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t oo tnont sen sis/
FREDRIKA-BRtrMtrR-FÖRBUNDET
har vänt sig till de svensl<a l<vinnoföt'-
bunden för att få med dem i en gemei-l-

sam aktion för' ökade resursel' åt "Kvin-
nohistoriskt arkiv i Göteborg". Arkivet
som i sitt slag är enastående i Norden,
kanskc i heia världen har bara fem år
på nacken men förfogar redan över

massor av material som belyser kvit-t-

nans politisha, sociala och ekonomiskit
historia. Där finns t. ex. dokumcnt från
rösträttsstriderna som återger heta de-

batter med talat'e som myndigt slog fast

att "i<vinnor endast lämpal sig för hus-

hållsarbete".

*
VAR FINNS FLICKORNA frågal sig

Stockholms läns landstings nya centra-
Ia verkstadssl<ola i Handen. Man har
planerat för kvinnliga elever - b1' a'

Iinns två särskilda omklädningsrum'
Men inga flichor har anmält sig. Skolan
vili myckct gär'na ha dem dit - t. ex.

i kurserna för radio- och telelepat'atö-
rcf men också i andra vcrkstadsyrl<en'
Och dc är välkomna lrån hela landet'

*
SVtrRIGES troligen prahtfullaste l-röns-

hus finns i Järpås i Västergötland. Äga-
ren till Russelbacka herrgård har näm-
ligen dragit sig tillbaka Irån den tre
våiningar höga huvudbyggnadcn och

lämnat plats för 3.200 hönor. A1l tidi-
gare inredning har förts bort så när son't

på en ståtlig trappa som fortfarande le-
dcr n-rellan de lorna salarna. De vackra
salsgolrren är numera cementet'adc, rril-
ket tydligen de tacksamma värphönsen

trivs med, eftersom de lägger cirka 2.50{)

:igg om dagen.

*
ATT OMVANDLA ett Folkets hus tiil
syfabrik är väl kanske inte så vanligt.
I)ct har emellertid sl<ett me d Hargs F ol-
kets hus i Östhammar som under sena-

re år allt oftare stått tomt. Det byggdes

1924 och kan se tillbaka på en mycket
livlig verksamhet. Föreningslivet ha':

tyvåirr allt mera tynat bort. Mycl<et be--

rocnde på befolkningsminsl<ningen i
trakten. Ti11gången på kvinnlig arbcts-
klaft har inspirerat ett stockholmsföre-
tag som tillverkar barnkläder att etable-
ra sig i den gamla arbetarbol'gcn' Stal't
vid årssliiftet.

*
FALUKORV : POP-KORV' Men runcl
sl<all den val'a. Mot rak lalul<orv blir-
l<unden misstänksam och vill inte gärna

ha den, konstaterades på den inf ol'ma -

tionsträff som Gotlands andelsföreninil

anordnade för öns specel'ihandlare, d:ii'
det också upplystes om att 50o o av
svcnsl<a folkets f öda bcstår av korv.
varvid lalukorven intar en frnmståen-
de plats.

*
STOCKHOLM PLANERAR oPeratioii
Snabboperation - in På måndag, ut P;i
fredag. Det rör sig om enklare fall att
utf öras i tillfälliga operationssalar pai

såd:rna sjukhus där det finns stängd:r

vår'clavdelningar. Så är {allet på Sab-

batsberg, St. Göran, St. trrik och Södct'-

sjukhuset, där 100 av 800 kirurgplatser
är outnyttjade på grund av personal-

brist. Genom att tillämpa femdagar:s-

vecka hoppas man kunna locka gilta
icl<e yrhesverksamma sjukskötersirol'
att ta arbete där. Personal skall såledcs

inte tas från de ordinarie avdelningat'-
na.

*'

ÄNNU trN REPUBLIK har utt'oP:tts i

Svcrige (clen lör'sta val' iu Morol<ulien),
ocl<så denna gång i Vär'ml:rnd, nät'mztt'c

bestämt i värmländska finnbygden' D:ir
har folk tr'öttnat på den stress och hcls
som t'åder i Sverige. Keckåsen heter clcn

efter ett gammalt finntorp. Presidenten
Binar Johansson får hjälp att styra och

ställa av en regering som består av fi-
nans-. konst-, undervisnings-, samt

skriv- och talminister. Nationalsangen
hetct' Kcckåsvalsen.

*
ETT NYTT HJÄLPMEDEL 1öT bliNdA

har kommit ut. Det är en speciellt kon-

struerad karta för blinda där gator
jär'nvägar, busshåIlpIatser, byggnadet'
etc. åir upphöjda. Den framstäl1es Iör
olika städer och tillvcrkningen sl<er vid
arbetsträningsinstitutet i Västerirs.

*
PAPRIKA ÄR GOTT, tycl<cr allt l'le|
svensirat'. Vacker är' den också ciert

{ärgstarka paprikafrukten' Men det

tycker kanske inte unga h'ölien Paplik:t
i I(arlskrona, som av sina tydligcn pap-

riliaä1sl<ande f ör'ä1drar beglivades med

dcLta namn. Stadens pastorsämbcte hai'

emellertid ei'tet' ansökan befriat henne

Ir'ån dct. Hon lystrar numera till nanl-
net Mona, ctt bctydligt mildare namrl

frjr cn sha.r'p "paprikaböna".

*

OMSLAGSBILDEN:
Tdg t-tt frå,n Linltöpings centralsi'ation.

- Christina St&hL tjtinstgör diir som -
lcanslce Sueriges första l:,uinnliga - tag-
l:Larerare. Ltis om Christina och hennes
yrke pa sidan 5.

inneholl sid.
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Hänt scn sist
SKV gratulerar Linus Pauling
Manne.ns lathet - eller kvinnans
slöhct
Tag plats
Glimtar ur mitt liv som läkare ....
Vem är Iarligast
Madame Terror
Ryrnden gör inga undantag
Noveilen: Triumf
Barncns sida: Fölungen
Med SKV i Österled
Kåseriet: Den vår de svage kalla höst
Stoppa morden i Sydafrikal ........

Suenska Kuinnors
Vtinsterförbund
uppstod år 1931 och har utvecklats ur
föreningen Frisinnade kvinnor, som bil-
dades 1914. Det bygger på samarbete
mellan olika åsiktsriktningar och har
därvid alltid hävdat sin tro på kvinnor-
nas särskilda uppgift för fredens sak
och sin övertygelse att samhäIlets måste
omdanas till att motsvara även de
kvinnliga medborgarnas behov.

SKV är sedan maj 1946 svensk sek-
tion av Kvinnornas Demokratiska
Världsförbund (KDV), som omfattar
över 200 miljoner kvinnor i B0 länder.
KVD och dess nationella organisationer
kämpar för att vinna och praktiskt för-
verkliga kuinnornas riittigheter: rått att
rösta och att väljas, rätt till arbete, till
IiI<a lön för lika arbete och til1 beford-
ran; rätt till undervisning och yrkesut-
bildning och till social trygghet för mo-
der och barn.

KDV och dess nationella organisatio-
ner kämpar för att tillförsäkra allabarn
ett lT.lckligt liu i trygghet; undervisning
och goda bostäder, hälsovård, sund lit-
teratur, goda fritidssysselsättningar.
KDV vill samla all världens kvinnor
oberoende av hemort, ras och livsåskåd-
ning till försvar av freden.
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SKV gratulerar den leende och
brinnande L I M S PAU L I IV G

F'r'ofcs:st,.r' Linus Pauling åit' ct-t il'.r

\/.u' ticls 1r.än-rsta {ot'skat'c. Harn lii'
r:rmtidigt ci-i ilv r;trr tids stöt'siit I'r'ccls-

kiimpur'. 1951 tilldcladcs hitn Nobt'l-
priset i kcmi. Rcdan dä fanns dcL an-
lcdning att ticksa gt'atult:t'a Nobcl-
kommittcn föi' dcss kloka bcdöntning.

Linus P;ruling iit' t'n att dc tvti sot't-t

tilldclats Nobclplisct för' arndt'a gait-
gcn. Mat'i Cui'ie t'ått' den för'sta.

Fi'edsprisct hal nlt givits iit et-t

man. sont kämpat i Slockholms-
appollcns andii. för' att fa till ständ

cn intelnationcll övet'cnskornmcisc

om stopp för käi'nvapel-Ipl'oven octt

för'bud mot allar kär'nvapen.

I böckcr. artiklar och ta1 hal Linu,s

Pauling vairtrt för' kiirnvapcnpl'oveirs
fluktarnsvärda följdcr'. Dc utgtil cir

övei'hängnnde fala mol oss och vät';t

b:rrn gcnom clet ladioaktivar ut{alle,'L:;

skaclliga sti'ålning. som b1. it" atrgi'i-
pcf errvsanlzigcn i människuns kijns-
celler'.

Redarn 1956 yttrade Linus Pauling:
"Det radioaktiva spill. som hal

uppstätt genom hittills gjorda cxpcli-
ment i vär'ldcn är' tillräckligt för' aLt

200.000 arbnorma bat'n skall födas in-
om \rålr och en av de niilmaste tjugo
ge.nerartioncfnår. "

Linus Paulings insarts {ör' :itt :;kiipa
cn samlad opinion mot ntomkligsho-
tc.t kan intc övcrskaittas. Hur hal intc
harns varningerr niitt n-rilionel kvinnor
i vär.lden och naniit dcm tiil intc'n-
sifici-ad fredskanrp.

Vi gratulerar den lccnde och blin-
narnde fredskämpcn. Han hitl gett oss

klart besked ont de öCeläggandr,'
vcrkningar ett kär'nvapi.nklig skullet
föra med sig. Han hiil pävisat hur
kärnvapenf olskr-ringens sen:ister r'ön

kan ävcnt;,'r'a hel;r rnänsklighetcns
existens. Som fredsälsk:indc kvinnoi'
lovarr vi att ocksä i f oltsättningcn
lyssna pa Linus Paulings old och

kämpa med huns mod och i hans

eindn.
Bir.clit Jc nssc; rt.

Ltnus Pattlittg i santspral:. ned Barbro Aluing.

ui har

ldst. . .

I inledningsolden till för'sta kapitlet i
sin bol< "Aldrig mera klig", säger Linu:;
Pauling:

" Jag tror atl det aldri.cl l;ornur.er att
ItLi, nagot storl uilrldsl:rlg tner ont bare
tn,iinnisl:,orna i Förerfla staterna ocit.
t'esten au riirlden i tid f cir ;-eta hurdait
den nuuarande sitttationen i utirldert iir.
Jag tror att det aldrig kon'ttner ett krig
i uilket de frulctansuiirda litirnuapnert

- atombotnber, tiitebomber och slLper-
botttber - siitts in. Jag tror att l.ttu-ecl:-
Itngen. au dessa ohyggliga uapen trirtgar
oss att öuerga ltll en ny period i --iirlds-
Itistorien, en f örnuftets och f redens tir!,
rla uiirl,dsprobl.emen inte löses nted hjiilp
at, lirig el,Ier --ald, u,tan genotn miitts!;-

ILgt förnuft, ctclt löses pa etL sadant stit.t

att det ger alla nationer riitt--isa och trr
till gagn f ör aILa ntiittnisl:.or.

Jag tror att det dr detta franttidett
r'lJmlner och kom,mer att ge --drlden.
ntcn jag iir siilter pci att det inte bli r
liitt för utirlden att uppna dertna Jram-
tid. Vi mriste arbeta pri att förhindra ctt
ltatastrof alt kdrntapenl:rig och pci atI

finna de nteloder med til.I;a ctirldsottt-
spiinnande probtent kon lösas pa elt
f redligt och f öt'ttttlligt sdtt."

RUT ADLERS

Fragment ur tre decennier
En tillgång för' alla SKV-avdel-
ningal som vill bjuda sina mcd-
lemmar. god lylik. pr.is T kr..

BCKERSTEINS BOKHANDEL
Box 7055, Göteborg



monnens luthet
eller kuinnons slohet?

Låt oss onto ott det tor 30 minuter ott logo middog,
10 ott logo frukost, 10 ott koko koffe,50 ott boko,40
ott hondlq in moten för dogen,30 ott disko,50 ott klqro

veckotvötten, 5 ott böddo en söng, 50 minuter ott
dommsugo och 20 minuter ott hjölpo bornen i söng.

Tiderna åir inte tilltagna i överl<ant, i synnerhet om clc an-
givna sysslorna gä}]er störrc lamiljer. Men Tjänstemäntrcns

Centralorganisation har ansett att de kan duga som ett tvär-
snitt och det tror även vi.

I ett hem clär husmor är hcmma utföres dcssa dagliga lö-
pande sysslor givetvis i regel av henne. Men hur ställe| si3

sahen i ett l-rem ciär båda för'u,ärvsarbetar? Hur klaral' ma-

harna hushållsar-betet i en farnilj där man därtill har baru
under 11. år?

:o: Vorje 25:te medlem togs ut.

TCO:s utreclningsavdelning har nyligen undersölit salict-t.

Bland TCO:s alla kvinnliga medlemmar plockade man ut
varje 25:te. Passiva medlemmar och kvinnor övcr 55 är sor-

terades ut. Äterstoden - 6.218 personer till antalct - utfr-åga-

cles enligt ett gult och ett vitt frågelormulär. Det vita fo1'mu-

Iäret skulle ifyllas av alla gifta {örvärvsarbetande livinnor
med barn under 11 år. Av svaren från dessa - nät'ma|e ctt
tusental - framgick att mödra|na i genomsnilt anvåinde 2

timmar och 28 minuter per dag på hushållsarbetc, delas mät1

41 minuter.

:o: Svönger mellqn 22 och 25olo

Männen uträttacle mccl ancl|a o|ci i gonoulsl-tilt 22 0''11 a\' clc

sLuclet'acle sysslot'na. Natulligtyis för'cl<on-r skillnaclcr mellan

hushållcn, inte nrinst beloenclc på antzlet timm:rr betaft-l

hjälp. störst va| männens insatser i I'an-riljcr clär' I"tustl'utl :rr-

betacie hclticl och inle a]ls hacle någon hemhjälp. I clessa hen-t

Var hvinnans hushållstid 2 timma| och 38 minuter och man-
nens 53 minutct'. Hii| utför'cle ailtsii miinnen 25 proccnt av

sysslorna.

I lamiljel cliil hustrutr :tl'bctaclc clclticl satsacle livinnolua r

genomsnitt 3 timntar och 12 minutcr och uännen 37 minutet'
p:i dct gemel"ISålltttna hushalls:rrbctct.

:o: Vqnligo vorclogor.
Unclcrsökningen on-rfattar etlclast clc sysslor som utlör"cs

vanliga rrai'daglr cl:i clet :ir sr:ärast 1tt hinna nlecl clem br'cd-
vid för'r'iilvsarbelct. Lördagar ltndlntogs tiven av clet sl<äle|

att en del a.,, TCO:s mcdlcnrma| har' lr'ia lijrdaga| uredan

anclr-a inte har clct. Av clen anlcclningcl shulle clct - ansä$

iTran - uppstå storet sliillnadcr i r-nängden av hushållsalbetc'

i båcla gfuppefna. Männcns och l$.innornas andel i såclan:r

sysslor som stoltvåitt, storstädning och leparartionel i henl-
mcn har intc studet'itts.

vart vill TCo:s kvinnonänrncl liommer nlccl clcn här' utrcd-
ningcn? Det har ännu inte angivits. N{en så mycl<et har sagt:;

att den ingår som ett led i ett brett upplagt aktionsprogram
rörande löner, skatter och barntillsyn. Man vill bidra tiII att
skapa bättre för'utsrittningar för kyinnol'nas jtiprlikhet på ar-

4

belsn-rarknadon. 1\r'cr-r onr clc samirallcligit, löuc- och skal,tc-
politiska iitgärderna här' 1t',1' ;11,'görande betydclsc' t"'i1l TCt)
betona att det ocliså bchövs til<aclc insatsel i hcntmct-t ft'åu
milnnens siclar.

:o: Ny rollfördelning behövs.
Med nurraranc.lc insl iilinine lill vacl sorn ernscs ltussitntlc f i)r'

inän och kvinnoi' :rtt utriitta sl<ulle cn itlltniin arbctsticls{'iir'-
lioltning inte lccla till öhat hcmarbctc ft'ån mtinnens siciil.

Undcrsökningcn .q:illcr siiclanar för'bund som lndustlitjänstc-
mannaförbunclet, liotnmunal-, stats- och posttj:instcmailtra[ör'-
buuden, 1åirar- och Iaclilåirar'1 ör'bu nclcn, sj uksköterslic t öt'cn i n g-

en, apotekstekniker- och handelstjänstcmannaförbttnden.
Det Iinns knappast anledning anta att för'delningt'rl åIv

hcmarbctsr-rppgiftelna mcllan måin och hvinnor sl<ulie tc sig
gynnsamn-larc pii LO-sidan.

Om ll,innorna s!<ar lii satnt-t-ttr rniijiighctct' attt hävcla sig p:r

arbctsmat'linaclcn sonr mrinncn måiste vi ändi'a pii at'bctsföt'-
delningen i hemrlen.

Var ska vi börja?
För-vår'clcl har vi bcslut:rt börja med inbjudan att cleltag:t

i inventcring bland riliets "pluskarlar". Männen soln intc
bara utlör' en dryg I'cmtedel eller en ljärdedel av hushiills:rr'-
betct utan plussar itrs:rtsen.

Solo.

på

TCO-undersökningen visor ott mönnen i fomiljer
dör bådo mokornq förvörvsorbetor utför högst en

fjördedel ov hushållsorbetet under veckons vonligo
vordogor. Om vi inte för en ny instöllning till roll-
fördelningen i hemmen ör det foro vört ott inte ens

40-timmorsveckon kommer ott minsko kvinnornos or-
betsbördq i hemmen.

Hur kqn vi rotionolisero hemqrbetet och hur kon vi

uppnö en jömnore fördelning ov det mellon de båda

könen ?

Vl KVINNOR inbjuder lösorno ott presentero mön

som vi kon sötto -l- för, mön som delor hemorbetet
lil<o eller ivorje foll utför mero ön en fjördedel ov

det.
Somtidigt inbjuder vi till jokt på våro egno fördomc'r
nör det göller hemorbetets fördelning mellon poi-
kor och f lickor, våro egno vonor ott krönglo till hus-
hållsorbetet i onödon, vår egen rödslo ott låto kor-
lorno sköto s. l<. kvinnogöro. Vi völkomnor ollo syn-
pu n kter.

P tlj S siclq,r



TAG
PLAIS !
TAG PLATS ! Expresståget "Skå-

ningen" skoll gö vidore mot Stock-
holm efter sitt korto uppehåll pö
Linköping C. I dog verkor dock pos-
sogerorno ho fottot större intresse
för östgötometropolen ön vonligt.
Förkloringen ör denno : den som
håller signolstoven och vinkor cv
tåget ör en ung flicko.

- Om clorn sIr,rl;rclc att tittar set. sugcL'

lrrrrarrta Christina Stitltl niir hon s:iniici'
''spaclen" och tiigc.t i'r-rlial ivlig. Jag tyc-
i<er inte cie l iil n:igot märl<r'iilcligt artl
cit livinner hal ctt, saclant :rlbcte. ntcn
åinnu eir dct r,'a'il sapass ovanligt, att clct
lilldlal sig uppntär'ksamhet.

Tj ugoår'iga Linköpii-rgsl'liclian Chr.isli-
na Stål-rl tlir.s mccl sitt jobb vid jär.n-
r'ägen och deltar undcr utbilclningstidcn
i olilia göromril så:sorn t:igl<laleling, ai'-
bctc på biljcttexpcclitionen, r'äxlingcn
oclt iiven sor-n liouclr-rlittir. Htrl lir.rrrrrnc.r'
clct sig att man r'äljel dctta I'rkc?

- Efter studentcxamcn sikt:rdc jetg pir
t'c-sebyr'åjobb men lick då se n'röjlighc.-

1cn lili utbilclning för' annan tjänst r,icl

.irit'nr'ägen. Sir har j:rg liansl<c anol ef-
lcrsonr dct f inns jrirnr'ägstjäns1.emän i
släi<ten, tillfogar' 1röken Stiihl lcende.

Sex llickor deltog i kulsen och nagla
hal r,'isst lunnits är.en tidigale åt', så

atnspr'åk på att valal landets lör'sta
kvinnliga tågklarelare viii hon inte gö-
r:r. Lil<a litet vill hon si:r om huruivicia
Iton cn gitng i ft'arr-rlidcn blir stins. niig-
ln lormelia hindel lär dock intc fiirc-
ligga.

Det r.äsentlig:r är'r'äl att r,'i klalar
jobbet lika bra sorn de manliga^ dekln-
rLrl'al Christina Ståhl som sin syn ll"t

ln innans inträdc i ylker-r som hittiils
skötts iiv manlig:r. san'rtidigt sont hon
gel de r-nanliga yrl<csliollegel'na högsta
betyg {ör' gott li:rmr:rtskap.

Miihända det sont rrid Linköpings C
så livligt uppr-när'i<sammats ar"' r'escnä-
rerna skall bli en vanlig syn vid vär.a
jär'nvägsstationel inon'r en inte allt Iör
arriägsen tid. Några sktil varlör' Iivin-
norna intc shulle kunn:r här'da sig pri
detta omr'ådc I'ör'eferllel vala s','åra att
hitta. Christina Ståhl må ha fran'rgång
i sin pionjärgär'ning att Iör'a fram iivin-
nan pä ännu ctt omliiclc i I'iilt san-rhällc.

t/. B.

uur ufrtkunska delegot
Tiil sommålrcns liongless i IVIosl<r'a

iionl dct livinnor' fliu'r snt-ntliga fctn
r.ärldsdelar.

För' att gör'a lesan rnöjlig också för de
urest långväga, som olta liom lr'ån fal-
tigit liindcr', sanrlaclc r-r'rcl når'boende-' scli-
tionel in bidrag till clelas lcsel<ostn:rcler'.
Som olta för'ut, när' dc-t rralit fr'åga or-r'r

insamlingal sköttc sig S.I{.V mecl clen
rit'an och betaiadc alla omkostnader' för'
en cleltagalc lr'ån Västaflilia, ciär'i inbc-
r'åikuat cn litcn avsticliarc lill Stocl<holr-r-r
på hcmr'ägcr-r. 'Vrir' :ih'ikansi<a delegal'
blcr. Funmi Ransome Iiuti, fr'ån Nigc-
t'ia, ctt lil<e mcr' åin tvii och cn h:rlv
gang sii stor'l sonr Svcligc och n'rcd lyr'-
tio miljoner invånare. I{on är' en ålv

l'rillclsför'bunclets n-iiinga vice ordlöran-
clc, {ödd år' 1900 - just sanma iil son-t

clct handclskonrpani. som utlot'skat Ni-
gelias liustomr'åclcn ör'cr'lä[ sina riittig-
hetcr på Brittisl<a Klonan. Fatmiljcn var
liristen, som numer':r 1lcrta1ct invrin:tt'i:
i östla och r'ästt'a Nigeria. t-ueclittt cl:it'c-
rnot inrrånalna i NoL'dnigeli:r åir' ntu-
hat-nniedancr'. Hcnncs 1r'ants;'nta fut'
sattc hennc i en pojlisliola, clct-t föt'stit
rich säliei't liingc c-ncla I licliått't. ocl't :;t-^-

n:rle siindes hon tiil collciic i Englrtncl.
"N'Iin lrrl hade c.len :rsiliten alt clct iil

viktigale artt en ilicliu l'ar unclervisnirrg

iin cn 1;ojkc'', suclc hon till mig. "Han
suclc att cr-r lnan senarc liuncle lör'skaffrr
sig kunsliapcr på ege.n hand, nten erLt

llicliuns cnda möjlighet var de fåi år'en
lör'c. äktenskapet.''

FIon hade tre år' på collcge och när'
hon lior-n hem blev hon lär'arinna, för'st
i sin gernrla slioia och sedan i en real-
sliola Iör' pojl<ar'. F örcståndarcn hade pl
sin tid vari1. den för'sta pojkcn i den
sliolai. cliii' hon l<on'r som f ör'st:r llicl<:-l
och clcl clr'öjde inle låingc, innan dc val
mitn och hustru.

"Vi hiil nu 500 poji<ar i våt' sl<ola",
bcliitt:rde lion, när' jag tr'äfIacle hcnne
I'öi'sta gång'.:n pri en honfet'ens i Wien
sonlnlå]r'cn 1952.'' I Nigelia har nran ännu
in'Le iiommit så liir-rgt, att nan för'stirr',
:rtt Iliclior behöver liunsliapcr' lilia r.:il
som pojliilr', m€rn när' jag träIlal på en
Ilicl<a, sorn skullc pålssia hos oss, Iörsö-
i<cr j:rg lii henne dit. Nu har vi tjugo-
sju."

Hon berättade också, a1t hon i sin
slad Abeokuta l<äncl bland annat
sorn ett ccntlum för' cn dcl gamla nc-
gelsläktcr'. - lyckats lntressera en del
ls'innor Iör att ta upp traktcns garnl:r
hcrlsli)jd Iör att gcnom försäljning a',.

hcr-r'rslöjclsproclul<ter få tiil stånd en
liussu att anr'ändas i albete liir kvinnot'

och barn. Eftcr' hriget hadc lrcdsfr'ågan
sär'skilt satts på dcras program, tillilia
med albctet 1ör Nigclias sjäh,stänclig-
het. När' år' 1955 Englancl civel[imnaclc
ctt lör'slag, sonl var' ämnat att lörer flan"r
till lullt obcroendc, fann rlran i Nigcria
clct nödviindigt att dishutcra vissa punli-
lel ncci brittclna. innan beslut liunclc
Iarttas. I dcn lilla grupir som i detta
ärendc rcste ör'cr till Englernd befann
sig F unmi Ransome Kuti som cnda
hr"'inna, utseclcl på begär'an {r'ån kvinno-
iråil.

Scn sin mans clöd för' någla år' scdarr
hal Fnnmi insliråinkt sina undelvis-
ningstimmar'. Hon lör'cstril i stället c1.1.

skolhem för' b:rrn i olika åldrar och äg-
nar' ör,r'ig ticl åt klubbal och l<urscr liil

rtn.lrorIS. o sro, /



glimtur
ur mitt liu
som l(ikore
en efterlängtad bok har kommit

nrccl ctt kapitcl liallat Två liyrkobesöh.
I)ct, ena rrar i Blasieholmsl<yrkan, sont

nu hållcr på att I'örsvinnil. Fridtjof Nan-
scn t:ilacle till l'örmån Iör' clet svältanclc
Sor.'jctryssland i fcbruari 1922.

Jag citelar Llr bolien: "Talar-en våIll

N:rnsctr. I{an bcl'ann sig på sin outtrött-
liga tiggarlärci genom Västerns länder
för att vädja till de enskilcla männi-
sliorna om l-rjälp till dc hungrandc, sc-

clarn staternas rcprescntanter mecl dov
tystnacl besvarat hans utmanande h'äga,

orn niigon i lörsantlingcn vorc viliig säga

att han hellre viile iiita 20 nliljoncr'
människor clö av hunger än riskera atL

på niigot sätt komn'ra att stödjat Sovjet-
rysslancls regcring. Han talacle om rracl

han sjiilv sett och upplcvat på ort och

stiillc av denna "historicns stcirsta fetsa''

- 1'or att låna hans egna orcl i Gcnöve.

Nunscn rr:rr ingcn god talale men clesto

mel'a uppt'öt'cl. Jag lick en keinsla at'
hur han vred orden ur sina händer mecl

möcla och smärta. Vad hatr sade r'ördc
åhörarna in i mär'gen. Och iag har
:rlch-ig glömt Nansens hiinclcr."

Vicl dct andra kyi-kobesökct val talel-

lcn Wiiliam Booth, Frälsningsal'möns
grunclarc. Det som gjorde intryck clert

gången v:tr clct starka betonandet a"'

att man för'st måste ska{fa hungratlcle
männislior mat, iunan en andlig väci<el-

sc kan nå dem. Mcn dct oförglömlig;t
orclet uttalades inte av Booth utan av
I-r:rns dotter Evarngeline. Hon ber:ättade

om en tjurläktning på en stor antik tca-
tel'. Mannen som kämpade mot tjuretl
höIl på att ge upp. Då hör'des cn röst
Irirn ör'crsta raden: Trg again! Försijj<

i.qcnl Det val tjurfäktarens fal som tiil-
ropade sin son dessa old.

Jag har en stat'k känsla tlv att del
tir r.air högt aktade och älskade vän Acla

Nilsson som lrån sin ålders och visdoms
höjd ropar tili oss: Tröttna inte! Försök
igcn!

Gt-tnhild Tegen.

Var cloklol Acltr Nilssort ltttt' slttrtllL
en [ör'tjusanclc bulictt t-ttinitcn Lll'sitl
långa t'iliat och nyltiga lir' - och clilcl<t
ul minuct. utitn antccliningltl rlch gilrll-
la tidningsltii,;g, httt' itcin geit oss cn boli.
så ung och I'risli att ni :tlltr nltistc läsit
dcn! Om jag sliuilc fi)r'siilia a1t ta 1i'atr-t

clct brista ur clc'ntt:r boi< slitilic cict bli
så tnyckct alt Vi Kvinnot' slir-rllc IvlIas
till brädcicn i llcra nunlnrcl'. Dtirför
måste ni siiilva liiser bo]<en.

Någrar cxcmpel sotl t'öt' (iss srilshill,
vill jag i irlla Iall f ijt'sijliit tttitriicr-:i. Bo-
ken l-rancllar c)llt Ada Nilssolt solll läkalc

- så stål dct p:i literlblaciet. Men ur
denna källa strömmar alla hcnncs l<a-

raktäristiska egensliapcr I'rat-t-t - tnåil't-

r-riskok:ir'1ekett, encrgin, ortidclhctcn, itr-
telligcnsen. - allt sorn gjot'clc hc'r-rnc tili
våin, hjälpzrrc, t'elctrtt-t:ttor, och cll ticl
orclför'ande i Stocliholnrs SKV-clislt'ilit
och alltjämt hedelst-tledlet-t-t i lör'bunclct.

Vi har äntru på senare eir vicl bcnii-
dadc tillfällen Iirtt höra hcnnc bcr:ittil
om den tid dä Frisinnadc 1i','itttlors ril's-
förbund vidgades till Svenslia Kvinuols
Vänsterförbund, solrl senarc- anslöt si.g

tilt Kvinnornas Dcmoll'atiska Värlcls-
förbund, grundat i Pitl'is 19'15 - ilå ini-
tiativ av vetenskapskr''innan M:t't-tc Cot-
ton, Marie Curics liiljunge. Svetrsli c'lc-

legat vid Palism0l.cl var l)t' Atlclt'cit An-
dreen, som varit alitir,' nlccllcm ar' !'r'i-
sinnade kvinnor alltil'rån 20-t:rlot och

som 1947 eltcr Kcrstin Ilcsselglen bicv
vår ordförandc.

Biand ;rlla lrir oss bckitntit natntr stttr-t

pryder dessa bol<sidor - Elin Wåigncr.

Elisabeth T:tntnr. FIonot'itle Ileltlciin
och anclra, h.rL Iör'1. slilsi;i11 dlrijt 

"'ici
en vän som spclat cu slol loil intc blt'a
i frcdsrör'elscn tttan vi lian g,ott stig:r i
världshistorien - Alcxandlu Kollontay'
Partiet om hcnnc åir biiclc spänn:rnclc
och gripancle, liansl<c clet s:rhligt intres-
santaste i denna r'ärdefulln tidsl<rcinilia.

På något såitt typiskt fi)r Ada Nilsson
är att hon, farstän icl<e lcligiös, slutitl

6

,,HON

VALDE
barrikadern0"
Al'tonbladct

Ada Nilsson

GLIMTAR
UR MIqI Lru
SOM LAKARE
"En bcundl':rnsvärd intcllcktucll
aptit möter pii varjc sida ctt
l'riskL och Ii'r attdc tt'lrlpcl'äi11ch1,
cn oscntimcntal humanitet och ctt
nyktert optimisliskt förstiind."'
LARS GYLLENSTEN i DN

"Någonstans i början av bolicn
näm.ner Ada Niisson att Nathart
Söderblom citer dcras 1örsta mött-'
avslutade samtalct med att säga:
'Det var roligt att få tala mcd cn
människa.' När man har komnit
till slutct av boken skullc r-nari
själv vilja siiga niigot liknatnclc.''
SIV ARB i Aftonbladct
1B:50, inb. 24:-. Illustr. 2:a uppl.

NATUR och KULTUR



VEM AR FARLIGAST
Birgrt Sunesson eller daghemmen?

I l{usmodcrn nr 40 har Birgit Suncs-
son intcrvjuat barnpsykologen Stinar
Sandcls om daghcmmcn. "Är dct falligi
nled daghem?" hetel dct i rubriken och
ingressen avslöjar i alla lall att Birgit
Sunesson iir en farligt r,'airdslös inter-
vjuare. Det är cn "Handen på hjärtat"-
artil<cl, och intc vct .iag vat' Birgit Stt-
ncsson har s i 1, t hj:irta rncll intc iit'
cli:1, hos alla clc 1ör'iilcli'al som nu iindri
hiir sina bar-n placcradc på claghcm. Vacl
sl<all de tro / FIrir bat'a httl det ldrtcl i

ingrcsscn:
"Dct talas m.yckct onr l<vinnans loll

i clagcns sanrhällc och onr henncs pt'o-
blern.. orn hon rråil jcr (ellcr tvingas r'äl.ia)
dcn bor'raarbctandc m.ålrr.mans roll. Om
hon l<an ha hcmhjlilp iir allt gotl, och
viil - m.cn hul iir dot cgcntligcn nrccl

claghe.n-r.n..cr-r? Är dc l<ansl<o farliga l'iir
bat"r-cn?''

En siidan ingrcss tjr,inar minsann intc
ertt gör'a dct iättare för dcn bortaarbc-
landc m.am.m.an. som :indå har trott ai.t
clet bästa sättct att sl<ydda sina barn
pir iir att låin-rna dern på daghen-r. Och
h.cm.hjiilpcrna ? Med dcnr är dct alltså
gott och vril cnligt Birgit Suncsson.
Sanr.tliga hcmbitriiden fr'ån sexton iir
och r-rppåt iir alltsir låimpliga att ta hand
om barn, ja t. o. m. lämpligare än den
utbildadc personalcn på ctt daghentl
Sl<ulle Bii'git Suncsson våga sliri\ra cn
rnbril< mcd lydclscn: "Är c1c't farligl mccl

hemhjälper?"
Hela frågcställningcn i artil<eln i Hus-

r-nodeln andas clen l-rögrestirndsinstäil-
ning till daghcmmcn som alltjämt åir

i'irdandc i blcda l<retsat' i landct. Dct är
inte "fint" att ha barn pir daghem. Dag-
hc,.nt iir cn nrjdiösning, som man mot-
villigt måstc ta till i hembiträdesbris-
tcns tid. Daghcm :il bala fijr clc I'atliga,
cle som inte har t'ircl mcc'l l-ren-rhiiilp. Och
sii vidarc.

Mcn vad såigcr dl Stinzi Sitndc'ls? Ja,

hon rel<on-r.nlcndct'ar cn lösning mcci

claghe.r-r-r diil bat'ncn cndast rtistas cn
halv clag. Detta c'mcdan hcldagsbat'nctr
pri daghcrn cnligt Stina Sandels upp"'i-
sar cn påfaliandc trötthct. I övrigt hän-
visar l-ron till att det finns för litc ma-
terial orn daghemsrristclscns inverkan pii
barnen för att mair säkert skall våga ut-
tala sig i någon ril<tning.

När Bilgit Sunesson ställer: den iijr'-
såtliga [r'ågan: "Men ni ansel c1ock, att
det finns det som talar {rir att daghen'i
pri heltid skulle skada bat'ncn?" (Frirgatr
iir I'örstås satt i stol stil. Hur många
läscr mer än själva frfigeställningen?)
s\ralar Stina Sandels'. "Det f inns inga be-
tris för det." Att barnen visar dessa

trötthetssymtom kan nän-rligen också be-
ro på {aktorer i hemmen. Många bat'n
på daghem rir barn till eusamma Iöt'-
äldrar i en svår situation, till för'äldrar
som ligger i skilsn-rtissa osv. Det ynklig:r
antalet daghemsplatser gör ju att bat'a

de allra värst ställda friräldrarna får in
sina barn.

Stina Sandels r-el<ommendelar sonr

niimnts cn kortare clag Iör bat'ncn pii
c.laghernmcn. I{on liinkcr sig cr-r utbyg.-
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nAd av lcliskololna ti1l daghcm, clär bar-
ncn iiuncle vistas 1'erl - sex timmar onl
clagr:r't, r'illic.l alltsa fijlutsätter att t-t-to-

rlern har h:r1i'liclstjrinst. (Vat'ftit' just uro-
clcrn lian nlåln i'l'irgår sig.) .Ia, cletta ltitcr
sig ju srigas. Men var hitta alla hah'ticls-
tjänslelna? Och iir dct pii något sätt
rrera ckonorniskt att bygga ut leksko-
lorna, soln nu i stocl<holmsområdet är
sir övcr'fullu att clc bara lian ta etnot
scxirlingal iin att bygga r-tt cl:tghernmen?
Lclisl<olor', rlrir b:u'rl vist:rs cle- 1ör'eslagna

antalc.t 1.in'rr-nar', nriistc ,iu ha samnra sel'-
vicc sor-u clughct-t-itrtcn l'tjl santma åldels-
gluppcr'. Och var' lrlacct'at- t-nan <le t'i l<-

tigt srnii balncr-t?

I elt avsr-ritt antydes att, inte heller
alla nlålnlmof lörmhr ge barrnen den
värme och ömhet cle bcl-rriver, vilket
si<ullc vanr ctt litct argument { ö r dag-
hcmmcn. Men hemhjälpcrna clå? Ja, clc

iil son-r sugL unclantagna c'lisl<ussionen.

Dot iil svrilt ittt lionrtrta triigon vat't
i daghc.nrsfr'ågan i det här' landc't. Och
inte blir dert iiiltale med sridana skt'äm-
scllubril<cr och - frågor sonr prcsente-
ras i llr,rsrnodelir årv en ltr-rsvat'slris iour'-
nalist.

Gtrnttel Granlid.
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att lörberecla kvinnorna för cleras nya
uppgifter som medborgare i en fri stat.
Henncs egna barn iil nu vuxna - två
söncr irikare cfter utbildr-ring i Englancl
och en dotter sjukskiitet'sl<a, gitt ocir
med egna barn.

Tyvärr inföll hennes eget Stockholn'rs-
besök under tänkbarast ogynnsamma
tid. Det åir inte många stockholmare,
som befinner sig i stan i början av juli!
Birgit Jansson körde henne i sin bil runt

Stockholm och jag sörjcle 1ör att hon
f icl< uppleva staden lite tnera i cletalj.

trn dag var vi på lunch hos Andlea och
en annan inviterade på te till Frcd och
Frihet, i cn liten mcn mychct it-ttt'esse-

rad krcts. I Nigeria Iinns faktisht en li-
ten sektion av IKFF bildad vicl ctt bc-
sök av Signe Höjer och med Funmi sonr

ordförande. För Drottningholm och
Sl<ansen mecl dess gatnla allrnogeb.ygg-
nader, som mycket intresserade r':il
gäst, fanns också ett par vackra dagar'.
Men hennes längsta utftykt blev den
till Oslo! En natt dit, en bräddfull clag..

och så en natt tillbaka! Nästa förmicl-
dag försjönk hon i en engelsk romatir
fr'ån min hylla. Det var roligt att sc

henne l:isa - hon gjorde clet med in-

tcnsiteten hos clen, som inte ofta får tid
att lcva i cn clil<tad r'ärld! Kanske var
ntigot irv ro och stillhct just vad hon
bcl-rö'"'clc cftcl cn :irbelslylld och slitsam
I(onglcrjs, nlcn clet var sl<ada, att e.i

Ilera l'ici< lillf'iiile att tlril'l'a henne.
Viigcn lill Nigcli:r tar numera intc

Ifing ticl. Funmi 1'lög fr'ån Arlanda en
morgon I<1. åtta och kom till Rom kl.
toh'. En tinrmc senare {ortsatte hon merl
Afril<aplanet och var några timmar se-

nalc - 1ro mig cller intc - framme i
Lagos, Västnigcria. Tyvän' har inte bil-
jettpriset minsl<at i proportion till res-
l idcn !

S. F.



MADAME
TER RO R

Vzrcker, grym, 1'anatisk. despotisl< :ir madatnc Nuh. som
står i centrurn ltjr clc blociiga h:indclscrna i Sycl-Vietnatn. Hon
1r'amstår som den onda ande som inspircrat clen håit'skancle

regimens politili av fi)rtryck och terror'.
På sista tidcn hal dr:amatislia händelser rihtat r'ärldcns

uppmär'ksamhet på Syd-Victnam. Den ridii av tystnad sor-r-r

sedan tio år nödtot'ttigt dolt den verklighet av brödrahrig,
I'ör'tryck och bitterhet, som r'ådcr i detta land hal ryckts åt
sidan. En bucldistmunl< liit bråinna sig lcr':inde som protest
mot dcn leiigiösa oflihct, som dilitat,orn Ngo Dinh Diem

B

pålagt foil<et. en oi'{ct'h:rnclling sour utspeiarlc sig ir-rfrir tuscn-
tals trocncle. som rnecl fats:r i ögon blev vittnen till cr-r hrinclel-
sc, som skullo ge gcnljucl rivel hel:r rråirlden.

Andra lil<nancle of I'er har I'öljt. och sedan spred sig plo-
tcstrrjrclsen. Befoil<ningens 1'lcrtetl rir ucldister: (toh' mil-
iono' ar' h'ctton miljoner inr':inarc') och ct1 oör'crslieiclligt an-
tal samlacles pii tori';et l'r'at-t-r1'ör cliktatolspal:rtse.t fiir att utan
old l<rär'a sin leitt att r-rtör.'a sina Iåidet's 1r'o.

Studentcr och prol'essol'er ör'crgar. sl<olor och liiros:iten it"'
solidaritet r-ncd clc' prolcstelandt-'. De'n leligiösa plotesten blcr.,'

cn politisii r-netnil'estation. som Ngo Dinh Dienrs polis inte tvc-
liadc att undertr-1'clia mccl clcn ._vttclsta brutalitct. An'cstc.-
lingar 1'ö1.icle pri allestelingar, mecian nran iippnaclc elcl rnot
clemonstr':irrtelna.

Och runt onr i vrrldcn l'.r'lls utan rrrcd firsa ilvcr ogiilningirr'-
na. De anklagelsel'. sonr seclan iirt:rl tillbrilia lilit:its r-not lern-

clets dil<tator Ngo Dinh Dieni, hal genonr clerr-r scn:rste ticlcn:;
hrinclc.lser liitt en såit'si<i1d t)'t-tgcl.

Ur ticlningsalliivcn har lelats 1'r'am l'ologlal'ier och cioliu-
mcntalislit nratcri:r1. sonr bicilagit tili att iiiallliggii srilcllaq
hos denna :rvsli-vclc1..r legim. Och bland clc I'r'rin-rsta iinsviirigl
I'ör' r'.'gimen i Sycl-Victnanr heir man lunnil oclisii en livinna:
nradamc Nuh, ciiktatolns svägelslia.

Dcuna. l<vinn:r hetr stigit upp till nraiitcr-rs tinnal pri ovanligl
liolt 1icl. Allt sou'r rcjl henne, hennes person, henncs l-rrir'lior-nst.

lrcnncs l'ijlflutn:r. hennes gestcr'. r-ninspel och orrl - allt har'
blivit 1'örcn-ral för' pr-rblicitct.

Och dct irar onr hcnne lilar'1 s:igts ut :rtt hon årl lanclc.ts
vcrlilig:r htilsiralinna, clcn sont är mest ansvalig 1ör' firrlöl jc.l-
sel'na mot budclistclna, 1'ör clcigir.ningen ntot clc vapcnlits;r
r-niinniskoskarorn:r. Det siigs om hcnnc att hon anser sig ha
latt cn guciomlig k:rllelsc att håilsl<u. cn nrission srtrn mccl all;r
nrcdel sl<all lulilöljas.

Dct åir en n-rotbjucluncle bcr'ömmclse hon fått, nren de1 t1'ck.r
inte pii c'let mitrsla s:ilt beliymla den leende M:rclamc, \'åu's

håinluil:r och cynisl<a attitycl tiil icgcnclcr-na lilir-ig henne rir'

r':il l<änd.
För tjugu irr sedan l'ar hon en rili och vacker giftasvuxcrr

ung liliclia. Sonl sådan hade hon lianslie l<unnat hoppas på :ri1

i--li nummer ett i någon Ieodalherres harem. eftersom Tran Lc
Xuern (henncs l'iicl<nat-nn) på dcn tiden var buddist och aiitså
acceptelacle' poll'ganien (månggiftct). Men hon tr'äflade cn
man, Ngo Dirrh Nuh. och han var- katolil<.

Han var' fascineranclc, Ianatisli och tillhörde cn fan-iilj a'.'

politiker'. Han val Iicncle till flanst-nrinnen, sotn clii hrill lan-
dct ockr-rpelat, och han var dessutom hätsl< antilior-nt-uunist.

Utan tr,'ekan ornviincle sig madame Nuh till l<atolicismcn
ocl-r antikommunismcn. Dessa brida åskåclningat', som inte har'
nligot gemensamt om man ser till cieras liirot', skuller i 1'or'l-

s:it,tningen bli innehållet i tnadamc Nr-rhs li','.
Är: 1954 gicli del I'r'ansiia herraviildct i Inclol<ina nrot sitt

slut. trftcl nrång:r iils bloclig:r stt'icier' liuncie Vietnams foll<
hoppas pii ett liv i f'r'ccl och Irihet. Mcn clet internationcll:t
lrigct och clet kerlla l<r'iget i r'åirldcn var cn vtisentlig anlccl-
nir-rg till att cir konsllad gräns dlogs, r'ilken cleladc Vietnat-t-.

i cn nordlig och en slrdlig clel.
Fria val hade pii niigra månader kunnat lecla till cn åtcr-

l'ör'ening ar, landet. Men de blcv alclrig utlysta. I norra dcler-t

etablerades cn ]<or-r-rn-runistisli regering. I södi'a delen tog deir
ärciystnc Ngo Dinh Diern rnakten - med USA:s stöd - oclt
han förl<Iaracle sig vilja lör-cna Vietnatn unclcr sig för at1 giit'a

ciet fritt fnin kommtrnistet'na. Madamc Nuhs chans hadc liom-
n-rit.

Henncs man, blol titl Ngo Dinh Diem, utnämndes t,ill polis-
minister (det viktigastc åimbetet i en diktatur'). N{adamc Nuh
1'ann sig piötsligt i dcn elterlängtade ställningen som Sycl-

Victnams lör'sta dam. e{tcfson'r diktatorn sjrilv val cjrrerty.qaci

ungkarl.
IIon bör'jadc utör,'a en personlig makt i denna iamilj. som

i sin tur hiilsl<adc rivcr' hcla Svci-Vietnam. Om iron hacle varit.

i$dä



cn livinna mecl begl':insadc ambilioncr. sliulle hon ha nojt sig
nrccl lollcn som liirsta clam. Mcn 'ft'an I.c Xu:rn var intc clen
typ som nö.iclc sig n-rccl att re-'pt'esentct'a I'icl invigningar eller
att vara viirclinna i sin sr'ågers hem. Inte hellel viile hon ägna
sig rit sina lyra barns uppfostlan cliel rit vrilgör'enhetsitt'betc.
IIon haclc satt sitt r-r'rril nrycl<c-t högrc.

IIon r.illc bli en kvinna att räkna mecl. som hon också sjåilv
olta sadc. FIon sl<ulle lå många tilll:illen i ctt land, som just
i;inrnat sjr"r års l<olonialkrig bakom sig. På alla samhällsont-
råden fanns det utrl'n-rme för initiativ. Men madame Nuh, som
bekände sig till tanl<en om emancipation och frigörelse {tjr
sitl lancls liviunor', tog initialiv ai'ett spccicllt slag.

Hon ville för sin pelsonliga dei inte bara inta en jtintbör-
dig stiillning rnecl rnännen, clvs c.le inl'lytelselilia n-riinnen i
henncs egen fanili, hon r,ille är'en rjverflygla clem. Om dc
l'ör'lilaradc ;rtt de var katoliket' och antiliommunistet', så skullt:
l-ton i strillct 1ör att visa 1r'edsvilia övet'tråifI'a de manliga tred-
lcmmat'na i lamiljcn i htitsk antiliommunism och f:rnatisl<t
liatolsl<t nit.

Flor-r bildade en lir innokår, beviipnade- de'n och {'örklalade
stridslystet att hennes fliclior skulle stå i lörsta ledet i det
fr'ontlösa ]irigct mot partisårnerna. sorl i allt stöt't'e antal ope-
rc-'r'acle i lanclet. Dct publicerades vicl ett tilliälle i pressen ett
I'oto a\r henne, niir hon inspel<tet'ade ctt 1ör'bancl av sina
ll'innliga solclaterr sor-r-r allticl leende och oklanderligt klädcl
nrecl llol och vita handsliar. Hon lanccracle cn "mot'erlisl<"
lian-rpanj mot den r-noderna clansctt, l'r'ämst mot tangon. IIon
ansåg att nationens lirafter bordc inril<tas på att neclkärnpa
paltisanomr'åclena och intc förödas på syndiga nöje.n.

Hon lör'mådde sir-r sr'ågcr dihtatorn att ta barnen Ir'ån lör'-
rilrli'ar, som nrissteir-rlites 1ör sympatier med pat'tisanet'na, s"i

att barnen inte sku11c r-rtsättas för en errentuell l<ommunistisk
upplostran och pår.erkan av hcdnisk tro utan i stället bi-
bringas "sålnningar"' i statliga koncentrationsläger.

Bucidisn-ren fcjrl<laracle hon skoningslöst krig. Under hennes

icclning sliullc cnligt vacl l-ron sjähr giolde gåillande Sycl-

Victnam pii liort 1id bli ctt katolskt lancl.

När buddistmunkat'na i försvaret av sina rcligiösa friheter
clrevs till cle yttcrsta av offer, var det bara hon som hadc
styrkan att förlöjliga dem genom att till cn utländsk jour-
nalist säga:

''Dessa fanatisiia budclistpr'åister, som besht'irrer sig själr':r
som nationalister, har inte cns förstirnd att uppträda som
nationalister, 1'ör' nrir cle utomhusgrillar sig sjiilva, anviinder
cic importeracl bensin."

I\{an skulle inte ha kunnat tro att en l<vinna l<unde vala
i ståncl till sådan c;'nisnt. Och ändå förhåller det sig så. Det
;ir alltså ingen ör'er:dli[t att påstå att madame Nuh på sina
spiidar axiar bril cn stor tyngd av grymhet.

När Syd-Victnams hrirskarir-rna en gång undcf en resa i
Europa mötte journaiislcrna, besl<r'ev en av dem henne sii
här': "Vacker', fulllinclad, raflinerat clegant och i bcsittning
av cn järnvilja. Vi är' säkla på ertt hon sliulle kunna anr.'ända
alla livinnligl-retons vapen frjr zrtt nå sitt mål."

Och niir rran n,.r scr vad som händer i Vietnam. måste man
crkrinna att journali:;ten irrte misstog sig. Det är bara det att
rnadamc Nuhs vapcn ingcnting har att gör'a mcd l<viirnlighet.
!'anatismen, ol'örsonligi'reten, är'elystnaden, grymheten är drag,
som är' g,erncnsammar Iör alla diktatoler. I detta fall ryms
dess:r kar-al<tär'sclrag i cn livinnars hjrirta, r'ill<et gör dem ännu
mel'a frånstiitanclc.

sungen
po badu sidor
om floden

UTGIVNA I HANOI 1963
_ NORDVIETNAMS
HUVUDSTAD.

Efter Vietnoms bef rielse

från det fronsko koloniol-
völdet delodes londet
Nordvietnom blev sjölv-
stöndigt, Sydvietnom med

huvudstoden Soigon togs
om hond ov USA. Blodigo
och grymmo strider pögår

- men folket på bådo si-

dor om den konstlode
grönsen hoppos pö Åter-
föreningens Dog. Hör en
dikt ov skolden Che Lon

Vien.

De torterode dino bröder
du teg.
De torterode
du teg.
De torterode din mor -
du tönkte på ollo ondro som pinodes.
De torterode dino born
då brost ditt lugn i ett skrik
och du stupode medvetslös
med en mörk blodflöck
på löpporno.

De nöjde sig inte -
du blev skjuten.
Du ör död.
Död.
Men om notten
imordrömmor
sko!l uslingorno vöckos ov
ditt skrik
och de voknor -
deros somveten skoll piskos
ov tusen ropp.

Vi begrovde dig
vid mLrrens fot i vårt lond -
i vönton på öterföreningen
nör mördorno skoll betolo
för sino brott,
lngo skrik mer
frön dino löppor -
dör skoll leenden blommo!
ingo grönser mer
på återföreningens dog
i morgon.

Overs. Gunhild Tegen.



uår interuju med Valentina Teresikoua

uid Kuinnornas Vörldskongress.

rAmden gör inga undantag för I

- Jag fciddcs 193? i cn litcn bY sonr

hctcr N{aslcnniliovo, sotn lil bcltigcn c::t

'10 l<m från staclcn ,J:rt'oslar'. lMin l'etr trat'

tral<tot'föralc och tnitr lttot' r'ar mjöl-
kerska. Min :ildrc systcl och jag r.':rr hclt
små när vår' far gicl< ut f'cir zitt [öt'svat':t
viirt heml:rncl. Min bror' l'ricldes eftcr a1,i

1'ar hade I'arit till I't'ontcn - och clc ficli
aldrig sc \iaråln(lra. Min mol val bai':t
26 irr när' hon blcr. rinli:r ntcci trc sn-iii

barn att Iör'siirja och l'ostt'it Llpp. IIotr
genonrlcvdc cn nryclict svait' ticl. mclt
som :illa tir-rliol i vr\r't l:rncl Iicli l-ron l-r.ililtt
och sliid irv vrrl rcgot'ing.

Sli beriittal V:tlcntit-ra Tclcsjliova otl-t

sig själv och sin l'an'iil.l. l{on giil clct 1ri
ctt cnkclt ocl-r n:itr-rr'ligt siilt ocl-t nttin
sentimentaiitct. Det behtivs ing:t stor';t

ot'd. Men niit' nran sitter cl:ir och lysst-lttt'

liänner man att clåir' f inns cn s1arl< och
van-n undclton av lirirlcli - intc bar';t
1,i11 rnodcrn och cle ntit'nt:rstc - utan lill
hcla f'oliict och l:rndct.

- 1945 l'lyttadc vi till Jut'oslar,' clåir vi
hadc sliil<ting:rr'. 1ot'tsiitlct' Valcntina sitr
berlittclsc. Mol brjri:rclc :rlbcta vicl tcx-
l,ilfablilien ''Krasny Pclcliop" ocir vi
berrn gicl< i sliolan. Nril jag hadc slutat
sl<olan brjljacle jag albeta i samnr:r fa-
bril<. .Iag skal'fadc mig ylkcsutbilclning
och cl'ter mitt 1j:it'dc irr vid tcxtilskolat-t
bler' .iaS bitriidanclc i'ör'man vicl fabli-
lien.

Gogorin qov impulsen

Jag åilskadc att liisa böclicl om l'lyga-
re och 1959 bör.iade jag siäIv tr'äna full-
skåirmshopp. Jag val ocliså mccl i cn
amatörorl<estet'. G:rnska snart efter c'lct

jag slutat "'id 
textiisl<olan hcclradc miq

Iabrihcns Komsomolorganisation t-llerl

att vrilja nrig till sin scl<retclal'c.

Hur r.til minns jag inte den clagen dli
par:t,isekleterarcn kom inlusandc på ctt
liomsomolmöte mcd ot'dcn: "En nriinni'-

slin i rymden! Juri Gagatrin. cn sovjct-
r-niinnisl<a i t'vmclct-tl" .I:rg lian l<nappasl
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bcriitta hut' upphetsadc och glaclit vi
va r'l

Eitcr de ryn-rdfät'der som genomlör'clcs

av Gagarin och Titov bör'jade jag själ'"
rlr'ömm:t om att bli en liosmonaut. Och

hair iil jag nu. ctt levande bcvis Iör' ilit
i vtilt land zir inget n'råi Iör högt'

- Ber'ätta för oss hur kosmonatttet'
trtinas. Är träningsprogrammet dets:rrtl-
rna frir l<rrinnor och rnän? Vilka fysisi"a
och t-uot'alisl<a egenskapet' lolcll'ar trlerir

arr kandidaterna? Och hut' anpassal sig

clcn ln'innliga orgauismcn till strap:rt-
scrna undet' cn ryn-rdfät'd?

- Perf'ekt hälsa och psykisli lämplig-
hct är grundläggandc f cirutstittningar
fiil cn kosmonaut. stiger Valentina ocit

,d

d:.

for'lsätter': - Det ntedicinska ttt'r'a1et a-.'

kanciidatcr eit' r'ell<ligcn rnycket strtingt.
Och tr'äningsiittt'sct'na ät' sj:ilvl<lat't dc-

såin1ma för'bådc kvinnot' och mziu. Ryul-
dcn tillåter inga ttnclanttig I'ijr clcl "s\';l-

gal'c" Iiönct.

Nu ör det bevisot:
kvinnon liko bro som monnen

Vi 1år' tcolctisk undet'visning sonr in-
hluclcrar studiet av lakct- och rvmc'l-

teknologi. En del a\r den f'ysiska trii-
ningen äger rum i s. I<. tysta liammare
och i centril'uger. Olganismcns leal<tio-

ncr inför' ovelbelastningen åir en myckct
s1.or f:rl<lol son-t nogrl st,u(lclas. På tltl ou-l



det "sl)ogore" könet

civerbelaslningen. sir r.ar clcn liittalc at1

tfila unclel sjrilva lrilclen lin unclel marii-
träningen. Marn l'tir ocl<sri genomgåi crr

siirskild l<urs i nraniivrcring a'u'e1t
lymdskcpp.

Min fiird i lymclen bevisadc l<lalt att
clen l<r'innliga olganisnren lian anpassit
sig till förhdrllancicna i ryntclen lil<a ."iil

som den manliga. Jng viigat' inte srig;t

att ln'innans organisnr l<lat'nt' sig bättrru
åin männens - dcttit l'iit' a1t intt- f i)t'nrit'-
ruru miinnen.

Rymdförden ingen vonlig
nöjestripp

Bctråiffandc de mot'alisl<a ll'ali1ctei'
sorn forcllas av en liosmonaut. sfi iit' c.ie1

lörst ocl-r fr:ir-r"rst en stat'ii natur'. r'ilje-
l<r'alt och beslutsamhet. En rymdfärd iii'
ingen rranlig nöjcstripp. Det iir ctt svirlt
och ans"'arslullt föt'ctag, som krär'et' stot'
cnergi, liunsliapet', sl<icl<lighet och styr'-

- Vilka personliga motiv vat cic eti'-
gör'ande Iör' beslutet at1 slii in p:i lio:;-
n-ionautens berna?

- .Iag hacle en brinnande önsl<atn att
gc mitt bicllag till liomntut-tismens upil-
byggc, till måinsklighctens ljusa It'anl-
tid. att mitt arbctc ocl<sfi skullc bli ei-t

dcl nr' r61,jctfoll<ets sl<apande stt'iivan-
clcn.

Ett skepp skopot ov genier

- Hur' l<iindcs clet, ttnclcr I'iirclcn i

ryn-rden ?

- Naturligtr,'is v:rr jag vrilcligt spiincl
in{'ör' uppsl<jutningen, ltten clct vat' ctt
sptinning sonl man liiinner ini'ör cn
sportslig bedrif't vilken sont helst. Jag
r.ar intc ett dugg r'ädd. Jag hadc giitt
igenom det hela l<änslomässigt niit' mitr
lyrndbrodcr Valeri Ryl<ovsky stat'tztdc
sin färd. Fal<tunr är' att jag I'at- angc-
Itigen att foltast möiligt bli bel<ant mecl

clctta unclcrbar':r t'ytndsl<cpp som sliitpals

ilv gcniel bl:rnci Sovjc'ts l'ot'utgivai'c,
ingc.njör'er', telinilicr'. r'ctcnskupule ocir
:rlbcterle.

Dct i'cirsta jag gjorclc niil jag l<onr ot-t-t-

borcl pii Vostoli 6 vat' :itt liot-ttt'ollct'a tii-
rustningen och uppriitta racliol<ontalii.
llrc'iil jofclen. S!<eppet staltadc. Iugnt och
jär'nt. Till cn början l<tinde jag intc nir-

il,on rjvcrbclastning, men cjcn öliaclc
glaclr'is. Ö','ergangcn till viktlösheten
var jiinrn och jag upplcvde inga obc-
h:rgliga sensationcr. Trrät'tom gav clc't-t

n-rig cn l<änsla arr ltitthet, :lv gläcljr:,

sliullc jag vil.la säga. Inte 1'öt' ctt ögc-rt-t-

blicli liåincla jag mig ensam cllet- clept'i-
mcrad. Jag val ju i l<ontakt mccl jot'-
rle'n hclar tiden.

Jzr:l l<an linarppast f inna ord 1'öt' ait
r-rttlycl<a vad jag l<eincle niit' Nikita
Cl-rlusjtjcv talarde rned nrig. FIan önskal-
cic r-r-rig cn god fiild och c'n bt'a l:ttrclnitt'4
och val' s:i vaf m och f arderlig. Sedart
val clct ju åindlösa gratuiationcr'Iriin
nrina landsmiin och {'r'åu delegatcrrta vicl
Kvinnorn:rs Vär'ldsl<ongl'ess sonr just
började anlända tiil lMosl<r'a ocl-t cless-

utom täta samtal med Valcli. iv{itt itt-
tcnsiva arbclsprciglam l-röll mig hel;r 1i-

den sysselsatt. Min fiird hadc planer:ti:;
t ilI tjugol'yla timnrztr, nten ias iiändt.:
nrig sli bra och cle mcdicinsket obscrvzt-
tionerna vaf så tillfredsställandc a[t
Irirden utstr'äcktes till tjugosex timmar'.

- Spekulationerna i västerländsk pres:i
om att lärden skulle vara i sex dy'gn,
men att skeppet lick lov attt tas net' ti-
cligare, var alltså inte lihtiget?

- Dct åil en rcn och sliär lcign. niigot
:rnnirl lian .iag inlc sliga.

Ett underbort ponoromo

- Låt mig benitta för ci', såigcr Va-
lcntina, om det undct'bara pålnol'atnil
sorr möter en rylnd{arare. Till en böt'-

.j:rn r,'al dct inte alls mulet och fiiltcrt
och cle mör'l<gr'öna skogarna vålr lilat't
svnliga. Niir jag gicl< in i jordens cgcn

sliugga möttcs jag åiv cit cgc-nclon-ilig
svn. Jarg lian ailtjiiml sc. clen. Fiit'st vitt'
tlct cn ljusblii stt'intntit. scclatn clcn ljusl
orangeliirgucic horisonten. Fiirget'trl
viixlacle- glaclvis fr'ån ljusgt'iint ti11 ljus1
guit ocl-r till blatt igen och erilt trtot tlcn
svaltii bakgrunclcn. St jiit'not'n:r siig ut

-corn cle g(ir' 1'r'iin jolden. Cch ljuscn [i'iin
cle stola stridcrrra pål ioldon stllilaclt'
sonr stjiir'nor om nattct-t.

ldtir j:rg albetade nrccl kontrollcn a','

mitl r'r,mdskcpp l<iincie jag ntig hrinf iilcl
over :rtt .iag - en livinna - }<unde be-
tvinga ertt sii lionrlrlicc-,r'at nrasliincri all
clct rcugclaclc pii cn lii1l ltt'r'ijrin.g ii','

nrin hanci.

Plonetförder i en nöro f romtid

- I{ur scr planct'nit u1 1ör' I't'at-uticlci-t?

- Min clliim hal gått i uppi'1'llolsc.
Jag har blivit l<osntot-titut. Ctn-r mrtt ialtci
I'inner clct nöclr'lit-tdigt lionttttci' ja:'; gla-

clcligcn att irtcli':incla 1i1l mitt :rt'bcte i

tc.xtill'abril<cn. Mcn jag sliullc natur-
ligtvis l-rc'lst vil.ja rigna rlilt lit' iit ttt-
I'orsl<ningcr-r av cicn 1'ttt c' t'r'ntclcn och

dcss utnyttjancle 1'or 1r'erclliga iir-rcltttt-reil

och ftir rrrrinsl<ligitctens brisla. Och jlg
iinsliar innelligt att fri Iara till:tncit'u
plancter'. Jag betlaktar s:,iclan:r frilclcl
intc berra som möjliga ut:rn jag iir' ör'er'-

tygacl om att cle iior-r-rr-r-rol att åig:r r-urr-n

inonr cn intc :rvliigscn Ir'rtr-r-t1irl . Och t].'r

vill ia.q giirna vala mccl.

Visst sko jog gifto mig

Nu l<ommel j:rg cmcllcrticl att I'ot'tsiit-
1ii a1t stuciet':r Irjt' att skal'f a ntig stöt't'c

liunsliaper'. Och naturiigtvis l<ournret'

.iag cn clag att gilla nrig och sliafla ntiiS

(.n t'amilj - olr I'il<tig liosmisl< I'antil.il
Jag iil kvinnu och ingcnting livtnnligt rit'

n-rig I'r'iimnranclc, siigr:r' Valja till slu1.

R, .I.
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på tavlzrn och rnin biinl<l<amt'at liiirbla-
cle tlc r':rdcr' [ör mig i utbytc mol iilitt
rnång:r liarameller. Jag mtistc ha varit
tio irr dcn giir-igen. Virt' sl<ola - ult h:rdc
ctt tr,år,irnings vrit'clshus cllcr nirgoi :tn-
nat i clcn sl.ilctr liott-tt-t-iit i c.lcss stiillt'.

Jag r.ar tio år' garnn-rrl och haclc. .ius1

lion,mit hcin f lirn cn iilostcrsl<ola clii:'

lag varit i tre irr - tyngcl av cle sjuli-
liga och livlig:r 1:rntasict' sotn ctt b:ri't-t

rncd en litcn sl<röplig kropp har. Dät'
hade jarg alclr'ig sctt str'ålanclc gult sol-
sken. vildblommor ciler en ril<tig levan-
clc hunc]. Dct måste ha vat'it ors:tkct-t
till att jag rrar så olii< andt':r bai'n.

Jag gicl< nerfrjl Mogycgatan.
I{ur gicli jag cgentUgcn clen gångcn.

Jag antar att milt s:itt att gri ocksei var'
bcdr'ör'ligt slarrrigt - jag var mcdr,ctcn
om det men kunde inte göra något iit
clet. Jag brul<ade s1åipa skoh'äsl<an eftcr
mig, och rätt som det var snubblacle mi-
na stoler slitna slior i gatans liullcrstc-
nar. Jag stirrade alltid rätt ner ocir
glömde hälsa på mina mostlar och IasL-
rar. Det var alltid stora och allrrarliga
tanl<ar som upptog min lilla hjåit'na.

Av och till när jag gick påi gatan
uppt:iclite ja.g att nrina kvinnliger siiili-
t ingar I'i)ljclc rnig trrccl iiir'fvlltla i,*otr
balionr pclsicnnei'na, och jag l<undc h(j-
ru dcrn sucka: "Vac'l sliulle hentres stac-
l<ars 1'al ha sagt, onr han iittnnat se hc.n-

r-le!" Ä, min stackars far, itan l<undc
nog inte se sin lilla dotter'. han so\r Lln-

der en sten med förgyllda bokstär'er in-
till gallerportcn på kyrkoglirden. Näi'
han dog skicl<ade dc bort mig, och n:ir"
jag kom tillbaka hade jag {aiti cn nv
far och tr'å srnå söta systrat'.

Kanske var clet inte bala klostrct:;
sliull, jag 'u'ar kanskc Iödd sådan. När
jag r.ar- tolr'år i<unde jag tinnu inlr
iilockan och kunde inte skilja på kloch-
spel och begrar.ningsl<locliors l<lämt, el-
Icr cn koppalslatrt I'r'an ctt guldnrynt.
Sarmtidigt sll'ev jag en uppsiits om "NIe-
delålderns sll'år'äscn'' ocl-r licldarorden
son-r "\'äckte uppscendc'', och jag ble'.'

lolnrligcr-r hi).icl 1i11 skl':it'nl uv ltit'at'ett.
Dt'1 \'iil clii r':rL't lttnril.icliicl bcsli-rtacic
iitt krinrtla ',':ld sottr liott'tn-t:t slt:rll ocit
liosta vucl clct villc, s:t slilrllc .ittg 1ot't-
r;iiita r skoiatr. Fliin ictrttc lilassetr slittl-
lc .iirg 1'l-vttas iivct' lill c1t-r-r hijgle sl<olatl.
Iortsiitla stuclict'tra ocli sct-rtt'e 1'öt'tjiina
milt cgct livcbliicl, fiir' .jug r':rr ful och
clct val intc tloligi att nrrgon t-uan nii-
gonsin sl<ullc I'inna ltii att r,ilja gil't:l

sig mcd r-r-rig.

.Iust clå -"'at' jag inte clct t'it-tgitstt' ot'o-

lig infiir dessa framtidsutsililct'.
Dct pliigaclt: r-r'rig intc l-rcllc't' sct-iitt'c. clii

.lag biir',j:rclc clriit-t'lt-t-tn. U1,r'iindi!lt val bar'-
nc1 crr c,nc-l:r stor tr':rgilior-r-risli ttjiilpltis*
hct. mcn inviincligt hadc hotr cti myc-
lict mottagligt sinnc och cr-r 1ir'1ig. star'li
och ur-rciclhiill:rnclc iantasi. lVIin fiit'sta
ciliinr r'ör'cic sig on'r cn dcicii:r sc-rttt littt-tcl'.'r

glr och taia. Irir clctr ticlcn blul<iicle jng
rinnu lclia - allticl mctl nrig sjail.,'. Sc-
nåll'c \'åll jag loliomotir'{r.rrarc pii nitgt';L

tir-nmcrstocl<eir i tltidgår'clcn, cliireritci'
r';rl jag slottslru pir tclrassen cltil ja;:;

inrcclclc och n-röbleracler ctt t'Lttt't tt'rc-'(l t'c:;-

tcl uv g:rrnla sliåilnrur', c',r-t 1r'asig stlr-ii-
iilt och cn pall. Jag vat' trlltid clcu soitt
hirtlc lcrlrringctt, rrrittprritlitt'rt i inll'igt'.t.
och passagorarr"Iår. slitvat'tra och c1c ltpp-
valitancle clamerna - cle r,al allesant-
man os)'nliga r':iscn av luft sor-n aillirl
tiinl<tc ocir ville clcl jtrg tåir-il<tc och
rin sliaclc.

Jag bchör'c'le bara gå ncr ör,'cl Casino-
ailön irit' att l<on-im:r till vnr gerta, Kcinyiiii
utca, cliir r.i bodcle på clen ticlen. Jag
uncllaclc ijver om jag sliulle hitta husc1,

clcn garnlc postmristarens stora rrcrancla-
hus i sten, där ett litet rLrm som vettc
mot glildsplancn sliullc komma att hölja
in mig i cllistig;a, nerr'ösa, absurcler ocir
unclcrbara visioner'. K:irlcl<! Jag sliullc
l<omn-rår. ti11 att {ör'cstrilla mig cn cllcr'
ålnnan falol'ull och rr:rnslilig situation
och i fantasin utalbcta histolicn i min;;-
ta dctalj - hjälten (den ol<iincle) - ocir
allt clet clär som var sri vanvettigt ljur'-
tigt. Det är idiotislit a\r rnig och jag
sliiilrs it)ri'rir'ligt, men jerg k:innet' nu :rtt
.jag l.:i.rr.rclc. gå clit och bör'ja på clet allt-
sllnllan .ip,;c.n - omgiven av brinnanclc.
siiih'uppoll'r'andc kåirlck, clcnnc stat'l<c

oci-l sarr-rlicligt sjäh,'utpLinande. clenuc
onc'le och oänclligl ötnnrc maltnen - he-
la cicn paradisislia Iör'trollningcn - sot-lt
jag aicllii';. aldrig har n-rrjttl Ä, clct iit'
något rrcra åin old kan uttlycliarl

Skönt att jag gicl< hit. Husct var folt-
1'rrlancle. siiclant som clet var i gamla cl:r-
gni', bala mulgr'önsblaclen i<r'ing lusthu-
sct h:rdc vissnat, och clet verliade inie
sonr om dcn nuval'tincle hyresg:isten
höll så r'cnt som nror hade gjot't. I velii-
lighetcn sirg iruset mefa ut'blel<t, nlel'a
obctydligt och lalllär'ciigt ut än dct ha-
cic gjolt. J:r, ciet skullc vat'a håir'ligt att
bör'ja på de gamla clrömmarna igcn, onr

bai"a intc vct'liiighelc'n satte pinnat' i

hjuiet !

TRIUMF
Av Margit Kaffka

Ä, hur' :rvliigsen. hur langt bot'ta i c11

clisigt töcl<cn dcn verliitcle, dcn ticl dir

.iag sist haclc varit på dcnna plats! Jag;

tror intc .jag val mct' tin 1'.iorton lir cler-t

gångcn. trl'ter a1t s:i huvuclslupa och
mccl en sii I'raisblytatrc'lt-' f:rt't ha liastat
mig ut, i livct, haclc jag i'iir ctt ögon-
blicl< l'ivits ut ur dcss vantrettiga virvel-
dans. På gluncl av ctt fijt'scniit tårg har-lc

jag mot n-rin viljzi hamnat håir ett par
timmar, och i clen opalgltinsar-rclc gt'ii
mofgonen strör'adc' .ia91 ontlit'ing i titin
barndonrs stacl.

Vi liåindc igcn varanclla. Vicl hi)rnet
lv clcn stolil liy'r'kan grcp jrrg ntccl bri.qgc
hiinclerna tag i rnrn hatt. ty bl:isten -
den ostylig:r. vcttvilliga och obcriil<ne--
liga blåsten - grabbacle tag i c1cn. prc-
cis lil<adant som dcn gjolt i gamia cla-
gar då jag som sl<olllicha sr'ängcle runt"
cletta hörr"r. Jag letade cI'tcr spår: flirn
mina fotsteg. dcn girngcn, men vindcn
har planat ut clcm många gånger ont.
Så illa den haclc bchandlat mig iblancll
Som dcn kuncle ta tag i min axclväsiia
och slänga uppsatsbokens lösa blad mot
kyrkrräggen medan de andra flicl<orna

- mina klasskamrater' - stocl pai anclra
sidan gatan och sl<rattaclcl Jerg minns
clem: clc rrar elal<a, I'ulla av hat och hån

- dessa liingbcnta 1'licl<or i blus och liot't
lijol bar i sina hjärtan iill cien onc1sl<ap

cn kvinna l<an hysa inl'iir c'n annan. Dc
tycl<tc inte om nrig I'tir :rtt jag alltid
l:lev nummer ctt och licl< guldmedali
vid exarnen, I'ast cle alltid brul<ade hänglt
kring mig niil jag gick in i Matolscys
spcccributik borta i Kisvizgatan.

Jag lyckte jag måste gri och sc cftcr
om clen lilla butiken ännu lanns kval'

- de brul<ade sälja stola unclerbara l<a-
rameller till en penny stycket, gcnom-
sliinliga hönor, r'öda elefanter, spädbarn
i mors armar, bröstsocker. Ja. brijstsoc-
]<cr och chol<ladl<uior: så frestancie hrir-
liga och samtidigt ett meclcl :rtt muL;l
nred och tecken pa social sttillning i det-
ta besynner'liga skolflickssamhällc. Ord-
ningsmannen skrev inte mitt narrul
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Jail viil'1'jor'1on iil clir clcn Iörstn
l'ijrsl.a giingen s;rtic pinnirr i hiulct. lVIin
guclr-nor l-raclc 1'ur"ir-rit r-rt irtt .iail r-r-rii:;tc

Iijlsöka bli ''1lott" pa ctt cllcr:rnnat
slitt. Hcn' Aleinyi. clansl:irat'cn. r'at' hiin-
clclsevis islaclcn.iust dii I'iil att siittu
i giing en darnsl<urs. och till födclscdags-
pi'csent ernmåi1cle gnclmot' rnig.

Jag nroitog pleseuten ntyclict motvil-
ligt. och jag tjurade uiil vi gicl< till clcir

fijlsta lclitioncn. Dct är ingcn strtåsal<

dct att sti'utta och r':rcl<l:r on'il<r'ing i
sty','a och tlanga sl<ot' i tr'å tintmat', t-t-tec[

cxamcn tätt inpri sig ocir l'ullt av liixoi'
r':intancle. hc.;rrrna. Dessutonr val jag 1'u1.

i varjc fail val alla ijvelens ont dct, och
clcssa pojlir.alpar med vattcnlianrnt:r1,
hrir och svcttiga händci' pzrssetclc inte in
blancl mina dr'öntmat's os,u"nliga hililtat'.
Dåir' I'anns ett par stöt't'ct stiliga sl<.ol1lo.j-

lial bl:rncl clcm och clcn bloncla It'Ört,

nrin zir'licf ienclc i skolan. cn 1'licl'ra sotrl

lålt underl<:int i trc ättrnct-t nlen st)ill
hadc tlcttitr'å l<1åir-rningar cnligt vacl llon
sjiilv saclc. r,'itls:tdc on-rkling nled cletlt.

Dc hade clct tlevligt. dc I'nissac-le ocil
rrar flotta och clulitigar alles:rtnlttan, Ittc-
clan jag blev ståenclc n-ritt iblat-rcl clcrrt

och kände mig boltlioutmen och pinu<l

och stum av lrilrråning ör'ct' att mit'ut

klasskarnrater lcr.'dc ett annat lir', irttgl
orran t'ät-tteräkning och riclditrot'c-ln:rt' -
ctt muntet'l., leendc, l'cstligt liv sout 'u'at'

l'cirr;ilrande ot'ant ir)r mig. De bt'ui<ac.lc

ga och dlivu på gittorn:t cltel sl<ol:rns

slut och bii bcl<:inta ntccl pojkett'na, upp-
lcvde sn-rii frir'älslielsct' och r-:rr' "latrters-

tiskt och viclunderligt flotta". Villien
nt:ingcl av småsl<r'erller och vilken jat'-
goilg sonr jag alclrig l<änt till. J:rg l-radc

blivit van vid den stolta l<änslan arr att
vara den bästa i klassen. NIen heit' -
hul r'ågade jag komtna hit? Dctta var
clcras jarktrnalk, och h:ir tog cle hiin-rnd
på r-r'rig. Irön brul<ade ge mig goda ltid
nrccl I'rånIull, nedlåtancle veilviljet - tåim-
ligcn l'rögljutt. (Och så som jag hcmlig-
hållit att jag sl<rev iremrnaläxor :it hen-
nel) Och .iag slet och lrilinadc steg -
bala clet hela snart vole civell Niir det
val clamcrnas Cans gici< j:rg aldrig bort
till någon av po.jl<arner oclt bjöcl upp,
intc Iör rnitt lir. I<r,rnde jag. Jag r.ar
si<amsen och blunclacle när danslrilalctt
tog mig i hanclcn och lör'clc mig bort till
cn av dem.

Jetg nrinns danslåiraren, han måste ha
varit cn snäll och livlig gammal bohcm.
Han var också 1'äl<tr-r-rästare och nrusi-
ker' - han undervisade ocl<så mor och
a'u. den anlednir-rgen brukadc han alltic'l
c'lliclia te hos oss. Med sltimtsam väl-
viij:r låts:rcle han sonr on-r han var för-
tvivlad lör' min sl<ull. rnen till löga
nytta. Jag r,'al sjuli och tr'ött pii dan-
serndct och skolkadc så lort jag kunclc.

i{ur det än var så gjolcle turerna mig
sön-rning och czardasen tröttade mig, sli
jag brukade säga - utan att ange n:igot
skåii fijl cle1, - at1 "iag r,'ill inte dansa",

cller' l-rclt c-nkclt: ".iag 1;'clict' inte ot't't

clct''. Ingcn huclc uppl)'st l-ttig ont a1.t

clclta v:u' l<riinlianclc. iiiluiirn-rande oci-t

ctt dåligt uppl'örancle - fast l<anskc dei.

alclrig blil sagt nitt ut till en li1en flic-
l<zr. man r':intaL' i ståi1let att kvicl<a och
t'al<na Iliclior beglipcl det sjåilva. Jag-

gjolcle dct intc'. Scnat'c blcv clct niistan
on'röjligt Iör' r-r-iig att lå nirgon att clansa

mccl utan hcn' Alånyis inblar-rdning, och
j:rg kunde till slut sitta arlideles stilla
vicl frjnstlet och se ut på de clt'irranclc
molncn i sorlnrarl<r'iillcn hela timmat'
igenom. Jag hijldc inte ens klocl<ans
ticlianclc cllcr rlc hc:;a liot-untauc'loordcn.

leblilu fiir'l:c.r'edelscr'. nåir alIt sorrl i
cr-r blixt stoci lilalt liil nrig. iitg vct intc
vilkct ord cllcr lccnc.le soll v:lf olsatlicn
till derL. Jag l'attade clcn fulla ohygglig-
hclcr-r i det som man l<okat ihop mot ntil3

- clcnna l'lock av flåsandc. ansvat'slösa
och sl<r'attl).stna Ilickor haclc bestiitt-ti
sig lör alt ta ir:imnd för min nedlzitan-
clc'. pi'orrocerancle veinlighct. Iiir n-rin cluli-
tighct i si<ol:rn, och pojkarn:r var', tne(l
dc vrildiga möjlighetei' till hat som l'inns
i unga hjärlan, med på komplotten. Dc1

var bcslutat att jag inte sl<ullc dansa
etl cncla steg pir balen. Dctta vat' i'tit'-
1':illigt ! Intc cn encla pojke sliullc bc

I l:losterslial"sn - diir hade jag ai.d.rie sett stralande gult salslien, rildblom-
ntor eller en riklLq Lerande lvtnd . . .

1'öttcrnas lilappt'andc oIlcl clc clans;-inc.I,.-';;

l-rånfuila sliratt barkom i'nin r'-tgg.

J:rg val bai':r meclvctc'n olrl c,ict niil
blint, glödernde hat sleg trpp inorn nrig.
.Iarg tlor att rlina lilassl<amralcr haclc:

n:igot artt gcir':r n-rcd clcl ([ör' Iien haclc'

tlots allt l'ått undelliåint i trc'iiurnen)

- pli)tsligl liunclc 1'licl.ioln:r och poiliar'-
rra sticlia huvuclena ihop och jag hrjrctc
att pojl<arnn nred hrig r'öst svor hrinrnd,
och så r'iixlacle de fijral<tfr-rila ögor-r1<:rsr.

varje girng jag villc såiga niigot till clem.
NTccl ctt gicl< det upp för' mig :rt1 nrigot
val i gör'ningcn.

Plötsligt blcv Ircn osedvanligt viinlig
nrot rnig. Hon l<otn bolt till uriil i sko-
l:rn och leende och sklytsirntt tetl:tde hot-t

onr den I'antastis]<a saii sol-]t vLtI' httnclt'it

i;iingcl vil<tigale iin n:igotr d,rtn cxii-
r-ncn: dot lar bat'a cn ve clia l<r'ar tilis
balcn sl<ulle g:i etr. stapcln. och l-ion vat'

rcdan uppbjudcr-r tiil t'arencla dans.

''Balenl'' "Balcn!" gav genljucl i liot'ri-
clole.r'na och i clc stora \'åigg-al'na sonl

r':rr' liickta ålv l<altot'. Jag blev sjåiiv

niistan sn-rittacl av I'lickornas t-nuntra och

nrig; orl cn dans och jag sl<ullc' liornmit
att bli i;ittandc hclet l<r'ällc'n.

Jag val frjliåirligt uppskaliaC men jag
r"-irg:rclc inte säga nrigot om det hetnma.
Min nyar lilär'rning - en iilcn klänning
av blri batist (.iag hitlaclc just htiromcla-
ilcn cn bit av clcn) - i'att' I'tit'dig. Det 'u'ar

oclisli soll'jticlern som sl<ulle' anrrändas i

cr1 l:ccliiritncle lilen gavott - ctt solo-
nunrnlor som sl<ulle dansas av lyt'a par.
och garmle Alånyi haclc varit sii sntiil
;rtt r.åilja ut ntig tiii dct. Jag tyckte ont
cien clanscn, tt'ots al1t, ocl-r jag hadc pti
li:inn all .iag intc dansat den så daligt.
Goclc g:rmle Alirnyi hade lortfaranclc ftjr
vanar att valje clag dlicl<:r te hos oss.

Och ticlcn gick. De gr:i dagarnas smii
viiitiga scnsationcl blr.-r, olilala, f(it' ntt
val clct bar':r tr'å clagaL- kt'al tills jag
sl<ul1c igc-.nom mitt livs första stortt
prLivning, clcn hjär'tslitande, olyckliga
bittcrhelcn som nrastc l<ornlna. A, r''acl

j:ig önskacie :rtt .ittg kundc b1i alivat'ligt
siuk! Jag gliit en he1 ciel dc clagat'nar.

Iiläi-rningcn vill' påtagcn och de ordna-
cle naqra f ii sm:i lockar arr ntitt hiir i

Forts ö sid. 1B
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nu sturtur
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rcomponJ

för
* nAa medlemmar

* ökade tidningsupplagor

+ pengar till förbundet

Dcn 1!l oli1Obc| qicli slai't:;lioltct 1r)r SKV:s l(ongfcsskalll-

1tan.i. Var.ic t-t"tccllcnl liL'nit instiilld ltjr att gi)r'a cn insats frjt'

ittt bygq2 ut yiilt I'ij;bunr1. s1ti1l<a tle'ss cli6l-tomi och ['ii clesr;

ticlning spriclcl i a1lt r-it'litt'cl lit'ctlittt'.

Distyiiitcn ha1 pt'ccisci'2t sitla n-rllsiittningal i l<antpanjcn.

trör'sarntiigl giillel iltt clc tllrtl sgi't't stiillts upp:ir fuilt gcnotn-

fijrbala och it'iilittga 11li ut:rp r.ltrjc tvir,'cL l<ottltrcr att ör'cr-

sliriclas. Dct soin liriivs liL' hclhiiiltad irlsarts 1r'irr-r mccllcmmaf-

nas sida. ledninri cch liontt'oll fliin disll'il<tstylclsernas sida.

I(altpcn clistliktcl'r t-.meliitt-t gi\r' oin ycnl sonl r'id l<ougres-

scn i r-r-iai niista lir' :lllnll hcmftjIa 1ör'bundcts t'i'tl-tcll:ingslana,

som f. n. bclinner sig i Norrbottensdistriiitets ägo. I vår tid-

ning l<ommer I'i att {tjlja lianlpanjresultaten noga'

Det lil intc bai'a cn iiot-tgt'esskampttlrj det iir' I'rirgan om'

Det ;iy ctt jzrbi[etnn s6llr sl<alI cc'lcblct'as niistl r'ål': r'ål't I'iir'-

bnncls 50-t\r'iga 1i11r'arg. Dc1 gcl' e n siilsliilcl bctl'dclsc ocir

tyngd inte bara irt liong|c-sscll. sonl iigct' r'um i Göteborg clcn

2-3 n-raj, utzin iit alIl r-ri|t ai'bcte instunclande vitrtcr och r,'åi'.

När lörbundet år' 1931 b5.'tte ut namnet Frisinnade Kvinnors

Rikslörbund n-iot Sr,cnska Krrinnors vänstc|förbund hade be-

slutet l'öregåtts ar, 1:inga och ingåcnde diskussioner. Vår otör-

gLiflip,a r'åin Elisabcth l'ap]m. en ay Iör'bundets stiftat'e och

iincla till sin bolt.ql"rn3 1958 en ay clc clliyanclc l<t'il1'tet'na inotn

clcss ccntt'ala lcclning. 1:ls;tslog vicl clet tillftillet att har mar-t

s\,årighe_.tcr' lijsc| rnan clcnt inte genon lillbal<agång utan ''gc-

nom /ranrutsl:t'idande och utrecklittg".

Flamirtsl<r'iclitncie oclt utr,cckling - clct ril' det nran ailtit'l

niåstc sikta pti. Och clct iir ltjscnorclet för viir liongresskitt-u-

panj. Alltsii: tlla i urbete !ör rart {örbund oclt" för uå.r tid-

ning!
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skolboks-
bekymmer

Fijlsta skolc.lagcn iiot-tl l':rtllil.icns gymllitsist hcm t'ilecl cn liing
iista pir clc böcker-, sonr skullc in1öt's1<:rl'1'as fijr'Lisriret. IIon

fick pengar I'ijr att iiöpa dcssa böcker och cltirmcd lrodcle yi

det rrar klart. Mcn ci:il bedrog r-i oss. Alla böcket'na fanns intrr

att f'ti istttcign (Sunclbybcr-9) och intc hcllei i Stocliholtl, tt'ots

lilt l-tclti {'litniijcp yrll'cnilllgclacl lt)r'at1 I'2 1ag iclcn-r. Till s1Lt1

s,itttc jug ntig vicl tclcior-r tich ritrgclc t'r-ttr1. tili stlic'lcr-rs bolil-tlttrci-

laI'c, till spccie)la ril'liircl sorl tillhetrtdahitllcr slioliröclicr', .ilt

till och mecl 1il1 Ör'et'styt'clsen l'irr- 1't'ligt'trdervisningen' Sii

smirningoin llckadcs Vi ansl<al1er all:r böclicr utonr cn - 
"Reg-

lcr och råcl |rj|andc mnskinritning:I's ut{ör'ancle" - som tot'1.-

larande den 10 oiil,obc'r' icl<e finr-is att liöpa i Stocliholtn nrccl

omnc.icl. Bolicn iir slut irån löriagel och sl<all nytryclias.
När' n-ran upplevt ciettzr ilrriga on-r skolböcker, ställer nrair

sig osökt frågan: Skall dct varer nödvändigt ocir är'det ända-

n-rålscnligt att varjc c'lcy sj:ilr' litipcl in sinl sliolbcjclict'? Or-t-t

man boltser l'riin all clcn lirl clct t:1'lijy ya;je c'ler'- ibiii'jatt
arr llisiilt t tll clct nlir-r-rligcr-r liii-rga liitel i clc llf'f iilcI sotrr f iit'

skolböcl<ct' - ii2tt trlttn i1'r'itgasiitta orn clct. iir' lilolit zrtt ii-ttt'
cic1'ct'na 1r'itn biiyiittl hat'itllrl cle: böcliel de bchör'e1' ftir sil
skolgång. Säkcyt blil c1e ['ör'stit clitgat'nas lc]rtionel iiclancie p,r

cletta förhållan<ic 6ch clct l<an ju l<nappast 1'r'iinlil studiclc-
sultatct. Nog bolclc trtlit-t lit-lt-t:t niiglrn I'o1ll-r iijy centt':tl1 boii-

inliöp rrid sl<olol'na.
Dtrclit Johntts.soit

HarN' klödproblem?
a-a-a--%,,.

ffi$ Corlboms lo K0NTOåii;
vvtrvvvvvvvv-vv
sd lmr

Vik cn "provningsdarg'' fcir CARLBOMS. Ur l'2ir
sto|a sortering av l{et'r'- och Damkonfcktion s:rtnt

ekipei'ing krtn Ni viilia zlllt friin slipselr till clarn-

kappoi'.
Antag att Ni bchiii.cr handla i'ör' 600:-. Dit t'tickcr 200:-
som h:rnclpennin.q. Rcstci'anclc 400:- dclas upp pa 10

nr.ån. Sålcdes 40:- pcr r-nånaclsbctiiiniug. I(orrl,antpriscr
u1,an nintor- och tillaigcl

Corlboms l0'konto ör en sund kreditform

skapad arv det lörtrocndc vi hyser för varjc cn-
skild kund. Ingen cnci:r ar,' vlira 1.000-tals iiundcl
har sviliit cletta I'r-iltlocncic och r-i svilict' aldt'ill
en liuncl I

Carlboms
vöxel 340490

Dant- oc"h LIet't'Itliicler. KARLBERGSVAG. 40
Hert'itltirler oah DomlccLprtor DROTTNINGGAT. 32

I\Landaclsöppet tiLL ltl 20.
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sparbössegiuen
Att vltrit iatLill iit'itrgl'.ttt sli'lt,-tl. hctc-t'clcl. Och clct litl i'i

j'-r \,ålI'il tziclisailit-ta Iijr'. clc f icsl:l a\- {)iS. Bland clc sclt-t-l it-ttc'

iir I'attiSa lilr ttt-1. hct:t rlit "ptrillill'1.4i:r it"la.n intc on1 - clct

iir nligcit tiOitl ntiilt /rnr". l\lctr Illit'itlrin cici-tl intc fiir nlnn hop-
piis iitt clct lrcilct'intc:il nr1lot-i sl;iitlr tltt titlzt o:rt clcm? Ocli

tit t tlirrltcl r i ;rlllilt ltiit it ntt.

vi slia tal:r oiir var' "speri.bij:rsc.i,ir,". l)en stirltaclc litet tt'c-
r,:rr-rclc pii scpyill<-'r'r't iåt'oclt hat'åinnu intc slagit, r'ililiSt igc-

ltotl, SOITI clct iicilg i Tt'rlsit olll f iinsot"lct'ingslioltcn. Det l-ttlp-

pus yi cntc.l1cr'1 icl ittl clcn sli:t ili)i'1 t-itt" ltil t.lcp it-tgitt'sol-]l cn

viliLig clel i r,ål' iiitlllp2nj rr-rl'öl' ;ubilcuttlsiigttgt'c.sscn niisla 
"'iti'.

Vacl clern gii; r-rt pti'l Att clet i v1r'jc Si(V-nrcclicllrs hcul ska

finnas cn spalbösser (1'ör'bunclct tillhancl:rhällei' sitclanz) 9ci-t

att clcir slia mittlts t-t-tccl t-irinst cp 25-ör'irlg i vcclian. Töurl"iit't3,

lr'å giinget' om iilcl - pit r':it'liiintcn och vir.l lusscticl i clccct'u-

bc-.r'- clii alla spitybössglnit iuom cn it1,clclning törlnres pa siLt

innchitll i en cuclu hcig, r'iilpli sllnlalnit t'iil<nas sat-nman Crch

siitts in pii föt'bunclets postgiro.
Är nu detta nödviincligt, {ragitt' ni l<anslie. Ja, clet iir clci.

Dct iir nödväncligt att 1ör'bunclet sliltllar sig cn sttrbilat'e cko-
ngrni och cloL iit.til barl:r s1<c g,enom nrcclici-um:11'nålS samladt:
ins:rtset'. Oclt vi tlor att Iör' dc llcsta spcltrr er-r 2S-öl'ing i vec-
iian ingel stör'r'c ;9il - t'ttcn s2tnlaclc utgör' clc 25-öt'ingalnit
cn gocl cl<onomisli gfuncl för lör'bunclct.

Irinns clct ör'elhuvucl t:rgct niigra ideella t'örclscr som liliirat'
sin clignotli utan neiglii. ekonomisker o1'{'cr' ft'iin l-t-rccilcmirlålr'-
pas sicla? Vi litinner i ylrjc I'aIl intc till nägra stidana. Oci-t

rri inbillal oss :itt just cictta cl<ononlislia smiispai'ancle f iit' en

god serli tilltllar lf inntl'na mecl clet'1s ulprägiadc lespcl<t för
cle små slant:rt'nits; betyclelse. cn t'espciit clc gcuclm $cnct'ationei'
1örviilvat sig i u^r'ngiingct mccl inttgla i'rushilillskassot' . . '

Ävcn or-tt fgr'ntcr-r Itiy elion6nrisc1'ingcn lyclis 1y iil clet, clocll

ingct nytt i r'år'L 1'tilbuncl att pcngal r-liisi.c slielli'tts för'att
verlisanthctcn siir.t kunna bedlivets. I sitt rr-ratct'ial ''Ul' SKV:s
historia" bcr:itt:-rr vitr ot'cl1'ör'anclc. cll Andt'ca Anclt'ccn, ft':in
ctt sammantriicie ntccl cle ledandc kl'altet'na inom förbunclcr.

i ol<tobcr'1921 - clå ntan beslöt bygg:r ut fiilbunclet och ge clet

cn lastara ot'g:,rnisatioll -- ltt "clirlnclmin ordnaclcs genorn cil
garantisumtrlar pii 10.0{X) l<t'. om årct ut-tcicr' 1t'c år' (Göteborg

t. cr. biclrog n-recl 2.000 lit'. om alct)".
10.000 kt'. ot-t-t rit'ct - i 1921 iirs penningr':it'clcl
"spalbosscgivcn" hal sortr sagt bara sti s:iktcligit lltlmtnit

i gång. På r,lit'cn I'iti' clct endast 14 arrclelningar sotrr startat
och sorn redo','isaclc t'csuit:rt. Dc hade sj:il"'a orclnat mecl spar-
bössor - lör'st i m:rj blev för'buncicts eilnll sparbössor' Iilat'ar

och kunclc bör'ja ciistt'ibucras.
Dc 14 avclelning:1.na redovisacle siintmlnlitgt l;i'. 1.050:27 cn-

Iigt 1öijancle: Lju.sclat 7'J:50, Kalir 42:19, Koskttllsliulle 32:50,
Lytea 217 : -, Nyiicterl-SLagniis 31 : 0-1, Si.:öude 78: -, Vd'stert'ili
60:-, Bromlna (Sthln-r) 101:38. Hiigersten (Sthlnr) 38:-. Solne

100: 10, Szmdbgberg 128 51, Södertd.lie 72'.55, Borås 45: 50 ocl-r

Örebro 30:-. Ocl-i i clag, cl:i clctta skritrcs, har avdelningetr i
Huddingc-Sl,u"'sta rcclovisat rcsultatct iiv sin Iöt'sta spar'-

bössetömning: l<t'. 101 : 731

Näs1a rccir.rvisning - i janua|inun-r|ct 1f)(j4 - l<ommct' att

vis2 r'csultaten Ir'tin llösstömningat'n2 r'ici cle fcstliga avclel-

ningsmötenet onrfring Lucia. Sl<it yi tippa att dct blir en vac-

licr julklapp till lörbunclets kass:r som r'åil inte p|ecis

skäms för' att clen tii' I'attig meu nöclr';ir-rcligt behö'u'er alla för-

btrncisnrccilcnrntitt's st iicl I

V. S.

bomber

mot

neger-

burn

Iitt a]-' I:!Jrl:..fönstren, sor?1 to-
tall, förstördes c,L. erPlosiorts-
l rYcltet.

Overvöldigod ov sorg och smörto bröt den omeri-
konsko modern vonmöktigt sommon under begrov-

ningsokten i boptistkyrkon i Birminghom (USA). Err

pi'östmon fångode upp henne. Hennes dotter och tre
ondrq små {liclcor hode på ett fosonsfullt sött dödots
vid bombottentotet, som förövodes CIv vito rosfonotiker
den 15 september under gudstjönsten i en ov negrer-

nos l<yrkor.

Nöston vorje dog sker det i sydstoterno liknonde
{'örbrytelser: En 13-årig pojlce blev nedskjuten på öppen

gotq ov en förbicyl<londe mon. En 16-årig sl<olpojke

blev mördod ov en CImönsl<iig polis . . .

President Kennedy söger sig viljo försvoro friheten i

helo vörlden, men kon inte sökro frihet och liv öt rned-

borgore i det esnG londet! Den förtryckto negerbefolk-
ningen l<ömpor vidore tills {rihet och mönnislcovörde

inte löngre ör bqro f roser.
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Raggcn inlc linnclc linna n;ur lölungc
diit'.

NIen cn siund sonillc trar hon intc sii
siil<cr Lingr-c. Raggen ficl< upp ctt spår
nal clc giitt c1t slycl<c. Sir snart harn hit-
titt spiirct biir.iarclc han öl<a tal<tcn, srna-
springa rin hit, åin dit. Slutligcn suttc
hlrn ar' ör'cl Iiillr'n.

- Vi grrl upp pii l-röjdcn cliir och scr'
c-l'1cr'. sa Elili.

Dc splang upp pa höjdcn cich bliclia-
clc uL öi'cr de rrid:r liiiten. R:rggc'n siigs
i I'ull l'arl- r'åinna i viig iil'cr clc gröna
och bruna ålu'ama drirute.

trlölsligt såg dc lc)lungcn. Ilarn var riitt
liingt borta, mcn dc hundc sc att han
sl.annat upp i sitt lopp och nu bctadc i
Iugn och ro. Niigoir hund tyclites intc
bcliyn'rr':r. honont.

Bortom stiillct cliir 1'ölr,rngcn stod t,itr
clt ornr'ticlc ar. lör'siiog. som striicktc sig
sr-rc-.tt iii,cr fåiltcn eincla Ii'am och föi'bi
bc:tcsl-ra1lcn. cltil clc andlu h:istarna höll
1i11.

- Tlcil du Iiaggcn k:rn langa hor-ron-r'l

sa LiIian.

- Ilan 1ai' i-äl [ör"sölia, sa Elili.
Nu lyltc I'ölungcn hr"rvudct ocl-r tiLtit-

c1c mot hunden, son-i när'nraclc. sig. IIan
d:rnsadc runt ctt pårr val'\', slog barkui
ocir satte av rlot lövsliogcr-r. sa a1t griis-
tolvor ;'r'cle orn irovalna. I nästa minut
vitL' hund och l-riist bolta i 1ör'sl<ogcn och
syntcs inte n-icla.

llur liingc barncn viir-rtadc i.isstc clc

inlc sjiilva. Mcn sii irir-rgc val cjct i allir
Iall att bada rnisstr'östadc.

- Tänli. utbr':rst L,ilian liir-rli, oltt
ocksii huncicn iil bolta. Viid slia clin;t
ftjriildr-ar ciii stiga, tlol du'l

Pojlicn tcg. Htrt-r såg sl<ttldt-ucclvctcit
ul. N{cn sä rnot'sliaclc han upp sig.

- R:rggen bt'ukal intc gc sig. mutl-
ladc han.

Lilian öppnadc rrunllcn Iör' att säga

något sorgli.gt. Mcn s:r slöt iron den tviit't
och lyssnadc'. Var det intc hundsliarll
hon hörde?

- Fr:in hztgen. slirck Et'ik till - liot'ul
Tvii r-ninutcl scnatrc stocl clc bada bar-

ncn {Iimtanclc vid hagcns glind. N{cn
Iör'c dcn-r stod d:it' lölungcn och Raggcrt.
Vallhundcn skrillde och nafsadc lölung-
cn i benen, så snart dcn gjot'clc ctt löt'-
sök att lämnar platsc:n.

Erik och Lilian drog upp glinclen och
I'östc in fölungcn. som gnäggadc oclt
ystclt klurlbr-riitandc sprang in blanci
hästarna.

Eltcråt löt'lilulacle trr'ili :rtl Ratggc'n .j;i-
gut -lölungen genoln lör'sl<ogen. Det r,'at'

d:illör' de intc kunuart rnåit-ka r-riir djr:-
lcn l<or-nmit tiilbaha till grindcn.

- Vi-rd Raggcn åil klok, sa Lilian och
smciitc valhunclens päls.

Och salit:r vanclt'itcle clc tt'c viinnct'na
1;ppart garrdat'nit 1'ör' att bcriilla om Iijl-
Llngcn och Raggcrt.

f ölungen
Av Harry Iseborg

Nät' Lilian \'åli' plr landci händc sig crt
dag att en I'cilungc sillilng bort. IIon s.rg

när dcn lill:r h:isien smct ut gcnonl ci'r

öppnad grind i hagc.n, dril hiistalnar höii
tilt.

Hon stiingclc gcnast glinclcr-r. lrji' riil
dc andra hästalna intc. sliuilc slippa r-ri..

Dåirpå sl<yndarde hon upp 'Lill bor-rdgrir-
den, för' att talat om clct cliii' oi-n lölct.

Ingcn var ht'r-nma i husct, aller vut' utc
på l<örslor'. Dri sprang hon tjli nrista
gård, solr \'ålr sl<ogval<tarns. Hiii' r-nöttc
hon den långhziliga vallhundcn Ragg,ci-t.

- Du, Raggen, r'oppade hon. Du nriistr:
hjrilpa till så att r''i [år hen-r fölct igcnl

Mcn Raggen t)rclics iutc försllt. Han
svansadc runt Lilian ocl-t villc lcliit. Dri
kom Eril<, sl<ogvaktat'cus pojlic.

F lickan talaclc on-) att f i)lutt'tgctr

sprungit bort.

- Dll går' r'i och Liii-igitt' cict-t. stt Et'ili.
Kom. Raggcn!

- Jag tror' :rtt clcn splang utul giir',:ii:-

na där'bortil, sa Lili:rn och peliiidc

- För'st gär' r'i lill hagon. l'örlilitt'aCc
Erik bcstiimt rncclarn dc gicli.

- Vad ska vi dåit' aitt 51ör'lt. pt'otcslc-
r':idc hon. Dåir' lir"rns viil ingci-r löl-
ungc.

- Vrii-rta och sc. s:t EL'ili. Illti'i vttt' it-iir.'
siilsl<il1 platsanr av siq

Så gicl< dc då r-nccl litslia stcg clLoi'
clcn smala stigcr-r sour vitrcllarclc sig l't'iiin
gcnom högt gi'äs. Dert cloltiLclc s()ittrtt;lr',
hr,rndlol<cirnål \'årr så hög:r att dc r-r:iclcl'-r

L,ili:rn rir,'cl htLvuclct. IIin-lmclcn vat' blit.
Vid hagcns grind sa Et'ii< till sin huncl

:rtt han sliullc stjka. Dii sijlitc ll,itgg,ci"r.

Han söhtc iit :rlla håli, t-t-icn latrttt inilcl'
s;åirsl<i1t. I{an iitci'r':it'tclc 1il1 IJr"ili och
ställclc sig l'r:imli)t' houtiitr ntccl ttnclt'nir-
dc uppsyn. Dctr vviga svilnsLlil villacl'-'
snkta och l'r'iigandc.

- At r,illict hiill splar-ig hltn"? r'iiic t-tt-t

Erili t'eti1.
Lilian peliacic på n.vtt. Ilon tliulite a1t

clct clil ntt'cl :rtt git 1il1 hitgct't i'li' ctt
clumt pirhitt. Dct liunclc l')]iut .iu sr-'. ritl
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Rrittelse:
Genom ett ombrytningsfel i {ör'c-

gående nummer blev naist sista styc-
ket i artil<eln om Kvinnornas Vät'lds-
l<ongress i Mosliva något svårför'ståe-
ligt. Den rätta formuleringen sl<all
\ c1l d.

Vid liongressens avslutning itntogs
en appell till väridens iivinnor. Den
antogs med endast tvei röster emot -
det var delegationerna från Kina och
Albanien som beklagligt nog inte an-
såg sig l<unna godhänna den. Tt'ots
den malört, som på detta sält blan-
dades i glädjens bägarc, forntade sig
liongressen till en entusiastisli fest
med hyllningar 1ör' r-nadame Cotton.
långvariga applåder och sånger. En
sl<og av uppstr'äciita, sammanflätaclc
kvinnohänder symboliserade livin-
nornas starlia vilja att försvara frc-
den och avvärja en liärnvapenkata-
strof.
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Dct iii" ot-t cgoncloi'rtlig sak atl sitta l;il
i|.000 nrctcls l-rtjjcl i clt rnoclclnt lcaillar-t
och sc clct t'1.shtr 1åglandct liingt. långt
cliirnclc, clct gltina lanclct mcllatr Lc-
ningl'acl och lMoskva. Intc cliit'1tit' atf
höirlcn iil svincilar-rclc ciict' fcir ittt l'ilt'-
tcn niistitn iil crltrtlbilr uLan fiit' a1[ tlrau
ptö'r:;ligt i tlctla ttroclct'nitstc ;IV ltilli
tlansltor'lmcclcl tiinlic't' 1l;i vili.ingllln:t.
:;or-n kanslic .lust cliiltrci'c pii clcn lilalr'-

bLi llciclcn, soilt 1-rriruppih'ån bat'a sct'

ut som ctt liai'llcckct-t, stitl<acle {t'itn-t

sina båtal på r'äg in mot oiizincla tt'ali-
tcr'.

Vi val' irlltsa ltii vrig t'uot Mosliva, cll
grLlpp ot-n ntirtrlarc 40 lfL-t'soncl', s()l-Il å1ll-

m:ilL sig till SKV:s tut'istresa till So'u'-

jctur-rioncu. Rcsan n-iclltrn I\'Ioskver ocir
l,cningrerd titt' linappt t"'å titnut:rr', tlch
:rtt flyga åil lilia biiligt son att ålia tiig.
villicL för'hlarar dcn livliga tt'afikci-t på

llygplatscrna, diir rnan möter ctt lti'o-
higt m.y'llef av nrinniskor av all:r slag
i alla-r teinkbartr hostymeringal'.

- f{i vristerltir-rningar iir atlltr klädda
på sari-it'r-r:r siitl, sa cn t'yss till r-t'tig. Mctr
vi t'yssitr iir indii'iduetlistc,'r'. Vi lill-ir oss

sor-n r,i t'ill. Sc b:u'a!

Och .iag såg pir str'ötntlrcn tIv tlriil-t-

niskoi' och f icli rnotvilligt g,c httnot'n

rtitt. Mcn tr'öst:rdc urig t-t-tccl all vi hacl'-:

b:ittlc l<valitctcl i r'åra lionlcktiotrs-
s}'cldtr.

Nlcisln':t til cr-r str-rl stad. trtt pal tittr-
llars r.andring pii dc brcdit str'åken göt'

cn ctödstr'ött. Och korn iut'c och pilstå

alt dct intc finns bilar'. De åir alldclcs
tilli'tichligt nirr-rga. tycl<te jzrg, clii .iag

tcilsi)htc Liotnnt:t undcr'lund t-tlccl cict'as

tlalikljr-rssystcn-t, sor-Il ir-rtc iir itllclclcs

silnlma solr r'år't.
I(anskc dct, intc vrtl' sii lr)''clict clct

.jrrg l'icli so, sotll sjiilva st:imtlingcn solrr

['ascinct'aclc nig. trn ]<r'till på viig fri\n
l<onglcsspalalsct i Krctlll, clail I(DV:s
liongt'css htjlls, hc)rcle iag - just dii jag

p:rssclaclc gcnom en a\r poltarn:r - rlcir

bcrrin-rda hloclian. Framför n-rig, pir Rö-

cla Tot'gct siig jag cn gulnma i sr':rrlit
sliir'lerl och rrida lijolar ta några IoIk-
clansstcg och jag litinclc svaga dof tcr
1'r'ån blonlt-nolna r-rtanför Lcnins nau-
solcunt. Undct' cn [ör'tätad sc-kund upp-
lcvdc .iasl nirgol ål\'' dct svirrf irt-igacic

i'yslia. clct soi't-t stt'ijt-t-r.tlrar soll-t ttndcrtr'i-
nor gcnolrl Tj:rjlior:slii.js urusik. ilcllorn
'folstojs I'or1-r.ancr och Pusjkins diktcr"

Scdau, under besöket i skattl<an-iura-
rcn diil Bolis Godonovs l<t'tlna och I{a-
talina dcn andlas kröuingsdrälit t'cr'li-

med S/KV
österledi

-()-()-'()-()-()-()-()-()-(,-()@()@()@()-'()G,ts,,ot,c,,ot,c,tla

lig,cn gav cn l'cilcställnil"tg oltt clcn ''bar'-
bei'isl<a prakt" sont de' [ot'na tsitt'clt-lit
olltga\' :;i53 t-l-rccl, lörstiirlitcs dcnna ttritl
lcinsl:r ar, :rtt jag pri r-ritgot siitt liotnmiL
c,lcr-r r'.}.sha s.irilcn n:irmzit'c. Dct jag Iiist
årv rysli histot'i:t och upplcr,'t ilv clcn

I<lir.ssisl<a littot'atulcn och clct jag nu
f icli l-rijla on'r. dc I'i'amstcg sot-u gjrtrts i
nr.oclc.r'n licl bands s:llrrrL:in pii utigot
s:i1,1. blcv cn hclhcL sotn jetg intc tidi-
galc l'iitt glopp on-t.

Dcnna rLpptiick'r. gjorclc clc1, scclliu ltit-
terlc att sr-ntilta clc manga intlyclicn
fran i'cs;-rn. fr'ån clet sagolilia Solji, .[rån
Leningrad, dcnna vät'ldsstad sotn måste
vilra cn iiv dc vacll'astc pii jorden,
med sin:r pastellfärgade palats och
urinncn Ir iin lseri'liden och olitclbellevo-
lutioncn, Ir'etn Tsarslitijc Sclo, dcn nu-

viilarndc Pusjliinstadcn utanlör' Lenin-
glad, dril tyslialna bcgagnztde de prakt-
l'ull:r gemalicn till för'ltiggningal och föt'-
stör'de sä gott sotn hela den värdefulla
inledningcn. Nu. tinnu 20 år efter ltriget,
rr:staureL:is slottct och Iolsliat'na lctitt'
l'oltfarandc cf tcr rri'u'at gods, bl. a.

vriggiinra av brilristen till dct rniilhlig:r
brirnstcnsrurLmct,, som cn gäng 'u'err

går'a 1'r'år-r Prcussen till Pctct' dcn Stole.
Man skullc kunna tillbringa t'eckot' i
Ercmilagct n-rc'd dc rika konstszrmling-
errna och i rn:inader slt'öva otr-rliring i

stadcn, utcltcr Fonianl<a och dc anch'a

hanalcrnzr" utmed Ncvsi<ij Pt'ospcl<t utau
atl 1röttnzr. Vurr'lannat l-tus hnl minuen,
:ir historisl<t i dc ccntlala dclett'na ar.'

Lcr-ringlad.

Dct til intc sviilt att lcsar i Sovjct-
unionct-r. Vi r-nöl.tos .rv cn cnastiicndc
gåistflihct och losair sonl sådan val
utotnordentligt i'åil olgarniscrad med
tilll'ältc tör- dcn som så önskerde att
avvika I'r'ain proglammct och ge sig ut
pii egnår uppläclitsfärder. SKV är att
gratulcler till det goda initiati','ct. Sä-
kert linns dct llera lcsenål . . .

Gunttel Granlid

ui möttes med blommor mitt i nCItten
Ur ett Lringit och e.ntusiastisltt breu f ran
en aD clel.tagarna i SKV:s turistresa
scl.ttl'ui föLjande:

Vi h:rclc arlla cn önslian iitt lti tt'ä1'f;r

sa nr;,'r:lic| folli sont möjligt och lörsöka
tiri:r r-nccl ctc:tr. Tt'ots att ltr,'innot'na hacle

nryclict arbc,.te ntccl Vär'lclsliongrcsscn.
n-rot',c clc ost; scnt på nattcn när' vi kon-t

till n'Io:;kva n-iecl massol' åtv blommor
c-ich cn vai'ln otnl'anrning. Dc Ilesta ttv
oris lell ir-rtc boltsiitimcla n'icd sa\clant

rlotttrgan.Jc och n-riinga Iicl< ockstr cil
lrir i i)ga1 inf'rir clen l'iilmc och hjiit'tlig-
lic-'i, sor-r-r nrctl ct't gång str'ömtllacle cmot
OSS.

Vi I-raclc: nrl'clicl Iina guiclct'. Allt r':tl'

1,'crlclit ot'g,artiscrat ocir ttlla r'år'a önsi<-

ningerl upplyllclc's. Innan t'i liimnadc
Lcninglraci samtaiadc vi mccl cn ilt'upp
livinnol i mel lin tvii tinrnt:rr - ctf slrnl-
tal som giiv o:ss tnlrgliel, utbytc. &Ien
rinclcl l-tcla t'csitn val clcl möjligt liir oss,

soiri littnclc nitgot litcl a\r ft'iinlmitnclc
sfiriil<. at'L l'ti liontltiit u-rc'cl 1'olk.

I Sotji tal:tdc vi mccl cn inger-rjör' och

bchtjvdc ingen toll<. Han beliitiaclc nlyc-
lict. .iag val ntcst intt'esscrzrd av att I'c-
ta, vcm var det som ntl liunde iiha 1,i11

clc,;sa paltrtslilinauclc vilohcnt. Jo, clct
'\'iir' \'anligt eniielt 1'oll< och vilohct-ntnen
åigclcs ;rv Iacl<1öt'cniugttrnn. Det r':rt' lii-
1;aLen på lrjrctagct som f iiilde avgöl'an-
rlc,t om vill<a som skullc 1':i liuroltsvis-
'Lelsel "Min ingctrjör"' hade besökt Sotji

tio gringcl på grtrncl erv att han haclc
iiclrergit sig en :rllvarlig sjuliclon-r i l<ri-
get. Jag lrågacle om huns lcr,naclsvilliior,
vacl han sonr ingcnjör' tjtinacle osr'. Ficli
vct:r att han haclc s:rmma kin sot-n clt
våil kverlilicclaci albcr"arc. Unclrade om
han inte ]<rindc sig n'iissnöjcl mccl clct,
han hadc ju i alla fall en utbilclniug?
"Ncj, jag har ju inle själv bctalat ntinar

stuclier', när jag studcrade {icli nnclrit
arbeta Iör mig. Och varför" sl<uilc jag
nu ha ffrcra bctalt iin clc? Dct går I'r'atm-

art 1ör mig ocl-r alla anclra."

Ja, nog var mycket annolluncla hur'.
Alc'llig har jiig sctt sa manga sitta oclr
liisa i palkcrna och pii bussarna. Villien
Lishur"rger I

Vi val på cn lcslaulang i Sotji. Ett
vuckliirc ställc l<an man 1ä lcta c[tet'.
Talict clignaclc arr. hrir'1iga vindruvskla-
s:rr'. Hclt r"'anliga miinniskor', unga och
gamla satt håir vici ett glas vin ellcr
chanrpagnc, man clansaclc och roatcle sig
tillsermmans. Vicl btrclstlailclcn kunclc
man oltar sc h'c genclationet' tillsam-
rnans.

Ja, r'i haclc dct vcr'kligcn lint pä r'ar'

r-c:sa, allt lacl r-nAn l<undc önslia sig :tt'
n:rtrilsliönhct, r.änlig:r m:innislior och
mycket sol clet licli I'i uppleva. Ett
hjär'tiigt tacl< till SKV, sont ordnadc
dcnna scmestcrresa som på szrmma giing
hlc,r,' cir socl stttcliclcsa f iil oss alla.

Attna Wennberg.
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Triumf
Forts. f ron sid. 13

p:rnnan. HimmclI
iii;cn hiincla mig.

Ja3 nräsle vitt'it
liil ta lörc tcclitgs
mor' lrlli sig. Jag

Ocl-r clctta slit-tIlc vct'li-

frii'clr ghlriclrl l't':rn toplr
. 1ör' eltclal skulle tnin
sirg niig i spegcln.

N agra ler t'osctter och ct-I lteciår'etnclc

:,pcts taclitc - tiji' i'öi'sta gtingcr"r - llriult
s,pinliig:r ungu axlut'. NIitt harr val pucl-

lat rnc:l tanlic pii gavotten och jag haclc

lirni;it hanclsLttt' sUili t'iiciitc iii)i) till itt'nl-
l-.ir.!:tt'na. Jag s:t13 r'ct'liliger-i siil r-rl. 'f iiL
o:]r nlcil i virra clttglti' f inns clct i i'lir'1c.l:i-

Li 'ric'r':r1ur cn atci' och titct' crelnpcl piI
ar1,t 1'r'i)kcn Ncviilc cllct' c-'tr iLtlnitit obc-
t),riiig unl.l i1icl,:li lriln cli clag tiil cI)

illrnåln i'öt'r'ancllas ft"nn cn 1'u1 litcn anl';-

Lrl-r8,c 1ii1 cn r'åisl'litpiicl ung clttl-t-t. De1

Iiggcl nagot i clct ocl<sa. Plotsligt cn cl:rq

utan atl nt:tt-t vct orclct ii"' r'lixct' cle ungi'"

1'licliorna. sig liinga. ill'u-IålI' och bcn [ål'
clc riitt:r plopot'tionct't-tit och niisan fitl
lolm, och cic set' sig i spcgeln och pt'o-
t,ar hul Lipp:rrna tttt' sig btist ut. Dc' liir
ny flisyr och bör'j:u' nliilat naglat'n:t.

Jag bclralitaclc n-rig sjiilt' i spcgcln.
c-,cl-r plc)tsiiitt blev jag ble'l< igen. Jitg
grcpri a',' r'iiclsla. Vacl n.r,'ttacle rtll:r clcssit

iiirbclcdclscl' - rlcn vtilsttt olycl<:r si'ul-
lc l<omtna att hiinciit n-rig i clag. hur cict-

iin r':rr'. Ncj. ncj. jag bolclc intc ga clit!
Vari sliullc nror siiga?

Dcn g:rtrrle clanslär'at'en haclc lio;'utt-tii.

t'(ri' rL1 t h;rlia o:;s sliliskitlr. ocI-t tncd:rtr I i
cllucli tc r,'ilaclc hans ögon hcl:r ticlcn p.r

nritt a:rsilitc. Niil vi gicli tti ge-nr-rn clör'-

lcn tcg harn mig t hanclcn.
"I(om irLr, Iilia clun'rsttttl", sacle ireu.

'Val inLc r'äcltl. Allt liornn'rct' siil<ei't att
ga bra".

Vaci 1ör' nagot? Fladc han kanske gis-
sarl. niigot? A, r'acl jag liingtaclc clter att
l:criitta alltsermmans lör' honom, tala or-n

liur r'äclcl j:rg val och be hor-ror-r-r hjiilp;r
n-rigl Jag; I'riide tiinlit r-rt i,rtt gamlc Alånyi
innan balon öppnarcles sliulle IramIörir
mina r"rlsiiktcl inl'ör' cic ungår n-rrinniskot'-
na och iippcllcr':r ti11 clcras liclclcrlighct.
Jag val till och nccl bcrecld att gå sii
iiin.gt, sai slir-iickslagcn var jaig. Mctr ja;;
haclc inte mocl att stiga nngot, och ltan
bala 1og.

N;il vi lionr in såg jag att flichot't-ia
stacli huvuclena il-rop i1]cn. Jag upptåick-
tc clen ljushäliga Ilen, hon mecl de trct-
tiotvei li1änningarna, mccl ctt h:inluilt
r"rtllycli i clct vaclira ansiktet. Hon gicli
ö\'ci' dansgolr.et vicl Stcvc Bödy's afi-Il
och nrecl ctt hc'lt tå:l bakon-r cien syletl-
Itirgacie lilåinningcr-r som val' ut;r1'ntacl
sorn iill cn vuxcn cl:rtn lalitislit ett

I'u1lt utvccklacl ung iivinnåI.
Gar.'oiien var' ör'cr' - dc' ar-trga. kut'ti-

sclatnde bockningarna och clc sn-rå nig-
ningarna -, anclla Iiicliar: h:iclc slut1'ör't
s;oloclanscrr-ra, ocl-t nn satt .iag diit' igcn
Icclig pii urin stol ocl-r sliä1r'de i hi:la

1B

liroppcn. Mor liomncr att bli hct-nsl<t

ilrg, staclialn. tiinktc jag biltert. N{it-t

lilänning och alia utgriterna vnr borl-
iiastnclc.

Sir. nåir musiken spclitcle upp till den
lör'sla clansen - ja, det som r-ru hände
vur prccis som i en dt'öm. Dåil kom det
crr fran audt'a tindan ar'' s:r]cn i li]<tning
r-not rnig - till n-rig. Så kom clet cn åln-

l-iill'r sålmmiln mcd danslät'arcn och en

trcclje iron-i fr'ån cn plats i nät'hcten a'u'

oli<cstern. och clc muml:rcle sin:r narnn
niistan pii en gång alle:iilmlllålns. ,Iu-
lcstc r-r-rig tr,ekancle. Tog jag intc fcl"l
I{arnshc clct s:ttt nagon betliom tlrig'.'

l\Icn r-rcj! Dct I'trnns iitgen clåir'. Jag hack:

cn trnclcllig känsla: plötsiigt val clct sotr-t

onr ctet hcla salcn. ljusstakarntt p-I

bolcicr-t, dirigc'ntcn mecl iiolstriikcl-r. clc

siir-allr"anclc Inamntorlla - lll<som snul'-
lacle r.r.nt ntccl mig. Bloclet steg r-rpp i

tinningalna - jag tror jag 1og (ä"'en or-i-t

dct var helt mekanisht) och i nästa
ögonblicli utstötte jag en cljup, cn myc-
ket cijup sucl< (men b:rra i själen, tt'ot'
jag). Plötsligt stod situationen undet'-
bart lilar' 1'ör' rnig, tt'iumferande, och sn

"'ar 
j:rg hct'r'e ör.el' den. Mecl en plötslig

r'ör'clsc slog jag ihop solljäclern, t'cstc

rnig upp i min fulla längd, Iättad ocl-t

jublandc sag jag p:i clcm n-red ett str'ä-

l;rndc, självsiikelt leende. Det vttr käcliu
stora skolpojl<ar alla tre, clc val' r'äl-
kläclda och llotta, och - jo, jtrg var hell
s:ikcr pä clct - cle val' intc Ir'ån våi'

stacl. Jag hacle alclt'ig sett det-t-t iöi'r.

Sa bör'jade jag prata, och j:rg plataclc
luilnt och sjiilvsäkert pt'ecis som \"aljc
:-rnniln populär' skönhet. Jag laclc han-

dcn pii clen en:r pojkens arm, speladc
Iiolictt gcntemot de andt'a två och sade

bcvekanclc':

"Ni ursäktar', inte sant? Han kom
lör'st.''

''Vill ni göra ntig glädien att gc mi.g

niista dans?"
"Natulligt"'is."

Mcdarn jag dunsadc vinhade jag åt
clem med solfiäderr-r. Var harde jag lått
clenna lättar kolietta r'örelsc ilr'ån? Deu

trollades fram av ögonblicket, situatio-
nen, av mitt bankande hjär'ta, miu
sl<äI'u'ande triumf som jag Iortfarandc
l<unde spoliera, och av min despcl'ata,
fasta och starka viljekral't.

Och dansen? Jo, jag var i hög stänt-
ning, upphetsad och berusad allt sedat-t

clct ögonblickct. De två väntade ivrigt
på nårsta dans, så den tredje, och sti

startade det på nytt igen. Först då iag
clansade rned den tredje pojken löll dct
rnig in att l'r'åga:

"Varih'ån kommel ni egentligen?''
Han nåimnde grannstaden. Vår' dans-

lär:u'c hade undervisat där och i r'år'
stad olilia dagar i vecl<an och hade ta-
git nrcd sig niigra ar'' sina beista elevel'
cltiriIr'ein till r'år' bal. Så r'etr det alitsli
gocle gamle Alånyi som rehotnmenclerat

clcnr n-iig. Och hitr-r prcsentelade dem
hcller inte lijr andra flickor' än mig.

Jag r,.isste inte. r'ad det hade bli'u'it av
clessa tre ung:r pojkarna nu. Jag haclc
glömt vad de hctte och jag sökle Iör-
gåirras linna c1t spår elter dem, eller clt
minne, i dcn lilia staden i morgongry-
ningen. Snart skulle tåget körer bort
härifrån och tar mig n-recl sig, plecis son-t

clcl hadc gjort strax eftet' denna htin-
clelse. ut i r'ärlden. ut i ali dess hets ocl'i
laln-r, precis som det säkelt hadc fijlt
dcm bort till avlåigsna platser'. Men rin-
cl:r t)ilsl<al jag att jag kunclc tr'äIfzr clcm,
r irt'tnt trycl<a der as häncicl clärf ör' at1

cle liiclclacle min bal - clcn 1ör'sta och
clcn sister - och clärfcjr att de hacle ltjåilp1
nrig u1t mogna 1'r'aur inonr nrig nriirtni-
sliern och ln'innan. Ntir allt liomnret' tili
lirilan val clet l<anslic bala cn balnslig.
obt-'tycllig hänclclse. Ändå liännct' jac
att utan clen si<ullc jag r.arit en helt
annan människer än den jag nu åir. Vacl
slags människa skulle jag clå ha valit?
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den uur de suoge kalla höst...

Det är något alldeles särskilt
mcd hösten.

Jag hör inte till dem som kla-
gar över höstrusk, den kulna hös-
ten och den grå november som
det alltid heter. Jag plockar aldrig
fram scmesterbilder med kom-
mentaren: "Tänk vad Ijuvligt
varmt där var!" E1ler suckar nåir
jag ur garderoben letar fram den
regntäta höstkappan med varmt
innanfoder. För egentligen är det
rätt skönt när det kommti sri

långt att man uet vad man skall
ta på sig. Tänh bara på septetn-
ber, då r'ädret inte vet hur det
vili ha det. då den ena dan är'

varm dcn anclra kall och man all-
tid lyckas ta på sig Iör mycl<et el-
ler för litet. Nej, tacka vet jag dii
oktober och november'. Det är
mera rejäit med de månaderna.
Vädret är' nagot man kan lita Pit
vid den tiden, dvs att det regnar
nästan vur'.ie dag.

Vad man än säger - sommaren
är en tröttsam och jäktig tid för
oss nordbror. För mig får den alli-
mera innebörd av läckande tel'-
mosflaskor'. kletiga picl<nick-
smör'gåsar, evigt surrande tran-
sistorapparatcr, trängsel på bad-
stränder. badvattnet som mcra
liknar l<r'istidssoppa än den lilar:i
bölja alla barn badade i pa bil-

Det ör min sons förstlingsverk !

tönker völ inte förstöro det?

KASERIET:

derna i min barndoms iäseböckei',
getingstick, oroliga måltider vid
bräckliga campir-rgbord, flugor och
andra otäcka små djur. Det tyclis
som om vi verkligen gick in för
att göra allt så mycket besvärli-
gare för' oss på sommaren.

En solig julisöndag {år matr
inte stanna inne och läsa. Det be-
traktas som onaturligt för att in-
te säga omoraliskt. Kanske är jag;

miljösl<adad av a1la hurtiga ua-
turprofeter, som sedan min späda
barndom velat tvinga ut miq
bland stickigt blåbärsris och myli-
ret på badstranden. Inte vet jag,
men jag känner mig på något be-
synnerligt sätt skgrldig dä jag lig-
ger inne på min shöna säng med
alla fönster omsorgsfullt stängdl
när det är så där en 25 grader'
varmt ute.

Och inte heller betraktas det
som riktigt passande att gå på bio
på sommaren. Och det känns hel-
ler inte naturligt, jag vitl gärna
medge det. Det är något befär-rgt

i detta att komma ut från en bio-
gralsalong och få solen rakt i an-
siktet. Men höstvädret passar ut-
märkt till biobesök och till still:r
lässtunder mörl<a kvällar då blås-
ten skahar balkongräcket och ing-
en människa begär att man sliall

ge sig ut på några naturexpedi-
tioner"

Då kan man samla sig.
Då läser man kursprogram.
Då kommer alla nya filmer.
Då döljer mörkret allt ogräs på

tomten.
Då finns det bara ett sätt alt

kIä sig på.
Då får man lysande ideer. (Son-r

sedan ömkligen fryser ihjäl så där
ett par tre dar efter jul.)

Ja, det är en härlig tid, vilket
de flesta mogna människor inser'.
I varje Iall gjorde Elmer Dikto-
nius det, den store finlandssvens-
ke skalden som talar om höstens
"kyla, lättnad och klarhet" och om
luften som smakar brännvinsstarl<
och myllans doft som är vild-
svinsfrän. Han liknar hösten vid
cn "tapper tös med stövlar på",
en naturens marketenterska. Just
när lönnen har blivit så där gyl-
lengul Iäser jag hans dikter och
inser allt klarare att hösten är den
årstid jag minst av allt vill för-
saka. Reso och Nyman & Schultz
l<an ha sina kanarieöar för sie
själva.
Jag famnar dig, du röda höst.
Jag älskar dig, du bistra tid,
e j sl<apt för smek, men nappatag:
cn kär'esta l'ör' moqna män.

Kraka.

- Nu hor jog fått 5 kronor
ov poppo Iör ott jog hode
lillo o pö sisto skrivningen.
Eftersom du, mommo olltid
tolor om jömlikhet mellon
mon och kvinno så sko jog
be ott få inkosserq sommo
h^f^^^ nr, .l.i
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svd of r iko

och de

Den 10 december ör det 15 år sedon
Förento Notionernos chorto om de
mönskligo röttigheterno instiftodes. Nör
Svensko Kvinnors Vönsterförbunds styrel-
se sommontrödde i börjon ov hösten be-
slutodes ott förbundet vid firondet ov
detto jubileum frömst skoll ögno sino
krofter åt solidoritetshondlingor för Syd-
ofrikos folk.

Och vod kon voro mer noturligt ön ott
ögno denno örsdog åt ott protestero mot
en regim som så flogront undertrycker
ollo de riktigo principer som chorton om
de mönskligo röttigheterno innehåller?

Mot bokgrunden ov den ollro senoste

tidens höndelser vill vi frögo:

Hur lönge skoll vi tolerero ott Sverige
upprötthåller diplomotisko och ekono-
miskq förbindelser med Verwoerdregimen?

Hur lönge skoll vi tolerero ott svensko
fortyg får sin blodbesudlode lqst lossod
vid svensko kojer?

Hur lönge skoll vi tolererq ott syd-
ofrikonsko voror soluföres i svensko bu-
tiker?

Hur lönge skqll vi tolerero ott svensko
firmor exporteror krigsmoteriol till Ver-
woerd?

Vod söger stotsminister Erlonder? Vod
söger ordföronden i Svensko Tronsport-
orbetoreförbundet Helge Pettersson? Vod
söger verkstöllonde direktören i Sveriges
Köpmonnoförbund K. E. Gillberg? Vod
söger direktör Jonos Nordenson i Export-
fö ren ingen ?

Vod vi ollo ondro söger ör sedon lönge
klort: Vi kqn inte löngre tolerero desso

hondlingor som innebör ett hugg i ryggen
på Sydofrikqs folk!

Med sympoti hor vi följt ungdomornos
senoste oktioner vid lossningen ov Trons-

otlontics Vingoren i Stockholms frihomn.
Men nu röcker det inte med ott viso

sympoti för ondros hondlingor. Vi måste

sjölvo bli mer oktivo.

Orgonisero solidoritetsoktioner ov oliko
slog! Vögro bestömt ott köpo nögot som

kommer från Sydofriko !

Endost en voken och hondlingskroftig
opinion kon nå resultot!

Vorje liten hondling ör ett stöd för dem

som i Sydofriko kömpor mot lidonde och

död !

"Utan l<amp blir det inga lramsteg.
De som för'klarar sig hylla frihetet-r
mcn r.åir-rder sig mot att man öppet pro-
pagerar för den är människor som vill
sc sl<rirdar utan att plöja jorden, solll
rrill sc havet lugnt utan det l't'uktans-
r,ärda dåinct lriin vagorna."

Undcr' 1963 har cn våg av justitiemot'<l

dragit över Vcrwoer:ds Sydalrika. Scdan
början :rv åt-et till den 10 :rugusti har
517 frihetskämpar stäIlts inföt' r'ätta. Av
desser har' 37 dömts till clöclen, 6 till livs-
tids 1'ängclse' och 33 till ftingelsestraf l'

mcll:rn 18 miinader och 20 irr', totall
2.352 :rt'.

I shrivande stuncl harr ytter'ligare 22

motstiindsmän mot ciet r"'it:t 1ör'trycl<et
clömts till sammanlag,t 2fl1 iirs Iängelse.

Rannsal<ningen av tt'e indiska 1r'ihets-
k:impar'. som anklagats I'öt' sabotage-
yerksamhet och dömdes tiII tio tirs
f:ingelse, avslöjerde att polisen brutait
haclc misshandlat dessa män och all-
rr:int clcktrisk toltyr' 1'ör' att avtvingrl
clcm cn bekänneise.

30 al'rikaner i det s. k. B:,rshee-malcl
clrog även lram anl<lagelser om tot'tYt'.
Trots dctta dömdes 23 av dem till clt)-

clcn. Den vite clom:rt'cn r'ägradc artt tt'cr

prr dc anklltgadc.
3.500 människor väntar p:i t'åittegän;l

krciu

frihet at
Srszht,
Mandela
och
de ondrCI !
stoppa
morden !

inIör' rritar domstolat' för' att dc bt'tttit
mot lagar', stiftade av vita.

Det linns ett över'Ilöcl av cxempc-'l i

Sycial'rika på dessa r,ålclsmetoder mot
män och kvinnot' i den undcrjoldisk:t
Irihetsrörelsen.

200 ledare 1ör' nationall<ongrcssen haL'

lsrarhåliits i haikle och rannsakningeir
av 165 av dessa är' niira i'öreståendc.
I)en l'ascistiske justitieministeln hat' ut-
Iovat, "senszrtionella" arrslöjanden. Mob-
bcn r,äntar otåligt på ertt I'å se blodet
l'riln Walter Sisulu och hans kamratet'
st,.m nyligen anhöIls vid Rivionat.

Endast en mäl<tig vär'ldsopinion liatr
r':iclda dessa mär-r 1r'ån iustitiemord. Dcs-
set lediu'e kommer aldrig att böj:t sig lt);'
nazismens arvtagare i Sydafrik:r. Dct tit'

mrinsl<lighetens plikt att stå I'ast vicl

fiilcs:rtsen att Iör'hindra demokr:rtins
IulIst:indiga sammanbrott och l<t'ossan-

clet a'u' dem som liåimpar' fiil cicn. Ft'i-
hetcn är' odelbat'.

Kr'äv ft'igivande av Sisulu. Mandc'lit
och övriga låingsladc Ir ihetskåinrpat'!

Bojhott:r Sydaf r-il<ansk:r r':rrorl
Kräv setnl<tioner från I'öt'eirt:t Natio-

nerna !

Stoppa vapenexpot'tcn lill clen l'ascirs-

tiska clil<taturen i Sydaft'ilial
Lrimna bidrag till solidat'itetsl'onclcti'

röilig

mönskligo

heterno
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I t :tt'\. Iir '\. .'ti,' t' t' \' t', tr;')ul

|,,J,'tr. drJ i,t l,.tttrt, att!,tr.,
utf nr'tt 'i',, rrr! rt1,r\ rtt)rtttl

lt ),*hti , rr tt. \:t,r't,i Ihet |,ti I
rrt t.\rdtt \t ,t'!i i4t t\ lul tuor t)J tlt

f \ lcai ri ( .r r I r,.,r ,,f rcr-

I$ c,i rLl.,,l i,',,, r:tr'l,,,,

'rShr.r'. 
r\ rr\c'1,-r.L11 r.t ll'r.u!h

oul \L,ulh 
^iri..! 

i. r'..r bcl,i'c.

If. r' lhe !c.tr $1,.. \\hLlc
sutfenu.\ i' h..,r,nr rr\ s.,\i!j
hrei!r rnd g,rJLng ir. rrglit) trrJ, r..
.r reprc\non .,8.,rn'r rh,'.. nrLllion.
.l non \\irlc\ \h ) trol(" 1., li\our
Irccd.nr. I Iiil rlrc !c.,r ',1 lcrrh

bcrl rrdi rxu lorrur(
J.r ,r tc,,tlL $h,' \!uh[,,r,r ! rclr\.
r., rcil).ril rr h,'rJr8c Il) lr\. \l

SL,,!c rhc b.!,,r, ! ol lh,\ \c.,,.
,, 

^!g!\r 
lij i!61. r,'rly fi!c rrrJi'

ir\,'l\!rr 5l r,.cJ.m 
'rShlerr 

l:.,\c
lrlen flr(.. ( )l lIc\c \r llshrch
rcre 5cntcil\cJ r , di.r r. 6 lo lrlc
irntfl\ondrcNr. tr:rd lll ('i l.f,irs ol
r i rng\ rrn! r,: lrfrr l3 rr.nrl't lo
Iu )rJr\, trtJll,ng:.lil \..:rs.

At rhc I ilrc ,.i sr trn! i l!rllicr
:: irc.d.nr h!Jrrcrs f.tvc b..n \cil1.
ro!cdl,, rrl rcrilts (.trllLng:SI )cr15.

Thc \.rh,,lr!L lri.,l .r rhrct Iild.!n
ft.clorn lrthlc,.. \ho *.r. c.r.f
\cilr..,cJr,,rr.rrsi:,,ttL*,nnrcnt
re\..rL.d ir L,ij.ir !frrl llrl lltc
no .( 1,.,.t frLi,.Ll, J!'rL:tcd thc'c
nrcr rild f.LJ r'.J eleclrij lorlurc lo
oblrirr .,inic"r,,,ii.

'I h;rr..n \i,..r'r( if rIc Il.i'lrq.
Irjrl nr.tlic \ rr .Lr ., l.r.rr,,r. , I

ror{urr- | \.rLr\ ri r.c (,1 lhcr'L n. .'

rcrcrrlr.l.'. \erlrr.fJ l. (lt.r'lr I l.'
\l ilc ruJJc rclr'.d IL) btlrIr lh(

'80\-coTT \()t;tll Al Rlc.\\
(,()()t)s I I)l \1ANt) I \.
\.\\t lt()\s i B{\ ÄR\ls It)
ilil \()l lll ,\l Rlci\\ \^Zl
I)!CL\rr)R\1ilP ! Sl TPORI

oLR^Cil()\lt\l).

Detta uppl'op har siints ut au den SEdafrikansl<a Nattonalkongressen, från des';

exilledning i Dar es Salatn i Tanganyilca. Vi dterger det i suensk öuersiittninrt
och hoppas uara liisat"e skall föra det uidare. Riittegangen tnot Sisuli, Mandel.n

och andra f iittgslade ledare för den förbjudna Nationalkongressen har uppskiu"
tits tiLL den 29 oktober. Försumma ingcn, möjlighet att kriiua frih.et å.t dem sont,

liCer i V eruooerds f iingelser !


