L,ar'(L d.et
crtdct rLLitiga: jag sLutade rttitt
e.rbeta tilir jag gill,c ntigl r-tclt f ick,
burn. Niir jag jt.tst tyllt tetntio
bleLt jag iirtltn. Nu, iir jag se:rtio
fallda. Oclr, tttt sitter jug lttir. ln-

gen brgr sig om ntig, ittgen, frdgar
eJLer rnig, ittgen

uill lt.a ntin, arbetskraft. Ensanthetett, att i,rtte
beltöuas rtågottstans, att uo,ra f ulllcom,Iigt öuerflödig - dt:t iir det
allra uiirsta...
Så tecknal' en rilclrc stockhohrskir
sin situ:rtion. Ännu hal hon s.ir-r år'
kvar tills hon liir Lolkpr-'nsion. V;tcl
Iovct' hr.rn lrii - ocrh t'ird lcr,'cl horr
I ii

r'?

Pii dcn liirstir 1t'irgan är' dct liirnsl<c 1ätt att go ctt svill': siintrolilil
lever hon på understijd ft'tin socjalvårdcn. Dct är tnånga, nl;rnga iildt c
livinnot' sorn rnåsto gör'a dct, rrlltliit'
rnånga. Av lolktrrängden i staclett rttgör de iildlc hvinnolt'rir i åldeln

trplr lill 66 iil liornnrcr alt LrtIr iigas.
I)c l-rrrr ulplociierts i rnantalslaingdcn.
rrlvak'1, hur skeLt sl"irnpvis ltton sii
;rtl, 1.r'ngdpr-rnlitcn lagts på kvinnor
nrt'tl Lig arbctsinkonrst. IIn årv dc.
uppgiltcr vi v.ill ha fi'ant är' näntiigt,rn vil.lla olsaket'nii är till dcras sv:rla c1<ononrisl<a situiition. Att sjulirlonrsft'ekvensen är' betydligt Iti.igrc
inonr dt-'nna belolkningsgrupp iin inonr andrit grupper vet vi - ltland
dcm sonr har hjälp från socialvården
iir clet inte rnindt'e rin 94 plocent srinr
Iuii' Likalintyg på s,lukdom i en ellcl
tlnnan

1()l'ltl^

- I)ct iir r,'ril cn gansliir dolili:rt
rippgilt :rtt gå r'nr-r1, och utft'åga dessa
slrrnrlrvis uttagnir llel'soner ont delits
situir"tion och hul de scr på dcn?

- N:rl lrrligtvis. trtt 40-ta1 intelv.iturlc riL' i albetc med saken och dc:
hiu' sunrtlig;r genorngått specialtlintning l'iir denntr sin upl.rgift. I{är: iir'

"För gamla"

av den.

- Det är Statistisl<a centlalbyr'åns

utrcdningsavdclning sonl olganiscrar

Cl:a

900 l<vinnor i åldrat'na över 50 och

pel ht-rn g.jot'dc blancl de 1är'gade
inte minst jazzttrttsikr:t', sonr då birt':iade sin kautp för' :rlt f l'igiit'ir si11 I't.'irn
clct. vita try'clict.
l"r'lrrntidsplatrct"/ I"cit'st :rl1 stittttt;t
i Svcrigcl tilL höstcrt, sedittr :ilitt lill
.ltalit:ti, ttriilir, katnslic lirip:r otl il;lll)'
rrral båt', r'rrstlL tt1r1r tlen, Jii iivet' clt'rt
lill USA, liirti)ja dot vicl ctr liir.i i
San !'r'ancisco or:h gcila onr clctr till
,

cn llytanclc salong 1ör nrt-rdcrtr lionst,
d;il bådc. atnerili:rnsiitr och siiitndinaviska l<onstnär'er ska fii cit chans
:rlt nii trt till dcn alltnrcr l<otrstttrccll.ctna atnerilianska :r1lmänhete'n. IIur'
scim helst, tillbaka tili USA - dät:
urtrivs jag, slutar Wiveca Rubinow
leendc.
Itr,lss.

6

rt W

e

d b c r 11 - L(/?'s.so

n. or d t. i Slor' /r-

Itrirtrtolrdrlrtr

f;r arbetsmerkndden

f;r unga att /ä pensiolt

J

n, ber'ättar hon.

i.t' rr

55--

år 18 plocent nrcn av .sociatlviildsI<lientelct betydiigt nrer iin r:n f.jät'clt:dcl eller c.rnrkring 130 pL'ocerrl.
Det är' bl. a. clctta Ltppsec'trclcl';rr:kandc laktum sum är' anlc.dningcrr
till den intervjuundersöhning blirncl
clessa kvinnor som .iust nrt pågåt'
Stockhohn. Berkom undersökrringcrr
står sociaibor'garreidet Inga Tlto'rssott
och stadslioliegiets kc-rmnritt,ti l i,ir
l<vinnofrågor, vars ordföranclc rir !VircLrL Wedberg-Larssott. Det rir till
henne vi vändel oss för att få litc
upplysningar on hur underscjl<ningcn
är upplagd cich vad man våintar sig
66

undei'söi<ninge

W

ltol,rrts sluclsl'tol,larliunts ltctrttrrrilll;. .[iir

De

i

ensamstående äldre kvinnornas situation
Stockholm foremål for social utredning

dct jir nämligen inLe lråga orn någon

vanlig "gallup" utan om en sak som
kr'äver stor tarkt och finkänslighet.
Varenda en som blir utfrågad skall
vct:r att anonymiteten är väl skydclad och artt det hela syftar tiil att
finna en lösning på de problem som
intclvjuof f ren sjäIva blottas med.
Vircl vi r,'ill uppnå ;ir en grundlig
iiartliiggning arv cleras inhomst- och
bostadssitualiorr, vilken 1'r'kesutbildning dc lttu', onr de är intresserade
irv niigon rrlbilclningskuls eller onrsl<.olning iöi' unnirl, 1't'ke, hr"tr 'delas
h;ilsotiilsl:irrci :ir' - hät' hat- It'irplornrr
rrlull:r:tats irv J;ili.rrrc * och vilka ön.skcrnirI dc kan irtr för .irtt fir kontakter" urcd andra rnrinniskor oclt på del,
.siittct; blyta derr isoleling sorn tyvåilr'

iir så vanlig just bland dcss:r äldlc
cnsanrståendc kvinnor. Det är för'ftirligt att människor', sour åinnu kan
och vill at{reta, sliall vill'aL trtcstängd:r
Irån nröjlighetcn till arrbeter, och dettir
i ett sarnhälle där det ständigl ropas på arbetskraft. Till et.t naturligt
liv hör' dock arbetct och ingen skall
behöva känna sig överflödig.

- Och vad hoppas ni nu att denna
undersökning skall resultera i?
- Att vi får fram en l<lar bild av
det verkliga Iäget för denna grupp
kvinnor och vilka faktorer det är
som gör att deras situation är så
svår'. Detta är ju förutsättningen för
att den ska kunna redas upp. Undersökningen genom.töres nu på. försommal'en, sedan vidtar.. bearbetningen
av matelialet, och går det som vi
ltoppas bör denna vala l<lar på höstkanten. Och "sedan får vi i kommitlen
studera det och dryfta vilka åtgär.'det'
man bör' föreslå att dc komrnunal;r
myndigheterna vicltar. Personligcn
1t'or jerg att vi alla behör,cr', bildligl,
tetlatt, r'uska onr oss själva ordentligl.
Ska dct behöva stii en nrur av kyla
kring åldrande rnänniskor! Ska människor bchöva känna sig övelflödiga!

Dct gäller att skapa möjligheter' 1ör'

till arbete och levandc mänsliliga hontakter. Ifar man satt pensionsåldern till 67 år så ska det också ges möjiigheter till arbete och
hyeglig försörjning till dess - åivern
för kvinnor!
V. S.
clcrn

I tttcn'srt'unll'el utt I{I)V:s litl'
skrift "Kuinnor i hela uiirlden" pttbliceras en inter.- jtt
mecl ett par algeriska lcuinncsr
sr;m deltog i KDV:s rådsntöte
i fSu,dapest i oktober Jöna dret:
Itarida lVlezid och ZottI e ilt,o, Il e kk a rI our. Irtglert
tttt detn tir så beltanta pet'.so?lIigltete r .so?n, t. e:lr. D jantilo
[]otLltirt,d eIIer D jam,ila I]oulrczza, trå. algertsktt /c?'ltr tror
?tc r.s ltatnit. tir kiincla 'i ltelu
rtirlrle tt ot:lt f ör tar'.s Ii n tttti rt'niskor i ulln liituler ktintpcttle
clå. clc efter att h.a frirtgslul.s rr'r,
Jrctnsmtittttt,tt, ltotades eF et.rtittrtirtg lör :;in ltarnp !'ör AIgleriets lrihet. Dt' tt:å. sonl Tar
i I) Ltdope.st, tyckte ittLe tlet
fattns någon orsak att presentcru dent, för en tidnings liiseItrets, de uctr iu bara tLtå r-anliga el{leriska lrcinnor! På. itt'
get siitt skiljer ui o.ss Jrån
httndratusentaLs artdra lattclsm,titt, sanl lexer i Alge riet, i
Tttttisiett el,ler i Frunkrilce, sude cle. Ktimpar? Ja, det Jörstås, men det iir j'u irtglet oDaiTliflt Iör ulgerLska kuittnor oclt
mtin, ja irtte e?t.s lör bat'nen.
Ittt.err juarert, rar e.mellerttd
enli.q. Och: del de tuå. beriittctde
lör ltenne återger ri ltdt'.

"När jagtog studcnten hade j^g
ännu aldrig talat mcd en ntran"
Tuå dlgeris kor oru hur gan?l6t
traditilner roser(tts ar) en hårcl uerklighet

Fo,rirla Mczid

villc inte att dc skulle falla i

Zo

ficnc.lc-

hand. Ifellrc ville .jag clil än lfit.a clct
sl<e. Modig?

O nej, intc' alls.

do1.

iir

bara vad var och cn l<tinnel' i sliclatra

siluationer, vrrencl:r

var Falidrr sonl

l;iir'.iade:

T\ct
lJ"oen illegala kampen anslöt jag
mig till 1950 och den väpnade 1956.
Jag kommer från en familj med
star"kt nationellt medvetande - kampen mot kolonialismen är inget nytL
för oss. Redan 1871 förs]<rev sig min
farfar till denna kamp. Och min

mor deltog i den ännu vid 62 års
ålder. Hon vidarebefordrade brev
och vapen och samlade in pengar
till de av kriget d.rabbade familjerna.
1957 förlorade hon två söner - den
ene dog under tortyr och den andre
blev mördad i Frankrike. Vid den
tiden deltog jag sjäIv i den väpnadc
kampen uppe i bergen. Men min
mor övervann sin smärta och förl<larade: 'Till all lycka har jag barn,
med vilka jag kan hjälpa till för
Algeriets befrielse.'
Under rnin trid i det illegala arbetet hade jag till uppgift att forsla
pengar och vapen. Ofta måste jag
ta vägen genom områden som var
besatta av franska trupper. Naturligtvis var jag rädd - rädd för pengarnas och vapnens skull, båda två
så sällsynta och dyrbara iing. Jag

en

I

När :iag inte iiingrc liuudc- frlrt*
.s:itta det illegala ar:betet gicl< jag
up'p i bergen. Min uppgift beslod i
att organisera första hjälpen för der
srirade och understödja befoll<ninflen. Efter holonialtruppernas överIall på en by - solrr i regel betyder
att samtliga män dödas, kvinnorna
våldtas och husen bränns ner - då
behöver människorna uppmuntran.
Vid sådana tillfällen är just l<vinnorna till nytta, ty när männisl<orna
ser unga modiga flickor som har
lämnat hem och familj fijr att kämpa, då hämtar de åter mod och cleras

fruktan förvandlas i vrede och beslutsamhet att fortsätta kampen till
seger.

Naturligtvis är jag utbildad i va-

penbruk. För övrigt har varje liten

flicka redan från 10-årsåldern i en
eller annan form deltagit i kampen.
Ofta fyller barnen mycl<et viktiga
uppgifter som inte skulle kunna genomföras av vuxna.
I en epok då männens kamp ansågs
som självklar ]<unde många fiiråildrar - hämmade av gamla traditioner - inte förestäUa sig att l<vinnor

tr,I

(

i I:

a. Be

I';l'; a tI

ott

r

och I'liclior: liunde \/al'a nred och
fi)r sit,t folks I'r'ihct. Dessa traditioner til fcirvisso ct1, l'rincler, rrcn
clc algerisl<a livinnornit hur jntc gctt
c'{l1ct': cle visslc lrtt livinnoln:r miistc
dcltaga i l<ampc'n orn Algerict,s oavhåingighet sl<all l<unna bli vcrl<Iighct.
sl,r'ida

De ohygglighetc'r och grymheter, den

tortyr och de lidanden som fienderna begagnar sil åV, lilisom ocl<så
kvinnornas hj iltemodiga hållning
har övertygat familjelna om hur
vil<t.igt och nödvändigt vårt bidrag
ät'. Ofta kommer unga flickor med
llrgna klara ögon henr i vanlig ticl
på eftermiddagen utan att föräldrarna anar att deras döttrar medverkar i befrielsckampen."
I ännu högre grad låtcr oss l<anske
Zouleikas ber:ättelse förstå hur de
etlgeriska kvinnorna leclan sopat bolt
de hinder som gamJa traditioner lade

i deras väg:
"1955 var jag ännu studentska i
litteratur, jag var blyg och umgicks
med ytterst få människor. Niir jag
tog min studentexarrlen hade jag
ännu aldrig taiat med en rrran. I min
familj fanns det inga män. Min far
dog när jag var helt liten och bröder
hade jag inga. Så ni förstår nog att
det inte var något lätt beslut jag
fattade nåir jag t"ilisammans med en
Forls. ii. sid.
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q={F{G{F{ g<FtG=zF(G<F{ g<F
Fem,tioårsdagen ar Att{Jttst, Strind,bergs clöd
- 11 moj l91Z - har
l"om,tnil: presserL att örerjlöda ar utch'og ttt' ltutts slcriJ'ter octt sl,tildringar frd.n hans liu och författarskap. Vå.r eget blad, sam ju ntåste

,-'{a

sig till det lilla formatet, har stannat inför tt:å ar sd,gorna,
sotn lnan inte så. ofta ser. Den liingre iir i prosaiska ord en hyllning
till skiirg(tt'clen, den plats som, Dar honom kiirust på jorden, och
genomlyst cLLl en h.urnor som inte alltLd prtiglar hans författarskap.
Den ctttdra ger oss, som han. sjtilu tLttrgcl:er del, "r,ft sluclce ,m.ärtslutlir på ett h,ctlttt ctrl<. pupper".
h,å.lla

August Strindberg
G<F<$4FtQ4F{$4FiG-{FiG{6l>,

l-)"1 vitr en g:ing en folo.gr';lf. IIirrr
lJfotogt'aferade väldigt, profiler
och facer', hnästycken och hel{igurer',

och han kunde utveckla och fixera,
tona, guldbad och kopiera. Det val'
crl huggare! Men han blev aldrig
nöjd för han var en filosof, en stor
filosof och en uppfinnare. Han hade
nämligen filosoferat att vär1den var
bakvänd. Det kunde man ju se pri
pkiten när den 1åg i utvecklaren.

Det som var höger på människan
blev här till vänster; det som var
mörkt blev ijust, skuggorna blev
dagrar, blått blev vitt och silverknappar blev dunkla som järn. Bak-

vänt var det.
Han hade en kompanjon, som var
cn vanlig människa, full av små

egenheter. Han rökte till exempel
tobak hela dagen; han kunde aldrig
liira sig stänga en dörr; han stack kniven i munnen i stället för gaffeln;

han gick med hatten på huvet ini
rllmmen; han putsade naglarna mitt
pir ateliergolvet; och om kvällarna
.skullc han ha trc glas rjl. Han var full
av fel.
Filosofen, .som däremot var felfri,
hyste ovilja mot sin ofullkomlige
broder, och han viile skiljas från honom men l<unde icke,

ty

deras affä-

rer höll dem ihop; och därför att de
rnåste håIla tillsammans började filosofens ovilliga känslor att övergå
till ett oresonligt hat. Det var förskräckligt!
När det så blev vår skulle det hyras sommarnöje; kompanjonen sändes ut att anskaffa sådant. Och han
sl<affade. Därpå reste de ut en lördagskväll på ångbåten. Filosofen satt
på överdäck hela vägen och drac]<
punsch. Han var mycket korpulent
och var besvärad av flera åkommor,
åt lel'ern; och med föt-

såsom något

terna var det också något trassel,
kanske reumatism eller sådant. Nåväl, framkomna ti1l ort och stäIle steg
de i land på bryggan.
- Är det här? frågade filosofen.
- Bara en liten bit att gå, svarte
l<ompanjonen.

De gick på en gångstig med träd-

I

Fotograft och filosofi
rötter; och så var vägen slut mitt
framför en gärsgård. Den måste äntlas. Därpå kom en gångstig med ste-

nar. Filosofcn klagade över sina fötter, men glömde snart smärtan för
en ny gärsgård som måste äntras.
Därpå försvann vägen som av sig
själv; man måste gå på bara bergl<nallar och trampa väg i buskar och
blåbärsris.
Innanfcir tredje gär'sgårn stod en

t.jur, son jargade fiiosofen fram till
den fjärde gärsgårn, varav han er-

höll ett svettbad, viil<et öppnade porerna. Efter sjätte gärsgården syntes
stugan. Filosol'en gicl< jn. och kom ut
på verandan.

- Varfiir tir rlet sfi mycket trän?

sa han. Dc sl<ymmer utsil<ten.
- Jo, de ska skydda för havsvindcn, svar'l c kompan.jclnen.
- Och här ser ut som en kiirgård;
vi bor jn mitt i en granskog.

- Det är hälsosamt. sa kompanjo-

nen.

Så skulle de gå att bada. Men det
fanns ingen badstrand i filosofisk
bemärkelse. Där var bara stenbotten
med gyttja. Efter badet skulle filosofen dric]<a ett glas vatten ur l<ä1lan. Det var ett rostbrunt vatten med
en amper smak. Det dugde inte. Ingenting dugde. Kött kunde man inte
få köpa, och fisk var det enda som
fanns.

Filosofen blev mörk och satte sig

under en kurbits att klaga. Men
stanna måste han; och kompanjonen

iiterr'ände tilt staden för att sköta
affären undcr kamratens lcdighet"
Sex veckor hade gått, då kompan-

jonen återvändc till sin filosof.
På bryggan stod en smärt yngling
med r'öda kinder och brun hals. Det

var filosofen, föryngrad och levnadslustig.

Han hoppade över de sex

gärs-

När de kom på verandan,

sade

gårdarna och jagade
framför sig.

själv tjuren

l<ompanjonen:

-

Du ser frisl< ut, hur har du haft

det?

- Jo, sade filosofen, utmärkt
Gärsgårdarna har tagit fettet av mig;
stenarna har masserat mina fötter';
gyttjan har gett mig gyttjebad mot
reumatismen; den klena kosten har
botat min lever; granskogen mina
lungor, och kan du tänka dig, dct
!

br:una källvattnet

höll järn, just vad

jag behövde.

- Jä, du filosof, sade kompanjonen, av negativplåten får man en
positiv plåt, där skuggorna blir dagrar igen. Om du ville ta en sådan
pIåt av mig och se efter vilka fel
.lag saknar, skulle du inte hata mig.
- Tänk efter bara: jag super inte,
och därför sköter jag affären; jag

stjä1 inte; jag talar aldrig illa om
dig; jag klagar aldrig; jag gör aldrig

vitt till svart; jag är aldrig

ohövlig

mot kunder; jag stiger tidigt upp om
morgnarna; jag putsar naglarna för

att hålla utvecklaren ren; jag

bär
hatten på h:uvet för att inte fälla hår

på plåtarna; jag röker tobak för att

håtla luften ren från giftiga ångor;
jag Iämnar dörrarna på glänt för
att slippa bullra i ateliern; jag dricker öI om kvällen för att inte falla
ner i wiskyn, och jag skjuter in kniven i munnen för att slippa sticka
mig på gaffeln.

- Du är verkligen en stor filosof,
vi vara vänner, så kommer vi att gå långt.
sade fotografen; nu ska

flista i'lyttningslasset hade gzitt; hy-

\
Jresg:istcn, cn Llng man med sorgI'lol pli hatten, vandr:rdc ännu cn
giing genom våningen för att se orn
han glömt något. - Nej, han hade
ici<c gliin-rt något, absolut ingcnting;
och sii gicl< han ut i tamburetr, fast
bcsluten :rtt icke mer tänka pir det
han upplevt i denna våning. Mcn sc.

i t:rmburen. invid telefonen, satt ett
hllvl alli pappcl'fastnubbal.: ocl-r

Ett halvt
ark pappcr
clet var fullskrivet med flera stilar,
somt redigt rned bläck, annat klottrat
rncd blyerts eller rödpenna. Där stod
dct, hela denna vackra historia, sonr
:rvspelats på den korta tiden av tvfi
iir'; alLt han ville glömma stod där;
r:it stycl<e mänskoliv på ett halvt arli
p:rpper.

Ilan

topl-

ner arket; det var siidant

clrir sol-gr-rl1 lionceptpapper som det
lvscr' :rv. Han lade det i salsl<akelLlgncns happa. och lutad övcr dettjiillnm:r l:iste han. Ircirst stod hennes
rlarnn: Alicc, dct varcklaste namn
han dir visste cltirliir att det var hans
liistmris. Och numret - 15 11. Det såg
ut sorn ett psalmnummer i l<yt'kan.
Därpii stod: Banken. Det var hans

arbetc, det heliga arbetet som gav
br:irdct, hemmet och mal<an, grunden

till existensen. Men det var överstrukct! T)'banken hade stör'tat, men
han hade räddats över till en annan
banli, docli cfter en kort tid av mycken

orcl.

Så kom det. Blomsterhandein och
hyrkusken. Det var förlovningen, då
han hade ficl<an full av pengar.

Därpå: mcibelhandlarn, tapetseraren: han sätter bo. trxpressbyrån: de

llyttar in.
Operans biljettkontor: 50 50. De
rir nygifta och går på Operan om
.söndagarna. Deras bästa stunder då

cle sjåilva sitter tysta, och råkas i
sl<önhet och harmoni i sagolandet på
andra sidan ridån.

Här följer ett mansnamn, som är
rjverstrul<et. Det var en vän, som nått

en viss höjd i samhället, men som
ickc l<unde bära lychan, utan föll,

Den, unge Strindberg.

ohjälpligt, och måste resa långt bort.

Sii bräckligt iir det!
Här synes något nytt ha inträtt i
makarnas Iiv. Det står, med en fruntimmershand, och blyertspenna:
"Frun". - Vilken fru. Jo, den med
den stora kappan och det vänliga
deltagande ansiktet, som kommer så
tyst och aldrig går genom salen, utan

tar korridorvägen till

sängkamma-

ren.

Under hennes namn står Doktor L.

För första gången dyker här upp
namnet på en släkting. Det står
"IVIamma". Det är svärmodern, som
diskret håliit sig undan för att icke
störa de nygifta, men nu påkallas i
nödens stund, och kommer med gläd-

je

eftersom hon behövs.

Här börjar ett stort klotter med
blått och rött. Kommissionskontoret:
jungfrun har flyttat, eller skall en
ny anställas. Apoteket. Hm! Det
mörknar! Mejeribolaget. Här rekvireras mjölk, tuberkelfri,

Kryddbon, slaktarn etc. Huset börskötas per telefon; då är husmodern icke på sin plats. Nej. Ty hon

jar

ligger

till

sängs.

Det som sedan följde kunde h a n
icke läsa, ty det började skymma för
hans ögon, som det måtte göra för
den drunknande på l:avet, nåir han

skulle se igenom salt vatten. NIen
där stod: Begravningsb5'p1n. D:t talar ju nog! - En större och en mindre, underförstått kista. Och i parentes var skrivet: Av stoft.
Sedan stod där inget mer! Stoft
slutade det med; och dei gör det.
Men han tog sol-papperet, kysstr:
det och lade det ' sin bröstfrcka.
På två minuter hade han ,.Jenornlevat två år av sitt liv.
Han var icke böjd när han gick ut;
han bar tvärtom sitt huvud högt,
som en lycklig och stolt människa,
ty han kände att han dock ägt det
skönaste. Hur många arma, som a1drig fått det!

Lcna
6är
bcrattar om

sin famili
Ogonjok, den

populdraste

ueckotidningen i Soujet med en.
upplaga på 1.850.000 er., hade i
trLars ett illustrerat reportagye,
om en soujetfamilj. Både papp(r,
aerodynamikspecial.ist t:id uniuersitetet i Dnjepropetrouslc,
och rnamma, so'trL arbetar p(t
tnaternatLkaudel.nin gen uid metallurgiska institutet, r)ar sli
upptagna att reportet'n öuerltit
åt tnelLandottern Lena cttt be.rtitlo. .Sri har bler clet:

fag heter Lena och är sex år. Vi
J Uor här på Gogolgatan i Dnjepro-

petrovsk, pappa, mamma, Ljusia,
Tanja och jag. Tanja går i skolan,
hon är redan i femte klassen. Ljusia
och jag går på daghem. Vi är vana
att vara där. Mot kvällen kommer
mamma eller pappa och hiimtar oss.
Men den bästa dagen är i alla fall
lördag, då kommer pappa och hämtar oss tidigare, och så går rri hem
långsamt, för mamma håller på med
städning då. Men pappa tycker inte
om att mamma städar. Han säger att
det är rent hemma ändå.
Vi brukar gå sakta och prata. Ljusia är väldigt pratsjuk men det åir
inte jag, för jag är äldre. Pappa och
vi måste fundera ut vad vi skail
göra på söndag. Söndag är också en
Iycklig dag. Jag vet att pappa kommer att säga, att vi måste fråga mamma vad vi kan hjälpa henne med.
Mamma har mycket att göra på
söndagen. Hon måste laga allt som
vi har haft sönder, köpa mat och
göra den i ordning för flera dar.
10
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orlrtnll !

Pti Li)rdtLclurtttt tir d(l ulll irI
.s0?rl hiitttlat' o.s.s.

po pp(t

Mamma arbetar ju och kommer hem
sent. Mamma är jättefin. Det vet alla

pappa, mormor och grannfrun i
fort hon ser oss brukar hon säga: "Oioi, hon arbetar och
studerar titl kandidat och hinner
ändå med ailt hemma!" Men vi är
inte förr'ånade. Vi är vana vid det.
rrppgången. Så

På söndagarna hjälper vi förstås
mamma. Vi går med henne till torget och till affären. Bara Tanja stannar hemma och gör sina musikläxor.

vi går med mamma ända till
affären. Fast in i affären får vi inte
gå. Vi behöver frisk luft och skall
inte trängas i affären, säger hon. Då

Men

brukar pappa och vi gå tiil bokhandeln - där är det mindre folk och
mer luft. Pappa köper böcker och
mamma mat.

I

söndags sa pappa, att vi borde ge
mamma en present, o'ch vi valde ut

Vi tog barnböcker
med bilder och pappa böcker för
stora, med siffror i.
När vi kom hem var middagen reir!i;:,i ,
färdig. Mamma bleV mycket
dan
";. *
I4;li.,;lr'
glad. Hon är alltid glad när vi är
tillsammans. Och hon tYckte bra om
::,, ',; böcl<erna hon fick och sa att hon
böcker åt henne.

,,,1,,r';"

skulle läsa dem för oss cfter matcn.
I{on tyckte om pappas böcl<er ocl<så.
På l<vällen brukar pappa säga till
mamma att hon är trött och skall
sitta hos oss. Pappa vill inte att
mamma skall hoppa upp hela tiden,
och det vill inte vi heller. Men rnamma sitter med oss en liten stund och
så hoppar hon upp igen. Snart skall
vi ha gäster, säger hon, och dct finns
mycket kvar att göra.
Vi tycker mycket om att ha gäster.
Mamma dukar och pappa säger till
om var allt skall stå. Sen tar mamma

av sig förklädet och tar På sig en
vacker klänning och blir alldeles ung.
Men när gästerna har satt sig och
börjar ha ,roligt, så går mamma och
lägger oss. Hon säger att hon vill
Iäsa de nya böckerna för oss som
hon fick

i

pres,ent.

Nu har vi mormor På besök. FIon
brukar komma när någon av oss är
sjuk eller också kommer hon ändå.
Alla är glada åt att ha henne här
och pappa brukar säga: "Nu är ni
glada, bråkstakar, när mormor har
komrnit. Hon tar er alltid i försvar."
Mormor och vi brul<ar baka sYltpastejer. Jag kan rentav göra runda
1l

GA MED

I PINGSTMARSCHEN!

A tt marschera för freden har i
f\nrirnga Iiinder blivit en tradition.
Vi l<an bar:r erinl'a om den irrligen
iit,cri<omrnandc priskmar'.schen i England. den s. k. Aldermastonmarschen,
c'llcr om Holbacl<marschen i Dannrar'l<. I)essa mar.schers betl'delse iiggr:r' framfiir allt i att de väcker männisl<orna tili insil<t ortr att frrigan om

krig cllcr I'rcd är' vil<tigare :in allt
:rnnal; rich diir:i :r1t dc tor. var.ic :ir

lllt; stalli:ri'e eflcrtr'.ycli ri1, I'r'edsNiir i pirskas 100.000 männislror samlacles pti Tral'alg:rr Square i
London, där Alde.r.mastonmar.schen
lLvslntades, sl'i var det ett talande utIr'.1's1- f ijr hur fr:edskraftet'n:r vunnit
miinga. tiotuscntals nyår anhängat'c
och mcdarbetarc_
I vårt land genomfördes den första fredsmarschcn i september i fjol.
Nu i pingsthcigcn åiger den andra
lum. Det är Kampanjen mot atomgt.r'

Jilavetl,.

fortsätter på pingstdagens morgon
mot Stockholm. dit man har 1? l<r'r-r
a1,t gå.

Flera SKV-avdelningar har redan
anmält att de - ofta i samarbete med

andra fredsorganisationer - organiserar bussresor frir att deltaga i marischen. Det är' strtilande och vi iir
siikra pir att llera kommer. Och vi
hoppas att vå"ra SKV-ntedlemmar j

Stocl<holm och dess omgivningal
marschcr':rr nrerd! Om nran intc orlr:rt'

T-I"tr 23-25 mars samlades i Wien
lJöver
300 hvinnor från 59 länder
till en konferens för att dryfta problemet om vad kvinnorna kan göra
i kampen för avrustning och fred i
värIden.

gen avslutas med möte

tagarna från USA, de tio från England, de fjorton från Tyska förbundsrepubliken och många, många andra

lrrl<or. och delt iir rinnu svårare. l,iu-

sia och jag är mycket husliga. Fast

Tan,ia iir jntr: särsl<ilt l-ruslig. Hon
5liilar "sinåi sl{olbricl<er och ännu mer
att upplostla oss. Och niir niigon sägcr att rri sl<a" diska, szi skriker hon:

"Lcna, Ljusia, gå och diska!" Och

det gör vi. Vi tycker om det.
L.iusia och jag är goda vrinner.
Hon är snäll fast hon bråkar

m)'ci<el..

När rri leker pappa, mamma och
l.;aln, s:i iir hon :riltid pappa för'st,
och sen vill hon plötsligt vara mamma, därför att hon är mindre till
växten. Men det är inte riktigt. Jag
:ir iocl<ig, och då borde jag vara
rrlamma. Och för'r'esten är hon för
liten för att befalla.
Mamma klär på oss. ger oss mat,
knyter våra rosetter och Jägger oss.
Vi hjälper hcnne att laga mat och
diska. Vi sop:rr också, och i dockhörnan där vi har leksakerna tvättar vi
golvet sjäIva. Nlamma sysslar med
oss men lel<er inte mycket. Vi leker
mest med pappa. Han arbetar inte
när han är hemma. Men mamma
arbetar ocl<så hemma på kvällal'na hon skriver. Fast ibiand tänker pappä, och dai kör mamma ut oss ur
lummet och säger att vi skall leka
12

biiras i tåget märks Undenplanen ju

- atomuapen nej. Irörbucl mot kiirn'DdpellproD, Och dcn intr'äng:rndc 1;årrrinnelsen'. Atlen, tltL iir nrcclottsrarig!
AIla uppgil'ter' on-t rtritlscitcn l<ln
et'hrillas l'r:in l{ompuniett rrt.ol alont'tjclpen, Fuclt, Stockltolttt 5.

KVINNORNAS VARLDSKONFERENS
FÖR FRED OCH AVRIJSTNING

vapcn som organiserar den och den
sl<all gå i Undönplancns tecken.
Mar.schen bör.jar i Södertälje 1<1. 9
på pingstaftonens morgon och går
mot Stocl<ho1m där' dcn på pingstda-

i Vasaparken.
!'örst:r dagens marschsträcka är 28
lim, rnan rjvet'nattar i Huddinge och

gå hela sträckan så kan man årnsluta sig till tåget undel viigen och
tnat'schcr-n mcd s;'i l:ingc r-nitn or.liar..
Huvudsaken är' att val och cn gör
det hon eller han kan för att denna
fredsmanifestation I:ir- rnassanslutning. En av garanticrna {rjr. dc1, rir.
att man själv, vr-u- och cn. g::rr medl
Bland dc paroller som l<ornrncr- itt1,

Initiativet till denna stora konferens togs av KDV fflen en stor del
av deltagarna kom från andra l<vinnoorganisationer,

t. ex. de sex del-

tyst, för pappa tänker, han löser: en
uppgift. Och då leker mamma med
oss, för att vi inte skall störa pappa.
När pappa har hittat lösningen, skriver han ner den på en pappersbit.
Inte alls som Tanja. Hon skriver in
uppgifterna noga

i

skrivboken. Men

till och
blir han

pappa skriver var som hel.st,

med på tidningar. Och så

lika glad som Tanja när hon har löst

en Llppgift och börjar genast
med

leka

oss.

Pappa tycker om bullersamma IeI<ar men det gör inte mamma. Ifon
säger att vi måste leka tyst på kvälIarna, annars får vi svårt att somna.
lMen jag tror inte det är därför hon
säger det, det är bara det att hon inte

giliar bråk.
Ibland när mamma arbetar på
kvällen kommer grannens barn till
oss - Gena, Sasja och Galja, och vi
leker bråkiga lekar. Sedan säger pappa, att mamma är trött när hon kommer hem, så vi måste hjälpa henne
att städa. Men efter leken är vi a]l-

tid

vi

så hemskt sömniga. Och då måste
lägga oss. På morgonen är allting

städat ändå. Och mamma tycks alltid veta när vi har lekt bråkiga Iekar

]<vinnor som tillhördc de olil<a natronella delegationel'na. nren sonr jcl<c
är anslutna till KDV.
Dessa kvinnors förståelse av samarbetets betydelse, deras vilja att befåista enheten bland kvinnorna i i<:tmpen för freden och deras beslutsarnhet att med alla medel förstärl<a
l<vinnoaktionerna för avrustning ficli
ett klart uttryck i ett uttalande som
den brittiska delegationen vid konfercnsen antog. Vi publicerar det
här:

En storartad konferetts står inför
sirr. auslutning. Utan tuittel, h.ar

aldrig tidigare sri ntångo. oliku.
lcxittnoorganisatlctner r? prescn l r,rande skilda u.ppfattningar i reli.giösa, politiska och, uiirldså.sl:iiclningsfrdgor kommit san1,rnan i st,riiuan efter ett gemensanLt, allt annat
öuerskuggande må.1: fred oclt a1.rustning. Låt oss i f orsiittningen
samarbeta för att nd detta storu
må.L.

Den brittiska delegatione.n ansluter sig till de må.nga förslag son
hiir förts fram och som innebiir att
en nA kuinnornas uiirldskonferens
niista å,r för örerliiggningar om fredens beuarande Lrore rnAcket önskud.rd. Diirf ör skulle ui officietlt
uilja föresld, att följande uttalande
antages:
" Kanf eren sen rekommender ar delegationerna att efter hemkomsten

tiIL sina liinder ofördröjligen pröua
möjligheterna för att niista d.r genomföra en nA kuirutornas uiirlds-

tritff gemensatnt organiserad au ett
antal kuirtnoorganisationer för att
dryfta problemetl on'L fredens beuarand,e.

Undertecknat:

Kathleen T acch,i-Morris

Tandvärk
A
r
I
f.. f
den ungerske /rtr/attaren
Aa
.

Dezso Kosztalänvi
J
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[;riillopsg:islelna rir lriinkac]c l<r'jng
|)at'lonmillic.lor. I)ollt:n :rv gttt'lirr.
l)('ppal oclt vltnil.i tlr':rt' iivt't' gi'it'<1t'tr.
(liisterna. hunclr':rt.ir-tgo 1,ill ;ttrlrlcl,
siltr.r' l<ring e1,1 1ång1, h:istsl<rl1'ol'trlltl;
lrorcl rrncler c1,1, tiilttalt.
Dt'n liirsta sl<tilen r-rtltringar rilis*
(litgsmfinnen. Därpå resef sig domilren. Med glaset i hand talar han
orn lidandet, livets verkliga innehåll.
Rrudgum och brud lyssnar så uppmiirksamt att de till och med lägger
ifrån sig kniv och gaffel.
I detta ögonblick bijrjat' brudgum-

r,'rintlcr sig om i dcl, hiir: futlrlttt'l t'islit''
nrr lrt1. .sjir sönc]ct' niigot.

nrcns tand värka.

sat igenom karnevalstiden i fastan,
ett par gånger hade de varit som
gäster hos bekanta. Flickan hade fått
en nattlig serenad och blomkvastar
och i förlovningsgåva en diamant-

Han visste vilken det var. En vänster oxeltand som sär'skilt vid omslag
i våidret brukade värka. F lera gångcr
h:rde han tänkt att få den plombet'ad.

Smärtan kom alldeles oväntat och
rivcrväldigade honom. Han s:inktc
huvudet ocl-t fiirsökte håtia tungan
pfi den värkande tanden, men allt
iijrgäves. I)omarcn fortsatte sitt tal

i i<onstfulla veindningar. I-Ian log mot
blr-rdgummen och denne fiirst)ktc lc
tillbaka. Han stirrade pii gästet'na
sonr han pliitsligt inte iär-rgrc' l<tinder
igen, såg p:i det festsm-Ycl<adc' irordet,
tårtorna. del; vita och det t'iida vinct,
triidtopparna ovanför' honom och c'le
srnå flaggot'n:r i nalionalfrirget'nit.
2.

Eftcr: måltiden liinlnar bt'udgtttlnrcn tältet under träden. Han sl<ullc
vilja vråla av smärta. Kritvit och
med små svettdroppar i pannan åter-

r.'iinder han. Han beslutar försöka
bära kvalen med tillkämpad viirdighct och sätter sig bredvid sin brttd.
Ifan säger inte ett ord. Men sedan
viskar han till hcnne att han intc
härdar ut längre.
3.

I)e giir upp till brudens i'un'r, dit
zigenarrnusiken och gästernas sotrl
inte tr'änger. Rttmmet är fullt åv
b:rnd och spets:rt'. små sl<ålar och
1<annor, ctt guldornr:arnat danskort,
brokiga sidenrn:rlningiil på väggarna.
Bordet är lanl<-igt, stingen smal, sof{an hård och stolen liten. Den som

Miiblc'r'n:t utantlls iivet'slltirttl 1tt'o
virrsiell 1rrrcsi.
I magen på en bt'onskanin 1,icl<rtt'
cn vricharklocka, på nattduksbot'clct
stiir' 1v:i gr'ärtandc tinglar. ]-)c nygil'trt
s;iittcr sig fiirläget.
4.

Egentligen känner de varandra
knappast.

I vintras hade de blivit bekanta
p:i en bal, tilisammans hade de dan-

lin

d

Hon tyckte om brudgllmmens vaclira sidenhalsduk och guldklocl<an han

bar pfi armen.
Bruden var vacker som en docka'
Nu hävdes irennes barm och otåligi-r
t'iircställningar kom hennes iiron att
gliida rr-rbinröda.
Där:ute pågår den muntra dansen,
I3rudgummen pressar en snyggt sam-

manvikt näsduk mot kinden. Båda
hade de föreställt sig kvällen helt an-

norlunda. De skulle ju så gärna lida,
gripna av själens kval, hand i hand,
i en ödemark under tårPilar, så som
man kan läsa det i romaner. Men

på denna pina var de inte beredda.
"Gör det ont?" frågar bruden.
Brudguntmen svarar inte, han sPär-

rar bara upp ögonen, vilket skall betyda att smär'tan inte kan beskrivas
med ord.

"Gör det så förfärligt ont?"
Han viftar avvärjande med båda
händerna, bäst att inte tala om det.
"Ger inte värken med sig?" Pressar bruden på. Brudgummen svarar
nej med varje fiber i sin kroPP.
Han försöker bedöva tanden med
en slurk rom. Inte heller det hjälper,
tandköttet börjar nu blöda. Mest av
ailt skulle han vilja göra det bekvämt
för sig i den plyschklädda docksto-

1cn, men det åir omii.iligt. Ft':ttr rtturmet bredvid hämtar de låider:Iåtöljcu.

i vill<en svärfadet'n brukal' ta sin
middagslut-. Stijnande :rl' st'tt;il'tit 1alier han ner i 1åtöljen. FIon vt-'cislllt'
samman detn ltrndcradc' clulicn lrli
det rankiga bordet och sliillcr tli1.
lomlLaskttn oci-t et1 glas. I'I:ttl lttl:rt'
huvudet, tillbalia i fiit,til.ic't-t, i r:rirr,stra irinclern ltultirl clct. det, svutlln;r
landköl,tert bt'åinne't'. O1'1a lycl;cr h;ttt
sig Ii)rmär']ia rtt 1:rttclrr;it'licn gcl t'ller fcir niigt'a tigonltlicli. NTcn tit'tt
drivcr bara sitt clttlia spt'l i'r'rccl ltonotr: clter cn listig påtLts lttlgt'i1'lt't'
r-1cn nrc'cl lirln-vac1 stl't'l<;t.
5.

IIriu liit^
på sig ]rcmmarrlcli och leiter vattt-ttBrude n

l<ranen

ilar ut

Lll' )'(llllnltrt.

i den liinga miirh;r ]<orriclorc:n

linna. Hon i<ommer tned kalll vatlen'
st:iller tvättfatet pii en .stol och cliir
bredvid en blåemal.icr':rd v:rtlenl<:rnna. Brudgummcn sPolar tandcn. I
början l-råiler han handcn fijr lr)llIIncn, sedan låter: han dct \rAl'a.
Hon doppar halva handdulicn i
vattnet och binder den om hltr''udcl".

Ingenting hjälper. Dcn

PinlLnclt:

smärtan ryggar inte tillllaka lirr tragot, den bcjrjar drilla i tandcn. plöts-

ligt och gällt som en ringi<loclia, clcn
far genom den sjul<a l1crvell. Iinalt''
r:ar som cn maskiri.
Brudgummen kan jnte sitla still:r
längre. Hiln l<r'rjl<cr sig, llusar tlpp
13
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ln,Jr, tLl

tn.atrt

HtaHnHLl klaHt,lHlq0r

ntttntoclt,llertto t,erkett ltcltii-

L'll<,r lutttu li.srrr.
rljiirrt ntiinslrede ntct,
ttllrultlit'tt l;lii ttrtittrl srldt| (nr brcclt'trtttl.itl Itttrrtttil lrån lWöl.nlt1<'lie i liirq(,t'tte. nturitt-t,ilt, tttttrucit-t,ill, ?.o.s(tt'ill. iiltltt'ltlritrrl-t,itl. lrrr'lio.s-r'j// oc!,
11i)rtLs ltttrtal.o,

rlt,tt rrtt, lltrrtsltrL

rir:h gtir ltlrrnllrundc l'r.irnr och lill-

l;irliir i rrrnrntt'1. Ilrr-rdt'r-r l'iil.lcr. t.l'tor
oc:h liigger',sin hitncl r-r'tt:cl livinnlig

pli h:rns. 13r'udgr_rmrtrcn liil clc't
inte ut. Som on I'irsåu-lcle l-rustyr':tnn Iortsätter h:rn ltromcnird.-:n cnsitm mercl sin sntiir.ta,
i;nrhct,

intc,

l-r:in st.irr

6.

S:ilad sitter bruden på soffan och
tor'l<ar sina Iiilst:r tår'ar'. Ocl<så bmcl-

gLlmnlcn griitel.. Smärtans teit.at..
Irlam enrot halv lyra faller clet honom in att man måste försöka mccl
veirmc. FIan iirtel viirma upp sait i
li<)l<et, där' man .iust håller pii :rtt
grädda pannkakot'

iit

g:isterna.

Bl'uden hämtar nril, triid och sax.
Stående under lampan syr hon ell
liten påse .som hon fyller ntcd varrnl,

salt. Hon ltitcr av trirden.

oran.rle-ritt. Den iir uidare h<zllutiil'tytl
J.r'cLnt och, h,ar en enda stot' och del.;o-

ralir licka,

,nLed

riindetna logna

på

7.

Ut genotn llickrummets glasdörr
faller hela natten ett regelbundet
rosafärgat ljus. De glada bröllopsgästerna blickar ofta dit upp. Möd-

farna ser på skuggorna .som rör sig
däruppe, tänker med vemod på sin
avlägsna ungdom och torkar tårar
av rörelse ur sina ögon. De båda
bröIlopsvittnena sitter belåtna mitt
emot varandra. De är stora vinkon-

sumenter, stora patrioter,

i sitt

nu

har

grepp. De talar om
1849, om Görgey var en förrädare
eller inte. Sedan ser de skälmskt mot
ruset dem

dörren däruppe: ungdom betyder
lycka.
B.

Klockan fem gryr dagen också i
flickrummet. De första ljusstråiarna

faller på den gamla familjefåtöljen,
som står där förvånad och skamsen;
på tvättfatet, den emaljerade vattenkannan och den våta handduken mitt
i rummet. Tygbitar ligger på bordet
bredvid en fingerborg. Rummet har
förändrat sig så man knappast känner igen det på morgonen, men trots

l4

all

oordning ser det gemytligare ut

så här.

När julisolen tittar fram över trädkronorna gör de sig beredda för vägen till tandläkaren. De kommer ut
i det strålande solskenet. Brudens

ansikte

är blåaktigt, brudgummens

grönaktigt, hans vänstra öga är igen-

svuliet och litet som en igelkotts.
Ännu har de inte kysst varandra,
men ändå har de under loppet av
några timmar btivit ett gammalt gift
par. Också den lilla saltpåsen tar de
med sig - de erkänner dess nyttiga
Iäkande verkan. Den ledsagar dem
på deras första väg som något som
fötts under lidandets natt. De är inte
längre ensamma. En lantlig hyrskjuts
förspänd med två hästar väntar på
dem. Efter rang och värdighet stiger
de upp i den.

L
Först den lidande, brutne och förbrukade äkta mannen, försörjaren,
husets herre.
Sedan hustrun. tjänarinnan, pigan.

n. tr- ornt i t, ar e ur lt,l ii rt rti tt e tt ii r
Rarbro Lun,dmat.lt ltcts C.'illlntocleller.
Priset iir <,n 69 kr.
tu tire

11
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Erl.irtg Rich.ot'd ltar Iiittgle
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trtarnrrtctltliitttt.irtgtul'

oclt, an',*iinder ltiir
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.It.) cn t'ottdi11
!riitt Wti|t,t:-

bornrtll au kadettltralilet

ribolaget i en ltliidsam rcLI,i ntctrlell.
Finns bla. i !iir.clerna oran(Je, cltoclrrosa, jusblol.t och. grönt liIL ttitt.
Pt'is onrltr. 68 Ä'r.
I

,a<',

I lDS
T

r-.
ror
nUSmOf
1

Vid den här tiden funderar

r.r.åln

gärna på att ,'göra något" av markisrrär"'.
ett vindskydd i trädgården t.ex. eller
ett balkongshydd eller helt enkelt re-

paration av fällstolen som råkade gii
sönder förra året. Det går lättare att
sy i den täta markisväven om ni försr
tvålar in den med såpa cller fct trråI.

jag mig inte. Min önskart var att
med vapen i harnd kärnpa uPPe i bergen. Mina överoldnade öveltygade
mig dock on-r betydelsen av förbindelsearbetet i staden' I allmänhet är

MODERSMALET
i nrinns väl histolicn otn den
rrpprör'dc Iaderns kot-tlmentaL
nåil toniilingcn kotn hem med underkänt i ft'anska:
- Du borde skänrmasl I Paris
hör'de jag till och med småbarn
tala lranska flYtande!

en dag en vol<al hamnar {ramför
oldet och det biir till i-l-a. Några
clagar senare klarade tungan det
hela och nu säger han b-i-l-a.
Hans lyckliga ansikte i det ögonblicket det lyckades vittnade väItaligt om storleken av den seger

orngivning. Där linns så mYcket,
,sii nrånga ting och aila tingen har

vi brukar

Smäbarn och sPråk, ja. En iiten
parl'el håtler på att uPPtäcka sin
sina nittun. Sotlr det gäller att lät'it.

Att lcilstir när' itndra uttetlar or'dcn clcl giir' lYdJigen ganskit
snabbt, nren att själv uttala dem,
det är nägot annat och betYdligt
svår'are. Det är som om småbarnet

sanrlade pii hög och så plötsligt
cxplodet'ar det i kaskadet'av ord'
ISat'nt:L l-riiller tlå att tilltiglra.sig
sitt niodet'stttitl . .
UmBas tttitn tttt'd t'tt literr lvaåring börjal nli.trl sjiilv ägna såväl
.

ourgivandc tingcn solll spt'åket
nrerit lev;tncler i tltt'csse. I dcn
håir stan, dät' ttrattr linappt s€:r ga-

d.e

e-tt,

tan Iör bara llilar, vel)l låiggcr viil
clär särskilt märke lill ctt cnstakat

exemplal av dessa deu nrrlderna

tidens luftlörPestare - utom möi-

ligen vid de sällsynt;r tillfäIlen

då en sådan verliligen stannar vid
cn gatuövergång och siäPPer fram
oss arma fotgängare. Då blir man
ju så häpen och rörd att man är
färdig att niga Iör Personen vid
ratten.
Annorlunda är deL som sagt när
man umgås med den yngsta gencrationen. Eftersom delzrd glädie är

dubbel sådan sPärlar man UPP
korpgh-rggarna På vid gavel när

Björns peklinger Prickar in bil
efter bil. Än känner han inte till
bilmtir:kena, men dcI kommer vä1'
Just nu är bilcn i och 1ör sej ett
strx't äventyr'. Mcn tinget ska jtt
ocksii htr ett; nanln. B-i-l-a-r säger
vi vttxttit r-rch lct'. l:-it sVåll'ått' Björn

och .skratlar lt'itttt-tl'cr';ttrdc. Tills

När jog tog studenten . . '
l'orts. 1'r. sicl. 7
annan ung .Llicka löIiclc cn uppllla-

ning oltl att gir in i studenternas
Iackförening, som dittills bala bestått
,irv ultga rrtaiLr. Sa hände det alt en
studcnt dÖtndcs till döden. Dct utlöste en generalstrejk som för tusentals av hans kamlatcr och också för
mig blev till en signal ftjr clen aktiva
karnpen.

det omöjligt att någon längle tid bedriva detta arbete utan att bli häktad. Och i likhet med två zrv minnt

systrar blev jag efter sju månatder
fasttagen. I tio dygn torterades jag
och blev slagen i polishögkvarteret,
sedan dömde man mig till två års
fängelse och 500.000 francs i böter. I
fängelse lärde jag känna tre andra

han vunnit i kamPen med sPråket.
Passagerarna På skärgår'dsbåten
åka med betral<tar ho-

kvinnor'. Komn-runister av fransk
härkomst som itv samnla orsak sonr
jag var dörnda till liingelsestrall
från ett till tt'e år.
Myndighetcrnar behandlade dc bildade fångarna bättre än analfabe-

n0r1r troligen vid det här laget
som cn ovanligt mclrsbunden go.ssc. Med nåisan plattryckt tlot rutan ropar han ideligen: ma-mamer. Det är hans namn På båtar och båtar är han mYcket förtjust
i. Häromdagen beslöt morfar bibrringa honom den rätta benämningen. Dct blev cn enforrnig ordduell där Björ'n ihär'digt hävdadc
sin riitt att kalla båt {ör rna' Tills

terna. Det fann jag orättvist och började samman med de ttndra kräva
liha behandling I'rjr alla kvinnorSom straff för det övcr'för'des jag till
ill l{arrach, Alget'icts stör'sta fängel.sc, där fångarna är lullständigt avstängda från yttelvär'lden. Dät' fanns
också Djanrila Bouhit'cd och I)jamila

han plötsligt glömde sig och irå
morfar.s "båt" svarade tned ett
nästan lcnt b-d-tJ Tydiigen märkte han gcnast att han törsagt sig
liir sekundcn etltcråt korn dct ctt
c{iertryckligt; och triumferandc

Bouhazza, sont hiills inspärrade i
mör.kcell och fick in jektiotrer sonl
skulle förlama dcras lörståncl' Ilådit
dessa kuttde, tack vare den världs-

ma-a-a!

Sist vi leste henr nred skär-

onrspännande solidaritetskarnpanjen
i vilken KDV spelade en mYcket bctydande ro1l, räddas från dödsstraf-

gårdsbåten, som vanligt så till
trängsel fYlld att många Passagerare fick stå den drYgt timslånga resan in till stan, kom Björn
och jag att få en sittplats bredvic'
en vänlig dam som - naturligtvis!
mYcket intagen i Biörn.
- blev gammal
är han? frågade
Hur
hon. - Två år, svarade jag.

fet."

Zouleika berättade om de ohyggliga grymheterna och tortYren som
aila fångar, också kvinnorna, utsat-

tes för, rnen i henne,s röst fanns inte
det ringaste tecken på vacklande beslutsamhet.

sin
- Han är inte så stor för
verkar

ålder, sa hon, men han
väldigt förstånd,ig! Vilket ju onekligen också var en sYnPunkt På
en tvååring.
Den vän1iga damen räckte lram
en karamellPåse mot Björn. Han
l<örde ner hcla handen, tog cn
riktig grabbnävc, bockade och sa
tack! Därnrcd demonstrerande att
han i varjc lall har' l'örstånd atl:
Gre[a
l;r l'öL' scj
Jag rnåste lätuna nritt lreul

ot:h

l'lytta till en annan stad. Trill en början kunde min mor inte förstå mitt
handlingssätt, hon frågade vad en
.studentska

i litteratur

hade på slag-

l'ältet att göra. .. men det fanns inget val: antingen fängelse eller kamp.

Min mor insåg det, och jag flYttade

till

en annan stad.
För sanitetstiänsten, solrt huvudsakligen sköts av kvrinnor, ägnade

En av de viktigaste orsakerna tiil
det är he,nnes tro på rättfärdigheten

i den sak hon kämPar för

liksom
också den solidaritet som visats A1geriets kvinnor från deras systrar i

hela världen och framför al]t av

de

fratnska hvinnorna.
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[r'årgirt' trtång;r itv 'u'lit a SI(V-nredlet'nntålr. I (iiitcbor{ och llii ctr clel andrit
orter hatr man clclt,agit i Viistsvcnsk;r

FN-förening€)ns insamling ilv kliicler
och pcngitr. I)cnna insanlling är emellcrtid avsltttarl. Mcn gcnom bl.a. Itäclda
Barncn liitn mittr shänka biclrag och så
hoppas vi alt clct lill höstcn slia bli
orclentlig fart pä clcn svcnsl<i-r l-rjälpctr

till Algeriet. Och ciå vet vi :ttt vår:r
avclelningarr oclt deras mcdlemmar är
leclo al,t göt'lt sitt ittslt{s.
llilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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lVlcn ncdanliit'sluttningcn lanns
cn grop och i glopen vill. clct

Hur röven överlistode
igelkotten

It t'n slioH ltoclrlc crt r':iv. IItrn vilr
I sir slrrg ;r1l hlrr-r liunclo lur':r vcnr
sorn lrclsl. Vcnt til cn rililig uriistalc
nlir tlcl. giilLcl irtL 1iils."'ltla sig, olrl
irrtc igcll<.otlcn ? I{an htrr cn påils sorn
lir l;L'i,r till ullting; ntan kan intc
pgri1;;r

t';it"'t'n

cn igcll<ott ntccl hiinclei'na. Mc_.n
vlrr slug och l'irnn cti, siilt iL11

1;i trrg iltolront.
I

i

il('r], iti'.)-lrtlrrclc liir sjg s.iiilv och l<nitclrt:rt.

iiir.'cn sliiltlrclc crrrol, honon.r.
l\,lt'n - i cll, r,'ips haclc igellioltcr-r
.l

t'trllrrl iholt sifl till ctt liLtt. I,'örsöl<
ntr liillr vicl hon<.,nr - r'unl onrliling
iir iLllt b:rla t:rggall
Iliir,'cn gicli irrnt ig,clliottcn, surcliaclt: oclt sadc:
"Nåväl, cllclsciLrr du ät' ctt klot sa
iir nran tvungen ;rtt rulla dig."
Och nrccl ft.rtcn rullade han Iörsilitigt lgcliiotten pir malkcn.
Igcilicittcn \r:u' ru'gi. Tuk-tuli-tul<Ifftl'1lt! väslc hirn. rncn r-rågot annat l<unrlt, 1t;rtt inlt' giilir.
"PuLrlllr, liktt, r'urlla upp i buchen",
,su r'ävcrr och lullaclc igelliottcn upll-

iil; sluttningcl].
Igclkott,cri vårr åtlg. IIirn våistc igen,

lirindc hun intc grjlir.
"liulllr. lilol, r'ulllr ner'fi)r' Jtirckcn",
sr i;ivt'tt. ot'lr slilttc till jgt:lliotlr:u.
nrigr,1. rrnnlrl,

sig i vasscn. ()t'l-r
i'iivcn ntiistc r':inda hcru igen mctd
tom nålgc.

*

I)cl vill' vinte r'. Dcn sl r_rgir liir,,cr-r
l

iinlitc:

Nu är'fkrdcrn tilllr'usen. I)cn hrir
giingelt si<a dcn lilla :rnden inte komrr-rit undan: hon lärnnar spår' ellcr sig
pir sniJn och är 1ätt att hitta. Var.l.
hon iin giir sri l<:rn jag I'iil,la ircnnt,.s
Ni.il lrirn liorrr rrct' lill stlirrrtlcn

riivcr-r
[\ct
l-.f tiinlitc:
Ändema hirl mstert, sig 1ör. J11'ttningen. Jag slia ta cn tur nct'l,ill
tloden - ocl-r snappa iit mig cn anc{-

.stck.

FIan snrög sig gcnonr busl<arna

Ioss;. IItrn göntck:

splrr.

Den slugo röven
och den kloko qnden
var hijst. Dcn sluga

sl<o-

lr;rrlc i lllirlr iitlclr-ur ntccl sinrr snrii

!

II:ir måste den stackals igelhottcn
rr-rllir ut sig igcn antingen han villc
cllcr inte, lör att kunn;r simmtr j
lirncl. l\{en då var r'även vips fi'amntc'
och grep honom under buhen - cliil
h:rn inga taggar har'. Stacl<ars, st;rclials igell<otten!

*

);ir' lrlrlln(,nctil(l(. r'n igr:lliolt,

Iilt'i;r

vattcn

oc,h

l'icl< verl<ligen syn på cn hcl :rnrlIloch nerc vid llodstlanden. En liten
irnd stod just plh cn tuver med strandgräs och ordnade sina vingfjädrar'.

Vips bet räven till om halsen

på

henne!

lVled uppbjudande av alla sina
lirafter slet sig anden Iös och r'även
hadc b:rra några fjädrar kvar i ntLln-

tcn Ic.rl nrccl sinthr-rd. lMcn clt:n lilla
anclcn s.iiilv sall, undcr sin vanligir
vussrLrgll: helt och hirllcl: bel:ickt ntr:rl
ny;r duniga ljzir-llirr. Just, dtir.' hon

splitng

Att du skulle lyckas slinka ilrån
mig...
Heia andsvärnren ly-lte och llög
clärifrån. Men den lilla anden kundc
inte löl.ia mcd - vingarnar var br,ut,ntr och c)rI lt-llssil i.i;iclrlrr. h:rdc rivil,s

s:r{1,

litcn l<rilllr llarrn ur lnar.iicn som gjorclc irtL varttnct intc {riis
till - cn litcn vak ur villien ctet 1,i11
cr-r

och nred. steg upp ånga.

Räven stör'tade sig övcr. anden,
men då var hon redan 1'ör'svlinncn.
hon hade dykt under isen.
A, du din rackare! tänkte r'även.
Nu har du ju i alla fall dr.unknat , .

.

Och han fick vända hem igen nted

tom

mage.

*

Dct. vr.u' vår'. I)en sluga
r'även.

s;rg

hirn vcll<ligcn speir i snön irv cn lj-

l)en.

Ä, du din lerckare! - tänhte

räuet,

r':ivern

länkte:

Isen bör'jar' 1öa trpp 1tå Iloden. Nu

sha :iag smör'.ia i<r'åset med fluscn
andstek.

När' han liom ncr' 1i1l 1'loclen I'icli
htrn sc tlcn.l illir irnclcn sirrrrr-ut ()nr*
lit'itrg i sjn vlrsslug,g --.Jivs lcr,;rrrrlr_:
och l'r'isl< !
L)cn giirrgt"n i virrlr.irs li;rrlc I)orr
cl1'liL rrnrlcr iscrr oclt lionrrrril, ul)l)
igr,rr llti rrrotsltltlr slrirrrrlt,n
- rliir.virr
ot'lisii crr lit.t'rr Iiiilllr sorn lriill r,:rllitt,l,

islrill.
I'ii rlt,I stillt.l Irtrtlt: lrorr lilltrirl, sig
Irt'lrr vinlt'l'lr.
Ah. clu clin lircliitrc! ... liirrlilt: r'ti\.'('n. Viintir biu':t, t)Lt holrltar. "iirg i
virtlnct och ferngirl dig...
"Vzintat, viinla, vtintzr !" sltl'clr :tnrlcrt, I'l:rxadc ultp och {'liig clär'il'r'rirr.
Underr vintcln hudc hcnncs ving:rr.
helats igen och fjädrar.na haclc: våixt
ut.

l'ör' tredje gången {icli lrivcn vänclir
tillbaka hem mcd t,om magc_..
16
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SE UPP MED PALSANGERN!
T Tär'otnalct skr-cv cn åiv vål'a läsare

ber'ätttrdc att familjens 1äfl.,.t
gcnhct under sommtlrsemesteln invaderats a\r en skadeinsekt kallad
piilsiingern. trcirst trodde vi det var
lr.åga om ett skämt - vi hade aldrig
hör't talas otn ctt slil<t djur. Men tyvär'r är' det fräga om alit etnnat än
sliåin-rt. I Stockholnr ber'ättas fr'ån en
av de stör'r'c desinlelitionsjit'morna Anticinicx - zrtt tiO procent trv a111,
albete firman utföi' i kampen mot
skadeinsehter gäI]er just pälsängern.
Under de scnaste fem ären har en
stark ökning sl<ett. För'sta året den
biirjade upptr'åidir behandladc lnan
t'11; tlts;etrtttl t'ttnr. piif<il.iandc år' var
clct, ?.000. iire:t där'pii 16.000, i l'.jol
::j.000 och i ttr reil<nttl rllan tned :tt'l,
irchlrnclla tritrsL l:i0.000 lurn.
Och vtrt'ilt'iin liotl-tllret' den Du, dct-t

hiir' ptilsiingcl'n, och vitd iir dct

clern

s;trillcr till nrcd Iiil cIände'/

Egentligcn har den sitt tiLihtill uttr
1r'ia. Iör'c-kotlnlcr påi buskar
och l:lornmor och livnär sig huvudsal<ligen på fi'öm.iöl och nektar. Men
som a1l:r andra levande varelser är

idet

den instältd på att skYdda avkomman. Frampå sommaren, när honorna blivit befruktade, flyger de in i
husen för att Iägga äge På någon

undanskymd plats. Var och en av
dern beräknas lägga c:a 75 ägg, så
en enda hona kan förse en lägenhet
med någrar dussin gluPska larver,
var och en c:åt nio n-rillimeter lång.

Q9a,'lill,

betydligt större än mallarverna
betydligt matfriskare.

KneJt och råd
och

Äggkläckningsplatserna är' svår'a
att komma åt. I yllekläder, i päisar',
i golvspringor, under korkmattor och
till och med i möbelsprickor kryper
pälsängern in och gömmer sina ägg.
Och när larverna kläckts börjar skadegörelsen. Praktiskt taget alla slag

textilier' är utsatta.
Vad man kan göra emot eländet?

erv

Först och främst förebyggande åtgärder i form av kontinuerlig översyn, noggrann renhåIlning och exem-

pelvis vid vårrengöringen bespruta

med något DDT-medel, säger hälso-

valdsnämnden. Skulle måln ändti
liika illa ul; för päIsängern bör mtin
liontalit:r någon desinfektionsfirma.
Det är' intc tilh'ådligt att själv labo-

det ofta i hyreskontraktet angivet
som en ovitlkorlig plikt för hyresgästen. Det gäller nämligen att förhindra att skadeinsekterna sprider
sig i huset. Och det är ju värden eller dennes ombud som alarmerar
desinfektionsfirman.

Iot'ts;it,1et':

O När jag ändå är inne På l<aPitIct hygien och omsorg om clen cgna
l<r'oppshyddan sl<ullc jag vilj:t niimnit
Tr"å.ret också. Mitt hår har med årcn
blivit alltmera ton't c.rch sprött och
:rllt oI'tare har jag lått liosta på mig
oljeinpackningar hos damfrisör'en.
I\llcn numera är verkligcn all hilt'bchandLing on dyr trtgiit, så :iag l-titt'
iivclgail,t t,ill att giii'a ol.icinltrtcl<nir-tgrr rr-ru s.itilv. I)ct l intrs ll'lr hiirol.iol i
hlrndclt-t. .Jttg väi'utcr ol.ian tlch tlrlts.scr'åll in clctr i hlii'ltotl.rteu vii[. St'tlllt-t

ilrr' .iirg 2-'), l't'ol,l.chitnclt'lltliitt' l ill
h:rnrls, rrtidct' tt t' i hc1,t, virt,tctr ttt'lr
Lrinder hår't oitt ltur,'utclt'1. iVl t:clettt t'tr
,sittcl prr gör's rlcn :tttcllit i orcln ittg

l'l'lRSIIi()li. ir lir ALItXANI)liA
(tiII {; pt't'sotre't )

och sii vi.ixlar' .i:tg l'tittrclclttli 5--{i
girngct', innittr :iilg slurt,ligcn lviillitt'
hår'ct glundligt. Det biit' 1;t'ccis lili;t

.l .slrrr brrr/i: ;tr,t'.si/i:rlltolt'ot'
tiyyllulrtr

SIii upil pct'siliot'uit i sil och litt
clem rinn:t itv nl.ycl<elt vtil. Rrit' ilgggnloi' och sockcr tills dct blir: r'il<ligt pösigt. Plarcct'a clc Viil ålvl'Llnnit

! Var'1i!r' ,lål,a allclsin- och c'itt'onskal gli dilcl<t i srrllnccll<:tstc:1. t-tiit
rlan lulitiskt; l<;tt't itnv:inrltt dctrt tilI
niigot nytligi? Liigg clcnr i cn l<llnnir.
slå hett vitttcn ilvc:t', l;it cle'1 stii 2-:i
dagar', t:rg sedan bot'1, slialcn och tti
hai' en här'ligt upph'iskandc tillsttls
till baclct. Det doltal gott' ocil s.iäl.'"
t ycl<c r .iirg c-let vcl'liltt' lii t'sl<iin ilt-r rlt'
pii lrttclt'tr" siigcr sigt-t. I\IiirIn' Ot'l-r

ta skada och barn kan komma i Iara.
Och sist men inte minst: har matr
tått pätsänger i huset måste det genast anmälas till värden eller annan
som svarar för husets skötsel och
vård. Ätminstone i Stockholm står

malu,"å

,l nts/; strösoclier
I :;y:t't:;glus i,'tt ttsr'/t
1 dt t'is1;glrticlcle

io handig

rcra med kemiskt-tekniska prepat'itt
när man upptäcker larver eller sknlbaggar. Oskyddade livsmedel l<an

l)r'n lriil'gtt t1.q('ll sli;t vi gr-'llt'slit'ir'nitrg llr ('n lirl dt':ist't'l t'iit1

,!

f

pclsiliot'nit icn glassliiil. Vispir griiriclt'n lill halt sl<t-ttll..Iust innltn clcs-

scrtcn sel'vel'as bletndar trtatu lölsiii-

tigt ner först Punschen och sedan
gråiddcn i äggsmeten och sltir såscn
rive r pelsiliorna. AlIt sliit vat'il sii
liallt som möjligL då dert strl'veras.

bla sont Ir isör'cns behandling.
O Nåir man irållcr på trtccl sl:i1sticl<ning r,'ill nedcr'liautctr illit'tlit t'ltl1a sig. Dct undgår' man genottl :ttl
sticka det första varvet efter uppiriggningen i dc bakrc ntashl:ågarna
i stället lcir som vanligl i de' fräurrc.
Då blir arbetet också lite fastare.
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BÖCKE R

Samvctc
forbj

"dct

i..r'1;l

I tidskriftett FREDENS majnunt,nter slcri'uer GunhLld Tegen
on7, etL bok son1, "borde liisas au
aLLa tned sant'.*etet i behå.11". Titeltt iir "Samuete f örbjud e t" oclz boken innehå.Iler en
breusamling mellan en, österrikisk
författare, Giinthe r Ander s
oclt den amerikattska pilot soln
fiillde den, första atombomben

i)uer Hiroshima den 6 augusti i945

major CIaude Robert
lt. e r I y . Bonniers iir utgiuu,re
<tch bokett irtgd.r i Alclus-sertert,
Eat

tir alltsu f rdga orn ctl billiglrctsalla bör lcutr,rta skatfa
sig. AlIa "ntecl santuetet i, behd.Ll",
clat

tttgd,ua sorn

T;ILT N }$E
iir detttttL lculfahu,u tttctl til.iltiirtutrlc grrltlttltlt tttli)rrl. Irirrlr,tr iit'ttr(tltllt , rlt,l, cttl;lu.
ltrrtdgvigl, t;ottL 't)ettl sont, ltt'Lst ltrtrr, lutlticro pi It'i lrrt ttrl . ii r i ltrtLrrt. rti lr, i. r.ill
- ut'irttltrturt> i brttttl., t'tuttlctt, oclt -sl"upaItt., i uiLl. - Iirrrltirtt lirtttt,rlrtrtr. lti)r.
dat uuru.

sont Gutthild, Tegert rt"ttrgcker det.

Vi aterger hiir trted ltertrtcs
g

iuattcle re ce ttsiotrc n.

f\i[ittns tti dcn augustidag 19-15 niil
r-vrden
ohyggliga nyheten spreds
övcr världen att amerikanerna fäIlt
sin första atombonrb över Hiroshima
och med den dödat 200.000 männi-

skor? Det fanns röster som redan då
påpekade att Japan stod redo för kapitulation innan atombomben fälldes
och att den även ur militärisk synvinkel var onödig. Den ansvarige som
gav klarsignal var Förenta staternas
president Truman. Om någon borde
han ha känt sitt samvete isas vid
tanken på de miljoner som lidit och
dött på hans bud - men då han häromåret tillfrågades i en födelsedags-

intervju om det fanns något i sitt
liv han ångrade, svarade han: Ja,
att jag inte gifte mig tidigare! Men det fanns cn annan som årrgl'ade - det var det I'ysiskt och psy-

kist testadc och fcllria verktyget,
6 augusti, nrajor Claudc Robcrt

sonr utlöstc bornben tnorgonen den
Eatheriy.

"Det beriittas", sägcr

Rc-rbcrt

Jungk,

skrivit "Starkaret än tusen solaf",
"att rna.jor Eathelly intc taladc nrecl
någon undcr flcla dagar cfter clen
skakande upplevclscn över Hiroshima. Det ansågs crnellertid intc sir
märkvär'digt på ön Tinian, den ntilitära stödjepunkt där' flygarna i den
bombgrupp som under tiden fått ct{;
tvivelaktigt världslyktc, väntade på
demobiliscring. Hans tillstånd betecknades som krigströtthet."
I)et ansågs ännu inte sinnessjulit
aLt (tngra. Opinionen i USA och världen val under den första skräcken
över det skedda ännu emot atombombens användande. Men inställningen ändrades så småningom i
IISA, Iiansl<e i l<einslan erv att ålmcrikanerna var de enda sonl ägde
ett förstör'elseredskap som gav dem
sonr
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.

rned,-

urakt över jordens liv. Och ,senalc i
fruhtan för Sovjet, solll pii egcn hancl
sliapat samma fruktansviirdit ntalitmedel. Man började tala om något,
som kallades total vedergäIlning. lln
tanke som väl borde kallas vansinnig.

Det biev den ar',me piioten Eatherly
som blev ansedd som onormal, därför att han kände sin skuld så hårt

att han ville bli straffad. Lstät]ct
ville man fira honom som hjältc.
Kanske för att visa det absurda i
detta begick han ett brott som gav
honom pengar som han skickade till
en stiftelse för föräldralösa barn i
Hiroshima. Det var en checl<för'falskning på ett mycket blygsamt be-

lopp. När han inte unnades "nådcn
att bli straffad" begick han ett sjåilv-

moldsförsök men räddadcs. NIan bchandlade honom sorn sinnessjuli, han
f

ick insulinchoclier för att

l<unn;,r

glömma. Hans fru begåirdc och fic:l<
skilsrnåissa. Under fcrn år, frun 1g5-l
till 1959, skic:kades han rncllan donr-

IIan lir-rndc intc sorn
cle andla skyldiga lcva c1,1; norr-nlrlt
behagiigt liv cfter Iliroshinrir.
Major' l,athcrly lycliaclcs i alla l'all

.stril och sjr-rkhtrs.

till sist fästa, allmänhctens upprnär'lisamhet på sitt fall. Och vårur 195f)
händc något av strirsta bctydclsc 1i)r
dcn förtvivlade människan Eathclly:
han fick en vän som förstod honon-r.
En österrikisk författare och filosol

läste om honom i en amerikansli
tidskrift och börjadc skriva tilt hono'm som en broder - och {icli svarl
Deras märkliga brevväxling är nlr
utgiven i tryck på flera språk, och
kommer säkert att översättas titl
rinnu flera. Dct eir en gripanclcr
tnänsklig vännc i clcssa ltrcv, clt
strimma ljus i r'år' lirigsgalenskaps

mörker.

. . Mcr-r rrncit,r ticlctr sall ll;rllrr_,r'ly
inlcrneluri på ctl, sjul<hus, och dc
b;rda vännelna visstc intc rilllid om
dcra'"s brcv nådcle cle n etnclre cllol
om dct lastnert i n:rgon censut'. Gr.in,
lhcr Anders sarnlade doci< breven
Irån båda sidor och översatte clem
1ill sitt eget språk, som är tyska"
Korrespondensen fördes hela tiden
på engelska, eftersorn Eatherly inte
l<unde tyslia. Den svenslia övcrsättningen följer den tyska versionen.
Det är frestande att citera nr dcsser
blev. De behandlar pii ett högt plan
med klokhet och lugn en övermåinsk-

lig tragedi. De fyller oss mcd taclisamhet - att de fått komma ut och
får läsas av alla sonr vill r.ädda jor'den irt männisliorna och civilisartio-

ncn irt hela j<,rrdcn. Dcr fyller. oss nrcd
biivetndc glåicljc :rtt dct ;indå {anns
cn av dc shylclig:r .scrrn lr)g l)å "\ig
irngerns l:ör'cl;r oeh lidarrde
lrtt
- och
gc clt:n
hirn fann cn våin scrnr. liurrn:rl,
högt bilcladc lrrannr:ns ord t ill lr.ijst

och h.iä1p irl. sin
rrtiirrnisliir

1ör'li

ross;rclr: rnccl-

Niir boiicns sistlr lrrcrr sJilt:l,s clcrr
I .irrli 1 0(i l , r'iu.' c{r: lt;-rci;r {ulla ;r v
hoplr ()nl ir)irtlre rJys f lislilör'klarirrg.
I

]Jrcvr:l; slr.rtirr rtrccl ctcssll ord:

"l)tt ut:t, Cluttclc, utt ttu tliu, Iril;orttttter iiut:tt ittg ntt korttrc. tnig befriad. Niir jog td.tt diLt
ktlegram'Jag iir f ri' och ltå.l.lcr d,et
i hartdett,, slcall jag försölta att få.
sannnu,ntriiffa nt,ed dig genast tör
att l.illsanrmetls nted dig börja d,en
r,1ro/c, rttr,cler uilken du, itttc bara
Ir,otttrrter ul.t uara fri Iran h,inder
u,tan fri att iigna dig dt din uppsift.
1) itt ..-drt G iirtthe.r."
Vi l-icltiir,,cr itrtg l,vcJ<it qtrt t'trrl <1r'rr-.
na uppgifL är'- v;irldsf rr-.dcrtr.
Ire[,sfl119

(]u,nhiIcI

Tpsy{,11

Konsord nn 5

Varmlcindskorna
krciaer battre
,

|

|

rl

2drn- )ch anga,?msnlrn
()J
SKV:s Värmlandsdistrikt genom-

förde den 14-15 april en lyckad studiekurs och årskonferens. Studiekursen, som öppnades på lördagsefter-

middagen av distriktets studieledare
fru MargLt Karlsson, Kristinehamn,
ägnades främst åt att behandla barnoch ungdomsfrågor. Inledare var förbundsstyrelsens representant, fröken
Stina Skantze, Göteborg. På hennes

intressanta inledning följde en livlig debatt. Värdorganisationen, Karlstadsavdelningen, bjöd på tesup6 och

vid borden fortsatte man att ytterligare ventilera ungdoms- och barn-

problemen.
Söndagens årskonferens bevistades
av ett 35-tal kvinnor. Den öppnades
av distriktets ordförande, fru Gun

Höjlund,

so,rr^

också föredrog verk-

samhetsberättelsen. Vid konferensen
medverkade komminister Suen Hector, Charlottenberg, som talade över
ämnet: Ja till livet - Nej till atomvapen. I sitt uppmärksammade tal
berörde talaren bt. a. fredsfrågans

läge just nu.
Den påföljande diskussionen behandlade fredsarbetet, serier, barnfiimer etc. Två uttalanden gjordes av

VÄGRÄTA ORD
Väntar vi av sommaren.
Motsatsen

Fara.

till

tveksam.

konferensen. Det ena gav sin anslut-

ning till den s. k. Und6nplanen och
i det andra krävdes att bättre barnfilmer ska framställas i stället för
den förråande film som nu ofta
bjudes barnen. Konferensen under-

Förmår.

Har inte långt till varandra.
Göra mindre.
redaren ha.

Vill

Fågel.

strök betydelsen av ett bra organiserat deltagande från Värmland i
pingstuppmarschen mot atomvapen.
Ingrid O1sson, som var konferensens ordförande, kunde klubbfästa
enhällighet såväl ifråga om beslut
som ifråga om val. Till distriktssty-

Heter mången hund.

Är ett kärt namrr.
Också ett farligt ämne.
Är inte lovlig nu.
Förstärker både skräck och fasa.
Det är starka djur det.
Är oordningen.

relse valdes Gun Höjlund, Skattkärr,

Träd.
Den är farlig för trädet.
Finns det många i färgskalan.

Olga Nordberg, Karlstad, Svea An-

dersson, Kristinehamn, Ellen Eriks-

son, Ambjörby, Olga Nilsson Vit-

till studieledare Margit
Karlsson, Kristinehamn.
sand, och

LODRÄTA ORD
Man brukar tala om livets.
ViII nog gärna lillan ha för sina

Ref

.

greJor.

3. Om

kalla sådana har man hört

LÖSNING

talas.

TILL

KORSORD

NR

2

5. Har väl alla fingrar.
6. Kera mama och papa.
7. Gammalt rymdmått.

B. Ingen vardagsvara.
13. Tråkig.
16. Behöver man ryggen.
17. För fötterna.
18. Faller från visst träd.
20. Smeknamn på liten smeksam.
22. Ofta parad med förvåning.
24. I(ynne.
26. Ska man inte ord sägs det.
27. DeI skrev också Strindberg.
31. Kan man med hjälp av mashin.

*
Lösningarna skall vara oss tillhanda
senast den 1 augusti. De tre först öpp-

nade rätta lösningarna belönas

med

bokpriser. Märk kuvertet "Korsord
I-Ir 5".

BÄRDTYGER ÄR MODERNA

och hiir ser ui, det i en permanentbe'
handtad högklassig bomull. Viola Grdsten har kornponerat det, bårderna har
utnUttjats i, ett löst rEggok på. tiuet och
nedtill som auslutning på. den uida kjo-

Ien. Den uackra skjortbluskliinningen.
lcom.mer från Wahls och kostar ca
129:- kr.

Pristagare: 1:a pris: Else Maj

Fransson, Box 48, Väddö. 2:a pris:
Greta Gustavsson, Lydinghielmsgatan 4 E, Göteborgs Ö. 3:e pris: Astrid
Glans, Korsgatan 7, Örebro B.
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Ur

inneltållet:

O Inför Världsfredskongressen 1962
O Är vårt land till salu
O En svensk-amerikansl< konst-

rr

närinna

den - för

arbetsmarhnaunga för pension

O "När jag tog studenten hade jag

ännu aldrig talat mcd

lTlåfl

en

år 1931 och har utvecklats
ur föreningen Frisinnade kvinnor,
uppstod

. . .'>

I Lena, 6 år. berättar om sin familj

som bildades 1914. Det bygger på

O Samvete förbjudet
O Noveller, barnsida, hem och hushåIl, kåseri, moder, broderier,
korsord m.m.

OMSLAGET:
Sommar uid, Suarta haus-kusten, en
som.n'Lar ui oiintar på. också, uid
Östersjö- och Nordsjökusterna . . .

I

Nvinnors
)venska T,/
Vänsterförbund (S KV)

O "För gamla" för

samarbete mellan olika åsiktsrikt-

Till minnet d.a Elin Wcigner
maj hade tr'ogelstadförbundet årsmöte på Kväkargården i Sthlm. Mötet blev också en minnesfest över Elin Wägner, som vicl
denna tid skulle ha fyllt 80 år. Bland
Söndagen den 20

minnestalarna fanns många irv fredens
trogna vänner: Ada Nilsson. Emilia

Fogell<lou. Honorine Hermelin och
Carin Hermelin. De påminde oss om

Elin Wägners betydelse och insats för
fredsarbetet, bl.a. hennes ofta citerade
ord: "Mänskligheten måste utrota kriget innan kriget utrotar

mänsl<lighe-

ten.- Liknande ord har i denna tid citerats från Kennedy. - Man påminde
också om 1914 och Frisinnade Kvinnors
tillblivelse den 19 mars 1914. -Spontant som en folksång", sitde Elin Wiig-

ner. - Ett utmärkt föredrag om bokcrr
Fred med jorden av Elisabet 'Iamm
och Elin Wägner höIls av Flory Gat<'
- ett sakligt jordbrukskunnigt tal, sorn

påminde om vikten att bevara

frecl

också med jordens fruktbarhet.
Emilin F ogelklou talade någr:t intcnsiva minuter om bakgrunden till cl)

männislias verk och verkan. hur strörntnar stiger ur tysta djup - "mel1 hut'
id6erna kommer till kan man inic begt'ipa

l-

ningar och har därvid alltid hävdat
sin tro på kvinnornas särskilda upp-

gift för fredens sak och övertygelsen
att samhäIlet måste omdanas till att
motsvara även de kvinnliga medborgarnas behov.

SKV är sedan måj 1946 svensk
sektion av Kvinnorrlas Demokratiska
Världsförbund (KDV), som omfattar
över 200 miljoner kvinnor i B0 länder.
KDV och dess nationella organisationer kämpar för att vinna och praktiskt förverkliga kuinnornas röttigheter: rätt att rösta och att väljas,
rätt till arbete, till lika lön för lika

till befordran; rätt tiil undervisning och yrkesutbildning och
tiii social trygghet för moder och
arbete och

barn.

KDV och dess nationella organiför att tillförsäkra
alla barn ett lgckligt lits i trggghet;

sationer kämpar

undervisning och goda bostäder, hälsovård, sund litteratur, goda fritidssysselsättningar. KDV vill samia all
världens kvinnor oberoende av hem-

ort, ras och livsåskådning
svar av treden.

till

för-

Tidningen
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rÖR DEN SOMMAR
VI HOPPAS PÄ...
Iland,igt bornullstAg, signerat Violu
Grdsten, iir materialet i denna ralca
Ir,elskurna kltinning för den ungu. Oclt
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