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I(VINNANS SJUKDOMAR sl<all stude-
ras vid Sahlgrenska sjukhuset i Göte-
borg, där fyra läkare skall företa en un-
dersöl<ning av sjukdomar hos kvinnan
i olika åldersgrupper och studela dcssa
sjukdomars ellcht på alln-räntillståncl
och albetsl'örhcl

*
BARNtrNS CRDFöRRÄD sliall inr:c.n-
teras get-rom en stor undersökning i
Non'köping, son beräiinas bli hlar i ja-
nuari. Ett trettiotal personer med psy-
l<ologisk och pedagogisl< utbildning air.

indragna i projektet. Nrir resultaten så
småningom presentcras 1'år' man svar pii
frågolna hur stort orclförr'åd barn i åI-
dern 4-6 år har och hut' språl<ets struli-
tur lörvandias.

*
ATT TRYGGHET I ANSTÄLLNINGtrN
inte är nådd illustreras av ctt lall vid
LNI trricssons labrik i örebr.o. där' t'u'å
l<vinnor hotas av uppsägning, därför :rtt
de varit sjul<skrivna en längrc tid. Den
ena llvinnan har varit anställd i tre år.
På grund av tillstötande liomplikationer
eftcr en gallopcration. har hon varit
sjukskriven i flera omgångar. Hon hal
varje gång uppvisat sjul<intyg. Men det
räcker inte för företagsledningcn, som
i brev uppmanat henne att säga upp sig,
annars gör förctaget det. Fachförening-
cn är inkopplad på fallct och det är att
hoppas, att den skall ha auktoritet nog
att tvinga löretagct till reträtt. Händel-
scn understryker hur vil<tigt det är att
tillhöra den fackliga organisationen p:i
arbetsplatscn.

*
MODERTRÄDET till alla Äkerö-äpplcn
finns fortfarande l<var. Hela 200 är är'
den ärevördiga "stammodet'n" men hon
har under årens lopp måst för.stärkas
med sju ton cement. Ändock bär hon
både fr:ukt och ålder med heder', tycher
ortsbefolkningen i Katrineholmstrakten.

*
SNART PtrNSIONSFÄRDIG är gamta
"Lotta" från Ramnäs. Sin ålderdom Iär
hon få tillbringa på järnvägsmuseum,
för "Lotta" är ett gammalt tåg, som tuf-
far fram mellan Ramnäs och Kolbäck
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som ett minne från den tid då seklet
var ungt. Hon eldas upp med hjäIp aru
en järnkamin.

*.

TUMMEN AVSLöJAR MER än någon
annan del av handen, säger handtydare,
som ger rådet till den giftaslystne att
gifta sig med någon som har annorlun-
da form på tummen än han.,'hon själv.
Kvinnor med stor tumme påstås vara
bestämda, pålitliga och aldrig flirtiga.
Om en kvinna har titen tumme kan
man vara säker på att hon har känsia
och instinkt och att hon är mycket käi'-
Iel<sIul1.

*
DE ONDA RYKTEN SOM CIRKULtr-
RAT, att det traditionella julbordets
främsta prydnad - det kära grishuvu-
det - skulle bli öronlöst till jul, avlivas
bestämt av en talesman för Slairteriför-
bundet. Dct är visserligen sant, att öro-
ncn avlägsnats redan vid slakten undel
hela 1963. Detta för att hindra bl. a. icl<e
sä nogräknade l<orvstopparc att falla för
Ircstelsen att dryga ut korvsmeten mcd
denr. Men för julcn gör's undantag och
grishuvudena kommer att levereras mccl
de praktfulla öronen väl putsadc, r.cir-
gjorda och avhår'adc.

*
LÄT OSS TILL SLUT inför årets slut
och inför' det nya år som stundar e1'-
inla om vad CarI Sandburg cn gång be-
t'ättat. Han hade för en liten amelil<ansli
fliclia - I<anske var det hans sondotter

- berättat om en batalj {rån de'u stora
inbördeskriget i Staterna. Eftcr cn litcn
stund yttrade den lilla flicl<an, som väI
inte undgått att höra talas om möjlig-
hcten av l<rig också i vår tid: "Tänh om
dom gör' ctt krig och ingen l<ommer!"
Ja, låt oss ta som nyårsönskan, att fre-
dens krafter blir så starka. att ,,dom"
intc l<an göra något krig och ingen så-
lunda behöver l<omma.

Exempel att föl.ia
F ör två-tre vecl<or sedan fick Ingrid

Boström i Kopparberg några rader från
Valborg Svensson i SKV:s sekretariat.
Där stod att läsa om SKV:s jubileums-
liampanj och en för{rågan om inte Ing-
rid, som själv är prenumerant på Vi
kvinnor sedan flera år, skulle vilja
göra en insats i l<ampanjen och värva
n:igra flera prenumeranter.

Ingrid Boström är inte den som behö-
ver lång betänl<etid. Just när denna tid-
ning skall gå i tryck kommer en full-
teci<nad prenumerationslista. Det bety-
der 16 nya läsarinnor i I{opparberg. Vi
tackar och hoppas exemplet smittar av
sig !

OMSLAGSBILDEN - julstömning, snorore
juljökt, på stodens torg - hor komponerots
ov Dine Molmsten, ung konstfockselev,
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Suenska Kuinnors
Vtinsterförbund
uppstod år 1931 och har utvecklats ur
föreningen Frisinnade kvinnor, som bil-
dades 1914. Det bygger på samarbete
mellan olika åsil<tsriktningar och har
clärvid alltid hävdat sin tro på kvinnor-
nas särskilda uppgift för fredens sak
och sin övertygelse att samhällets måste
omdanas titl 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
lika iön för lika arbete och tilt beford-
ran; rätt till undervisning och yrkesut_
bildning och titt social trygghet för mo-
der och barn.

KDV och dess nationella organisatio-
ner kämpar för att tillförsåkra allabarn
ett lyckligt liu i trggghet; undervisning
och goda bostäder, häIsovård, sund lit-
teratur, goda fritidssysselsättningar.
KDV vill samla all världens kvinnor
oberoende av hemort, ras och livsåskåd-
ning ti]l försvar av Jreden.



alls mcinniskor

ctro föd.da fria
och liha i ucirde

och rcittigheter

Eniir erlcdnnandet aD det inne-

boende udrdet hos alla medlem'-

rrLar e'-f; miinniskosliiktet och a'ur

deras lika och oförytterliga riit-
tigheter iir grundualen för frihet'
riittuisa ach fred i uiirlden . . .

Så iyder de första raderna i inlecl-
ningen till den allmänna förklaringen
OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHBTER-
NA, som Förenta Nationernas general-

Iörsamling antog den 10 december 1948.

I de 30 artiklar förklaringen omfattar
1:reciseras klart vilka fri- och rättig-
heter varje mänsklig varelse bör åtnju-
ta "utan åtskillnad av något slag, såsom

ras, hudfärg, l<ön, språk, religion, poli-
tisk eller annan uppfattning, nationellt
cller socialt ursprung, egendom, börd
cller ställning i övrigt".

Femton år har i dagarna förflutit se-

dan denna förklaring högtidligen antogs
och FN:s aIIa medlemsstater uppmana-
des att ollentiiggöra dess text och "göra
den spridd, känd, läst och {örstådd
Iramför a]lt i skolor och andra u-nder-

visningsanstalter. . .". Femton eir under
vilka r",etensl<ap och teknik firat väldiga
triumfer. Iemton år under vilka de mi-
1itära förintelsemedlen alltmer fuil-
iiomnats . . .

lMcn de rättigheter varje mänsklig va-
lclse enligt FN-förklat'ingen borde åt-
njuta: rätten att 1eva, att få en betal-
ning för sitt arbete som tillförsäkrar
honom och hans familj en människo-
värdig tillrzaro, rätten till fritid, vila,
scmeister, åsikts- och yttrandefrihet,
organisationsrätt, rätten till undervis-
ning och utbildning och ett kulturellt
liv - för att bara nämna några av de
proklamerade rättigheterna hur är
det med deras förverkligande?

Två trediedelar av alla barn i värl-
den sväiter den dag som i dag är. HäIf-
tcn av alla barn saknar skolor. Det finns
latinamerikanska länder där mer än tvä
tredjedelar av befolkningen inte kan
läsa och skriva. UNESCO, som med

stort allvar gripit sig an meC probletnet
om vuxenundervisningen i länder däi:

analfabetismen är starkt utbredd, pä-

visar hur i ett land som Turkiet antalet
analfabeter ökat under efterkrigstiden.
1950 \rar det 51,6 % av männen och

?9,3 1) 
1y av kvinnorna som inte var läs-

och skrivkunniga; 1960 hade siffrorna
stigit till 55,4 resp. 80,3 procent! Här som

i alla andra länder där analfabetismen
är förhärskande är det kvinnorna som

uppvisar det högsta procenttalet analfa-
beter.

Samma förhåtlande redovisas för öv-
I'igt i r'årt eget land - ty också hos oss

finns det analfabeter; - i en nyligen
framlagd undersökning om den stock-
hohnska zigenarbefolkningens sociala
och kulturella status. Bland 168 zigena-
le över skolåldern är 51 totalanalfabe-
ter och ytterligare 24 så gott som anal-
Iabeter. Av de 51 som inte ens kan läsa

cn gatuskylt är 36 kvinnor och av dem

är 10 åinnu inte fyllda 30 år! Undersök-
ningen konstaterar att det fortfarande
är åtskilliga zigenarbarn som inte får
en tillfredsställande skolundervisning
på gruncl av sociala missförhållanden,
särskilt den bedrövliga bostadssituatio-
iren . . . Det här gäiler slrenska rned-

borgale i landets huvudstad.

15-årsdagen av FN-förklaringens til1-
l<omst kommer naturligtvis att firas
runtom i vårt land. Och det är gott och

väi. NIen ingen oförrätt skaffas ur värl-
den cnbar-t med ord - det krävs hand-
ling!

Det brutalaste exemplet på hur varje
mänskiig rättighet trampas under föt-
terna ser vi i Sydafrika, där den härs-
liande regimen gör halt redan inför FI\-
för'klaringen artikel 1 som säger att
" AIla miinniskor iiro f ödda f ria och lilca
i utirde och riittigheter".

I Sydafrika existerar inget av den
likhet inför lagen som FN-förklaringen
om de mrinskliga rättigheterna så stolt
deklarerar i artikel 7: "Alla äro lika in-
för lagen och äro utan åtskiilnad be-
r'ättigade till lika skydd från lagens

sida. . . Diir kränkes varje dag för'lila-
lingens artikel 9, som säger att "ingcn
må godtyckligt anhållas, fängslas eller
landsförvisas". Där existerar inte ens ilå
papperet vad som säges i artikei 13,

punkt 1: "Envar har rätt att inom varje
stats gränser fritt förflytta sig och r'äIja
sin vistelseort."

Inte en enda arr de fri- och rättighe-
ter som enligt FN-förklaringen av dcn

10 december 1948 bör vara självklar föi'
varje mänsklig varelse existerar föt'

Syclafrikas färgade befolkning. För Ver-

woerclregimen är de färgade icke m:iu-

niskol i rranlig mening - Verwoerd kal-
lar denr underså'tar (i n-rotsats till med-

borgare).

N{en clet var denna regim en av che-

ferna för ASEA nyligen i ett svetrskt

TV-program karaktäriserade som "cit'i-
lisationens utpost i Afrika" ! Det är mecl

clerua regim Sverige fortfarande upp-
r'ätthåller diplomatiska och ekonomiska
för'bindelser. Det är titl denna regim
svenska firmor exporterar lirigsmate-
rial.

Låt oss liräva av regeringen att aiia
förbindelser med Sydafrikas vita ltärs-
karregim avbrytes! Tro inte exportlöre-
tagens och fruktimportörernas försäk-
ringar att svensk bojkott mot sydafri-
l"ransl<a varor är betydelselös. De talar
för sina pengar. Senast i vårt förra num-
mer publicerades ett upprop från den

förbjudna Sydafril<anska nationalkon-
gressen där de ber oss att bojkotta a1la

sydafrikanska varor, att krärza FN-sank-

tioner mot Verwoerdregimen, att stoppa

vapenexportcrna till den fascistiska dik-
taturen i Sydafrika och att lämna bidrag

till soiidaritetsf onden.

Det finns inget bättre sätt att fit'a 15-

årsminnet al' den dag, då Förenta Na-

tionernas generalförsamling antog för-
l<laringen om DE MÄNSKLIGA RÄT-
TIGHETERNA, än att efterkomma den-

na vädjan från det sydafrikanska folket.
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Valborg Suensson.
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- Pappa talade med mig!
Det var Minus' slutreplik i ''Såsom i

cn spegel", där Ingmar Bergman med
den schizofrena Karin sökte en guds
ansihte och fann en spindel. "Såsom i
cn spegel" var inget särdeles trosvisst
cvangelium, men ändå uttrycktc filmen
en vilja att tro, cn strimma av hopp.
Äntligen r,änder den kylige främmande
iadern sitt ansikte till sonen och talar,
om kärleken som livets sanning och
måI.

I "Nattvardsgästerna" förlorar också
kärleken sitt ljus. Prästens väninna
Märta är en Marta, långt ner på ska-
lan för människovärde. Den kärleh hon
bjuder prästen är plågsamt närgången.
löjligt patetisk, oestetisk, ja rent mot-
bjudande för en andens man, men ändii
användbar och t. o. m. nödvändig för
prästen i hans personliga uppgörelse
med en tigande gucl.

I "Tystnaden" tiger både gud och
inänniskor. Tystnaden är' ett bristtill-
stånd med många saknader, där finns
ingen gud, ingen tro, inget hopp, ingen
härlel<, inget begripligt språk, bara
handlingar som uttryck för känslor och
driflcr'. Handlingarna är ohöljda, utan
lcjlskönande omskrj.vningar och Ingmar
Bergman framstäIler dem, med konst-
närcns rätt, skoningslöst uppriktigt et-
ter sitt sätt att se.

En underlig debatt har uppstått kring
denna film, svärmar av ord och inrrek-
tiv studsar mot upphovsmannens tyst-
nad. Sä1lan har jag sett så många för'-
r,'äntansfulla filmfrämlingar i hö vicl
förortsbiografen, sällan hört så många
bclåtet chockerade f ördörnanden vid
utgångsträngseln.

Personligen anser jag en filmskaparc
ha samma konstnärliga rättigheter sorn
t. ex. en målare, en författare. Skildra
samma motiv i verk efter verk om han
så vill. Äterstår att diskutera behand-
lingen av motivet, i den mån detta ap-
pellerar till en själv.
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Det noll-läge Bergman återger i "Tyst-
naden" må vara hans personliga upp-
Ievelse av livet och människorna, men
man behöver inte dela den. Kvinnorna
behör'er inte vara så vämjeliga varken
i sin emancipation eller i sin renodlade
könsroil som filmens båda systrar, man-
nen inte så blint driftsstyrda, så stumt
tjänstgörande som den främmande äl-
skaren. Mänskligheten är inte för-
krympt och grotesk i allas våra ögon,

vi är inte alla skrämda barn i en mar-
drömsvärld. Bergman formulerade ti-
digt sin tes om livet som förgängelse
och helvete och det må stå för honom.
Vad som chockerar mig är den passivi-
tet gentemot det onda som genolrlsyrar
en film som "Tystnaden".

Kan musiken ersätta språket, kan mu-
sik ensam vara både gemenskaP och

språk? Bergman bekänner sig i "Tyst-
naden" till Bach, Johan Sebastian, så-

som en av de återstående husgudarna.
En privat lösning till iivsåskådningens
korsord, men knappast någon aktiv så-
dan. Vi människor får nog försöka tala
med varandra på vanligt sätt för att
lära oss förstå och älska varann och

tillsammans besegra det onda i värl-
den.

Att detta kan vara svårt nog upplever
man genom en av höstens finaste fil-
mer som inte rönt bråkdelen av publi-
citeten kring "Tystnaden". Filmen heter

"David och Lisa" och den skildrar två
mentalsjuka ungdomars väg ut från iso-

lering och vanmakt mot kontakt, för-
ståelse och tillit. De är intagna på ett
skolinternat, David därför att han un-
der sin totala övermännisl<oattityd tor-
teras av skräck för att bli vidrörd och

tror sig dö om någon så mYcket som

snuddar vid honom. David är intelligent,
väl klädd och uppfostrad av överambi-
tiösa föräldrar, vad som fattas är värme

och trygghet och han vågar inte accep-

tera sitt behov av dessa realiteter förrän
han upplevt samma behov hos en annan

människa, och upptäckt sin egen möj-
iighet att betyda något för denna andra

människa. Den som leder honom dithän
är Lisa som är fången i sl<räck inför
splittringen i sitt eget jag. Lisa brottas
med sig själv och vågar inte tala annat
än i rim och ramsor för att undgå "den
andras" makt.

Världen är inte god varken i Davids
eller Lisas ögon, tvångsföreställningar-
na är plågsamma men erbjuder ändå

ett välkänt mönster att leva efter. - Ta-
la i rim, Iåt ingenting komma dig vid!
Utanför sjukdomen är livet kanske än-

nu svårare och gemenskapen med andra
är atdrig konfliktfri" Att David och

Lisa ändå vågar sig ut och mot var-
andra är ett verk av kärlek, den som

uttrycks i psykologernas engagerade

närvaro och den som brYter fram hos

ungdomarna själva. För David och Lisa
är kärteken varken ägandestrid eller
driftsutlevelse utan en väg till liv, ett
språk mellan människor. Den tystnad
cle två har att övervinna är ensamhetens
och de ord som skall överbrygga dem
är iika enkla som svåra: Ta min handl

"Tystnaden" är för mig en deprime-
rande film därför att den frånkännet'
människorna alla positiva krafter och

kapitulerar i försjunkande inför privata
tröstemedel. "David och Lisa" en i fi-
naste mening uppbyggande film därför
att den rrisar på människans möjlighe-
ter att i gemenskap mecl andra spränga
sitt egct l'ängelse.

TYSTNADEN
Ingrid Thulin

Gunnel Lindblom

DAVID OCH LISA
Keir Duello

Jonet Morgolin
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fomiljeorbetet

möste fördelos

Före det andra rrärldskriget arbeta-
clc en ar,' tio gifta kvinnor i iör'r'är'vs-
livet, r'esten enbart i hemmen. Denna
proportion var ungefär densamma som
Sverige hade vid sekelskiftet.

Mellan 1940 och 1960 har en stor för-
ändring ägt rum. Under den perioden
har 200.000 kvinnor - de flesta gifta -
Iämnat hemmen för att få egen inkomst.
Enligt 1960 års folkräkning hade var
fjärde gift livinna förvärvsarbetc från
halr'tid upp till heltid.

Under de två föregående decennierna
har sarntidigt 100.000 hembiträden, hus-
håIlerskor och liknande anställda över-
gått till annat förvärvsarbete. Redan
dessförinnan hade ett stigande antal
ogifta krrinnor sökt sig från hemarbetet.

Medan 1930 års folkräkning visade att
det fanns hembiträden i 16 qi av de
svenska hushåIlen med mera än två per-
soner finns fast anställd hjälp - inte
alltid heltid - numera nedast i 5 0,6 av
hushållen. Till-och-från-hjälp under ett
mycket begränsat antal timmar i vec-
kan förekommer dessutom i 3 '1,, a\r
hushållen.

Den TCO-undersökning som vi refe-
rerade i föregående nummer av Vi
kvinnor visar att hemarbetets omför-
delning inte håilit jämna steg med kvin-
nornas lndragande i förr'ärvslivet. Som
Iäsarna minns utförde männen i famil-
jer n'red barn under 11 år, där båda ma-
kar arbetade heltid, endast en fjärdedel
av löpande hushåIlssysslor.

Fram till 1970 räknar man med att
ytterligare 200.000 gifta kvinnor kom-
mer in i fön'ärvsarbete. Frågan om en
omfördelning av hemarbetet kommer
därför att bli en allt viktigare fråga för
många familjer. Även om inte alla korn-
rner att ta heltidsarbete, måste en mera
dernokratisk fördelning av familjearbe-
tet förverkligas om förvärvsarbetet inte
skall leda till dubbelarbete för kvinnor-
lta.

I föregående numrrer frågade vi orn
det berodde på mannens iathet eller
kvinnans slöhet när det husliga arbetet
fortfarande till allt väsentlig vilar på
kvinnorna. I detta nummer låter vi
några familjer berätta vad de anser om
problemet.

Solo
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onnorlundo

Born behöver fodern

liko mycket som de

behöver modern. Den

föröndrode situotio-

nen på orbetsmorl<-

noden gör delot

fomiljeorbete till en

nödvö ndighet.

DET AR PÄ INSTALLNINGEN DET BEROR

Det ör instöllningen till kvinnors förvörvsorbete som ör viktigost för oss mön,
söger spårvögsmonnen Hjolmor Lindzen isundbyberg, gift med metollorbe-
terskon Britto, styrelseledomot isin verkstodsklubb. - Tycker mon ott l<vinnor
sko ho rött ott völjo förvörvsorbete så finner mon ocksö möjligheter ott delo
orbetet. Då vår pojke - som nu ör 19 år - vor liten stonnode min fru, Britto
hemmo nögro ör och utförde då prol<tisl<t toget ollt hemorbete. Men nör hcn
börjode iverl<stodsorbete lode vi om. Vi brul<cr resonero p,å mornorno om det
som behöver göros. Jog korrmer ofto hem tidigore från spårvögen ön min fru
frön verkstoden. Jog irondlor då på vögen och börjor motlogningen. Vecko-
stödningorno brukcrr vi gemensornt kloro ov på nögro timmor på fredogskvöl-
lorno, Vi hor tvöttoutomot i huset och kloror öven tvötten gemensomt.

Visst mörker mon o{to ott det finns den instöllningen ott husligt orbete ör
lcvinnnos sok. Jog l<on förstå den nör det göller mön med tungt byggnodsorbe-
te eller liknonde orbeten som sliter hårt pö mönniskorno, lmitt foll gör det
bro ott kombinero förvörvs- och hemorbete.

Jog ör fockligt oktiv liksom min fru. De kvöllor hon gör direkt på verkstods-
klubbsmöte tor jog hond om det lrelo hör l-remmo. Nör jog ör upptogen gör
Britto motsvoronde insots för miq.

SA LADE HAN OM FOR POJKARNAS SKULL

- Jog vet inte vorför tjot inte hjölper nör det blir frögo om hernorbetets för-
delning mellon två förvörvsorbetonde mokor. Sönt får psykologer kloro ov. Det
som gjorde ott jog svöngde, söger industritjönstemonnen Olle Jchonsson i

Bondhogen, vor en bekont skollörores råd: du sko göro det för grobbornos
sku l l.

De behöver ditt arbete dör hemmo för sin egen utveckling, Vönjer de sig
vid ott mommcr sko göro det mesto mecl dig som en mero eiler mindre hjölplös
hjölpredo, kommer öven pojkorno ott finno det husligo orbetet besvörligt. De
måste upplevo ott en for gör någonting för fomiljen ihemmet, dcir de sjölvo
kon voro med och to del ov orbetet. Förr itiden vor det ju vonligt ott mönnen
tog med sig pojkorno isitt orbete ute på öker oclr öng och verkstod. Det
underlöttode för dem ott sjölvo vöxo in i rollen som korlor. En for som vill ott
de egno grobborno sko bli korlor måste foktiskt hjölpo dem genom ott viso
korlotog i det egno hemmet.

För min del hondlor jog och tor då grobborno med en gång iveckon. Jog
reporeror ollo möbler. Och jog logor moten voronnon dog. Disken sköter
mosl<inen. Tvötten hor vi skoffot hjölp till, liksom till veckostödningen. Min fru
stödor vonligo dogor oclr sköter ollo pyssligo detoljer. Men hon hor också lite
kortore orbetstid ön jog.
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IIn trycliande hct dag. Niigonstans i
fjärran mullrar dovf ctl kanonsliott -
cn mjuk, egendomlig ton' son-) olll elt
cnolmt luttet ägg explodcrat' I dcn a'"'

sl<ottet omskaliade luften l<änns stadens

clofter ännu intensivare. Det luhtar lränl
av olivolja, vitlök, vin och hett damm'

Den sydländska dagens l-rögl judda

larnt, som överröstats av kanonens dovtt

stönancle, sIäpper ett ögonblick eftet'

son-I om clet sjunkit samtnan i sig självt
och smugit sig tätt intill den glödande

stenläggningen. Men så r'eser dct sig

irtet' över stadens gator och stt'önllllålt'

sorn en bred grumlig tlod ut i havct'
Staden är helgdagsfestlig, grällt ocir

blokigt smycl<ad som en prästs ril<t bt'o-
cicradc mässkt'ud. I dct liclelsefulla lal'-
met, i dess stönandcu och shåih'ningitr
lilingar livcts sång som en psalm. Vat'jc
stad är ett tempcl som bler.' byggt al'
människohåindcr', valjc arbete - en bön

som iit' ril<tad till flamtiden'

tet. Den g,amle slialietl sitt stot'at apostiu-
huvucl och hans långa, papcgojlikt biij-
cla näsa dt'ar in luftcn genom dc vibt'c-
rande näsvingarna.

Bredvid honom, på den l-reta stenltigg-
nin€len, ligger en praktkarl, med öppet

bröst, brunbränd och svart son en o1-

lonbot're. Brödsrnulot-na failer hononl i
ansiktet, lättjefulit kniper han ögonen

samrrralt och sjunger halr'högt Iör sig

själv, som i en dröm. Två andra sitter
necl ryggalnår lutade mot r'äggen och

slumrar'.
trn pojke med en stor bukig vinlltlskir

i ena handen och ctt litet knyte i clcn

andr-a när'mal sig. Med tillb:rkal<astitt
huvud ropatr han med sin liust hLingan-

cle r'öst nligot till rnänncn och scr int<:

att stot'it tunga r.'indlopllilr' liingsal't-tt

sipprar genom llaskans flätvelli och IarI-

Ier som rubinel På marken.
N{en den gamlc ser det, läggct' gcnllst

bröclet och linivcn på ynglingens bl'ösl

på dcn gatnle stcnsätt:rreru, str'äckct' sig

pir ta, liikar' örrer den gamles axel och

ial<.ttal uppmär'lisatrlt hur vinet f lyter
nel i dcn gula skåleil, klingande, sotn

or-r-r det loltsatte den lillas sång.

Flichan tar siit harld ttr uodertls, t'i-
vcr' åiv blombladcn. stltickcl den lilla
bluna n:iven högt upp i lulten och kits-
tal blaclen i vinsl<ålen.

Fyln n-råin r1'cker till och ser lörbitt-
raclc upp, mcdan den lilla sll'attande
hoppar omkling på trottoarlen och klap-
pal i h:inderna. Modeln glipcr föi'r'it'-
racl c{tcr hcnncs haud, ptljlicr-i liastar
huvudct btrkåt och sklatttlr' ålv Iull hals
nrcclaru blon-rbladcn sinlulal ourkring son-t

losal'iit'gitclc surå ltirtal pä clet cluniilit
t,i nct.

l"r'rin tiiigcrtrstiins clt'itl tlcn gatllc fraur

crt,t glas, Iyllcr dct till liluclcn tnccl vit-l

och blor-nblad, I'cscl' sig tnöclosamt pit

i<nii och sägcr t-ttcclan l'ran lör' glarsct tilt
tnunncn mccl lugn, elllvarlig t'öst:

t
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Solcn stiir i zcuit. Don glöclanclc blii

himlen bländar' ögat, som om v:tL'jc

punht sände en glöclgad blå stt'åler mot

havct och jorden och tr'ängde djupt iu

i stadens berggrund och i vattnet. Ha-
vet glänser som ctt siden fullt av tungit
silrrclbloderier och sjunger sakta. rnc-

clan dess grönaktiga sömniga vaigor'

knappast snuddar vid strandcn, dct-t t'isit

sången orn allt livs kä1la - solcn.

Dammiga och svettiga ulännislior'
skynclar till middagen. Många skyndal
till stlanden, kastar snabbt av sig sina

gr'åa klädel och stör'tar i havet. I det

ögonblick de brunbrända kropparnzr

sjunker ncr i vattnet tyclis de för'vandla
sig i löjligt små punkter som simnlar
omkring som dunkla sto{tliorn i en stor

vinskål.
Vattnets lugna sln'alp, de vederkvick-

ta människolnas glada I'op, de ljudliga
skratten och barnens gälla slirik, - allt
stiger mcd det legnbågsfär'gade skum-
rnet lrån den upprör'da havsytan soill ett
rnuntert soloffer upp n-rot solen.

På gatan, i skuggan av ett stolt I'tus,

sitter Iyra stensättare, satta, krzrftiga
gestalter som huggna ur sten, och be-

leder sig att äta sitt middagsmirl' En
jär'ngrå gammal man som är ör'ertäclit
mecl ctt tjockt lergel av damm skär upp

ett långt bröd och ger noga akt på att
inget stycke blir mindre än det audra.

I-Ian bär en röd stickad luva med en

tofs som iileligen faller houom i ansik-

och vitrliiti' bcliymt'acl iit pojlicrl: "Slil'tt-

cl:i dcj, clir-r blincibocl<I Ser ciu ir-rtc t'i-
nct l''

Pojlien lyiter llaskan i höjdcn. t'r''clici'

fijrskr'äckt tiil och sirrit-tgel I'r'arn till
stensätt:trna. Alla l<onri-llcr i liit'cist'.
hojtal och ltännc'r pai Ilaskrln tlreclilL-i

pojkcn som cn pil llygcr in på gtirdcn'
Lika snabbt konlmer han utsplingandc
med en stor och diup gul slial i haii-
den.

Shålen stäils på malkcn och clcn ganl-
ie hålller försil<tigt den t'öcla lcvanclc
strålen i den. Fyra ögonpar lröjdas åt
vindlopparnas Leli i solen och t-lläuni-
siiornas torra läppal skäIver git'igt.

En kvinna i ljusblå l<länning gtit' föt-
bi. trn guldglänsande spetsschal tåicliel
clet holpsvat'ta hårct, cle höga klacl<ar'-

na pii hennes bt'una smti skor kiappt'ztt'

taktlast mot stcnläggningen. Vicl hatr-
clen lcdel hou cn liten lu'uslockig flicltir
sc-rr-n sr'ängct' två r'öda ncjlil<<-rr i luftcu.
Dcn lilia tlippar muntet't bredvid hen-
nc och sjunger:

''O rna, o nla, o nlia ma-a. ."

Den lilla blil ståcnde baliot"tl I'yggerl

{ttt .t'/{1,t,'irl t e't1l;l

"'Dct giil itig,etititrg. sigtlolitl Ett, bat'ns
gava iil cn hitrtt-llclct-ts siiiinli I I"ör' cr
hiilsa. s1<^iinrt signoi':t. ocir oclisii Iöt' din'
balr-rl RliL' r'iiclict' soill ditr nlot' ocli club-

bclt sri i1'clilig stittl hotrl''
IIan siir-ikct' sina gt'a tl-it-tstaschel i gla-

,.;t't. knipcr thop ögtltlcn och nlcd slllåic-

liiinclc itippal och clen l<t'okigit nlisau
viicllancie i 1u{tc'r-r si)t'plar han liingsilurt
i sig dcn clurtklit viitsl<an.

Moclcln :rvliigsnar sig tltcd cn häls-
ning och lcclcr lcende den lilla vicl han-
clcr-r. 1\Ten l'licl<an hoppar bledvid hcn-
nc)l slirapal t-uccl Iiitterna tnot tt'ottoa-
lr.n och l<nipcl ihop ögoneu för att sk.'"ci-

tla clcr"r'r n-iol clct bliindande solljuset.
"O nra-a... o uria trla-tl ..."
Stcnsiitlaltrit r':inder' ögoncn iin llrol

vir-rc1 iin tlot Iliciian. de lcl clch platar
sir-rst:r'r-rcllari n"ierd sy'dliintlit-igcns I'appåt

ntunvclli.
Mci-t unclct ticlcn vitggill' clc slieit':t

blor-nblaclcn pii vinsktilcns t'rlör'll'ijcl;t

1'ta.
Och runtoitr sjut'iget' httr.-ct. staclen clil-

nai' ocir clen glöclande solcu tlollat' [l'arlr

unclc't'bat'a sagobi Iclet'.
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PROt|STOPPSAUTATET

orets storo hcindelse
avtalet om stopp fft
under vattnet. Vår tiöfir*
de vill värdera det insin
hoppningar de vitt iffi$täi*#
avtalsslutande regeringarn* förlnå
att snabbast möillgt ne tram titl
stiindig reA*-t"LEl *n*.Jre"g
med FNr's5rften, rett aWal' soh, gör dut på
undanröier motiven fiir lr,asstEirnirrg ml
v8pen,

[apiit'ff' u.'ii't*r
prov med alla slags

Andreo Andreen: ;:. "'"=

1. Dct t<a' tyckers ,tt intc -r"-","; 
ffO

A[.'-I -f nlwvLL. (Lf .

silos eller atontu*bätar', n:ir all:r s. l(.
konvcutior-rcliar \'årpcn I'inns l{\'al', niir.
arbctet p:i kentisk:r och biologish;r
striclsmeclel pågrir för I'ullt - och änc1ii
rir clct steg som tagits ilv cnastiicndc
r''il<t 1'ör' r,åillden. Ty n-rrirli vål: au alln
krig sf örberedelser iir kiirnt-apenprouen
den enda som oundxikligt t:allar sl<ada
redan sctm, förberedelse, sl:,ada inl,e en-
dast för uå.r glerrcration utan iiren fijr
f ram.tiden.

2. Det nyår och clct nrrill<liga iil j rr
att cienna 1'r)rcilagstext sonr tir u1.tt'ycJ<
iör alla I'r'edsarbctetrcs driirn och ornist-
liga l'örhoppning tir unclersklivcn ar,' clt
tr'å vzrrldsmaktcr sonl äger miiilighct
att förgöra I'arandra och d:ilrr-rccl oss
alia. Kan clcssa båda gå r'iclalc i san-i-
Iörstånd clå kan hriget elimincr.as.

+t* fs

ä

ttaren Artur Lundkuist:
t'unnet mccl blott etl particllt ltir.nva-
penprovstopp r-rril iinclli alll l'ör.ri - Avtolet om provstopp för körnvopenprov

r<iirn'apen rinns r<r,ar.. nrir cre ,,,"1.1'.1- [i ,äf 3å'J" isltt,l.;*,r*l"?..tf"*|J.
tinentaia robol.:u'na stiir laciclerde i sina Den omedelboro betydelsei ov denrä

överenskornmelse , hcr redon gjort sig
mörkbor: som förböttrod internotionell
otmosför, som vöxonde ovspönning mellon
stormoktsblocken och dörov följonde möj-
lighet till förhondlingor i oliko- f rögor, tiil
förnuftigo och fredligo lösningor ov oliko
slogs konf likter.

Det ör nödvöndigt ott fullföljo detto
försto steg mot ovrustning för ott iörhindro
vörldens förgiftning ellei undergång i en
otombombskotostrof, denno -ohyggligo
möjlighet som vi redon levt med'älttior
lönge. Nör denno foro völ hor undonröits
(önnu ör $e! ju boro en försto, begrönson-
de öt9örd) återstår öndö en .noni rod ov
svörlösto problem, som kommer ott krövo
de störsto onströngningor ov den godo
viljon och det kloro förstöndet.
.Avlögsnondet ov utplöningshotet ör ett

elementört villkor för ott mönniskor sko
kunno levo någorlundo normolt, uton för-
lomonde skröck eller vettlös ponik, Först
nör detto hor skett kon mon med noqon
tillförsikt och fromgöng börjo det kän-
struktivo orbetet för mönsklighetens som_
levrrod pö jorden,

.rtttf:t::4.:

:Iili:ljffi

Riksdagsman August Spangberg ;

Efter rnongo örs misslyckode överlögg-
ningor onr körnvopenfrögon och om möj-
lighet till nedrustning möste provstoppsov-

tolet hölsos som ett försto betydonde steg
för fredens bevoronde. Spönningen och
motsöttningorno mellon notionerno hor
rninskot. Misstror-r mellon Ost och Vöst hor
fött viko för en tro pö möjligheterno ott
uppnö en frediig somexistens.

Rent proktiskt hor ovtolet omedelbor

verkon genom ott spröngningorno upphört
och dörrned öven ökningen ov den rodio-
oktivo förgiftningen upphört,

Till ovtolet vill jo9 knyto derr förhopp_
ningen ott den utlovode mölsöttningen,
ott söko nå ett ovtol om ollmön och full_
stöndig nedrustrring, skoll tos pö ollvor.
För fredsrörelsen betyder ovtolet en stimu_
lons i fredsorbetet i det fortsotto orbetet
för internotionell fredlig somverkon.

+1,.*; .u



Arkitekt Git Ahlberg:
Atl USA, Ilngland och SoujetunTonett

Iiommit scL lenqt i nedrustningsförhand-
Iingarnct som tiLL ctt autal' ont purtiellt
1'örbttrl ntot l:.tirntapenproL*, trols de
h,i,nd"er 0,n c'111. och n1en, som parterna bi-
clraglit ntetl, ulsat att tt'töjl'igheten f Lnns
till glemensant Lösnin{J aD tiIL sgi'tes olits-
Li9a fragot'. Det inllangtta attalet tnar-
l:ero,i' en pcsitit' t'il'ja tiIL lionlt'ret sanr-
cn'bete mellan starmal';terna ocit ihger
.l'itrhoppnin.clar om f ortsatta itedi'ttsl-
ttin i1 sf ör l t andl in g ar.

Alt betral:ta atltcj':t son:L' en politLsk
raalitct i clagens spltnda Liigle rore aILt-

1'ör optintisttsi:'t. Det iir en f orntell och
rnyclcet beciriinssd i;tererLs!:otlttnelse,
son otnfattar förbttcl tttot prat' i Luftett,
i rymden cclt' under uattnet. Ingenting
hiid,rar alttstt prou i t. er. slutna berg-
rtr,rn. De tre kiirnxapenntalcterna och de

Id.ncler, sorn anslutit sig tLLl autalet, iiuen
Suerig'e, lcan mEcl:et uiil bride pro.-a och
|ill,'u erlt a atomu aPen'

För att nö fram" tiLL ett autal' om all'
miin och futlstdndig nedrustning under
internationell kontroll i enlighet med
l'lr/;s sgr/ten f ord'ras att alla liinder goa'
tar Fi som ett internationellt lcontrolL'
orgdlr.

Det tir inte troligt, att
ttpphör så. liinge liinder,
au det aktuelta autalet,
DApen.

DeL iir inte h,eller troligt, att liapp-
t'ttstningen upphör f örriin allct liindet:
Itakom sig har en starlt' och patryclt'art-
d"e opinioi mot uå,Id och f örtrycli i olil:a'

f ormer.
Hela miirLst:.Ligheten Leuer Ldag, tt'ots

clet ingan.clna autalet, i ou*issl^tet ont l^t'ut'

m,crgond,agen ser ut, om den ens l:'ont'
,',ter. Antingen ttL önskar se ö.sf, udst el-
Ier nagot internationellt tiuerorgan soul

sltttlio segrare i det pågaende l<,alla l:'t'i'
get, iir det enDcLrs sjdlttlilara rdltighel
och plilrt att i miinsl:,Lighetens trarnn i

f örsta ltattd siiga nei tilL atomuapen 111etr

oclcsri krd,ue total nedrustning till' Jör-
tttä,rt, f L)r ctt l:,cnstrutitiut internationelit
satnarbete i fredens tiiinst.

Det tir min förhoppning att liinderttu
steg f ör steg sk'all nd' f ram till--atl'al,
sori iate, utirlden g& mot en fredlig 'ut-

ueclcling, att s-uenska regeringen tat gL'

terligaie ett steg i den anda, som auta-
tet öer ett uttrEck för, och besl'utar al"t

ui "inte sttall titluerka eller i'nneha
åto',nuopnn, att IJnd'ön-planen, som star
pd, dagord'ntngen uid nedrustningskott'
|n:,rnntön i G-enöue, genon't'föres tned
"Suerige som föregå'ngare, att -pr-esidetft
Keklt"onens förstag on'L en nordisk ltiirn-
xapenfri zoit realLseras liksom att andra
lciirnu apenf ria zoner uppr iittas.

Det iir mLn' absol'uta öuertygelse att
förnuftet lcommer att segra'

kapprustningen
som, inte berörs

hotar med ktirn-

Författoren Erik Blomberg:

Provstoppsavtalet är' betydelseIulli
fr'amför allt ur humanitär' och biologisk
synpunkt. Risken för att ar'fallet fran
liärn'u'apenproven redan fått eller l<om-
mer att {å katastrofala töljder l-rar vis-
scr'ligen av l,etenskapsmännen bcclömts
olik:r. men alla är eniga om att fortsatta
plov hommer att öka denna risk - t'is-
ircn för döclliga sjukdomar, invaliditet
och lirrslångt liclande för nutida ocir
kommande gencrationer. Att de båda
stormaktsblockens lcdare - pår"erkadc
av lt'cclsrörelsernas lolliopinion - träf-
tat ett må vat'a begränsat provstopps-
arrtal bör alitså häl.sas med giädje. Varje
steg mot internationcll avspänning är'

- hur länge det i-tu val'af - dessutom
r'älkotnmet.

Samtidigt bör inskär'pars, att inuan
förclraget blir universellt och liommer
att omlatta de stater som ställt sig utan-
Iör - som de Gaulles Frankrike - elier'

som ställts utanför genom att de väg-
rats tillträde i.ii1 FN - som den Kine-
siska folkrePubliken kan det inte
hellel få en universell verkan' Dessutom
han ett såclant arrtal bli helt effektivt
först sedan clet omfattar är'en de undet'-
jordiska proven. Dessa kra'u' bör' alltstl
änergisl<i- här'das av alla fredsr'ännet"
Inte minst kvinnorna. som vi begtir ska
töda barn som kan bli fysiskt och psy-
lriskt vanskapta bör kräva att alla kär'n-
\rapenprov I'örbjudas och att ytterligare
goio.tti". skapas för' att ett sådant all-
mänt avtal inte upphäves eller br-vtes'

Vill<a personliga förhoppningar sonl
scclan l<an knytas till detta avtal bct'ot'
ju helt på i villien grad fördraestextens
-attattningat kommer att fullföljas'
Utan en f ullständig för'störelse ålv dc
nuhleät'a \rapnen och en utjämning at'
de mellanfolliliga motsättningar som nu
håller nationer'. raser och klasser i väp-
nad konflikt är' ingen varaktig vär'lds-
Ired tänkbar. Även om ett intcrnatio-
ncllt beslut om sådana åtgär'der fattars
iiterstår det alltjämt oerhörda sviirighe-
tci' att få det genomfört.

Naturligtvis rrore en total avrustning
det bästa. Men den som gapar eltel
myckeb mister ofta hela stycket' Är'en
om pacificeringen endast kan ske etapp-
vis år det inget skäl för att uppge föt'-
söken. Att först hejda kapprustningen,
sedan börja nedrustningen, gradvis oclr
i zoner, med allrnän avrustning som
slutmål är ett blygsammare, men kan-
sl<e också mera realistiskt program' För
att minska alla de hinder som från oliha
håll kommcr att resas är' då framför'

allt en omccielbal och omf:rttanclc l't'ecls-
folskning av ntiden, intc politisiit clit'i-
gcletd. men iri, r'etcnskaplig' rned htit-t-

synstagande till a1la dc laktot'c't'soni
l'r'amliallar krig - sociala. cl<c'tt-iomisl<ti,
poiitiska och psykologiska - och mcd
.sär-skitcl inliktning pä r'åir egen tid.

Den som sedan första r'är-ldskligct
gåing påi gåing framtört ett sådant önskc-
n-rål vet också r'ili<et lrenetisl<t motståncl
clct har mött och att clet inte sliytts näg-
r':r medcl Iör iitt sabotet'a det. Att inan
nu äntligen på lnånga htill bör'jat insc.
att cn för'domsfri an:ilys av hligcts
vclkligtr orsal<cr iir olriinkor-r-riig. och att
clcn nriistc ske nu. innan det blir fiir
scnt. är' i varje f:riI ett hoppir-rgivanclc
t,crclicn. Att intc. politikcrniL c'ttselmt liilu
lösa problc-:l-Iten. det hiu' cle ju I'isitt ocl-t

r''isal dagligcn och slundligen. De bot'clc
iintligen lär'a sig inse. att pI'lvatår. na-
tionellu. r'cligiösa och laciala p:u'ti- ocl-t
gruppintlessen r"r'riistc undc-'t-ol'dna sig
clet allmänn"itinsl<liga intt'esset att bc-
fäst:r och bevaret froclcn. Och :rtt cle sotl-t

behrirskar cle opinionsbilclande ol'gåIncn
inte längrc fiir undttndra dem cn f li clc-
batt i clc lir.srriktiga l'r'tigot'na orn krig
och I'r'ed.

Ä'u'en om ell total :rvlustnin5l liomt-t-tt-'t'
till stånd, f inns ju :indå lormlet'na l<t'elt'.
c-rch clär'mecl mö.ilighcten att sttrt'ta cll
liligsupprustning ntocl lirirnvapen pa
nytt. Så låinge månniskorna inte bL'ing-
ats 1il1 fu]1 insikt orr httt' clc nutid:;
kr-igcns vanvett iil rrltljligt - sai ltingc-
r.ct de ir-rte hc-lict'. hut' lit'igcn sliii ]iunn:t
hejdas. Innan dc 1ärt sig för'stå att viit't
fredsbchov hal blivit e1t n-recl sj:ih'a
lir,'sintresset. gemenszln-rt 1ör' al1a, dtit'frjt'
att utan lroci l<ern i lär-rgclcn inga sät'in-
tlesscn ntel'Iör'r'clkligtis, kzrn cle intc
hellel bli vct'l<1iga I't'eclsat'bctttt'c. I en
r'ärld där alla cleial til bct'oende av vat'-
andr":r :i' rrcdc' 

"-"- "?";:l''f 
"fr,o ,,u,
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Redaktör Bertil Suahnström:

1. Jag bctrarl<t:rr provstoppsar,'talct
som cn stråIe av hopp, cn chans att lii
strömmen att viinda sig. Avtalet åir .itr
inte mer än ett löt.st:r trerrande steg p;r
vägen mot cn vcrl<lig avsp:inning, och

clet iiriivs cltirlrir erlla gocla lir';rflcrs nrcil-
'u,cr'li:rn fiil irtt iistuclliorln-ia cn 1'or'lsiilt-
ning. Dct totailil plovstoppct måsie bIi
uiista stcg. Jlrpl r'ill llyclia pir at1 i'cclun
clct par'liclla provstoppcl utåstc åtilscs
soilr cn iitiläril Iijl att för'hir-rdi'a li:irn-
vilpnens spridning, r,arlör' clet nu bolcic
\'ålla Svcligers plil<t a1t s:iga nej t ill
l;:it'nvaircn. Vi liirr-r intc uurgiis r-ncd
plancr på :rlt ti1l...crka ogr-iir .l<iiln\.årpcn
t-tiir stcirmalitcrna nriiclostir-nL sijlicr etr'-

bclr sig I'r'am till ctt ck:1initiv1. pr'o\'-
stoppsför'bud.

2. Jag unslurtcl mig hclt till clcn tarr-r-

licgungcn, givctrris, mcn misslr'östiu' un-t

nröjiighctcn irtl l<ornr-r-ra sii liingt iittirit
lir-nlig ticl. I{tir tir clc.t clc avtalsslutanckr
pai'tclna sonr sh'ör' r,irclilal clld onrkling
sig utan att r.'crl<ligc)n monit något, för
om clc t-'ille sliullc dc liunna gör'a slut
prr liirllllrustningcn i rrrt-rlgon.

Son-r lionklusion sliullc jag vil.llL siiglr
tr1,t clcn sL)nl nu br)r'ial kär'nvaltcnpl'o\:
1ta n1'1,1 stiirnplrrr sig s.liilv st-rr-n ntiinsli-
lighctcns och l'r'cclcns I'icnclc.

Fil. stud"
Bo HumFnotr.'

1) Att överenskoinmclscn om trji'bucl
nr.ot kär'n\iapenpro\r intc herl uncl:rnröj L

risken Iör' ctt kär'nviip,:n1<r'ig åil upp.it-
bart. Ingen ','ettig människa hal h:.11,:i'
hävdat någonting sädant. Men aLb :rr'-
talet ändå är' cn stor li'ai-ngiing {ör
fredskraftcrna i våirlden är lika uppLrn-
be.rt,. Avtalet inncbär' inte bar-a artt, dcn
hotande radioaktiva I'ör'giltnirigor-l av
trr.änskligheten bringas :itt upphör':t r,rLai,r
också att hastighr.lcn i l<iilrrr'.lrpcnliapir.-
rustningen måste al'tag:r och ait l<ärn-
vapnens spridning till flcr Linclcl fiji-
svåras. Det stadg:rs visserligen ir-rg'-r,t-
ting i avtarlet om förbud mot spridning
av atomvapnen men sjäivklalt åil ctt av
avtalcts huvudsyften just att iör'hindra
cn sådan splidning och {ör' r'ar'.ic lancl
som undcrLecknar arr,1:rlct l:ir dcL ko,rsc-
l<venser, som intc bala beröi' li'iig:in oin
utprovning a."' liärnvapcn i atmosl'tir',:ir.
under vallnct och i r,iirldslyirrdcn. AtL
Svcrigc har sklir.it undel' nråste :.rllt:så
I:i som en dirclit }<onsckvcns att vi c1:-
klarerar :rtt vi ej kommcr :rtt slizrll'a
kärnvapen. President Kekl<onens I'öi'-
slag om cn kärnverpenlri z.on i Nordcn
åir moget att {ör'r'c-'r'kligas. Ul,r'ikerrniirnn-
clen har tidigarc learg.-'r'rrt i plincip po-
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sitit't birch pii Unc.[ön-ltlunl'rr ticlr ]it'li-
lioncns f i)i'slltg r-ncn l'ör'iiltrr':rt, ir1,t Sr''-'r'ig'-'
ilvva.!itzri' clt ar,ta1 om pl'o\.str-ritp, it-rinir.r
Ii s:igcr-' ctt clclinilii,.t nc.i lill ;rt,rn-lr':r-
pen p:r svcnsli rn:tll<. Iiör'sölicn att rir-i
lioi-tr.nt:i. il'r':in clctta licligalcr strillcllr liili.:
rnäsle nr.cd :r1l Jilalt rllrl,albt:Las och t',1-
g,erin.gcn och utlikcsr-riinrndcn nrii',stc rim
t-töcl t'åi nd i g t gonor-r-r lt.\'it" ltlil s sa lt t i on..r' 1'r:-r -
n'r.ir-rr-xr.s or-r-r sir-tir ticligai'c g.iot'tie liil i.-:ir.

2) 1\{osliva-avtltlct, iil clcl I'iii's1a lr,'ll;t
l'osr-rli,at, sonl uppntil.t,:s c1'1cl iiilclr':t
r är'ldskr"igcrL i kanrpcn nrol, I'rrsi,r'tingai'-
na. Att Ircdsliilclscn har sltt'irrt, t:it .;iol
loll sont lratr'1'ckanclc l'a l<tol l<ait i'-r i':
itilnckas och .gt-r-rour Nobclprisct till Li-
llus Paul i ng, arr ti liri lit varlt':.n i'iii'cl:si:nr;"idcolog'' gcnolrt alla ;ir', ii:ltr cicll:r l'iil.:-
tunr seigas ha l'ält sil.t, of lici:1la c'i'krin-
nandc. Nåir clcL e:ilicl' c1:. loltsatLa r;tlii-
r':tncleil:r r-not, avrustning, har' Ir"-'rlsrtj-
t'eIscn cn st,c.rL' r'oll att spcla. Moslivir-
llvtalets ing|erss sltir' I'ast pf iucit),:tit ()itt
den alln-länna och 1'ullstrlnciieu tr,:cii'r,rst-
ningen som slntnr.irl<..1 r-rr.:n clcL iir gir''.li
irt,1, d-'t lir.ivs cn rnirngd olil<:r rlrllijs-
trinqal ir-rr-iltn clctt:r stola mal lian uplt-
nils. Pelsoniigr.n scl' jag, soi-n clc ntcsl
lungcl:rgnu upltgil'tclna n:ilr-irast i ticir_.ri:
:;!:.apc.ndat. cLLl l.:iirni:apc:nl'ria ?,oner GL,\

::;tör'sta möjliEa ulstriicltningl, .f örburl nt.rsl
rttltirtdsi;a ntilitiirbctser och ert def inltit"
Ii'sttit'tg1 ar det kct'nsl:e .sf rjr.sia ltcttel, ntcuu
rtirldsf reden, Tg sklcnclsl ragatt. E>listc'n-
:iL-n i1\. tr.'å tyska statr:r' nrriste trirtinri;r:,
och T1'sklancls nLr."'ar':tncle glii nsel l':lst-
:;täll:rs som dclinitivti" Don ty'slia iliii-
tat'ismcn I'iir intc c.n trccljc gång lilrsrta
vtii'lclen in i ctl f ijrcidanclc lirig. En k;irn-
vapenlri ocl-t nrilitlilt uttunr-i:rcl z!)') t

Cc-:ntralcufop:-t volc ctt stolt l:iclr:rg lill
str'ärranclcna att ltidcl:r v:iliclsirecli:n.
Ii:rn vi holrpas att clclla blil niistu stcg?
K:rn vi hopp:rs ertt r,'äslinir litclr-ras r;i.r-r-
so|g o,I r'åir'ldsfi'ec.ien är störrc iin clt-'sr.;

on)s()l'g om tiundsl'rji'r'anton Viistt.).sl.l-
Iuurl rnc'cl clc.ss oIficir,']1t on-rhr,rlclitrlr: r'c'
r-:rir-sch iclöcr'?

Konstnorinnon
Eua Bagge:

Pii rlcn lör'sta {r'iig:rn orn clcl ir-rgitngnrr
plovsloppslör'c1r'agct 1r'ol jag cj clct iir
till i-ragor-r nlin-rnr'':ilcl ni.t1a sii liingc clcn
stot'a upplaclciningcn årv liiiln- och viitc-
bombcr cxistcra.r'.

På El andla h'riga, r'iili;r för'hop1t-
ningarl son'i sl<ulic liunna linl-trrs till ctct-
'r.a i ör'sta stcg, iii' r-rat urligtvis f r,rli a\'-
ruslning. r'iikct inncb:ir att :tlla statcr
inscl ittt ll'ig cj lönal sig, att cncla nröj-
lighctcn alt ö."'cllcva iil alt albctu till-
sanln'Irurs, bis/ri varerndnt i strillct Iöt' att
slirrcla vriltlnc'llu. Gör'zr mol :rnclla rracl vi
vil.ja anclrir sliall gör'n oss. Och cliirnicrl
iii' llliln flanrmc vid lcligionen. PloL
Ccolg Borgstr'öm ilamlör'dc dcssa tzrn-
lirrl i ctl utomoi'clcntligt intressant an-
ftillrnclc i laclio Iör' nirgon tid scclan.
I(ilrntLn iir clcnsiu-nnra i itlla clc stola lc-
ligionolr-r:rl Kiir'1cksbr.rclc1, lianslie mcst
1t':rurtliiclitnclc i buclclisr-r-rclt, soltt ju om-
latterl ullt 1cr.'irnclc., intc blott clet hiigst
utvcclilirclt: tl.i urct, nriinnislian. Sliullc r.i
ktttttlit onils ()t]] irtt rri iiga inont oss ett
rnoclliilt riiltsnrcclvctnnclc, lilia rriil sonr
vclcnslialron crkiinncr ctt rlccliött lör'-
11ul't, \,t.rl'c vi iiltnsl<c cn bit ttii viigcn till
f t'ccl liontla li.r'ig.

Byruchef
Erland u.Hofsten:

1. Klort positivt, merr dock förenot rned

err viss oro för ott svogheterno iovtolet
(inget förbud mot underjordsprov, Kino och
Fronkrike ej med etc.) inte kommer ott
kunno elirninerc;s genom fortsotto överens-
komnrelser inom en nöro frorntid.

2. För ett ör sedon hode ingen trott ott
1963 skulle bringo ett ovtol, dör blond on-
not Sov.jet, USA och Storbritonnien skriver
under på en sådon sok, Låt oss hoppos ott
1964 kommer ott ge liko storo positivo
ör'e r ro s l< n i n o o r.



FIltn satt pit cn pitrttstol r'itl siirl!lct-t -
ivligt llan-iit'tlr,rtiirl. - Irltct visste .iltll lit1
clu val s.jul<. Antticlt. . IIar clc'1. r'lilil
längc?

Den blckit livitrttatt siig pit lttinot'il .

l'i;r'uncllarl. tvclisiu't-t. -- f iri-rli ltlt rllt ltottr
;inclå, t,isl<aclo irotr lilitl tlijs. Dc'1. iit'
Iringeson . . .

- Snart tvli iir'. Attnicli. Vi blcr' lrin3lt'
tr1.c iin vi :intnat. I':tst i Iiirl. .hg slir-tiltr

ira sl<r'ivi1. Dr-r 1t'rlrltlc l<lttlsllt' litt .ilg f ilr'-
list, va?

Mecl atrstliingning rijrclc hrll iiillll:-tt'-
na. - Fört'a julcn lick clin tttanit't'tit clt
liort... jag ficl< irrgct... clå 1r'oclcltr

ir<l

FIan mindcs lol<alen cliit' Illrn l'ri1t lr-aILc

och cn ung fri'ilsningssrtlclat lagt lt'ltilr
ctt koi't nted ft'itt-tiirlie 1lå: - Skt'iv hr-'t-:-t

till mor! - Tia, cict l-rade htrn gjot'tl l\'lotr
jngcn herclc sa.g;1.: - Slit'irr hctll till An-
nicl<I Och rlct hitrlc h:itr infr: g.irit'1.

-- Rlcv cltt s.ittli itv tlt'1? I'r'iillarlc lilrrt
sl<rt tl sct.

- I.Iotr f icli iltf luctlsa och st'tl vltt' rle'1

nclvcl'ltåt - clonr ii cliiligir. siigtlr rloli-
tot'n. - Vi l-rar l-r:tlt clol<1r-rt'tl ht'tllttllt hiil'
cn girng.

Dct v:rr ntodet't-t sottr talaclc. IIotr stt-rtl

vicl spisen i cict stola kölict och vitlita-
de kaifcpannan. IIon vilr lnindle Iilr-
iindracl än Annicli, sanlt-tt:t jiil'ngrir iliir'
o:h kralti.,-a ansiktc sortr lijlr'. Ingentitl.Ll
haclc tagit pir hcnnc. h"rtc i yttt'c trtii11o.

lVlcn liansltc linc.lli! Att h:r cllclit clrittcl'i-r

sjul< . . .

- Ont jag l-rltilc vc-'titt . . . t'lltttlllatll'
han.

Ingen s\,2'il'Adc'. NIodc't'n sltltc i t'aill
lioppar på borclc't, sliar upp bliicl, gicli
mcllan spisen ocir sliafi'criot. L.vItc lll
Ilannåln, hä1lclc i cn vlitislivritt t.rcl't

sade! Vascgo och sitt II'iitll clit. Viliiol'.
och f:i sig kaffe!

Han clt'acl< crtsiltt't. Niil tlloclcn-r hlillt
i pirtår, sadc hon:

- Vill du hit ct-i tår' ocl<så, Atrllicii?
Sri11 dig ot)l).. .

Irlicliatr sliiit filtcr-r irt siclan och sattc

ir,itr-'i'na pii golvct.. IIon r,'ar kliidcl, nlctl
iilllrl'n:i Vltt' nakna.

lJiil hon clruckit cn sl:it kopp, saclc

r':rot.1c't'n: - Gir in i l<ammarn och ta pr
dig stt'utt-tpor och skor! Och sätt pfi clig

iiic biittt'e. När' nu Vihtor iir här'.

Tyst gicl< Annicli iiver golvet. llatr
stillirck' p;'i rlc vilit ftjttcrna. Fi)t'st nu

l'irlllrrlt' hrrtt itlt hlttr vltt'it irot'ttt I't'iitr sitt

iilsliacic i t"'ri iir. li'(ir'hotrot-u hndc tle
virlit lilL briicldcr-r 1'y1lcla mocl nya upp-
It'i'clsr-,r'- l'iil hennr: bctydcle clc ttllrr
vlirrlan. oro, irltgesl , siul<c1onl . . .

Iiansl<e blir dct brittcr ntt niit' Vihtor
l<ommit, hem.

Inte ett ot'cl sa hon onr att han borde
l"ra sl<t'ivit.

ijan sat1, In'ar vicl borclet med den

tornrn:r l<afl'ekoppcn flamför sig. I{an
t;inkte pii dc bleka lötterna - en gång

r.al clc bruna och frisha. De sprang nere
vicl kajen t,illsatnmans, han och hon'
och tiggtlo licx ill' sjril'o1ket pir skutor-
na. Och sii letacle clc snäckot' i bar'last-
siinclen. Och clct cloftade från brädgår-
cicn av lriskt nysågat virke. Och från
siigen dunkade den jämna rytmen, det
sl<rilande I judet hördes när klingorna

Annick

Annickl
Om han bara fick \ral'a cnsam nlecl

hcnnc. Inte sitta här <-rch dricl<a kalIe . ' .

Nlcn nr:rn gjolcle allticl som nlor Matilcl;t
villc och bcstiirlcle. Dct rr-rirrdcs han!

Niil clijrrct-t stiingts bal<om Antricli,
l,:iir'.iadc n-roclct't'r tala. - Vi fiytta ut hcn-
ncs säng i kiikct sir att hon slilrllc h:t

nirgc s:illsl<ap. Det r-ar doktorn sonl sil

clct. När' hon låg cnsam tyna hon ar'.

,Ia. r'i tloclclc siiiicrt att hon sliulle dö.

I'I,;n haclc n-ristal livsvolnan, ska jag sli-
9;r. Ilon c.'r'li:t intc bi'iclcla siingen ens. Nu
lil hon l.liittt-,t', hon liiiil sig och bäclclal

nron tirl<a int vara oppe. Inte lång
stunil i tagc1,. Dct iir nltii'lieiigt att kt'itl-
lern lian t'inna bort ul kt'oppen och s.iri-

Icr-r sii rlel ht:lit I'rålIcl på slitttttit iI\'.

.tiga&argttg
:ttrrrtltla f .ll#tllalta*3*gt&R{4 at +

alcatlaallllll*a!tw*i i. r*r

Fil. mng. Gretu Engkuist:
Ti11 svar pir fliigolnål ortr .i:tg. t'ittgrl

person, är nöjci mccl clcl il-tgiingna pl'o\'-
stoppsavtalet och ont il-tittlt fiirhollllnillg-
ar om vacl clctta iian int-ic,biitit. Tt'ols
stol beunclran fiil clctt-t sonl hlit' iitlititl<ttl
cich intelligcns att, itl'bt-til tt'tt'cl (lt'sill
Irtigol skulic jas vilja s\'åll'lr l'lolt ocit
gott: Tzrcksert-u och glacl olltinlisl. lllcll
inte nöjcl.

Tänk att dc skat'pitstc hjiilrlol i vrit'l-
clen skall behtiva syssltt t-t'lc-ci ct-t sii villr-

"'ettig 
fritgzr sont oitt vi si<ail vil.l:t ttl-

plåna oss cllcr leva vidal'c so]-ll I<ultttt'-
människor!

Den 2? augusti 1928 ingiclis ctt "Inlcr'-
nationellt fördrag rrjrandc för'diimandc
av krig", den s. k. Briand-Kellogpalitcn.
I juli 1929 lriiclcle den i lililf't. Signattir-

makterna fcjrlilarade sig "fördtima an-
litandet av Iirig för avgörande av in-
tcr-nationella tvister". Sedan dess har vi
enlaldiga trott, att krig; ät' ett brott'
Roi'clc r,i inte sktin'lmas övel vat'anc.lt'at
<;ch oss sj:ilva, l'iil att vi har acceptct'at
rlctta blott åincla till dags datum? Är'
inler :rnsliallandc av döcisbringande va-
pcn or:l-t f i)r'beredelset' att arnväncla detn
<-lckså blottsligi? Den {t'anslia sibylian
Maclamc Tabouis lörde lram tesetr ''hot
or"n r'ålcl" t'edan på 1930-talct. En ame-
likzrnsk Iörf attare, Cousins, l<-elllacle

nränni:siian cficlbliven (obsolctc). Tek-
nil.^cn hetl sprungit ifrån oss. Deu teli-
nislia utvecklingen har tagit jättekliy
p:r bclioslnad av mot'aliska och c-tiska
r,'iI'clen. M:innisl<an kan liknas vid el-I

Au Gunhild Tegen

gick genom stocken - Annicl< härn-rade

liudet: iiiii - iiiii - iiiii.
Och håil vicl köksboldet l'r:rcle han

clrucliit kalfc många girnger' - och i-itit
stor-a sntöt'gås:tr av 1:irslia riiglierliot'
till . . . Och Anttich hiicle sultit cliir mitt
ct-t-rot och slg'attat . . . IIur' liundc hcin bli
sjul<, hon som hadc så liitt för att sl<rat-

ta? Enda barnet till lörman på sågen . ' '

Varfiil i fridens namn hacle han itlle
sll'ivit? I{an hade ju tänkt på henne
hela tidenl Tänl< om hon inte blev bra?
Om harn kommit Iör scnt?

Orolig t'cste han sig. - Tack för l<af-

fet! sa h:tn och såg sig om efter tlriis-
sun. - Koi'nmci intc Ar-rnick snart?

- Ä. tlet giil inlc sir Iot't I'ijr henne ni,t

Forts. å sid, 21

Iör'vuxcn, ojämt utvechlad ungdom i
pubcltctcn. Detta 2ir r'äl vfir cnda ur-
säkt.

Det iir upprörancle, att vi inte har
hunnit 1ängre än att vi beundlar dem,
som piistlir sig ha rädclat oss på krigets
brant. Visst årr clet väl, att barnen-poli-
tiherna ger oss små julklappar att fröj-
das iit. Hoppas julen ger oss mera i
samma stLL. Men först sedan en över-
väldigancle majoritet av jordens foll<
lcänner trvgghet utan vaPen i hand,
{örst då tror jag på ailmän nedrustniug.

Nu gäller det upplysning, uppiysning
och åter upplysning, kunskaper om det
intcrnationella sl<eendet, en ny fostran
till frecl.

I :r11a I'all en glacl optimist
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Kuinnor
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Vi l<tir samnra str':icl<a soltt bildadcr
slutctapp i somnt:u'clts Micln:rttssols-
lally. Mcn någon nticln:rttssol scl' intc
vi - vi bcfinnel oss i slr-rtct av ohtober
och vi i'iilclas ral<t in i ctt gr'åsrrart dun-
l<cl. Vi iil på r'äg nct' i Kiirunavaara
p.l'Llva. Våirlc-lens stijlsta gl'u\ra i veit'l-
r lcn s si iirst a sl arl.

Iförd gruvhjälnr. stadign stövlar och
l'tirsecld mecl lamp:L hal vi star-ta1 dcn-
na gansl<a I'antastislia l'rilcl under jord.
Gamlrr lomantiscraclc l'rjrcst:illningar on-t

hur clct ser ut i cn grur.it - tr':inga. sma-
la labyrintcr i ogcnonrtllingligt mörlier'
rich ski'angliga hissr.'clli - I'örflyktigas
snabbl inf'rir anblicl<en av detr bred:r
l<ör'banan, som lcder nel i gruvan. och
inf iil mötet mecl dcn tel<nik sont rrunnil
instcg i grtrvclrilletr arr i dag.

Borrmasl:inen BUK 22. Ar det så otiini:.
bart atl erI Ittrittna lcunde ntanöurera
den?

Inl'ormationsscl<t'ct,ct-aren vid LKAB.
Torsten Dahllö|, ger cn hel clcl I'al<ta onr

Kiirunarraara. Arsploduktioncn liggcr'
I. n. påi clrygt 12 miljoner ton. Att lt'anr-
tidsutsikterna åit' goda framgiit' trv un-
cicrsökningar sonr visat att det {inns
gott om malm pir stort djup i berget
och brytning l<ommer med bestämdhet
att prigii här åtminstone 250-300 år till.

Antalct ernställda uppgår totalt tili
3.500, d:ir':rv 2.500 lcollel<tivavtalsanstä11-
cla och av dcm är i sin tur 151 kvinnor'.
Dc åir I'r'rimst sysselsatta i gruvrcstau-
rangcrna, i laboratot'iet'na och i ståicl-

.iobb. En cnder kvinna at'betar f. n. sotr-t

chaufi'ijr och ett par har gansl<a nyligcn
anstiillts pri vcrkstadssidan.

Tekniken hor förvondlcrt
gruvorbetet

Vi har: nu hunnit cn bra bit ner i gt'u-

van. Luften känns aningen rå och tem-
peraturcn hållcr omkring 5 plusgrader'.
Vi sökcr oss fram till en ort där' bot'r-
ning pågår. I{är används cn av Atlas
Copco specialkonstruerad borrmaskin,
som gör' borrningen lrämst till ett ma-
sl<inskötarjobb. De starka vibratiouer-
na och det öronbedövande bullret Iår en

att känna det som om den stot'a tvåar-
made borrmaskinen stämt mötc mer-l

själva jordens urkraft.
Så {:ir vi se hur bergmassan lastas pa

vagnar mcd hjälp av en s. l<. Joy-loadet'.
trn imponerandc masl<in, som mcd tr'å
viilcliga Iångstarmal och ett transport-
band flyttar över 15-17 ton bergmassa
i den eldrirrna sl<yttelvagnen på någ-ra få
nlinuter.

En blick in genorl fönstret tiil den
spcciella kontrollstationen, varifrån tåg-
sätten dirigeras trted automatikens hjälp,
gcr en vink om den snabba utveckling
som här pågår i lekniskt hänsccndc.

"Rödo rummet" på
370- metersn ivö n

Efl.er cn snabbvisit på 520-rnetct'sni-
vån (ir'ån toppen riiknat) med cn hiss
som gör 7 mcter i sel<unden, tar vi en
litt på en av dc åtta gruvmatsalar som
rir bclrigna undcr jord - dct linns sam-
manlagt sjutton. ''Röda t'ttmntet" heter'
dcn hr,ir, andr':r matsalar hat' fått namlt
cftcr Bellmanslo, Stallmästarcgrirdcn
och andra l<rincler när'ingsställen.

Fru trdla Olof sson arbetar här scdar-r

clrygt tr'å til och hcnncs arbetsplats iir
belåigen på 370-mclersnivirn. Arbetct
bcstår hurrudsakligcn i att portionera
ut maten som l<ommer från ett stort
centralkök och dct son-l serveras här iir
stadig husmanskost till 3 l<ronor målet.

- Vårt arbete är uppdelat som ett
slags deltidsar:bcte, berättar fru Olofs-
son. Varannan "'ecka 

arbetar vi 7

timmal per dag och vat'annan vccl<tt '1

timmar pcr dag. 7-timtnat'sdagen åit' de-
lad i ett I'örmidagspass från B till 12

och ctt cftcrmiddagspass .från 17 1i11 20.

4-timn-rarsclagcn går fr:in B till 12.

Albetstiden verkar ju ganska {ördcl-
aktig Iör den som också har familj och
l-rushåll att tänl<a på. Men lönen liggcl
betydligt lägre än vad som är' genom-
snittet för annat arbete i gruvan - bara
4:47 i timman. Avtalet byggel bl. a. pii
rcstaurangavtalet och dct i<an mojligcn
våu'a en förklaring, men ingct 1'tirsvat'
['ör' rlen dåliea timpenningen.

Görno jobb ute i gruvon

- Hur känns clet nu att flcra timmar'
i str':icl< vistas sir här: långt unclel jorci.
känns det på något vis prcssande?

- Inte alls, dct känns bara bra, man
tiinl<er inte pii det cns, svarar l'ru Oloi's-
son. - Iblancl lian man r.äl kiinna sig
1r'öl I mon dol s;i'rr rn;rn irr i villton tlt'-rrr(.rr !ls .

belsmiljö sonr hclst.



- Skulle ni kunna tiinka er att arbcta
utc i själva gruvan?

- Jag skulle inte tveka en sekund,
säger fru Olofsson. Och den utbildning
som behövs skulle jag gät'na skaffa mig.

Silikosen på ovskrivning, buller-
skodorno vörst

På vägen upp ur gruvan Passar vi På
att {råga herr Dahllöf om hiilsoriskerna
i gruvarbetet.

- Silikosen, som varit yrkessjul<do-
men framlör alla andra, är nu På av-
skrivning tack vare de nya borrmaski-
nerna, som är försedda med en vatten-
spolningsanordning som hjälper till att
eiiminera silikosriskerna. Bullerskador-
na hör nu till de mest hälsovådliga si-
dorna av gruvarbetet. Men här pågår

forskning för att l<omma till rätta ock-
så mecl clessa hälsorisket', förklarar hen'
Dahllrif.

"Könner mig fullt occePterod"
Sällan har vi träffat några som variL

så synbart glada över sina jobb, som

fruarna Miirta Vikberg och Tora Fiell-
strön'r,. Anledningen? För det första hör
clc till det fåtat kvinnor i Kiruna som

ijverhuvud taget lyckats få tag på ett
förvärvsarbete. Och för det andra har
de fått byta ut sina tidigare städjobb
på kvällstid mot mera kvalificerat och

bäl.tre betalt arbete i en av LKAB:s
verl<städer ovan jord.

Fru Vikberg, glad och charn-rig 6-

barnsmamma, har arbetat på verksta-
den ett halvår, tvättar maskindelar -
ganska tunga sådana och trivs
"hemskt bra".

- När jag fick chansen att bYta till
clet här arbetet, så tog jag den utan
vidare, säger fru Vikberg. Jag hade då

haft städjobb i 5 års tid inom företaget.
Det här är både bättre betalt och myc-
ket roligare. Mina manliga arbetskam-
rater är hemskt bussiga. Jag har inte
förstått att de har några fördomar mot
kvinnor i sådant här arbete och ja.g

kiinner mig fullt accepterad.

- Hur går det med hushållsat'betet,
nu när ni arbetar på dagtid?

- Det är inga problem med den sa-

l<en, äldsta flickan är 1B år och hon
sköter hushållet.

- .Iag har rationaliserat bort en hel
del av rnitt hushållsarbete, säger lru
Fjellström, änka sedan några år och

således ensam med sina tre Pojkar.
Tora Fjellström, skulle säkert kunna

lioras till Sveriges gladaste truckförare,
dct riktigt sprudlar av glädje när hon
berättar om sina ganska ftirska erfa-
renheter av jobbet.

- Visst var jag iite nervös, att iag
inte skulle klara det lika bra som de
andra den dag jag började köra min
gaffeltruck. Men jag sa till karlarna,
l<om igen om en månad, så ska rri se

Niir det giiller att hantera de allra tgngsta maskindelarno har
fru Vikberg god hiiilp 0.D en trat'ers.
Bi|d,en tiingst ned uisar "Röda rutnme.t" dtir fru Olol.ssott itt-
spisar 115 glruukarlar p& ett förm,iddagspos.s.

i,

om jag inte klarar det lika bra som ni.
Alla är väl barn i början.

- Jag trivs mycket bättre nu än när
jag höll på med städningen. Dagarna
går så fort och så har jae ju hela kväl-
larna tillsammans med pojkarna. Fast
två kvällar i veckan går jag nu på en

bilkurs, för att lära mig mera om mo-
torer. Jag har alltid varit intresseracl al'
att reparera motorer, anförtror oss lt'tt
Fjellström innan hon åker vidat'e mecl

sin truck.
För de här båda arbetena utgår sam-

ma tidlön som för manliga arbetare vil'-
ket gör ?:55 i timman för fr:u Vikbergs
del, medan fru Fjeilström stannar på

7:25.

Vilko orbeten i gruvon lömPor sig
för kvinnor?

Den frågan ställer vi till LKAB:s
bioteknolog Torst en Olson.

- Psykoiogcrna har ju inte kunuat
Iinna någon större skillnad i begår'ning
rnellan pojl<ar och fiickor. Männen har'

cn-rellerticl i regel stcirre fysisk at'bets-

1örmåga. En våiltränad nran under' 40 år

hal en syreupptagningsförmåga av i ge-

nomsnitt 4 I per minut. Motsvarancle
r'ärcle för krrinnan iil l<nappa 3 l, vil-
lict sku11e betyda att hcnnes fysiska

lirafter eir c:a ?0 ('i, av mannens. Nu-
nrcra spelar detta mindre roll. Många

tidigare tunga at'beten har underlättats
genom mekanisering. Inte minst torde
detta gåilla gruvindustrin, säget' hen'
Oisson.

- Vi gjolclc hösten 1961 en undersök-
ning rör'ande möjligheterna att syssel-

seitta llela l<vinnor vid f örvaltningetr
hrir i Kiruna. Vi började titta på dc

olika jobb vi har och kunde konstatera

att pti r,erksttider och:iven påi andra

Forts. ö sid. 26
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scnal'c r-ollsl<apclser hiir burits a\r ctt
paci[istisl<t patos, som utgår -[riin hcr-irrc
s.iiil.',,. Mecl hennes egna orcl:

- Jag hatar kriget. Jag tycker det tir
sir urdumt. Genom hela hisl,or-icn lian
miin ju se att aldrig någon vunnit pir
lirig. Det är intc krig längre, utan mord.
där' också dc ofödda går :it. Och jag
tycker att lc'inofnas uppgift är oerhör't
viktig niir clct gäller att förhindra dettir
massn-lold - vårt cnda hopp är att stor'-
makterna inte r'ågar ta till det sista vap-
nct. Kvinnor-na måste gör'a a1lt, skriva,
protcstcra, demonstrera. Jag demonstrc.-
rar också på mitt sätt. Verr jag han, frir'-
siji<er jag sticka in min pacifism.

(Jch den lo1l, jag hcist skullc ha spc-
l:rt - Mutter Cour':rge är' hclt och håilot
cn 1'redspredil<an. Den skrev Bertolcl
Brccht direlit Iör mig och mitt cxcm-
plar av pjäsen har han dodiccrat'. ''Zrr
mciner Muttcr Courage."

Gucl i himlen, rrilken pjäs! Blecl-rt
sl<r'cv dcn undcr sitt uppchåll i Svcligc,
c[ter' 1'11'kten f riip Tyskland, ciir han
boclclc i min goda r.:in Ninnan S:rntes-
sons vill:r pli Lidingö. Nästan varje dag
tlrif f ades vi i dcn prir,'ata e1el'sliol:r,
som jag dii hade, och där hans hustru,
If elene Weigel, unden'isade. Brecht
ocks:i förresten, om sin uniha metod.
Mcningcn var att vi sl<ulle ge pjäsen i
Pelle Lindbergs legi, på den Stadsteater
som då projekterades. Planelna rrar'
ganslia långt gångna, cn leater sl<ullc
byggas på Ganrla Flötorgshallens plats.
En kommtte, sattes till, sont i sin tul
sattc till två hommitteer, sonr i sin tul
satte 1,i11 två r'ar.

Först tröttnade Karl Gerhard. så smri-
ningon också jag. Vi hade inte dct stöcl
f'r'iin de stora lanclsorgar-iisationerna sont
skulle ha behör,ts. Sai I'ann det hcla ut
i sanden, och Mutter Coulage Irjrblc.r'
ospelad - av mig.

pf 
d r {},r"# f e,qt{u t"{l , {{(.m (} n sf r{, rft

- Slilil<. sll'ili - clct, hirls iindir intcr
lillliicliligt nril botrrbcrna fallcr. huscn
l'iiscl'a:i och masliinerna lalmar. Dct ril
Nuima Wil'strands uppmaning till clc

nr:inga unga som plotestelar i vlirt lanrl
rnot vritebombcl och stormaktsupprust-
ning. Det är också ervskedsord efter cn
Iiort intcrvju medan Farmor v:intar atl
spclas på Stockholms Stadsteater. Hen-
nes svarta lilänningar med sutaschJ:t'o-
delier och fischyer dinglar på galgalna.
I dcn lilla logen står' Naima Witstranrl
uppliitt, litcn, bräcklig och starli soirr en

cldslåga, med samma gcst som lcvoiu-
tionens Marianne: högra handen höjcl
mot taket. Bakom hcnnc anerr man de
många gcstalter hon gctt liv på scenen:
Irannor. Gumman Peachum i Tohrsl<il-
lingscper':rn. Mor: Aase, dc många Stt'iud-
l:clg:;r'ollcr-nri. Längre bark i raden dc

ir,littlandc operettrollerna: Czardas-
lulstinnan, dcn lilla O Mimosa San, som
hon dcbulcradc med när hon var fem-
lon :ir, 1'ör' rner än ett halvsel<el sedan.
Ocl-r hanslie framfrir allt den ro11 hon
inle f icl< spcl:r. den som skrevs direl<1
l'ril henne. av clen store Bertold Brcchl:
Muttcr Coulage.

Rollerna har f:itt liv av hennes egtt
1ir'. Oböjligheten, arbetsförmågan, r.il-
jan att ge sig helt i en rollskapelse har
funnits med från början och burit hen-
no gcnom de svåra, tysta åren på tret-
tiotalet, innan hon återupptäcktes och
fick de oförglömliga karaktärsrollerna.
(FIon irar själv berättat om sitt liv i

''Nted och utan paljcttcr", som kom ut
l'<jrra lilct.) Mrlnga a',' Naima Wifstr-ands

Ttä r'ollportrdtt: Ilaima Wif strand sotrr
NIor Aase i Per Gynt och som Farmor i
Hjalntar Berglm,ans Farmor och Var
Herre.
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Nu ar r,let lcjr scnt. Jtt.q anscf sjtilv att
,iag har blivit 1'ör gamnal. Rollcn lirä-
r,'cr stola fysisl<a kraltct'. Och litet slolt-
he,t blandar sig i ocl<så - har iag intc-

l'ått speia föt'r, så kan dct vara clctsarn-

ma nu. Gtirna skulie jag se t. ex. Mar-
garctha Krook göra denna härliga ro11.

Mcn jag är glad åt att ha hunnat spela

zrndra Brecht-roller, i Den kaukasisi<a

Kritcirkeln, i Tolvsl<iliingsopel'an. -

- I{ur skapat' f't'u Wifstrand sina gc-

sl altct'?

- Dct är cn fråga som jag ofta I'ått

liktad till mig. Jag kan intc svala p'\

clcn. Jag vet inte hur iag n:irmar nrig

en roll, men plötsligt kommer dcn till
mig. Farmor hadc jag hos mig om nai-
tcn och Plötsligt fanns hon clär, i

siingcn. Sedan måstc jag naturligtvis ar-
betzr pli gestalten, klä på henne kropp ocir

siiil och hjiirta och allting. Och rcgisstj-

rcns antrisningar blir en ytterligare a\'-
siipning, och svaret från publiken. Av
cle mltnga stot'a t'egissörer jag fiitt at'-

bct:r för', tror jag att det tir Ingtn:tt'
Bergman som lockat fram dc bäster roll-
tolhningarna, både i lilm och på teatern.

Han spot'r'ar- skådespelarna att ta ft'atlr
cl^ot alira bästa inom si8, hans anvis-
ningar är - numcra - lågmälda, förkla-
rande. Naturligtvis var det oerhöt't in-
tressant att också instrueras av Bt'echt,

r"nen hans metod - som går ut P:i att

sliåclcspclaren helt undcrordnal sig firt'-
l'arttarcns-fegissörens intcntioner - mås-

tc har-rdhas av en nlästarc. Och kanslic
r"'ar clct bara Bt'ccht som vat' clen m:ista-

I'en.

Jag urinns också Pelle Lindbet'g. Dci

var han som fick n-rig tillbaka cl'tel tyst-
naclens år (efter de stora opelcttsuccöet'*
na pii tio- och tjugotalet för'sr':rnn Nai-
mr-r Wifstrand från rampljuset' Under'

många år bodde hon i England och

tramträdcle bl. a. i den fcirsta engelslil
TV:n 1933). Vi träffades på YK och nii-
got blygare än hans lrfiga. om jag var
cngagcrad, onl jag hade lr-rst att prirvr
pa nytt, kan nrzrn inte tåinka sig' Och

clct blcv alltså birrjarn till clc nya stot'rl

upp.qiltcrna: Tolvshillingsopcran'''

- Ft'u Wif stland nämnde YK. BetY-

clc-'r clet att ni varit alitiv inom klubben?

- Tyr.ärr inte, egentligen. Jag irar'

aldrig haft tid. Men iag har ju onekli-
gen r,'arit vcrksam, rtarenda l<väil i mitt
liv, som yt'keskvinna. Och jag har alltid
känt mig stå nära krrinnoorganisationer-
na och viinstet'förbunden. Hela mitt liv
har jag varit radil<al, och det har säi<cl"t

sin lot i cle s','åt'a n-rissför'hållanden jag

siig, nät' jag som liten llicka gicl< föt'bi
lirogat'na pa Kungsholmen. Deir stocl

hela familjer, l<vinnor och barn, sonl

r'äntacle på husfäderna för' att lörsöka
få något med av avlöningarna innan de

supits upp. Jag iyssnade på gt'upperna

av arbetare, som talade om F rihct, Jäm-
likhct och Broclct'sktip utanfiir Sepat'a-

tf,ll;:riiir$

tors .itiltcliomplex på Fleminggatan. Ocl-t

när l-maj-demonstrationerna gicl< ttt
från Norra Bantorget var jag där, och

skulle gärna gått n-red under dc svtil-
Iande röda fanorna.

Men även om jag aldrig gått i de-

monstrettionståg och verkat aktir-t sir

har jag atitid noga följt med - och gör

dct lortfarandc - t'ad som händcl pit

clen htir fronten. Många ålv kvinnot'ö-
relsens pionjärcr har rrarit mina r'än-

ner, Acia Nilsson' Honorine Het'melin
blancl dem. Kanske skulle jag sjähr ha

cngagerat mig mer' - mcn tiden r'äcktc

inte ti1l. Ty när jag cngagerar mig, sit

gör jag clet så fullt och helt, att jag

nästan tar slut på kuppen. Jag rrar'

tvungen att rescrvera mina l<rafter, och

ry-
,r:q...

i.j1:42:::ti::.!h

cgcrrtligcn var dct ju e1t annat fiilt som

val mitt. -
Nu miiste Farmor snart ta på sig natt-

mössa och nattdrälit för ett ampert sam-

tal mecl Vår Herre. Jag tar farr'äl av

den lilla, bräckliga, starka gestalten, så

nrycket kot'tare åin jag: det gulvita hti-
rct liggcr krusat över ett ansikte n-red

djupa fåror ctt landsl<ap av lilokhet och

kr.ickhet. Naima Wifstrand har rätt:
teatern är hennes fäit, helt och hållet,

och här hal hennes kunskap, hennes pa-

tos, hennes l<unnighet hunnat göra rrår

egcn tillvaro gladare, t-ikarc, mer in-
siktsfutl. Vi h:rr n-rycket att vara hentrc

taclisantnta for.
Katja Wal,dört
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pöräldlarna har gelt henne clct alltfcirr vackra namnet Doris. Ett namn som
skulle passa för en skönhet i ett skjut-
banestånd eller på ctt kafe. Men hon är
inte vacker, har redan som barn ett sätt
att gråta med hängande mun sfr att hon
lil<nal cn groda.

Det vackra på henne är: hårct, som är
1ångt, tjockt, kastanjebrunt och sjäiv-
lockigt, ett riktigt Dorishår. Mcn hon
bär det hår't flätat och upprullat på hu-
vudct, dolt under huvudl<lädct som hon
dlar ncr' 1'ör ir.qoncn.

IJon iir dcn sl<ygga unga ln'innan,
skyggarc .lu n-rindrc ung hon blir. Vicl
trettio år är hennes liv r-cdan utstakat,
avgränsat och ohjälptigt. Hon för en
skugglillvaro: en blek skugga som plöts-
ligt, 1ör nästan ingenting, iiverfalls av
blossande rodnad.

Doris, hemmaflickan, är fiir skygg att
lär'a sig cykla, lika rädd för att visa bc-
nen som ansiktct. HåIler sig till hem-
met och gårdägorna, ses s:illan ute i byn
cller på vägen.

Föräldrarna hör till dc täta Söderby-
bönderna, också om deras ställe inte är
nägot av de största. Den endc sonen,
Bcngt, några år yngre än Doris, stannar
hcmma och skötcr gården.

Bengt har gjort exercisen som l<aval-
lerist, det var nog av åiventyr 1ör ho-
nom. Han kom dfi hem med gula rer'-
bensränder över bröstc.t och blanka
stövlar med sporrar'. Grann sorn en bål-
geting.

Men han hängde strax av sig ståten
i bcsöl<shörnct innanför stugdörren. Satt
där i skjortär'marna och åt en mängd
plättar med sylt, medan systern passa-
de upp honom och rodnade när hon kom
att snegla mot unil'ormen i hörnet.

Bcngt är l<ortvuxen, skötsam. mcd
stora händer och kortklippt hår, för kort
att kamma bcna i. Också näsan är koll_
på honom och lämnar ett ovanligt, ljust
mellanrum ovanl'ör rtunnen: ledig plats
1ör mustasch.

I{an cyklar ut emcllanåt, på sönda-
gar eller festkvällar'. SäIIar sig till nir-
gon foikklunga och står där i utkanten.
cheviotsblå bland m.ånga andra cheviots-
blå. Skrattar åt lustigheterna utan atL
själv bidr-a med något och utan att dra
uppmär'l<sam.heten till sig.

Han fil<ar varken elter flickor c1lcr
slagsmål. Bara ser på, avvaktandc. Och
1'år därigenom anseende att vara l<IoI<,
liritisk, försiktig.

Doris arbetar llitigare rin någon piga:
i hem.met, i ladugården, på åkrarna. Al-
bctet är henncs tröst, hon har aldrig ro
att vara stilla. Hon kilar kvickt i väg
mellan huscn, tar sig ut på åkrarna i
skydd av buskridåerna. Skyggar för dc
öppna fälten och önskar säkclt att det
stod tät skog omkring.

Hon går i längre kjolar iin andra för
att intc bcncn slia synas sii mycl<ct. Hon
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har lörklädet knutet hårt kring midjan
1ör att visa hur smal hon är och mot-
bevisa alla tänhbar misstankar om atthon skulle vara med barn. Men det
'"'åirsta l<ommer hon inte ifrån: bak-
clelen.

Hon har en ganska l<raftig bakdel,
:innu märkbarare därför att hon är så
smal om midjan. En ordentlig, kluvcn
iinda som skjuter ut vad hon än tar sig
tilI, motspänstig, okuvlig. Liksom ci-r
sak alldeles för sig själv, oberoende av
henne. Gladlynt, gäckande, guppande.

Hon vill inte tänka på sin bakdel, men
I<on1m.er aldrig ifrån den. Den är hen-
nes sorg och skam, och går inte ens att
svälta bort. Hur hon än magrar håIler
den sig. Den hör till släkten, modcrn har
sarrma slags präktiga ända.

Doris tror att alla stirrar efter hcnnc,
stirrar på hennes bakdel, och hon vill
sjunka ner i jorden. Hon får tvinga sig
{ör att inte gå bal<länges eller sidlänges
ut genom en dörr om en karl kan sc'
henne. Håller hon på att möta någon på
r'äg till åhrarna viker hon av in mellan
buskarna, gömmer sig var hon kan.
Kryper rent av ner i diken och tryckcr
där för att inte bli sedd.

Råkar hon ut för ett oundvikligt mö-
te böjer hon ner huvudet och ser ner
mot fötterna eller nästan blundar. Sva-
rar inte på hälsning eller tilltal, bara
sl<yndar förbi.

Att hon rodnar, blir som röd plysch
i ansiktet, är heller inte hennes mest
generande besvär. Utan det är ett slags
fnissning sonr. hon inte kan hålla till-
baka. Det är ju inte munterhet, mera
ett sätt hos henne att hålla andan och
plötsligt släppa fram den mellan läp-
parna eller genom näsan. En fnysandc
Inissning, oemotståndlig som en nys-
ning.

Denna skygghet undgår inte att bli
bctecknad med ett namn: Doris blir av
de tanklösa och skadeglada kailad Iör
Vesslan. Men andra håller sig ståndak-
tigt till hcnnes riktiga namn, upprättar
henne lör varjc gång från Vesslan till
Doris.

Doris, cn hemkär och duktig flicka.
Synd om he.nnc att hon ska vara sri
Iolkskygg.

f,1engt anställcr en dräng.u Det är en ur ungdomsklungan, en av
dc talföra i mitten. Den lika hemlösc
soln sorglöse Janne.

Intc för att de riktigt behöver någon
dräng, eftersom fadern ännu är täm-
ligen arbetsför. Utan mera för att liva
upp i hemmet, särskilt med tanke på
Doris kanske. För att vänja henne vid
utomstående och hjälpa henne över den
värsta folkskyggheten.

Doris är visserligen undergiven och
utan anspråk, men har ändå sin bestäm-
da vilja och t,et att visa den: genom att
l.iura, tiga, blicl<a mrirkt. Men mär'kligt

au Artur Lundkuisl

Beröttelsen ör med förfottorens
benögno tillstönd hömtod ur
Vindingevols (1956), dör den ut-
gör två kopitel.

nog försöker hon inte protestera mot
drängen, denne inkräktare i hemmet.

Nej, hon tar honom tydligen som en
svår medicin eller som ett språng ner
i kallt vatten. Betvingar sin panik, med
darrande knän och eldrött ansikte. Dri-
\/cn av en förtvivlad vilja till liv trots
allt.

Janne uppför sig som l<amrat ochjännårig mcd Bengt. Sitter med vicl bor.-
det som lamiljemedlem och drar sig in-
ne pri sofl'an om krrällar.na, läser ticl-
ning, spelar Iitc lior'I nrcd Bcngt (liasino,
utan insats).

Han är genast som hcnrnra, pr.atar på
obesvärat och gör sig lustig, faller in i
rollen av en andra son på gården. Mcn
han gör också skäl för sig i arbetet.

Doris bereder honom heller inga svå-
righeter. Han läster sig inte vid hennes
skygghet och stumhet, utan talar till
henne som till andr.a, vårdslöst. och vi-
sar inte ens att han märker att hon inte
svarar. På det sättet drar han liksom
ändå med henne in i pratet, i umgänget.

Och det händer att Doris drar en smu-
la på munnen åt något han säger. Ett
nästan smärtsamt ryckande lörsök till
leende.

Hon har öronen med sig mcn ocks:i
ögonen, trots skyggheten. Och hon ser
allt vad han gör, följer: rent av de väx-
lande uttrycken i hans ansikte. Hon ak-
tar sig bara alltjämt noga att möta hans
blick, viker undan kvickt för den som
en svala för ett stenkast. Och böjer ner
sitt blossande ansiktc.

T)et går dithän att Doris ibland svaraf.y Janne med några ord, uttalade med
låg röst och stramande läppar, liksom
inte av henne och inte riktade till ho-
nom: orden bara finns där i luften. Han
är inte sen att haka in, föra samtalet vi-
dare. Och hon svarar igen. Tills hennes
cijärvhet tar slut och hon blir tvärstur-r-r.
bortvänd, som en mur.

Janne är: en inbilsk Llng man. Ser bra
ut, har en hårlock som hänger fram i
pannan och stryker ofta bort den med
en handrörelse. Fäster något i blomster-
väg på kavajslaget om söndagarna och
våtbenar håret noga framför spegeln, är
nyrakat skär och finhyllt under sol-
brännan. Det är något av pojke hos ho-
nom, något som vädjar till kvinnor.

Han dras med svår fotsvett. När han
tar av sig om fötterna ångar det av
svett, en vidbränd och förpestande tukt.
Hans undanstäIlda skor., hans avlagda
strumpor utsprider. denna fräna lukt.
Men den stöter inte bort Doris, den sna-
rare drar henne till sig. Som om den
ingav henne ett hemligt hopp, utgjorde
något överbyggande och förenande.

Hon plockar upp Jannes undankasta-
de strumpor. Hon trycker dem inte mot
ansiktet, nej. men hon bär dem i hän-
derna som något dyrbart och undviker
inte delas stani<. FIon tvättar dem och



stoppar dem. vil<er ihop dcrn snyggt och
kig;gel dem på piats.

Janne säger ingenting om stt'umpor-
r-)a, son om han inte ladc märke till det.
Men dct finns där ändå emellan dcm
Iikt en aldrig berörd hemlighet.

Kanske är han generad över sin fot-
srrett. Men det kan också hända att han
inte själv märker dess lukt. Han 2ir sii
nöjd med att vara den han är'.

Han är den unge hankatten som fått
ctt hem. Han lapar mjölk och spinncr
av trivsel, stryker sig vänligt mot förc-
r-r'riil och folk.

Mär'ker han att Doris vårdar sig otn
honom, att hon redan ät' mindr-c skygg
för honom?

pn sak undgtrr- han inte atb märl<a. Och
! det är Doris' präktiga bal<del.

Han ser den mer och mer. Först tittar'
han rent vancmässigt elter henne son-t
eftcr aIIa kvinnor. Sen scr han och kän-
ner lika mycket som han ser: en bcgär'-
lig, rrälrundad hvinnobal( som liksom
vinkar åt honom. gäckande.

Det ryckcr litc i någon ner\r, handen
får lust att ta i denna bakdel. Den vin-
I<ar ju :it honom, så cnsam och oupp-
t:ickt.

Det håindcr: allt oftarc. Han ser cftcr
Doris och lusten rycker till iite lätt i
honom. Han är nu inte dc.n som låter cn
lust lörbli obeaktad och oanvänd. Hans
händer följer gärna impulsen.

Men inför Doris hejdar han sig lleru
gånger, vct inte vad det är som tal
cmot.

Tills det oemotståndliga tillfället kom-
mer: i lagården, i kvällsskymningen un-
der klöverlodring och nljölkning.

Doris stiger just upp l'rån cn ko som
hon mjölkat, har i handcn en hink n-rcd
r'ätt mycket mjöIk i.

Janne kommer förbi och kan ir-rtc stii
cnlot längre. Slår plötsligt armarna on
henne och tar händerna fulla med hcn-
nes runda bakdel.

Han kramar henne intill sig under clt
rigonblick som tycks stelnat i orörlighct.

Sen släpper Doris hinl<cn i cement-
golvet med en skräll och mjölken sttin-
l<cr uppåt dcras ben, sköljcr kring de-
ras I'ötter.

Nästan samtidigt kommer henncs
skrik, blint, halvkvävt, som ett sårat
d.lurs. Och hon slitcr sig Iös, rusar i vrig.

Lagårdsdörren svänger i vinden och
slår i av sig sjäIrr.

Janne står där med händcrna utbrcd-
da tomma framför sig, l'lat i ansiktct,
tlinande fånigt.

Ser ner på mjölkpölen som han tram-
par i och bö.icl sig lil<som sl<amsct ncl
cl'tcr hinken.

J-1oris zir därmed skadskjuten för all-
r-'tid. bortstött från den tröskel där hon
just dristat sig att blicka ut mot livet.

Hon stänger in sig i sin kammare, ta-
lar intc, scr intc pii någon, ätcr knap-
past.

Först ligger cllcl sitter hon som för-
stcnad, l'örhårdnad till ol<åinslighet. Sen
l<omm.el oron tillbaka som rörelscbchov
och hon irrar runt därinnc i kammarcn,
vridcr hrinderna, far mcd dcm uppåt
våiggarna.

Hon vill inte tänka på Janne. Det är
bara som ctt gapande tomt hål där han
har varit. Men med cns slår lukten av
hans fotsvett emot henne, cn kväljandc
stanli som får hcnnc att kräkas.

Hon kräks häftigt gång på gång, töm-
mer sig till det yttersta. Kräks upp ho-
nom, gör sig av ned honom som mcd
ctt eif't.

Tor-r-r, urholl<erd llallcr hotr i sötnn.
Doris, den sliygga, har dragit sig in i

sig själv, har slutit sig igen. Lil<t cn dörr
på glaint som vid en plötslig vindstöt
skir i liis.

pltcr händelsen med Doris får Janne
Lsluta sin drängplats. Han finner det
försmädligt och ler snett.

Ett nederlag? Men hon är ju inte rik-
tigt normal, den där gammallliclian.
Det är n:igot fcl på hcnne, r,'ad det nu
l<an vara"

Han måste hitta på något. Och han
Iår ett infall:

- Doris, Vesslan ni vet, som är så
loll<rädd och konstig. Jag vct, vad dct
beror på. Hon har svans!

- Svansl?
- Ja! Hon har en stor yvig röd svans,

som en räv. Hon döljer den under klä-
derna. Det är sant, jag har själv sett
det. Och sen kunde jag inte stanna där
längre som dräng.

Det är bara ett infall, ett skämt. Mcn
Janne vidhåller det, fortfar att uppre-
pa det. Ingen tror på det, men många
sl<rattar och för skämtet vidare.

- Folkskygga Doris har svans ! Vess-
lan har en stor röd svans. Som en räv.

Sl<zimtct sprider sig och blir ctt ryl<te

sorn mrjter sig s.iälvl;. bcl<riiftar sig och
1öröl<ar sig.

- Doris har sr.,ans ! Doris har svans I

Den syns tydligt under klädelna. Ha
ha ha.

- Dumheter! säger några. Kan intc
den stackars förskräckta människan f it
vara i fred!

Nej, det kan hon intc. Ryktet om
svanscn breder bara ut sig, drar skrat-
tandc omkring i hela trakten, når fratn
till folk som aldrig sett Doris och inte
vet vem hon är. Det blir en allt rödale
och yvigarc och rnärkvärdigare svans.
Vem har törr hört talas om något så-
dant, en kvinna m.ed sl'ans som en rär'' I

Snart kan ingen se en skymt av Do-
ris eller tänka på hennc utan att svall-
sen lyser till som en röd llamma fijr
fantasin. Ätskllliga gör sig ärende dit
till gården eller färdas förbi där i onö-
dan för att få se Doris. Ungdomar kom-
mer på sina cyklar', åker långsamt föt'bi
och vrider nyfiket på huvudet. EIIcr
stigcr av på r'ägen utanför', står där i
flock och pratar, spanande omkring sig.

Alla är de ute för att Iå se Doris med
svansen (nu talar de allt mera säIlan om
henne som Vesslan och övergår till att
säga Rävhonan). Dct är inte många som
lyckas få se ens en skymt av hcnne.
Men de ser mer än som linns att se.

- Jo, det är något konstigt med hen-
ne, intygar de. Hon går inte som andra.
Ilon slinker i väg som en vessla eller en
":irrlctv.

Eller: - Det märks nog att hon har
en svans mellan benen. Det syns på ba-
l<en.

Och sen, alltmer självklart: - Jaså,
hon med svans mcllan benen. Rävho-
nan.

f-1oris måirl<er snart att dct är något
r-'särskilt. Så mycl<et folk det l<om-
mer! Som de står och stirrar! Vad är de
ute efter? Är det henne de stinar efter',
talat' om?

Hon känner sig förföljd, bevakad.
Och det är intc bara som hon inbillar
sig. Hon kan inte ens skynda över gårds-
planen utan att det tycks finnas folk
som stirrar efter henne. Hon kan intc
arbcta ute på åkrarna utan att männi-
skor söker sig förbi där, stannar och
tittar, öppet eller mera fördolt, ibland
bakom buskar och trädstammar.

De ser på henne på ett särskilt sätt,
närgånget, undersökande. Doris blir all-
deles ifrån sig, rusar hem och stänger
sig inne. Vad är det? undrar hon 1ör-
tvivlat. Är det något rykte som är i
gång? Vad säger de om henne?

Att hon är' med barn kanske? Kan det
vara det de tror: att hon är' med barn'/
Och de kommer för att se efter?

Det måste väl vara Janne då som spri-
der ut ryktet! Och kanske säger han att
det är han som gjort det!

Men det kan de ju se att hon inte är,
tänker hon. Ropar det inom sig: Jag är
inte med barn! Inte med barn! Slia
aldrig bli med barn! Det är intc santl
Jannc bara ljuger! Ljuger för att dct
inte gich! O, men vad ska jag göra? Vacl
ska jag ta mig tiil ?

Hon knyter kläderna om sig hårdarc
ein någonsin 1ör att alla ska kunna sc
hur sm.al hon är. Men samtidigt und-
viker hon så mycket som möjligt att bli
sedd. Det kryper i henne bara hon tän-
l<er på de när'gångna, granskande blic-
lcarna.

Hon måste få veta säkert vad det är.
rzad folk säger om henne och skrattar
åit och stirrar eIter. Det åir intc lätt Iör'

Forts. ö sid. 25
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DAGS ATT REFIEKTERA
to

octtsu

Ar mommorno loto? Vorför hor born

inte reflexbond på sino klöder istörre ut-

ströckning ön vod som ör follet? NTF pro-

pogeror, men mommorno broderor borcr

dul<or.

Ne.i, falitum åir', att clct intc iir så liitt
att få tag på reflexbancl, t'cl'lexbricl<c-rr
och reflekterande armbindlar. Vi har
söht efter sådant b:ide på stora vålru-
hus och i n-rindrc butilicl i Stocl<holn-i,
och clct som iir svirlt att {ii tag på i
storstäclcr', brul<ar vara rin bcsviir'ligalc
att, finna i landsorten. EnIigt NTF 1'rir'

PUB sirdana \rill'or, n-)cn ctt stolt och
nyfcnovelat valuhus som Ahlen & Flolr-r-r

har ont on1 \'aran.
trnligt NTF:s prislisl.a iir avanscn iin-

dir relativt stor på r'cflcxnr:rlcricl. Dc-
l,aljistpriset på armbindlar iir B5 i)r'e pcr'

styck - riktpriset till allmänheten 1:25.

Priset på reflexband (2X85 cnr) är' 1:50

respektive 2:50, och på reflexarr-rbincl-
lar 1:35 respektive 2:25.

I{ur' l'öriilal'ar man dir blistcn?
En butiksiigarc upplystc oss or-t-r, utt

sirclana varof ''går intc".

- Det linns ju I'astsylt pir l<liiclclna
redan när de köps.

Har då NTF-kampanjcn verkiigen iir-
tc lyckats kiargör'a fcjr allrnänhetcn att
ctt par små söta trianglar vid axeisör-t"r-

marna inte är tillräckligt, eller att clet
inte räcker med reflexkant på gumnri-
stövlarna? Man har för övrigt inte gum-
mistövlar jämt. Dessutom är dct bara
på balnl<lrider man literfinner niigon

sonr l-tclst lcl'lcxmal,cric.l i lior-tl'cktio-
ncn. Vuxna gcil vlil lindit ol'tal'o clt
kr'ällsprorrcnacl ain dc små?

ISchrjver måhäncla l<ampan jen ut-
s1r'iickas till att även omfatta speciella
l\TF-diskar mecl l<unnig personal i va-
ruhus och andra butikcr? Det är olta
gcnom specialdiskar och specialvisning-
ilr man intrclducerar putsdukar, l<osrnc-
til'a och skalknivar i marhnaden, var'f ijr
intc ocksii reflexmateriel? Och tänk, onr
c-:n farbror polis l<unclc vara rnccl oclt
instrucra ungarna!

Vi lritcr dessa frirgor st:i som i iippct
brcv till bcrijlda parter och hoplt:rs l'r'i

iitcr'liornma mcd svar.
Medan vi väntar, vill vi upplysaVK:s

liisclilets om, att det går bra att beställa
lc1'lexmatclicl ciilel<t f r'ån NTF, sont
siinclcl clct på posten. Adressen iir Pcr
Elcströms uiig 1, Bromma.

Reflcxbanden att sy på k1ädcr ril glir
och t. o. m. clckorativa. Vuxna vill kan-
sl<e ändå intc gärna ha påsydda bancl
på clcn snygga övcn'ocken, linkappan
cllcr pälsen. I det l'allet iir armbindlar-
r'Ia cn bra lösning. Arrnbindeln bestirl
:rv ctt mjul<t viil töjbart re.sårband, sor-r-r

löpcr i en tunnel av dubbelt reflexbanc.l

- lätt att ta pri och av och lätt att ha
i ficlian cller handr.äskan. En liten re-
Ilcxbricka, soil köps komplctt med
snöre och säl<crhetsnåI är lätt att ha
mecl sig och att fiista på ett l<lädesplagg.
ciär den håinger och dinglar och blirrkar'
sir rrrir"rligt n'rot varje bilist.

S. Andersdotter Hedell

för affrirsmcinnen

Bär reJlex eller lumpu!

Roflerbricka.

!'zrst den lilla reflexbrickans
sakc'r'hetsnål på insidan a'/
vänster ytterf icka. Gä på ra-
gens högra sida. Låt bricka"n
vid användning hänga i sirr
snör'e vid vänster sida. Då s.yrrs
den både framifrån och tlal<.
if rin.

Al f rrrstttan ! Sall ?"efleen1/t te-
riel! Allrrr,iinheten uill köpo.

Skoda levereras i f ölJande modeller:
Octavia, Super, Touring Sport, Felicia

SKODA COMBI
som nu kostar bara 9.405 på gatan, Den är
ciärmed utan konkurrens marknadens billigaste
riktiga herrgårdsvagn. En bil till både nytta
och nöjel Lastförmåga 400 kg. Lastyta 1.3 m:.

Årets Skoda är ännu

elegantare med ny

inredning och bättre
utrymme i framsätet och

därtill lägre prisl

Därför är det ännu förmånligare att köpa denna
pålitliga och slitstarka bruksvagn - bilen

som ligger en klass över i storlek och en klass

under i pris, Ett års garanti.
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1 l:,opp stnör'
1 plct jd.st

1t i.'. l;opp socker
1 tipple a0 ordintir

storlcl:.. riuet

Nöt- och vqllmofröbröd r-njöl ocl-t t'aniljsociiet'. Sikta sammtln

vctenrjö1, bakpulver och klycldol ti'å
gringer', villiet scdan omväxlande mccl

mjölk blandas samman med dcn lörsta

blar-rdningcn. Klicka med hjälp av cn

tcskccl ut smetcn på smord plåt och

gr'äclda i cirka 200 grader tills hakorna

Iiitt r,'aclicr ljusbrun fät'g.

*
Visscriigcn hitl vi håirl-rtart lcccptct tiil

nijt- ocl-r valllröbr'ödet ut' avdelning

USA i viir intcrnalionclla t'cceptllol<, där'

dct siilcdcs gtillcl Iör' att vitt'a "älitarl)e-

rilianslit". Mcn lilisom sii t't-rycket annal
'"iilitatncrilianslit", t. cx. på n-iusikcns

or-nrtidc, är' ut'spt'ungslandct ett annat.

Vi gissal atl ovanståcndc balivct'l< iral

inlör'ts mcd dc uånga cnrigt'anlcr h'ån

Ballianländclna st-rm c.fter första vär'lds-

hligct dlog västcrut. Bakverliet linns

ocksii tradilioncllt på ctt s1o"'aliisl<t ju1-

bord.

"Vad ii,r stna Jlicl:.or gjorda au, uad iir'
dom gjorda au?

Att soclrer och uanili och allt möitigt
sött

Det iir sm& fliclcor gjorda au, det d'r

dottt gjorda a'uu."

4 lcoppar uetemjöl
2 mslc soclcer Vollmofrö-

4 iiggulor blorrdning:

1 ltopp liumnten 400 gr uallmofrön,
mjöllc malda

Volnötsfyllning:

,100 gr ualtötsl';iir-
'no1'

3 m.slc citronsalt
7 msk, rdgad, srnör
1 ko1tp mjöII:
2 lioppar socli.er

(Viirje lyllning bcliilinatl till hiil[tcn itl'
clcgt'n)

Dcg:
Lös upp jästcn i mjöllien. Sikta sam-

n-lan cle torra ingreclicnscrna. Shivit
srnör'ct och sn-iula sönclel dct i mjölel'
Tillsätt mjölk och äggulot'. At'bcttl silnl-
n-ran alltsamman till en smidig dcg' Liit
dcn jiisa i två timntar'. Dcla clcn i fyl'a
clelar och lierr,'la ut rrtu'jc clel myciiet
tunnt. Bled ut lyllningcn och rullar ihop'
Placctr lzingdcrna pti lätt stnord plåt
och gnicldat clcttr i l<nappt 215 gracler.

Ticlcn lian varicla h'ån l', till :r'1 timmc.

*
Valnölst'yllttLtrgett: ISlitt-tclit silnlllltln

rulla ingt'cclicnsclna t>ch sätt till så pitss

rnyckct kallt vattett att den hiiller ihop'
Vattcnmängden vat'ierar', bcrocndc på

aippcln-rängclcn och httr pass saftigt iipp-
1c1. rir'. 11,1, msl< brukar vaf a lårgorn. Fyll-
ningcn shall \råIl'tl saf tig, lllcn absolul"
intc lös cllel vattnig.

VallntofröbLandningen: Blatrcla iugt'c-
clicnsclna i c-'n tjockbottnacl liastrull och

såitt clcn ör'cr svag trärmc. Låt bland-
ningcn långstunt l<olia upp unclcr stän-
dig omrör'ing. Dcn skall bli ordcntligl
tjock. Låt clcn svalna innan clen bt'edes

ut.

6o-kqkor.
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\
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"Vucl tir sntä pojlcar gjorda
dom gjorda au?

Au xallm,ofrö och ttötter och
raclcartyg

Det tir sn"r,a pctjlcar gliorda au,
giorda aL)."

117C1{;SOl', AD

det iir dctnt
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lcopp smör
I:,opp I'trttrtt
soclccr
Icopp hacl:aCe
dadlar
Iiopp hacliade
russitt,
Icopp huclcadt:
ualnötter
iigg
Itopp mjöIk

l';op1t haure-
ntjöL
lcopp L.ete-

mjöL
riigad tslc bol;-
puLuer
lslc lianeL
/s/i riuen
m,uskot
lsk stöt,t tn'tts-
l:r.ttblomnta
lsk salt
f s/i uanil j

)t/
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Krukmokqrg. 27.Tel. 68 2255 - Wollmor Yxkullsg
Äsögoton 174. Iel. 4219 30

Rijr sochct' och smör' till cn pL)l'os

målssa. Tillsätt äggen och rör om of-
tlcntligt. Tillsiitt sedau rttssin, clitdlat'
och nötter. Blanda r'ä1. Blanda i htrvlc-

SUNDBYBERG Rosengoton 3, Tel' 2B7BB0

RING så kommer vi med "SINGERBUSSEN" och visor den moskin
Ni önskor. Gomlo moskiner i byte oovs. fobr' NU AVEN Domm-

sugore och skrivmoskiner
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Au Harcy

Klockmakarcn satt pä bänkcn mccl
sitt nät. Syrenen vicl l-rushnuten blom-
made. I skogcn orranför' Kör'sbärsgrtind
sjöng koltrasten,

Janne Buss och Lilian med ljus:r hå-
lct stannade vid klockmakarns grind.

- Kom in och hälsa pä sa l<lockma-
harn.

Barnen stcg in i trädgår'den och slog
sig ned bredvid den gamlc på bänken.

- Det är så tyst på gatan om kvällen
numel'a, sa klockmal<arn. - Var är alla
barnen?

- De minsta sover väI, sa Lilian.

- De andra tittar på TV, sa Bussen.

- Mjaså, jaha, sa klockmakarn. Det
är lasligt vad lolk är galna i TV, tilla-
cle han.

- Vi har ingen TV, sa Lilian.

- Inte vi heller, sa Bussen.

- Men ni skulle nog gärna vilja ha,
sa l<lockmakarn och 1og i skägget.

Barnen log tiltbaks och sa att det ha-
de de inte tänkt på så noga.

Klockmakarn plirade illmarigt och
skrattade tyst och gott.

- Det villc Bamse också, sa han slut-
ligen. - Vill ni höra den sagan.

- Jä, ja, skrek barnen förtjusta.

- Då ska ni få höra...
Och så berättade klockmakarn:

- En lördagsl<väll hände sig att bet'g-
trollet Bamse såg TV nere i byn. Han
stocl utanför handlarns fönster och glut-
tade in genom fönstret och såg alltihop.

Sedan knallade han hemåt. Fram På
morgonkulan träffade han Kia Kaja,
han trollpojken fr'ån Norra P1att. Kia
hade varit nere vid hamnen och hittat
en ångbåt som han kånkade på.

- Den låg där i sjön och skvalpade.
sä jarg tyckte syncl om båtcn och tog
hem den, förklarade Kia.

- Fin ångbåt, sa Bamse. Vad ska du
ha den till?

- Far-tar ska få den. Han är snåill.

20

Iseborg

Och så hal han aldrig halt nan angbåt.

- Då måste du skalla en sjö, Kia. I
tlollbelgct har vi ingen sjö.

- Jag rrct en bra en, en bit längrc sö-
derut, srrarade Kia. Hjälmarcn hetel
den. Endera dan går' jag och hämtar
hem Hjälmaren. Då Iår farlal en sjö att
ha ångbåten i.

- Jasså, muttraclc Bamse i det harn

tankfullt bröt toppen av en tall, för' att
vi{ta bort några envisa flugor med.

- För' egen del tänker jag sätta igång
med TV i trollberget, tiliade han be-
stämt.

- Fint, ser Kia. Stöt på om du behö'u.ct'
hjälp. Så gick han med sin båt.

I trollbergets nordvästra hörn h:rde
maskintrollet Lajban sin velkstad.

- Ursäkta om jag stör, sa Bamse när'
han klev in till Lajban.

- Stig på, svarade det flitiga mashin-
trollet och tittade upp .trån modellen
till en korkbössa, som han just höll pii
att uppfinna.

- ViII du l-rjälpa mig att göra TV i
trollberget? frågade Bamsc ral<t på sak.

- Jag var just nere i byn och såg en
sån där makapär. Och nu tycker jag att
vi bergtroll inte ska behöva vara särnre
uppfinnare än människorner.

Lajban rynkade på näsan.

- Vad den sakcn anbelangar', så är
cn ann så god som en ann. Jag har gjort
cn korhbössa, jag. Och nog för att jag
kan hjälpa dej med lite TV, om så ska
vaI'4.

Fjorton år' senare vart det 1öt'dags-

krräll igen, Iör i trollberget är man inte
så kinkig n-red tid och sånt. I varje sal
och i varje prång, på vinden och nere
i källaren fanns en TV-låda.

Först visades en sagostund med troll-
mamman Lisa Lek. Hon berättacle sa-
gon och hennes två små trollbarn var
med. Den minsta kallades Lilla Vislian,
Iör' hon rrishade till storasvstel hela ti-

clen. iMen sä val' hon helt litcn, bar':r
105 år', och cla är' det ju inte sir lätt artt

hålla sig i styr'. Men näpen vaf hon, och
cn trollgumma i belget blev så glad i
hcnne att hon tog TV-Iådan i larmn sir

clen splack. Det gjot'de intc sii m1,ckct,
Iör' det lanns ju arrdla TV-lådor' :rtt titta
på.

Sir kon-r lriigetävlingen. Det \;åu'tvu
bular att se. I dcn vänstt'a settt onlicl
Plumse, som \/al' gammal och lär'd. Ing-
on visste så noga hans iildcr'. Son-rliga
pårstod, att han var sti ulgammul ertt

han klalt kunclc minnas dcn ticl dii
langfranskat kostadc 35 öre.

I högra buren hncic nrern satt in Kia
I(aja, Iör' han h:rde gjort sig bcmärht
gcr-lolrr sin ångbåt. Bamsc trat' clen sou.t

fliigaclc. IJan stod mcllan but'art'nit, och
till hjtilp hade han lr'åi trollllickot', cn
l.jus och cn möt'k.

f'licliot'na hacle gjor'l sig fintt ntccl

tallkottar i hår'ct och nya kl;inningat' arr

r'åghalm mccl bandt'oscttcr pti. Alla TV-
titt:rrna mente att de val stiliga tösct'.

- Fr'åga nummer ett, sa Bamse ocl-t

r,'zindc sig till onkel Plumse. - Kan on-
kel säga om staden Stockholm iir cn
stad? Och hul många poäng 'u'ill hnn
ha?

- Det \rar en linivig fråga dct där', s:r

Plur"r-rsc. Sii jag tar tio poäng.

- Och vad blir svarct på {t'zigan ?

- Svaret är ja, sa Pluntse.

- Rätt, sa Bamse i sin tur. - Nii, Kia,
lian du tala om var Beskatonien ligger
och om den iigger och villiet år det vat'?

- Jag tal tio poring, svarade Kia. Iöt'
han ville inte vara sämre än onkel
Plumse. - Mcn, tillade han litc försil<-
tigt, den där .Lrågan kan jag intc sval'a
pii.

- Rätt, rätt! hojtaclc Bamse förljust
på Kias vägnar - {ör clen iriigan går
inte att svala på.

Publiken gladdes och lilappade i hiiu-
derna, och maskintrollet Lajban blcr''
så upplymd att han smälldc av liot'li-
bössan.

Sedan I'rågaclc Bamse varför' l-tästcn iit'
häst och inte ko. Och varför det cna htit'
i livet är galnare än clet andra. Och
varför vitt intc är svat't, och varför'
somligt tolk inte vet vilkctdcra som konr
först när 1iv en gång skaptes - hönan
eller ägget.

Ja, han fr'ågade och Irågadc.
Ena gången svat'ade Plumsc rtit1. ancl-

la gången Kia. Såi man kundc inte slu-
tä, utan masle 1örlänga tittningstiden.
Men inte ens Iörlängningen hjälptc,
Plumse och Kia var på tok för duktiga,
man kunde rakt inte sluta. KväIl lades
till kvåill, l<vällarna blev veckol och mä-
nader och år - och än i denna stuncl
Ioltsätter tävlingen.

Men så är' det ocksa ett stort pris det
gåiller. Den som vinner tävlingen ti11

slut får nämligen som pris den stola



och präktiga valtenhink, som Kia Kaju
ska bära hern Hjälmaren i.

Men trolllarfar, solr-r aldrig Iär nirn
mat därlör' att trollfarmor inte kan gli
iirån den spännande TV-lådan, runliat'
betänksamt på sitt mossiga huvud och
suckar':

- Tackzr vct jag clen gamla goda ti-
den när vi spelte ping-pong i tt'oliber-
get och hade rnåncn til1 boll. Dzl var
det roligt. Och näl man promenet'ade
upp till Äreshutans topp och plockadc
ncr den vackraste stjär'nan till larmor',
sorrr då var världens grannaste troll-
jänta. Ja, då fick man använda sina
ögon tiil att se mccl. Nu Iår en slaclialc
bara ha dem till trlt titta med. Och tain-
l<el rnan nogar eftcr', så är' clet faktislit
niigot att grunna pä.

Jä, så suckar trolllalfar'. Men inte
tlolllarmor'. Hon tir sii l-rjärtans glacl i
Bamses pråil<tiga TV.

En natt gick cmellelticl TV-stationen
söndcr. F elet var snart avklalat. Men
något häncle när' det var tyst och mörkt
i trollbergct.

TV-låclan suckacle.

Annick
Forts. f rön sid, 11

för' ticlcn, må clu tt'o. Annaf t'at' dct förr.
FIon vzrr livickast av oss allihop . . .

Just då öppnades dörren tiil kamm:l-
len och Annick stod på tröskcln. An-
siktet var skärt, ögonen strålade. Hon
var söndagsklädd.

- N{en flicka, du ser alldeles .frisk ut"
lopade modern glad.

- JåI, jag känner mig etllclelcs bt'a'
mammar! Jag tänkte gå ut cn stuncl mecl

Viktor.
Hon vändc sig till Viktor': - Skat vi

gå ncr till kajen och se om clet ligger
några utländska båtar där? Det är så
längesen jag såg en båt. ..

- Ä. sade rnodern, inte behöver ni
gri ut Iör att lå vara ensammen. Jag ska
gå till bodcn och pappa kommer inte
för'rän sex.

Då skrattade Annick, ctt svagt litet
skratt: - Jag vill så gärna gå ut i sol-
skenet !

KONDITORIET
KUNGSGATAN 82

REKOMMENDERAS
Telefon 50 20 1B

MALARE H EN RY KJALLAN DER
till Eder tjönst

BONDEGATAN 65 _ STOCKHOLM 5ö
Tel. 43 31 89 - 41 6259

:#,

4,S.:

dry

i.tu

+f.:
t

;.-'l

s,l
*#

-*.#

Allo flickor oclr pojkor kon voro med ivor julpristövlon, Det göller boro ott gisso vod

mor för ijulklopp ov sino born, En ov följonde tio soker finrrs i poketet: konserv'

öppnoren Kloro, morgontofflor, en bok, presentkort po Vi kvinnor, holsduk, strumpor,

porfym, signolur, vormo fingelvontor, en brosch.

Stryk under den sok du tror finns ipoketet, skriv nomn och odress hör och sönd irr

kupongen före den 10 jonuori till Vi kvinnors red. Mörl< l<uvertet "Mors julklopp". De

tre först öppnode rötto svoren belönos med vor sitt bol<pris'

Nomn: Bostodsodress: Postodrcss:

- Men dct är' höst, kär'a barn. okto-
ber. . . Men gå ni!

Hon torkade ögonen med lör'kläds-
snibben.

Scn stod hon vid lönstlct och såg denr
gå utför backen. Viktor höll at'men om
IIiclian.

När' cle föt'svuttnit ner'åt kajen, r'ainde

moclcln sig rcsolut ot-u och började bäd-
da upp sängcn.

Kom med Era

iulklappsproblem till oss!

VI HAR LUSNINGEN

OSKARSONS
KUNGSGATAN 70 Tel. 232225

HORNSGATAN 8 Tel. 40 85 99
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bokhyllan. . .

ny bok av
Astrid Pettersson

Kaingolna. 21:50. LT:s förlag

En ny bok :rv Astrid Pettcrssou tii'
inte bara cn littcråir h:indclsc, d':b är'
också en sociarl appell, ctt hejaiop, cil
pisksmiill.

I sina tidigarc romåtner har' hoir
forsliat i håivderna och {lyttat sin ii'tdig-
nation ut på historiskt avsteind frän vti-
la al<tuclla bekymmcr - och på så sält
har ','i fått perspektiv och jäinförclsc-
matcrial. I dcn nya l'otrancn I(äirgorurt
har vi komn-rit nåirnlai'c r'år' cgcn tid.
sä pass nära att det brtinns. Atminstonc
hälften årv oss minns första världskligt't
och 20-taleLs första år. dai denna bolis
händelser tilldt'og sig i V:istsrrerigc -
och troligen ocl<sä i ör.riga landsändat'.
Mcn få av oss minns httl d:t vcrl<Iig':i't
stod till - och dct åir dct vi blir hand-
gripligcn påminttr om i denua bcr'åiltclsc
omkring ctt "Iattigl-ru:; - cn lilrjnil<:r
mcd must och färg ocir clctaliclad sak-
l<unskap.

Är clct bara fyr'lio iir scn alll cl:ttlr
hiindc. undral m:rn vid mötct mcd ar-

nrodct, iungsotcn, r.ägglösscn oc'h dc
Iör'svarslösas hjälplöshct? Då hal dc1
åindå utråittats cn hel dcl under dcssa
l)'ra årlionden. Såtillvida är bokcn op-
tirristisk.

Mcn Iör'lattat'inntin n-Icnar rtisst intc
trtt vi skall lör'Ialla till sjiih'beliitcnhct
ör'cr utvecklingcn. Tvär-lot-t,..1 Så r.at' dct
dä, hur är' det nu - e[1,er all;r r',:forirr,:r'/
Den ungdorr sonr då växte upp ur lol-
kct blcv trots brist och stryk och svii-
righetel till reformatorel solTr gcnotn-
tört Iörändlingarna i rrSl5liit"t6ssvcrig-'.
Vi kan inför dem stanna och undra: vad
shall vår ungdom ulrätta? Skal1 den
hlrnna hindra atombomben att Iå låislc
i Svcrige'? Fredcn - ellcr at'Lrctcl ltjr
fr'cdcn - är våra dagars uppgil L - soitl
motsvar:rr den gångna tidcns sociaia
iramstcg.

Kängorna iii' cn bcrättclsc om ctl fat-
tighus och dcss inr,'rinarc rrid tidct-t I'r)t'
1örsttr rrär'ldskrigcts slut. Pclsongallci'ict
air Iivligt och rcalistislit karaktär'isct'ai.
Föreståndarinnan Anna Tcresia. sorrr a\r-
gör många stackarcs dagliga öde, är' r'is-
scrligen ingen hur.'udperson men pei-
minner- om c.n typ som vi känner igcn.
Henncs klicntel har de mär'kligastc ök-
nllmn, som det ibland är svårt att hålla
reda på. Men Stolla-Tilda och Jesu Fer-
dinand minns man. Huvudpcrsoncn i
bokens förra del, den gamle Oskar, som
vid hustluns sjukdom tvingats söku dct
a-llmännas hjälp, är en ljusgestalt av fa.-
dikal och konstniirlig stöpning. Br-ödcr'-
na Er-ili och Per'. fadcrlösa och med mot'
pii sanatorict, klarar så smiiningom fat-
tighusvistclscn, sliolgångcn. konlirma-
l,ioncn och rnatbristcn - och till dlm är'
"kängorna" anknutna. Slaktalns Ulla zir
cn I'risk och f int tcclinad pcrson, r'ilkcn:;
sviira barndom man intc glörnmcr.

Utn.r.är'lil inflätadc i bcr'ättelscn är'

bröclcrna Strid, sonr bär' h'ernr dct-t t-ty:t
tidcn och de nya ttrnliarna. Gcnom clcur
kontmer samhäliskritikcn att vcrlia pt-r-
sitivt - också i romanen.

Som alltid har Astrid Pettersson kom-
m.it med intressanta lakta. Hon gcr oss
handfast kunskap ur sin cgen crfalcn-
hct och sina cgna I'orskningar. Detta göt'
hcnnes böchcr dubbelt värdelullat. NIcn
d':- åir- inga socialpolitiskzt broschyt'cr'.
Dc ail sjäIvlysandc underhällandc cntu-
sieistiska och tillsamrrar-is ett storvcrk.

Gunhild Tegen.

Frogment ur
tre decennier

DODIINS KAT'I'UNGE

AIla iir snlilla n"tot en
ttiir ntan iir dödens lcattunge,

ntan, Iapar griidde ur f uIIa muggar
ntan har btomntor i aLLa glas.

Men ntir ntan dr liuets gctda sjiil
och drar sitt iirliga lass uar dag1.

då f or mart allt scL pfL torglet

med egen, börs

och l;öpa sjiilu sina snt,a uio[er.

NI]J. DU VÄGRAIT

liej. Dtr, '-uiigrar atl, sli,iljas Jran liuet
sont asl',a med gammasträlning
du gör LLppror ntot död

sont, al"drig ger grodd al, ett gt'iis ert, g1ang1.

Ja. Du uiLI giirtm t'ara ett Iöu

som singlar tiIL marlcen
med" tusenden artdra

t'ör l'töstens lcAliga Iuft.

illl ditt grötta ntal;t aLt sornur&l'

all den rödgAllne glans
som lgst lör olctobers rctndrare

- cn uirulande ltög aa brurtt och uissel, -

l./Len trd.det sorn bar dig
star naliet, tt'yggt,
t:id f örgiingelsens Dagga

rLAtTtLar mor Död sin uisa orn liu.

Detla är' tvtr clihter ul Rut Adlct's
"Fragtlent ut' trc deccnnier" som hat'
liotrrnril trt i år' på Nolra Harllands Vcc-
lioblads förlag, Kungsbacka, pt'is 7 lit'o-
l'tol'"

Rut Adier är' cn mångsidig dil<talc.
Ilcnnes nya lilla bok, r'acl<ert tt'yclit, in-
ncl'rårllel pocsi av sl<iftande alt. llon gc't'

o.;s glirntal av sin sjä1, gl:rd, öm, svtit'-
m.odig. patetisli i olilia ögonblick och
hon satsar sig sjäiv utan häns1'tr elLct'

lriddhåga. Bohen åil cn av den-t man
sliullo bli glad ril att få som gåva.

. xrLlarln uacan.

::[::r

di'
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r'lts:i

i#
.:i.fil

ffi

om Gunborg

i TORA

Inte riktig kärlek
"Onr delta intc iil ctt iionstvet'li, så är' dct intc Tola
Dahl som sliall är-rdra på sig, utan estetilicn. . . foma-
ncn onr henne är'cn av dc'finaste männis1<crshildt'ingat'
vi har i vår' Iitteratut'."

Ruth llallden, DN
22:511, inb. 2?:50

i press I

TIEDE!IIT



"forliga" barnferier
unde| hvinnokoi-rfcrensen i somras i Rostock kon en I'\-in-

na från Brernen mecl ett upprör'ande meddelande: 2 väst-
tyska kvinnor sittcr fängslade sedan den 4 mars i vechta
(bldenburg). Orsaken? Jo, fruarna Schröter och Kautz ha'Jc
ulder en 7-årsperiod arbetat i s. k. "Arbeiisgemeinschaft",
som organiserar sornmarvistelse för västtyska barn både i
Tysl<a Förbunclsrepubliken och i Tyska Demokratisl<a lle-
publiken.

Båda iivinnorna dömdes till ett års fängelse sanrt 5 års
Iöriust av sitra medborgcrliga rättigheter. Efter aytjänat straff
skall de dessutom ståiitas under poliskontroll'

Att de båda kvinnorna hadc arbetat för barnens bästa be-
I<r äftades inte bara från barnens och föräldrarnas sida utan
är,en från domstolens ordförande och ni undrar med rätta:
skall de fängslas för detta? Ja, kvinnorna hålls fängslade "för
staisfientlig verlisamhet", som det från officiellt håIl heter'

De båda kvinnorna var så allvariigt sjuka att de måste fö-
ras direkt till Iängelselasarettet efter ankomsten ti]} Vechta-
fängelset vill<et gO1 freta historien ännu mera upprörande. I
dorislutet heter det att det borde beaktas att de anklagade ail-
varligt insjuknat och att härigenom frihetsstraffet skulle bli
rnycttt besvärligt. Ingenting har dock giorts från officiellt
fråli tc;r att frigö dem, trots alla ansträngningar från de an-
trorigas sida och trots att många protester och krav om lri-
givning har gjoi'ts både från in- och utlandet'

Fru Schröters tillstånd är särskilt oroväckande. Redan i
somras hade hennes vilit minskat med clrygt 10 kilo som föijd
av en sköldkörtelåkomma för vilken hon opererades för ätta
år sedan. Hon lider clessutom av ledgångsreumatism och fry-
ser jämt. Därför får hon utföra det obligatorisl<a fängelsear-
betel i sängen. Dessutom är hon tvungen att ständigt bära en
stålkorsett till fölicl av en smärtsam ryggåkomma'

Fru schröters make skrev i ett öppet brev till hälsovårds-
ministern att en läkare, som han talat med om sin hustrus
tillstånd, bestört hade frågat hur det var möjtigt att myn-
digheterna hunde förklara fru Schröter vara i stånd att utstå
färigelsestraff. "Från pressen vet jag", skrev herr Schr'öter
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tr'ör att göra folk uppnt'iirksanlnla p& detta upprörande rdtts-
fatl ctemonstrerade tru Sch'röter och fru Kautz på. uiig till
fdngetset med, stora plakat. De ö'tföl'ides aL) sina ntiin' Poliser
sökte hind"ra den oif entliga protesten och tog ifrå'n dern pl'a-
Icaten och sökte oclts& förltindra f otografering.

vidare, "att dömda krigsförbrytare har frigivits och ft'iges
med motiveringen att hälsotillståndet inte tillåter fortsatt
fängclsevistelse. Hzjr rnäts tydligen med olika mått ' . ."

Stockholms SKV-distrikt har strax efter meddelandet om
saken skickat ett brev till västtyska justitieministern samt till
de båda kvinnorna. Men mera bör göras. Vi vädjar till r'år
tidnings 1äsare att rrisa solidaritet med dessa hårt prövade
kvinnor genom att hos västtyska justitieministern i Bonn krä-
va frihet åt dem och att skriva några uppmuntrande ord e1ler
en hälsning till dem.

Adressen är: Gertrud Schröter, resp. Elfriede Kautz
284SVechta in Oldenburg
Fraruengef ängnis
Tyska FörbundsrePubliken.

SANNIKOVS LAND
Denno öventyrsbetonq'
de bok hondlor om

upptöckten qv ett för'
svunnet lond och ett
folk med primitivo se'
der. Förfottsren, som

ör mycket populör i

sitt hemlond, hor skri'
vit sin bok på ett friskt
och levonde sött och
boken kon lösos med

liko stor behållning ov

ungo som gomlo.

"Förblir helo tiden
soönnonde, Fontosi-
eggonde illustrotioner
följer texten vö1."

Koi Söderhjelm i GHT

Pris inb. 12 :-
ARBETARKI.'LTUR

Till ARBETARKULTURS FORLAG, Kungsgoton 84, Stockholm K

Sönd...... ex, V. Obrutjevs bok SANNIKOVS LAND (12 kr inb')

V tadimir Obrutiev:
Har Ni klödproblem?

löso
dem

Gör sd har
Vik en "provningsdag" för CARLBOMS. Ur vår
stora sortering av Herr- och Damkonfektion samt
ekipering kan Ni välja aIlt från siipsar tiil dam-
kappor.
Antag att Ni behöver handla för 600:-. Då räcker 200:-
som handpenning. Resterande 400:- delas upp på 10

mån. Således 40:- per månadsbetalning. Kontantpriser
utan räntor och tillägg !

Carlboms l0-konto ör en sund kreditform
skapad av det förtroende vi hyser för varje en-
skild kund. Ingen enda av våra 1.000-tals kunder
har svikit detta förtroeude och vi sviker aldrig
en kundl

Ccrrlboms
vöxel 340490

Datn- oclt Hen'kltider. KARLBERGSVAG
Herrkliider och Damkappor DROTTNINGGAT.

Måndagsöppet tiIL kL 20.

Filiol i ESKILSTUNA: DROTTNINGGATAN 16

40
32

Curlboms l0 K0NT0
vvvvvvvvvv-vvv

Nomn:

Adress:

Postod ress :
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arskort -64
Ernst Josephsons porträtt av fru Jeanette Rubenson till-

kom på Dalarö 1883, som en av de första höjdpunkterna i hans
nyupptäckter av färgens möjligheter och ljusets spel, som
hans mest leende och harmoniska bild.

Ett knippe av barndomens ängsblommor har fästs i den
tyllkransade halmhatten och den svenska soinmarens bloms-
ter har lånat målningen dess rena färger: blåklint och röd
amaryllis, den vilt växande örten bredvid drivbänkens odla-
de praktblommor. Det nordiskt svala har förenats med det
sydländskt heta. Färgen har smultit samman på en palett som
efter Josephsons studier i Holland och Italien redan hade
guld och purpur, samt efter Parisvistelsen ljusmåIeriets blon-
da, rena färger, för att ge den uppblossande svenska somma-
rens ljusbad.

Här har innanfönstren tagits bord, klisterremsorna rivits
av, atelj6dammet vädrats ut. Den friska luften spolar oemot-
ståndligt igenom. Och vad ser vi genom fönstret? Det blom-
mande, grönskande Dalarö, där solen steker på tegelpannor-
oä, sjöbrisen sätter björklövet i dallring och impressionis-
mens soldis skälver över trädgårdarna.

Mot denna utsikt sitter en ung husmor som tagit upp virk-
nålen, en mörk judisk skönhet, med en fuktig glans i blicken,
tunga gyilene smycken rnot en vioiblå bomullsklänning med
påsydda ganser som ett orientaliskt ornament i ljusrött, och
ett leende - lätt som vindilarna därutanför, strålande som
högsommarfägringen, milt som den rena, svala luften pår

verandan.
Per-OIou Zennström

','d'

SKV har inför jubileumsdret Lå,tit en suensk konst-
niirs uerk prgda medlemskortet. Konstkritikern Per-
Olou Zennström ger hd,r en presentation au konst-
uerket.

fredsakern

Vet ni vod en "fredsåker" ör för någonting? Josså,
inte det! Då sko vi berötto.

I Nyliden i Norrbotten finns en liten SKV-ovdelning,
mycket oktiv - och uppfinningsrik. För ott skoffo peng-
or till sitt fredsorbete beslutode mon för ett år sedon
ott så hovre - eller vor det korn? - pö en åkerlopp,
Av den skörd som börgodes bond mon sedon julkör-
vor som söldes med fin förtjönst omkring Lussetid.

| år hor mon besött en önnu större "fredsåker" och
nu möste ovdelningen i Arjeplog rycko in och hjölpo
till med försöljningen ov fördigo julkörvor och det sker
vid ett sörskilt stånd under julskyltningssöndogen.

Hör en bild från skördeorbetet. Det ör völ inte över-
ollt SKV-ovdelningorno kon hållo sig med en qlldeles
egen "fredsåker", men uppfinningsrikedomen ör sökert
stor också på ondro håll. Skriv görno och berötto.

Utsökto presentortiklor till lögo priser

Voror från Sovjet, Kino, Jopon m. fl, lönder

HANDARBETEN - FOTOUTRUSTNING - KIKARE - RYSKA UR

PRESENTAFFl\REN
KUNGSGATAN 84 Tel. 54749a
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den skygga
Forts. från sid. 17

henne, men slutligen talar hon med bro-
dern om det. I lagården när det är
skumt och de är ensamma frågar hon
honom en kväll:

- Vad är det folk säger om mig? Det
måste vara något. Vet du det så taia om
det för mig!

Brodern svarar undvikande att det
visst är något strunt, ingenting att bry
sig om.

Doris tar honom hårt i arm.en och han
Iör:nimmer hennes förtvivlade vädjan.

- Säg det! Jag måste få veta det!

- Jå, men det är så dumt. De säger
att du har svans. En svans som en räv-
hona.

Doris står förstummad. Upprepar in-
om sig: Svans. Rävhona. St'ans.

Skammen kommer över henne, out-
härdlig. Svans som en rävhona! Det är
värre än hon kunnat tänka sig. Så mot-
bjudande, förnedrande!

Är det Janne som hittat På det? O,
hur har han kunnat!

Och det är därför de alla stirrar På
henne. De tror på det, tror på det alle-
sammans! De säger om henne att hon
har svans! Doris har svans.

\Ju vågar hon sig inte ut mera, kan
r\ inte förmå sig att gå ens över gårds-
planen i dagsljus.

Hon känner sig iagad och inringad.
Känner sig -u'erkligen som en rävhona
flyende undan människorna som undan
ctt tjutande hundkoppel. En rävhona
flyende för livet med sin långa röda
svans efter sig som en flamma. Flyende
in i grytet, instängd där, med hundylet
stigande utan{ör.

Och som en ständig refräng hör hon
inom sig bygdens kör av röster: - Doris
har svans ! Doris har svans !

Det hjälper inte att hon protesterar
inför sig själv: Nej, det är lögn! Doris
har ingen svans! Ingen svans! Ingen
strans !

Hon kan inte låta bli att gång på gång
känna efter med handen, försäkra sig
om att det är lögn, att hon inte har
minsta tillstymmelse till svans. Ingen-
ting annat än den vanliga, fördömda
bakdelen.

Hon strider tned dessa röster som
aldrig läm.nar henne i fred: Doris har-
svansl Doris har svans! Men hon kom-
mer inte ifrån dem, kan inte övervitlna
dem, inte få dem att tystna. De håller
hennes skam vid liv och hetsar henne
till en allt häftigare förtvivlan.

Det komm"er en kväil då hon brYter
samman, inte mer vet vad hon gör.

Det har väl också med den heta sen-
solrrmaren att göra, med den rödgula
fullm.ånen och hennes trettio år och
hennes blod.

Hon hastar av sig kläderna i kamma-
lcn, för att svalka sig och kanske för
att gå i säng. N{en hon måste ft'am till
spegeln och se sig själv som hon är
skapt, återigen förvissa sig om att hon
inte har någon svans.

Då ser hon den: svarlsen! Den finns
där: en röd, yvig svans som sträcker sig
neråt låret!

Hon stirrar in i spegeln, neråt sig
själv: svansen röd som blod!

Hon ryggar tillbaka, in mot väggen.
Men kommer inte ifrån sig själv, intc
ifrån sin röda svans.

llon rusar ut. nakcn som hon är. Ut
på vägen, rakt genom byn. FIYr som en
jagad rävhona, med blodstrimman

mörk neråt låret. Och hon roPar med
gäll, oigenkännlig röst:

- Doris har svans! Doris har svans!
Ett genomträngande, klagande skli,

som av djur och människa På en gång.
Det når ut över byn, in genom de öPPna
fönstren, in till människor som nyss
lagt sig och ännu inte somnat. De rusar
upp och tittar ut, undrande vad det kan
vara.

Och där springer en kvinna naken i
m.ånskenet, vit som trolltyg, ställvis
skym.d av skuggflikar från träden.

De känner igen henne: nej, men det
iir ju Doris! Och det rycker till inom
dem, med en hajande känsla av skuld.
Ingen skrattar, ingen ser något komiskt
i dcn nakna kvinnan som springcr ge-
nom byn i månskenet. I stället är det
hemsl<t, rysansvärt. Som en ropande
dom, ett varsel om olycka och död.

Gång på gång hör de det omänskliga
sl<riket där orden knappt nog kan ur-
skiljas: - Doris har svans! Doris har
svans I

Ingen hinner ut, ingen kan ingriPa.
Doris springer fram till en gård där det
står en stege vid ladubyggnaden. Det är
som om hon visste det och hade plane-
rat det: hon rusar rakt fram till stegen
och börjar klättra uppför den, utan ett
ögonblicks tvekan, snabbt, som om hon
bara fortsatte att springa uppät.

Hon når upp till takåsen. Hon reser
sig upp. naken och vit som en märkvär-
dig fågel mot månskensrymden, en väl-
dig svan. Står där raklång på takkrö-
net och börjar sen gå fram mot ena ga-
veln, utan att vackla. Ännu en gång
hörs hennes rop, mera utdraget och kla-
gandc än förut:

- Doris har svans ! Doris har svans !

Doris har s-v-a-n-s!
Och så tar hon språnget ut i lu{ten.

stör'tar ner på den stensatta gårdcn.
Där finner de henne med l<rossad

skalle, utsträckt, med blodet rinnande
ut i mörka flikar mot den vita kroppen.

Och alia kan se att hon inte har nå-
gon s\rans.

Klönningor - rockor
Speciolitet STORRE storlekor

*
Stor sortering

BLUSAR JUMPER KOFTOR

AIII i HANDARBETEN - GARNER

RINGVAGEN 87 (Mitt för E-hollenf
Tel. 4t 38 45

RING

22 99 40
vid behov ov

KOL - KOKS

ANTRACIT . BRIKETTER

ELDNINGSOLJA

KOLTMPORT AIB'
Kungsgoton 4 o

Doris

BAGARMOSSEN

ALIT I BRANSCHEN
(kvö Ilsöppet)

Evos Fruktshop
TAGAPLAN 6 - BAGARMOSSEN

Telefon 49 58 87

BYXOR
crv god kvcrlit6t

från 28:50 till 66:-

Blommor
ollo binderier utföres omsorgsfullt

Telefon 39 1l 00

CAROLEN E. Köllström
FOGDEVAGEN 116 (höshuset)

D E51'R

Solurtg Jonell
Kolböcksgrönd 36 (lng. från porksidon)

Tel. 48 21 31

Völkommen
SONJA BRINKENFELDT

Diol. domfrisörsko

BESOK

ELB A MOBLER
Rusthållorvögen 27, Bogormossen

Aven omstoppning och omklödsel

utf öres"

OHMANS SKRADDERI
Lillåvögen 77, Bogormossen

Telefon 39 29 31

KOP KLAPPEN HOS

O. L:s
Monufoktur

EMÅGATAN 29 BAGARMOSSEN
Tel, 48 03 47
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Vi kuinnor 1964
1963 lider mot sitt slut. 1964 står i trappan. Sonr, alltid inf ör ett å.rsskifte 'uill,
man giirna blicka b&de bakdt och framåt i tiden. Det å.r som gått har trot:;
allt bjudit på. en hel del hiindelser, som gör att ui med större tillf örsikt kan"
se framtiden an.

Det ui friimst tiinlter pd ti.r f örstds p r o
den 25 juli oclt som ui hoppas skall f öljas
mot a-uspiinning och fred i hela uiirlden.

Vi tiinlcer ocksa giirna på. den dag då. Valentina Teresjkoua startade sin
historiska f iird i rymden. Det uar den 16 ju.ni och, de Jörhoppningar ui kngter
till Valjas rEmdfiird iit' att den skall hjiilpa oss koinnor - i uilket land ui
iin bor - att ge rtå.dastöten dt aLIa efterbliuna uppfattningar och konstlade
gritnsdragningar tnellan "manligt" och "kuinnligt" i arbetsliu, familj oclt
santhiille.

"Vi lt'--innor" ailL som ltittills sölco spegla det som hiinder i tiden, kommen-
tera det utifr&n den grundsyn Suenska Kuinnors Viinsterförbund represen-
terar och söka ge intpulser till ökade insatser i fredskampen och i striiuan-
dena för större jiimlikhet mellan könen. TilI alla trogna medarbetare, sonl
siiljer "Vi ktuinnor" och som just nu iir sgsselsatta med att tiirua nAa pre-
nutneranter. uill ui sdga ett uarmt TACK! Vad oore uå.r tidning utan er
sj iiluuppoff rande insats? !

Vi tackar för det år son't gdtt och. hoppas att oi med förenade anstriing-
ningar skall göra SI(V;s jubileumsår till ett rilctigt framgångens år oclcså
för udr tidning.

Vi tillönslcar aIIa 'uå.ra liisare en GOD JUL och allt gott Jör
Redal<,tione n octt. e tn e ditione ri.

u s t o p p s a u t aI e t, som ingici:s
&u rLAa steg på, den inslagna uiigen.

Allt i MOBLER hos

ÅnrBERcs MUBTER
Bryggorgoton 7 Tel. 23 04 75 (vöxel)

Möbler i 5 våningor
Mottor - Möbeltyger

Armcturer Gordiner 5öngklöder
Kredit ordnos

TV-Rodio-Tronsistor
- olltid ett fynd hos

Blekingegoton 6 40 96 11

Kronsor, Buketter, Blomsterdekorotioner
vid fester och möten

Ring 46 43 08
Stockholm

Blomsterhörnon Axel Söderberg

Kuinnor i gruujobb
Forts. f rån sid. 13

platser finns det en hel del arbetsupp-
gifter som kan klaras av kvinnor.

- Nu är ju Kirunagruvan en av de
mest mekaniserade i landet och detta
betyder i sin tur att vi kanske även un-
der jord skulle ha en hel del arbets-
uppgifter som i och för sig kunde lila-
ras av kvinnor. Nu lägger emellertid
arbetarskyddslagen vissa hinder i vä-
gen. Tidigare fanns ju totalförbud, men
lagstiftningen blev uppmjukad i år och
nu har vi fått dispens för ytterligare
några sysselsättningar. Vi har bl. a. en
kvinnlig chaufför som numera får köra
även under jord.

Rik provkorto på "nyo" yrken

- För närvarande är inte avsikten att
placera kvinnor i direkt gruvarbete,
fcrtsätter bioteknolog Olson, men jag
viII gc några exempel på arbeten som
vore tänkbart lämpliga för kvinnor,
förutsatt att de finge viss utbildning.
Inorn gruvavdelningen: trucliförare.
ti'aktorförare, spelstyrare, maskinpassa-
re, borrslipare. vägare, gruvmätnings-
hantlangare. Inom maskinavdelningen:
bänkarLretare, maskinarbetare, svetsare,
avsynare, svagströmselektriker, ställ-
verksvakter. Inom byggnadsavdelning-
en: maskinförare, lampskötare, utsätta-
re. Dessutom en hel del arbeten inom
intendenturen, laboratoriet och ekono-
miarrdelningen.

Kvinnor sko ho sommo möjlighet
till orbete som mön

Lämpligheten av att ha kvinnor i
gruvarbete diskuteras på sina håll myc-
ket livligt och att det finns ett starkt
psykologiskt motstånd från männens
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sida kom ganska klart till uttryck i de
intervjuer som gjordes av TV-aktuellt
häroml<vällen. Men hur scr man nu på
den här frågan från för'etagsledningens
sida? Vi frågar f örttaltnnigschelen
disponent Göransson.

- Vi ser det i första hand som on
fråga rörande hela samhällsutveclding-
en och den går åt det hållet att kvin-
l-rorna skall ha samma möjlighet till ar-
bete som männen. Man har ju i många
år strävat för att söka få s. k. kvinno-
industrier här uppe i norr, men det är
inte så lätt. Vi har i stället resonerat
som så, att det mest realistiska och 'u'et-

tiga vore väl att vår industri toge hancl
orn både män och kvinnor och den slut-
satsen har vi kunnat dra mot bakgrun-
den av att gruvarbetet blivit mycket
la-ttare. Många arbeten har mekanise-
rats och en stor del av dem är mera
att betrakta som maskinpassning. Dess-
utom går gruvarbetet längre i förädling
än förr och det gör att det blir mera
rnaskinarbeten som kvinnor kan sköta
ined minst lika stor sähcrhet och ambi-
tion som männen, säger disponent Gö-
ransson.

Nyo gruvon i Svoppovooro - 25 olo

kvinnlig orbetskroft

- I vilken omfattning räknar ni med
att kvinnor kan få anställning i Kiiru-
navaara?

- Det är svårt att säga, därför att det
går gansha sakta att ändra på de nu-
varande förhållandena i gruvan och
kanske är det först i samband med av-
gång som anstäilning a.r,' kvinnor kar-r

ske. Men i Svappavaara, r'år nya gru-
va, som blir nummer tre i storleksorcl-
ning i Sverige. där räknar rri med att
25 procent av arbetskraften skall varra
kvinnor och vi har bl. a. byggt våra

omklädningslokaler efter den propor-
tionen, upplyser disponent Göransson.

Avtolet skiljer inte på kvinnor
och mön

- Enligt ett uttalande i dagspressen
har disponent Göransson r'ärderat deu
dispens, som getts av Arbetsmarknacls-
st;rrelsen och som ger företaget möjlig-
het att anställa flera kvinnor i vissa
arbeten under jord, som mycket bety-
delsefull för kvinnornas likaberätti-
gande på arbetsmarknadetl. Kan det
tolkas på det sättet att ni också har för'
avsilit att införa lika lön i de hät- at'-

betena?

- Lika lönen är genomförd för tr'å
eller tre år scdan, svarar disponent Gö-
ransson. Vi har i vårt avtal inget bc-
grepp som heter "kvinnliga löner". I
viirt avtai sl<rljer vi över huvud taget
infe pir kvinnol och tnän.

- Dii lian rnan al1tså se ganska hopp-
fullt på den sidan av saken, här kon-r-

mer inte företagsledningen att konstra,
utan när kvinnor tas in på de här nya
arbetsområdena, så får de också lika
1ön?

- Vi har ingen chans att komma
ifrån det och shulIe heller inte ha lust
att försöka. Nu är det klart vart ut-
vecklingen går och det gäller att följ:r
med i samhällsutvecklingen och det för'-
söker vi göra, avslutar disponent Gö-
ransson.

Här lämnar vi Kiirunavaara gru\ra -
framtida arbetsplats för många Kiruna-
kvinnor. Alla som önskar ett arbete kan
givetvis inte få det här. För att råda bot
på den dolda arbetslöshetens problen i
Kiruna och Norrbotten som helhet be-
hövs det krafttag från samhä11ets sida.

Birgit Jansson



KASERIET:

de gomla godo tingen
trtt hcm som inte har en gam-

mal stol från larmors kök eller en
enda, låt vara, obrukbar fotogen-
lampa med dammiga mässings-
hrusiduller på betraktas numera
som lite billigt och som ett tecken
på ägarens dåliga sinnc för l<onst-
när'liga våirden och l<ulturhistorisk
tradition. Därför har jag nu för'-
gäves söht uppbringa ctt bord,
som l'isserligen intc sl<ulle Iyila
någon funl<tion och som dess-
utom är avshyvärt fu1t, en Iöt'-
vridcn skräckbild av ett bord, ett
erempel på selielskiltets besyn-
nerJ.iga hcminredningstänl<andc'.
Mcn det skulle liksom verl<a
GAMMALT och ÄRVT, och eI-
Iel<tcn av stilbrytningen meilan
TV:n i teak och det där bordet
blev säkert pikant och borde åter-
uppr'ätta vår't anseende i vida
l<r'etsar'.

Dessutom vill jag ha en gardin-
;tång av MÄSSING i l<öket, en
sådan där med ringar som man
måste SY i gardinen efter varje
tvätt. Dessa stänger är sä roman-
tiskt småputtriga och sagolikt
opraktiska. Men det skall inte
vara pral<tiskt i år inte.

Jag förbannar den dag då jag
köpte en slttriktig arbetsstol med
rottingflätad rygg och sits. Om
den åtminstone 'u.ore i ljus ek ei-
ler alm men den är av teak! Jag
borde i stället ha låtit b1i att elda
upp den gamla knarriga korgsto-
Ien, där vi lappat ihop sitsen med
snören. Helh'e en korgstol med
nedsliten sits än en dansk arbets-
stol med desisn.

En ömbetsmon kom hem olldeles uttröttod.
Hons fru frågode:

- Hor du hoft tråkigheter på kontoret?

- Jog hor hoft en förskröcklig dog. Kon

du förestöllo dig, min dotomoskin hode gått
sönder och jog hor fått onvöndo helo dogen
till ott tö n ko s iö lv !

Jag har sedan en lång tid svär-
mat för en viss sorts klädhängare
i metall, sådana som man kunde
finna i gamla kristidslokaler. Men
nu har jag gripits av hänrycl<nin.q
över de där rockhängarna som
står på golvet och grenar ut sig
upptill som ett träd. Så snart jag
får r'åd skall jag skruva ner vår
hatthylla och införskaffa en så-
dan där brunbetsad pjäs, så blir
det ännu en sak som barnen kan
riva omhuil. vilket de säkert upp-
s1<attar'.

Vår sängkammare är botten.
Den verkar hopplöst modern och
kylig. En gardin med bollfrans
och några klumpiga silverijussta-
har har hjåilpt upp det hela n:i-
got, men en av våra bekanta har
har skaffat sig en himmelssiing,
vilket onel<ligen är mera raffine-
rat än våra D-märkta standard-
bottn:rr. Nu drömmer vi om en
impcrialsäng, cn sådan där även-
tyrlig möbel som skall dras ut
varje kr.äll och på morgonen
skjuts ihop och pryds med hand-
virkat överkast, som jag nog lian
få tag i på EPA.

Med lite plysch, rysch och pysch
kan man laktiskt med små medel
åstadkomma en hel del åt den mo-
derna tristessen. Det gäller bara
att ha tillräcklig uppfinningsrike-
dom. Man kan också leta i sina
gömmor, i den mån sådanet exi-
stcrar i moderna lägenheter och
rota fram de utdömda lysnings-
prescnter med blommor och bla-
der som en gång kördes ncr i nä-
son låda.

Jag h:rl satt lt'ansat' på l<öl<s-

la.mparn och antimal<asser på få-
töljcrna. Och såi har vi möblcrat
om och ställt den gamla sängl<am-
malbyrån med mässingsbeslag i
r,'ardagsrummct, där det har bli-
vit cn smula trångt sedan ociisti
pinnstolarna från höl<et fått en

viirdig placcling lramme vid
fönstrct. Pinnstolar och pigbyråer
skall det vara i år. Vi skulle ock-
sa gär'na vilja ha en gungstol, en

sådan där s'u'art med medar som
är långa som en mardröm. Såda-
na görs på iöpande band nu oci-t

man han ju alltid låta barncn leka
ett tag med den i början så den
Iår lite rispor och rcpor. Sedan
sägcr vi att vi köpt den på auk-
tion eller hos Små Smulor för en

tia. Dct verkar kulturambitiöst.
Nu shall också köl<en ha sten-

golv och arbetsbänkar i marmor.
Och nu när vi äntliger-r fått skåp

sha1l höi<sredskapen hänga på

väggcn och grytlocken placeras pri

den spiskupa, som är rasande mo-
dcln och hcmmysig.

Vi skall ha bordssl<ivor som är
obehandlade och som skall skuras.

Vi skall ha breda golvtiljor', ntr

när de llesta har korkmattor och
parkett.

Pojkarna vill ha älghuvuden
ovanlör sängen och alla flickor
vill ha cn vit pigtittare i jul-
l<lapp.

Men kan någon säga varifr'ån
man skall få en palm?

Kraka

- Vet du, jog tycker
hon ör lite f ör opig,
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