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t'egelbundet såväI nybörjar- som piibyggnadskul'ser. Gemensamt för sarnt-

liga kurser är att utbildningen åir l<ostnadsfri. Glundbidrag på högst 410 kro-

nor i månaden utgår, Iiksom resevissa andra bidrag.

och

*

Nummer

DE SEDAN 1961 ORGANISERADE REKREATIONSRESORNA för mentalsjuha svenskar till Adriatiska kusten i italicn har enligt expertisen utfallit till
stör'sta belåtenhet för sår'äl patienter

TYRINGE I SKÄNE blev Iödelseort
{ör den nya -tredssamm:rnslutningen Intcrnationella honlederationen för' frecl
och avrustning. I(ampanjen mot atomvapen stod för värdskapet Iör de veckolänga förhandling,arna. som ledde till
den nya organisationens bildandc, vars
mäl är' att fr'ämja samarbetct n-rellan
alla nertionella och internationella institutioner', som oavhängigt av sin:r l'cSCringar :u'betar lör vär'ldsfrcd. TiIl plesident I'ör' federationens högsta r':id valdes Kenneth Lee. Storbritarnnicn. Dc

srrensker lredsarbetarnas representant i
rådet är Bertil Svahnström. Konfeder':rtionen sef som cn a\r sina uppgilter att
koot'dinera Våirldslrcdsrådets och anclrer

intclnationellar

1

r'cd solgan i szrtioners

'"'et'hsamhet. onrtalade. Beltil S'u':rhnstrijm bl. a. i den inten'ju som Malmijs

TV-r'cdahtion p:ipassligt :rrr':rngeradc.
mcd hononl i samband mcd Tylingckonlercnsen.

-"'c Kristcnsson h:rr' fåitt

ctt blerr mccl
ctt pocm Ir':rn en 1'r'ansl< I'ijlfattitrirtna.
som iinsl<:rl irtt vrirlciens alla miicllal
slittll för'enu sig i kan-rp l'rjl llercl och Ilihct pri jolclern. Ifon åir' l'ylabalnsnråuttlnil
och hctcr NI:rl:iquin Lccoutlc I'r'iin V:rlenciennes i Norc'l fr':rnl<r'il<c. Dihtcn sont
hon sl<icl<arr runt till borgmristarlc i oiilizr ltinder hcter' "Onr r'ät'lclcns ail;r
mödt'air' . . ." Borgnriist:rrc Kliste-.nsson l:ir
clftit lil<nitnde brcv lrain l'r'edsvrinncl ocl-l
clct :il allticl Iil<a roligt. svaligl-retcn tir
cntellet'ticl att 1'öt'nredl:r brcr.slili'u'alcns
intcntioncl till :rllmiinheten. 1'r'an-rhiillcl

*

ATT KVINNOPTNA utgör' cn l<r'al'tig
iu'bclsl<r'a1'tsleselr' 1r'an'rgiil ar' 1960 als

statistik, som åil clcn scnast tillgängliga
pri clctta omrricle. Dairav I'r'irntgtir' :ttt av
tio gilta l<r'innor ntccl baln ntellan 7 och
16 lir r.r'licsarbeti-ir' 2 och cn hillv och ar,.
1io gil'ta kvinnor nrccl b:rrn ör'cr' 1[i rrl
yrkesat'bet:rr 1r'c och cn halr'. Dc-t lirtcl
inte myckct, men rinclii iil de gilta ls,innol'na laktisi<t i ma.joritet bland dc yrircsarbctande l<r.,innol'na. Men nåil l<viirnor'övcr 40 söl<er sie tillbal<a till:rr'bctsmall<naden ut:rn nrigon cgcntlig u1-

bildning b:rkom sig, f inner cle snarrt att
det iir sviirt att f inna clt r",iilar'lcinat sa-

clant, trots clen rika albctstillgangcn.
Stochholms arbctslcilmeciling. 1il<sonr
:rlbetsför'mccllingzrt' ute i lanclct, har tagit lasta pa ciet lörheillandet och clbiuder clc å1\' 1'ör'r'rirvsarbete intrcsser':rcic
kvinnorner ertt shaff:r sig utbildning tiil

bl. a. hemsamariter, vahbiträden på sjukhus, cxpediter inom livsmcclels- ocl-r

{:ilghande.ln. Frjr hontorsarbctc
2

*

EN AV VARA MER DAMIGA TID-

NINGAR i den kolorerade tidningsflo-

star'1us

-

16:e örg.
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gär. Förstjl<a duger'!

Suenska Kuinnors
Vtinsterförbund

ran "Elcgant" r'ådel trår'a jäktade ylkesl<r,innor att ta rrara på alla stunder för
:rtt hrilla skönheten och spänsten vid
mal<t utan att inkräkta på nägon a\r
dygnets dyrbala timmar'. Vid skliv- el-

ler köl<sbordet ser ingen hur man

*

STOCKHOLMS BORGIV{ÄSTARE Yng-

han.

l<oppling?

1964

Redoktön BIRGIT JANSSON

som vår'dare. Bl. a. Stockholms stad an-

ser dem vara så värdelulla att de förtjänar regelbundet ekonomiskt stöd.
Flcra landsting är' av samma ntc'tin3.
Det läkarteam vid Beckomberga mentalsjukhus som ägnat sig åt dcssa resor
hnr i tidskriften "Psykisk hä1sa" lagt
fram några resultat av dc hittills gjor'da försöl<en, varvid de kommer till slutsårtscn, att rcsorna som rekreation och
semester haf t allra största r'ärde och
sitt Iulla berättigande. Läkarna anser'
att resolna är ett ytterligare steg mol
ctt {ullt erkännande av dc sjui<:rs
måinniskor'ärde och att de sjuka bör i:r
möjlighet till rekreation mcd sol och
bad under s:i turistliknanclc folmer som
möjligt. En h'aga som vtil mringa strillel
sig - {inns dct också andra gruppel av
sjul<zr mrinniskor som på samma säti
skulle 1å möjligheter till välbehövlig ar'-

1-

Ansvorig utgivore:

rör'

sig: alltså svänger man benen flam och
tillbaka, "slänger" vaderna -ilamåt lriin
linäna. När telefonen ringer drar m:rn
ctt djupt andctag, lyfter luren med en
knycl< av handleden. Går lika bra rned

tillbaka mcdan man
hlillcr halsen så r'ak som möjligt. NIan
st:rr mcd fötterna rakt lram och niigot
iitskilda, hål1er in magen och I'rjrscjkei'
rotera med knäna utåt-inåt så långt dct
htrr"'udet 1r'am och

*

GÄVLE SKALL BLI LANDETS FÖIiSTA STAD, som i likhet mcd en r':'.r'l
liontine ntal:r stäcler lcvererar mjöllicn
pa morgnarnat vid dörrcn, precis sont
liclningen. Innarn man sättcl i gång i
stot' skala skall distributionen sl<c i centr':rla sterdc'n pli pro\.

*

ON{ EN PtrT]SON SOM KONSUMERAII

c'tt p:tl<ct cigat'r'etter oltt 20 st. pcr ci:rg
slutar lcjl<it, shulle han pii tio ntlin:rclci'
tjrina ihop till en mopccl, efter' 6-9 iri'
till cn bil och undcr cn he1 livsticl spar'ål 60.(XX)-70.000 l<r'onor-.

Dct och ntvc-

l<ct zrnnert fiir sliolbalneu i Håilsinglancl

iiila sig p:i cn utståillning ''Farlig
cirl<ulclar- i l:rndskapet.

sor-r'r

rol<"

*

OMSLAGSBILDEN : Svenskföddo förfottorinnon Edito Morris, könd och uppskottod
över helo vörlden för sino beröttelser frön

efterkrigstidens Hiroshimo. Lös hennes gri-

ponde skildring ov Hiroshimo-mönniskon

sid.

'10-1

1

.

uppstod år 1931 och har utvecklats ur
föreningen Frisinnade kvinnor, som bi1dades 1914. Det bygger på samarbete

mellan olika åsiktsriktningar och har

därvid alltid hävdat sin tro på kvinnornas särskilda uppgift för fredens sak
och sin övertygelse att samhällets måste
omdanas tiIl att motsvara även de

kvinnliga medborgarnas behov.

SKV är sedan maj 1946 svensk sektion 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 förverkliga kuinnornas rtittigheter: rått att
rösta och att väljas, rätt tiII arbete, till
lika lön för lika arbete och till befordran; rätt till undervisning och yrkesutbildning och till social trygghet för moder och barn.
KDV och dess nationella organisationer kämpar för att tillförsäkra allabarn
ett lyckligt liu i trygghet; undervisning
och goda bostäder, hälsovård, sund litteratur, goda fritidssysselsättningar.
KDV vili samla all världens kvinnor
oberoende av hemort, ras och livsåskådning till försvar av freden.

lördubbla
barnbidrogen NU
Sei sor-n clct

Ökning
i kronor

cliskutelats dc senaste tv:i,

tre åt'en on-r stödet till barnfamiljet'na
barnavdrag'
- olr höida balnbidlag,
hade
ctc.
vårclnaclsbidrag
såirskilda
man verkligen våintat att årets statsvet'kspt'oposition (planen lör landcts Iinanscr) skullc innebär'a ett ordentligt
krafttag för att förbättra barnfamiljet'nas situation. Så tnycket mera sclm dc
rrcrklig:r bat'nl<ostnadelna länge funnits
redovisade i kalla siffror'

Dcn höjning av barnbidragen
150 kronot', som regeringen

mecl

nu föreslår,

svarar inte på långa vägar till de anspråh barnfamiljerna har rätt att stälia'

Flertalet andra grupper har under senare år lått en ganska hygglig stan-

darcllörbättring, men barnfamiljerna
utgör ett markant undantag.
Trots att barnbidragen höjts med i
runt tal 90 procent sedan de infördes,
har cle praktiskt taget stått stilla om
rnan ser till deras köpkraft. Folkpensioncrna har uncler samma tid nästan fördubblats i fråga om köpkraft. Detta
Iramgår' av en jämförande uträkning
som LO-ckonomen Per Holmberg redovisat (Mal och mcdel nr 12;63):

Balnbiclrag
Folkpension
(tör' ens.st

.)

Industriarb.s

Ökning

i realvär'de

90

'f

nor dönts till ett år's fängelsestraff {ör

a.tt de hade organiserat fericresor i TDR
och Förbunclsrepubliken {ör' behövandc
r'ästtyska barn.

Genom ett pet'sonligt brev, som flu
Kautz skrivit till cn ar'' vår'a SKV-mcdlemmar, fick vi höra att deras fängslande hade utlöst en sådan våldsam
opinionsstorm både i in- och utlandet
att man hade tvingats {rige dem e{tel

tio nT.ånader.
"Det har varit cn stråiandc och cnergisk solidaritet", skrev {ru Kautz till
slut och hon berättade att det kommit
m:rnga brerr också [r'ån Svelige.
Samticligt som vi lick ttr del av dcnna
stinrulet'ande nyhct nåddc oss ett brerr

Iran ''Komtlitten tör skyddet arv dc
rnänskliga rättigheterna" i Berlin. DeL
gäIlde ett nytt upprörande rättsfall' som
tyder på att Bonnregeringen fortsätter
sina Iörtöl jclscr l-not alitiva etntif ascister som at'bctal Iör' Ilcd och sam[ör'-

-l
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*90

(li,

semestertillrigg).

årslön
ll75 r,'11 *55 '1,,
Vi vilt självklart inte pluta ett enda
öre på folkpensionen - tvärtom ansel'
vi att clen bör: höias ytterligare. Det
finns alltför många åldringar i vårt
land som lever i faktisk misär. Därtill
bidral ofta långvarig sjukdom med stora kostnader för läkarvård och medici-

ncr, kostnader som inte täckes av bidragen {rån försäkringskassan.
Men när man nu vet att varje barn,
gcnomsnittligt räknat, kostar 6.000 till
7.000 klonor om året (då är endast en

minclre del av arbctet med barnens vår'd
och fostran i hemmet prissatt) så framstår ?00 kronor i barnbidrag som minst
sagt blygsamt.
Är det rimligt zrtt familjerna själva
sliall svara för de "investeringskostna-

der" på uppemot 150.000 kronor' som
Iinns nedlagda i varje un$ man ellei'
kvinna, som står redo att träda ut i arbetslivct? Den summan kommer man
nämligen upp til1, enligt Per Holmberg.
om man räknar utgifterna för mat, klä-

det lönar sig att Protestera
stånd mellan dc båda tyska
För ett par veckor sedan fick våt' t'cclaktion det glädiande beskedet att de
tr'å västtyska kvinnorna Elfriede Kautz
och Gertr:ud Schröter blivit {rigivna
strax löre jul. Som vi skrev i vårt decembernum.mer hade dessa båda kvin-

'1,,

vårdalcns,l-lostt'etrens trlbctsinsittser' prr
gr-undr,'al a\r 1:igsta liolleliiivavtttlsli-rll
(oräknat cjvclti11s-, obt'hvtinrlighcts- oci-l

(köPkraft

ir
(tit)
+240
*

dct', bostacl (b:rlnbidrttgsbclolrpct Iriinr'äknat) och l:iggcl till ctct viilclct ar'

statclt-til.

Dct meddelas att en framståcnde l<ulturarbetare. Johann Fladung, tillsammans med sin maka Klara Fladung och
sin nredarbcterska Grete Hoffm.ann står'
anklagacl för "statslientlig verksamhet".
I vcr-klighcten är Johann Fladung cn
iiingt utanför Förbundsrcpubliken känd
förlägga.re. Före 1933 hade han som ledamot av preussiska lantdagen ar-betat
aktivt i dess kulturutskott, där han bl. a.
ivrade Iör en demokratisk skolreform.
Han ägnade särskild uppmärksamhet åt
zrrbetarrörclsens kulturella utvcckling
och samarbetadc med Wolfgang Langholf och andra för' att göra Bert Brechts,
Friedrich Wolls och andra arbeten l<ända.

Mcn lr'ämst av allt sökte han för'ena
män och kvinnor av alla skikt mot den
hotande lascistnen. Han blev hälitad
1933 ocl'r omänskiigt rnisshandlad' Niit'
han till slut släpptes fri var han sii gott
sorn blincl, nästan 1ör'lanrad och hah''t
clöv till 1öijd arr tortyren. Han övellcv-

de dock, fast sin hälsa återvann han
aldrig.

trftcr kriget åten'ändc han fr'ån Englanci tili sitt hcr-nland där' han ätet'upp-

Dri dct finns en vis:; bcnagcnl-ict atl
aldrig vilj:r rtikna husnröclt'arnits at'bctc
i pengar', l<etn otran niimncla siffl'or ver'ka chochcranc.le p:i ctr cicl. NIt'n vi auser att de miistc t:is mecl för' :rtt total-

bilden a\r b:rrniio-slnaclcrn:t sliall bli
hlar.

Om barnbidlagcn skullcr stii i riinliil
proportion till barnliostnaclct'na bchör'de de n-rångdubblas. För' tiIl1'ti11et itnsluter vi oss lill cle liritv sonl ltit'ts lriinr
[r:ån fackligt I'rirl1, bl. a. at' Pct' Holt"nberg, och son g:ir ut Pii en snar för'

dttbbling au barnbtdragen.

Ticlnirrgc'n

Expressen hat' r.:rrit innc pir saulnla tattke, men viLl lealisct'it barnbic.llagsl-töjningen get-Iom ökacl OMS. Dt-'n utvägt-n

vilt inte vi t.ara mccl onl. Vi srigcr sot't'l
vi alltid sagt: Skar ner millltirLtudgeten!
En för'dubbling :rv balnbidragen och
en ökning av larniljebostaclsbidragcn,
vars otilh'äclilighct bely:sls i ticligrtt'c ai'tikel i viit' ticlning. sku11c inrlcbiit':,t ct'r
betydclsefullt stcg llii vaigcn l'rjt' att gc
såväl de stora barnfamiljei'na sorn de
unga familjerna större dclal<tighet i clct't
allmänna standaldlijrbiil tringcn.

Iliroit

Jnnssoit

tog sitt l<ullr-ilat'bclc och sitl itntif:tsclstislia r''elksamhct lilisntlr a.r"bctct iiit' ctt
dcmoklati slit Tysklancl.
Det är' :rlltsa dennc n.t.:tn, lliitts l-tlttk;t
och tncdat'bctet'ska sotlr :ttaltrts och nu
hotas a'', 1ängclscsfi'all'. "l(orllt"rlitten Iör'
skyddot erv dc n-r.ttnsliligit i"iittigl-rctol'nå1''
kr'åir,cr att

rii.ttegangen ontedelbarL stoppas: Jo-

hann Flad.uttg oclt hans ntedarbetare
omedelbart f örsdttes pd fri f ot: stttl
pu aLLt asil;tsförtrycl;; antnestt Ct
d,em sorn ftingslats diirför alt de iir
anhdngare 0,r1 en politik sottt. si/ilol
titl f red och samf örsland.
Ovanntintncla lionlmitte vticijtll' 1,ill deu

allmänna opinioncn i tilla läntlel att
sända protestsll'ivelsc tili:
1. Politischc Stt':rfkamnler cics l,atrclgcrichts Dt-isselclor'1', Nluhictistt'itssc
DiisseldorI

2. Landcsjr,Lstizuliiiistcl' \'oI-I NolcilhcinWestlalcn I)t' Stractet'.
Diisseldorf

3. Bunclcsjustizrl-rrtristct' Dt'

Bttchet'

Bonn'RheLn
Solidai'itetsbr^ev lian silnclas tiII:

Johann Fiadung Rhcinstrasse

32.

6100, Dorm stadt

s. A'

lcirobok

i hemkunskap

för bliuonde

iit L til

[i -korlar

StoIt bjrrclcl sonL.ll ihr-rsc1, i)lr hcnrtill TV-iia1'Let. Iln bolt;ralbctrrnclc
husmol iian bli liii'c1 ltir r-nincllc och
liitt liär-rnii ctt sticli i silt tjvclliiir-rsligu
samvetc. NIen dc pr'.i'dIiga ntullins 1.1art'ingcn laclal upp pii br'öcllalct inncbril
ingcn lör'ebliiclsc lör' blisterr-rclc nroclcr'lighet utern stiil clär sorn bci'is på cn
nycr'öl,r'acl rnanlig kunskap. r'unncn i
glacl batalj pii båista skolticl. Ilcrnliunbarlit

skap, inleclande ctappern.
Att hjälpii till i l-rusiritllsalbctc vi-rl r
min balnclom cn kvinnlig ril'gcl cn l')-iilnlig svaghet och cn sviilmoclerlig n:rsvishct. En viiluppIostlacl clotteL' r-isste siLr
plttts i kökct, cn son visstc sin - urliinIör. Sedan har smtiningon-r clcr-r ganrl:r
r;t'clningcn undclgrär'ts och ciygclcr och
lerstcl rumlat lite hullel onr bullcr nrcl-

lan könen. En tid val cict niistar-r Iili:r
populiirt att lotogralcla manliga idolel
vicl spisen som cle livinnliga. Iör' r'illi;t
röt'-i-gt'ytiln-poscn i allar ticlcl vrilil
obligutot'isii son-l pli"'atbilcl. Brira

f

ör'

nagot år' seclan liuncle nran gör'a lustiga

och smått scns:rtionclLr lepoltagc onr
n.rodiga pojliar i skoli<öii ocl'r tcxtilslöjcl
- jämIör' livinnliga jungn-riin och byggplzrhtikanter' - nren sir har ciå skoiai-r
åintligen insett att irer-i-rnrct och clcss
sliötsel åil en angeleigcnhct [ör a]la som
bcbor det och upptagit kunskapcn ciiir'om som ctt sl<olämnc lilia 1ör' alla. Och

cn sådan progrcssiv instä11ning hut't'ar'
man viiligt Iör'.
Det iil dock inte sälier'f ertt lcvct biir'
I'yt'faldigt. NIan kern lionrma :rr,' sig oir-r
tnan liilial tjuvtitta i cn clcl ar. lriroböclicrna i rimnct. En någolluncla clcmoklatislit uppfostlaci ungclom lian bli
tvingzrd att läsa in gamla för'clomal on-r
vitd som iir "nalurliea" roller' I'iil ln-innol och män i hcmmct. Vissa liirobolisföt'fattare t;'cks ha faltat sin uppgil't nte.l'åt som cn plikt att lionsclvera traclitioner' än som cn chans att träna sinnct
1ör' l<ermratskap och siimalbcte i samhällets grundolganisatior-r.
trn av dc tlcvligrire lär'oböcl<elna i
hcn-rliunskilp som jug sctt är' den sor-r-r
utgivits av Spalfr'äntj:rnclct. Den är' r;itt
omlattancle och antagligen l<lular inlc
aktiva tonår'ingal ntecl intlc-sset inställt
mcr pri plaktik tin tcoli en slirir.ning på
4

alla nio avsnittcr-r, från rätt albctsstiillning till statliga bostacisliin Iör cgnrr
hcnr. Och intc tlot' jetg någor-r oi-ir nlt
labbl:r l'ödoämnes- och lialoritabcllcl

lilia t,.'åilsäkt:rt som multiplikationscliton,
tncn det bclyclel n-rindrc. Det åir cn 1äloboli att söl<a kunskap i, inte :rtt lära
utantill, och den kan tjänstgöra som
låitlhantcrligt uppslagsvcrk och stimuIclandc nöjcsliisning frant till dess rnan
bilciar cget hern.
Ett avsnitt om liökct sonr at'betspiats
innchirller saclana konkreta iiunskaper
()m funlition och sl<ötsel, som valjtt
nralr-lnra egenlligetr bordc läsa in för' att
sjiilv kunna gc sin:r meclarbetalc saklig
t-tpp11'sning istiillct för' iingsliga 'u'ar'ningal och tjat on att inte ''clra ti1l.".
På sålmmåt sätt Iör'n-rcdlas i iiapitlcn
"Vad du behör'cr' äta" och "Köpa och
laga mat" när'ingslåira och kvalitetsrtrcclvctande pri clt låittlattbart l<onkret sritt.
Undcr lubt'ilien kliidr.år'cl, tviitt ocl-r
h;'gien lyms ett koncentrat av lakta on-r
m:rl,elial och cless skötsel, där Iår nran
sulilig m<.rtiveling för' åslundad ordentlighct, mcn slippcr moralislia bannor
öt'cl dcn knapplösc och obot'slade. Tolcruns och Iörståeise prtiglar ocliså ar.:;nittet om familjen och samlcr,nadcn i
hemmet. Bcgreppet trivsel ånaly5gr;15
pri clt l'ör' ungclontar välgörandc. fr"åsi't'iil siitt och stäiler regler tiil I'ör'slag

oci-r cliskussir.rn iståillct f ör'

att slir fast

cicm mccl pcl<pinnc.. Fan-riljcns elionontj
bcnas upp och gocla lacl ges i buclgel-

plunei'ing, ift'riga om avbetainir-rgsitiip

och ber'älinanclc rir,' hcr-nrnaboenclc ungclomnls andcl av gcmonsaltlnlir liclstnu-

clcr och t'imlig bcfalning al'

1ör-rcn

till

hcmnrct.

Nalurligtvis får' ntun litc spalpl'opclgancia på köpct, mcn ocliså clcn sakligl
uncicrbyggd n-rcd hiinvisning lill petlgals
anviindning och r,':irde. Det Iina nrecl
Sparft'åimjandcts låilobol< åir just clenna
genomgiiende szrlilig-a ton, clcn rrilja att
strilla ploblcrn till diskussion sorn n'ritn
hoppas för' ömscsiclig 1ösning shuii smitta av sig i -sl<olr:nclct'r'isningcn och levlr
r.iciiilc i elcvelnas llar-r-rticla hcnl och
f ai'r-iiI

jcr'.

Sonens nrul'Iins viu' ir\. tvir slag, ci]
solt bakade "1'ör' hancl" cnligt reccpt ocir

cn berccld på kalipuh'cr'. Båcla rnclocler'na plulitisc.r'aclc i skolun och bcclörtrclii
urccl hänsyn
åtgång.

till kostnetd, sn-ruli och ticls-

''Nästa gång t,al jag nog bara pulvcr"'.
sonen och tillaclc kollegialt lcecnde;
"Jag hal jr.r ociisir litc br'åttot-n iblancl."
sår

Birgit" öhrn.

Hemkunskap 1'ör gi'unclskolan
j anclcts 1'ör'lag

Sparfi'än-r

Pris Kr'. 6:-

Dcl

riL' tot'itct's1tc1

pii liciilitr'liclctr.

-I.r;r

ung:r och båIda t'idclct'snt:in liiimpat'. P;t

siiöldarna bär' dc sin tilll-rcddn

datns

iär'gcr'. trn av clcr-n utgirf sont scgral'c

iitt liigga tliuntlcn fil' clcn
liittcr'. 13cliinirrg-clt, hcnnc)s gLlnsl,
lir han siilici' pii.
ocl-i hastar

sliör-rus

I sagans ljtis icl siii clclta slitgs u1-rllvaktning son'r idcalcf. Villicn haiL'lig ti11varci hacic intc kvinnor clå! Mc'tt niit'
riclclarcr-r lcstc i1r'ån sitl. hjtit'tas ciatn lot'
cn licl - sir siittc l-iatr cLt li-r,'sii.hctsbailtr:
pa hcnnc. Sli cict liiinslic I.ttttts cn oelt
illrnurl sonr inlc t)'clitc att "at'tigl-tctcrt"

val så rclcalisli

..

.

- ;:'i:'-'

hct rrLr gr)r'

intc

s;r. I{lrrt:;iic cllit'1or

ttlt

Lit

inlc hiir nagon ha1t.
IIur iil clet hetlma cla? 'Niir .qav irli
EL' 1r'u cn blc,mnra sistl'' Det finus tröge
irlila n'riin s<,rrtr intc i'crrgcl'at' 1',.)r' cn sirclan annonsupplttirlting. Och sii iinrts clt"L
cic son) Iirllcl Iör' rlen h.iiir'1cl<n i1,'an,.ict
bilcicn årv on ung. stiiig lttå.llt st-rnt triiclci'
in i tan'rb'.rlcn mccl t'n l<r'rippe 1ulpancr'.
Dc girl oci'r gör' satlntalcciers.
Pli tcirtct'n sl<u olt hct'r'c gii f(jt'si. itt i
c,r biinlir':icl (han girr clct inlc ttlllitl), 1i)r'
iit1, liiisr.rt-n f iii'bct'cc1it l;in tlitLt'ls cnlL'ii. Ir;'i
i:io iil clct r';rl irttc sir noiSit illr-'ci clct't t'cgchr. En u'icnale liysscr claurcr' ltit J-ittncl

i;rl tr.rrrlili onr. uli l tlct giiilcr' "altighct
n-iol kViIltr0t"'. I t':ittVi,cilns llilllln t-tlåstc
nriln ju t1'cl.^a. riit begrcttpet "gcutlenlan n()S, \'al L-ira pii sin tid, nen att
ricl nuinci'ir rir' lilt' Ii)r'1cgat. Vi rrill hr
"gcnllc',r'tllliir'1 clc:lisit, lrllfsir ctr tcnclcn:;
lrtt trt jiinrnri skili.na.-1ct-t t-ttellan tnanligl,
ocir ilu-irrnligt uplrlr';idaude i ttntgät-tgcslivcl ocir pir :it'bclsplatscr-r. Det skullc
bli nr1.ci;i:t roiigrrlc tla. Vi Jian :iu btit'ja
sir snirrtl mcrl tttt liilsölt:t sc \ritrAlldl'a
rlroli.l sonl ntlilltrisii.ttr och .il-itttlilial ttch
bi:iurirclla i'irt'attclr'tt cliit'eilc't'.

Vrrr'liir' ]irrl tlct slo':rttals sii hcjcilöst
rrl Grciur-'ho i\{irt'x. niil hatn ltppvaktar

artighet
mot kuinnor

;'; ;'---';:-;

ett beteende
pa ouskriurting ?
llr,rr nr1'cli.ct lutl

r

i livat' itv allt

clcf

cliir nu? Vi gar till cn lantiig clitusbauil

sir oi'tir luttr Ititt ctt liilltillc. illir'hcri'tll't;t
al clrri'ncl cn itllclelcs s;ilsl<ild t-nill, n.ii'

f

cn lördagsll'till. Bi'a musil(. m):clict Llllllrlom och lint r.:icler'. Gr':rbbarna går' I'un1.
ocl-r tittal pir 1'licltolun oci-i vtil.jcr ut cl-t

cn herlc tr'1'cl<cL' sinit liipp:ri' trlrtl, ht't-tcu bliinciniug iti'
ncs lingclsl-rctslrl
l'iirt.iusning och "r-ittl slia .iag ta nrcj till

iit sig

nrccl liarln !".

ti11 nlis1.'t rlatts.

iir nrl'r:liet svitl't irtt sc. liitt'tir.-'t
grir 1ill, t-tiit'l-titn ltjuricl tipp. IJrl blinlining biLlu och ctl nästittr on-riirltligt kast
De1,

rricll huvuclct at dansl:an:tn 1ill. Mer-r hut'
clct nu kan iicin-in-ra sig sir litr hlrn t-t-tcci
sig clcn han vill
Vi rir iångt I'riin liclclarticlcns hijvislilr
giljandc.
llur är' cict nu i d:rgcns jrilit. på gator',
1ra iion'r.clt', i ltc'm, pat ltio och tcittcr'? trcit'
att börja mccl bussliön. sir mastc clct r-;il
siigas. att l-rclt'itt'och cl:tntcr kail viit':l
irclt jeimspclta i I'L'åga om ''bullligirct''.

Vi är tliilta i liön cltcr ilt'bcicts slut.
och dcn polityi' son n-IAu f ick i hcl-tltnct,
hirl cn bcniigcnl-rct att nlatters niil' tlran

i cn fuilsatt buss.
på rnofgoilcil, niiL' r,i alicl uilp
i hisscn tili jr-ibbcf ? Är clct cxctnilclvis
cr] något äldi'e het'r'e i clarr:stillsl<apct,
sir tur Jran av sig hatlcn. Etr livat'lcvlr
av cn älch'c genet':ltions artighet. Ytlgt'c
sl<a marngl:rs

Mor-r

IIr-ri' rlångit "cl;-tt'ttct'nit föt's'r," liit' r'i
intc hora i umgängcslir,et! Tt'ot,s all.
n-tinga clarmcl har slutat upp nlerci atl
r,'ara 11c som behör'er alitas 1ör stiitar.
sli gonal r-i oss r'åil lite grarnd {iit' r':r'L'
il:ing vi blir föremål Iör herletrs at'tiilhct. Ay ganntal vålna.
Är nu intc ltjlutsättningiirna lcir at'rigirct nrot clitn-ier'lika rostiga i dessa
clagarl Jo, till en del iir cle dct. Kvinnol'
iir inga osjälvstäncliga v:irclser liingt'c,
sonr "likt c-'k.olrungar htinget' otn ntiinncns l-rals:rr"', och tyckcl det; är' nog ''itt,t
vala 1,ili ocl-t t'itt'it skcin". De hal ju hcli,
andler villl<or nu åin 1'ör:r'. De i<an stir pir
cgna llolt. gör'tr iian'i;il inom sitt 5'r'lic
och liirn t. o. nt. utart att rodna tiiulia
sig att l'i)r'sör'ja cn l.iliter man, soill ilv
,-rlilia anlcclnitrgar iutc Iiirtjiinat' pcngiil'.
I{nl r-n-r liviunolna fiitt uteret rtilt lili
r-rtbiiclnir-ig och mera obcrocnclc? Ja, clot

iir i varje lail så pass vanligt, atl man

tit'ir r iliir ocli l.j lrlligl ritti'lrtt, sotlr til sii
liiir'lcirslii'luii; or'li itir' hittts trppvitl<tning
1'tr"r irlivrrll 1'rinli. irt t ctL l-titlr'eatumttll
l n.ii-rt inrnrcl li.atr g,.r sig ir-r i l<.air'lciish:tnrlcil Or:h tlinl<" att hcitr inlc r-niirlicr'. att
hrrn rl l utc cl'tut'irr:tlncs pcugat'l Oj, r'ircl
iii'iunol rit' iiijlig:ii
En liilcicl hiir' hclt'itt'nii. clc cliir vill
val'a ohijr'1iger nrot ciatncr'. Skiillsordct
"lililling'' hal ingcn n-rotsvalighet i
maslirilinun-r, triikigt nog. Som l.ililtyggc
vitl bchor'.
I scli.clskiitcls Slocliholm gicli on nyirlivcn livinirlig g.vunastilidrlektör hen-r
cils:-lnl cn scn lt"'iiil. trn busc ct'bjöcl
hcnnc h.iiirta ocir haucl. IIon vtirjcle sig
I'i:rnciglipligcn oclt hon \ritr ung och
stlrll', sir tlirnttctr fijll i gatan. Komtnen
ctt st,;'che pii viig cl:irift'ån tiinl<te fliclian: "Jag lianslic tog i för hirlt'', rrände
lilibiLli:r. hjiilptcr upp honom och stacli
1il1 h,.ri-roi-n cn lit'cit-tit. Bttscn stocl lirrar',
1:tnli{r.i1l.

Dcn f iicliart hiiclc någol av ctt sitruc
ItjL' clern n]'a jrimlii<heten.

I{aritt

Ödeen.

Linus PaUIW hyllad
Unclel plol'essor Linus Paulings bcsöl<

i Sr.cligc gcnoml'ördes i Götobolg ett
stolt fredsmöte pår initi:rti\r av SKVclistriktct. Så lort nolslia nobelhon-rmitlcns bcslul blcv kungjort. tillslilev Götcbolgs SI{V-clistlil<t Pauling och inbjöcl honom att tala i Götcbolg. Unr-lcr
har-rcl inbjöds samtliga loliala flcclslör'cningal alt bli n-icclallungör'c-'r'.
SKV:s \'. orclföt'anclc Sfirro Sl;urtt,:a
bcliittar i ctt bi'er. orn clcn slola clascn
clcn 20 cleccn-rbcr' 1963:
- "AIlt
blev ly'cliat. SKV haCc ji-i t-rrt-tcclclb:u'l sl<t'ivit till PaulinSs och latl svatt'
t-n1'clict snitrt. Dc't allra finttstc rrat' clocli.
att som inbjuclarc stocl ollo Götcboi'g';
ft'cclsför'cningar'. I.K.F.F. l'ör'stiis, Kviiliili'na, Svcnslia Flccls- och Skiljedoms[ör'cningcn, Kampanjcn mot atoutt'apcn,
Vristsvcnsl<a FN-[ör'eningen, Ungclomcns
ircclsför'buncl, Götebolgs Flcdsring nt. 11.
Dctta s:u-r"ralbctc hacie bör'jat inlör' den
1 clccembcr', Irreclsliingalnårs clag. Dii ha-

IIcnr-rc,; ganska r')'mliga
tar-r

tili trär-rgscl fylId.

Klockan 19 samladcs clc unga pri Göcltil cle startade sitt facl<cltåg

taplert,scn

till

Jåilntolgct.

Er-r

del av oss gatlla

l'r'cclsalbctarc 1r'ain b:iclc I.K.F.F. och
Vrinstcll'ör'bundct vandlade allra [örst.
Pri trappan till Folkcts Hus tog Paulings
ci-r-rot. Nrir vi hulrat fåit'cligt kom en
gl'Lrpp h:rmnalbctarrc fram och l-ryllaclc
lnrrcI tal och blommot'. (Atnet'ikanska

läg i Göteborgs hamn haclc
liontahtat hanln:rlbelarner och berättttt
atl prolcssor Pauling är' hedclslcclttt-uot
sjörniin

scxr-r

ilv clct umcriliansl<:r hamnalbetare[örbunclef pri ostkustcn och clct vat' dct son-t
garv inipulsen till clenna spontarna l-ryllning.)
Ali:r vrrr vi jr-r ololigar att t-uöta cn till

Men Follicts IIus stöt'sttt
sal val hell lr,rllsutt. Man hör'de hut'bt'at
:illar lyssnzrclc. Inga hostningar ellet'

iriill'tcn

Lonr s:rl.

skrapningal av stolat'. Ingrid Wibet'g

sin för'cningsmril och arbcte.
Dclla samiirbcte loltsattc omcclclbult

hälsadc Pauling ."'älkommcn och Maja
Rolling tacliade honom och ft'u Pauling
myckcl bla. Flu Pauling höll efter malicns l:rgon-r långa löreclrag ctt kort tal
orn Worlen's Stlikc lor Peace. Dct r,'ar'

n-rcci P:ruling-mötcf

n-rycliet bt'a.''

dc Knr-r-rpunjcn t-t-tot Atomvapcn, clvs
ungclomarlna tagit initiativct. Den gänCcn gärv valje 1ör'ening upplysnit-tg onl

.

P:r 1ör'n-ridclagen clcn 20 ctcccrnbcl
bjöcl sladen påi lunch i Welncrslia viilan. trör'utom hcclcrsgristcrna Linus och
Ava }{elcn Pauling inbjöds tvii lcprcscntarntcr ft'ån varje h'cdsför'cning. Eiin
Johernsson och Kirstcn Persson ft'rin
SKV, Ing:r Bcsliorv och Ingrici Wibelg
lriin I.K.F.Ir. ocl"r stadslullmäktiges 1:e
\i. ordför'arncie direktör Tolburn var
r'ärd. Eltel lunchen var det mottagning
hemma hos Ingricl Wiberg. Dit var'även
pressen inbjuden och en hel del andra.

Intc utan stolthct l<undc mötcsalrangör'crna cl'tcr:it ta clcl av vad prolessol
Pauling sjiilv uttalert i norsk prcss on-i
bcsölict i Svcrigc och clär' han sadc att
vacl som glatt honom alira mest val'
mölet i Göteborg just clär'Iör' att så
rr-rånga fredsföreningar h;rcle alrangcrat

det gemensamt.

På det nya året samlades leplesentantcrna för de olika fredslöreningalna
på nytt för att bl. a. reda upp sina ekonomiska mellanhavanden. Vicl n-rötet

togs ingcn cntr'6a*'gil't, e ndast liollclit
sorn gav gott resultat och cle olilia Iöt'cningarna bchörrde endast si<juta till c'n
mindrc summa. Det mcst positiva vitt'

dock att alla ville ha ctt foltsatt setmalbctc och cn sär'sliilcl liomntitte valclcs
nrccl r'eplescntatrtct' Iör SKV, FN-I'öt'cningcn och Ungclomens Flcdsför'bund.
Och mern var' övcrens om :rtt santla leplescntantcr' 1'ör' aIIar fi'cclslörcningarnit

till mcningsutbytc åitminstonc t'u'ä ,gängcr om är'ct.

"Fredens Lucior"
samlade nCImn
Frcclagcn clcn 13 december, Luciaclagcn, liunde stocliholmarna se en Lucia

p:r Non'malmstorg. Den hrir Lucian
skiljclc sig emellertid niigol; 1rån ijvt'iilit
ljusdroltningar, som mecl stcat'in i hiit'et och halsbränna efter allt l<aftc, stt'ävadc h'am på gatorna i citl'. Lucia på
Norrmalmstorg var SKV:s alldeles cgen.

Blcdrricl henne lanns ctt plakat nted
tcxten "Vi h)'llarr Linus Pauling" och

lunt henne cir'liladc flet'a SKV-kvinnot'.
De var utrustacle med listot' som SKV:s
stolstockholmsdistrikt llitit tlycka och
på l'ilka man just den här dagen samladc namn {ör kraven om allmänt Iöt'bucl rnot l<är'nvapen och internationell
arrrlustning.

Undcr scx linrt-uatl hacle stockholmar'-

na r-nöjlighct att skliva sina namn

på

listorna. Lucian och hennes medhjälpale fick s\ral'a på nrånga fr'ågor och allmänheten var mycket tillmötcsgående
och intresserad.

Vid en temottagning, som anoldnades för' Linus Pauling och hans hustru
vid dcras stockholmsbesök, kunde så en
clelcgation,tr'ån storstockholmsdistt'iktet
övcrlämna clenna appell tili r-robcipL'istagaren. 1.122 namn lernns pa listolna.
SKV-livinnolner pass:tclc pLi tilliiillct att
1'ör' herns insatscr i albctct I'ril cn frcclligale r'är'lcl. Att detl:r
synbaler bevis för' kr.innornas uppslutning liring dc idcct' som Linus Pauling
själv varit en av dc fr'ämsta I'öt'cspräl<alna 1ör' uppskattadcs vat' inte att ta

lacka Pauling

miste

på.

- S:i n-rycl<ct albete ni

gjolt,

sacic

nobclpristagaren lcjrd.

- Dct iil ju ändå intct mot ct'äl cgnil
r'epIil<eladc artigt en ålv mccllcrnmalna i ctelegationen.
insa.t,scr',

Linus och Aua Helen Paulirtg uid göteborgsmötet tillsamntans med prof essor
Heduall uid Göteborgs U rtiuersitet.

biociderna och
o

FAGELDUDEN
Anrrändningclt av biocider - kelnisiia
r'äxtskyddstnedel - inom frärnst jordbruhet har ncdfört en stark reduccring
av många låigelarter i r'årt land. Labo-

rator Gunnar Otterlind har i ett

pålt'

a"rtiklar i Dagens Nyheter belyst dc allvariiga skaderretrliningar sorn l<unnat
l<onstatet'as pir den svenska fågelfaunan.

Ottcrlind tvckar intc att bcteckna dc
ncgativa sidorna av biocidproblcmct
som en parallell till neurosedynkatastrolen - dc är bara a'u' nllrclicL sLöt'rc
omfattning och varaktighet.
Vad är det då som försiggår? Jo,
svenskt jordbrul< och trädgårdsodling
fc)r'brukar årligen ungel'är 7.000 ton kcrnisl<a bekämpningsmedel. Det sker i

huvudsak genom betning av utsädc mcd
c.rrganiska kvicksilverföreningar men
även genom använclning av kloreradc'
liolväten och organiska fosforföreningar. Det handlar här om cn mängd olil<a
preparat, mer eller tlindre gil'tiga. Bctningen anses solrl cn god ''försäkring"
mot parasitsvampar och Statens Växtskyddsanstalt bedrriver propaganda 1'ör
att åstadkomnra stijrrc utbrednit-tg a\r

ett undcrsöht havscjlnsägg. Pilgrirnsi':rlken som rnan även trodde sig ha t'äddat.
syns gå san'rma väg. Vid Falsterbo fågelstation räknas den nu till raritetel'n:r
lr:ån att under bör:jan av 1940-talct h:r
varit en nästan daglig geist undcr hirgsträcket i augusti-november. Blå l<tit't'-

htjken, sont sedan gammalt hal't e'tt sii-

licrt tillhåIl vid Närlies sliittsjöar, s:rl<nades där helt som häckningsfågc'l 1ör
första gången

1963.

Tornfalken, som \rar

cn relativt vanlig art ör'er hela landct.
har gått mycket starkt tillbaka. Tah'il<ii
förgiftningsfall har trålt'1'at andra r-or'Iåglar, såsom sten{alk, duvhök, bivr'åli,
ormvråk och ftera av ugglorna, l'r'åiinst
kattugglan. I övrigt är det särsliilL l't'ij-

åitande f:iglar som drabbats: gr'åspat'r'.
pilfink, bofink, grcinl'ink, starc, kaja.
nötskrika, rapphöna, l'asttn och ringdu-

va. Även en del siml'åglar har dödai:;

genom liknande förgiftningat'.

?

Laborator- Otterlind svarar (DN 23 1163):

"Flera vanliga arter har reduccrats
till en ringa del av sin tidigare nume-

r'är. Några av r,'åra totalfreciade rovfåglar, som hade en liten men ganska konstant stam, står nu på gränsen till abso-

platser.

Bland de totalfredade arterna har tal-

lika lörgiltningsfall konstaterats hos dc
iå berguvar som finns kvar (före de senaste åren häckade cirka 300 par säkert
i hela landet). Havsörnsstamtnen, uppskattad till totalt 40-50 par, som tidigare räddats genom fridlysning, törelaller att stå inför sitt definitiva slut :itm.instone vid östkusten, där den halt
sitt förnämsta tillhåll. Mycket fä ungar
har fötts eller l<ommit på vingarna i

havsörnsbona de senastc årcn. FIög halt

ar. l<rricksilrrer hal nyligen f aststziilts i

iig.

Ottcr'1ind 1'ortsiittcr tllcd att l<onsta-

tera att dc aktuclla itirl'attningarna tit'
skiivna i medvetandet om att biociderna i mångzr i'ali innehirllcr rnyckct starl<ar giftcl och att man intc veiat ta ni-

d,,:e1'f

Vad åir det då som hänt i våra fågelmarker som kan tillskrivas biociderna

i genomsnitt 90-99 procent i södra och
mellersta Sverige. I samma område har
den mera sparsamt förekommande ortolanspalu'en nästan helt försvunnit.
Kornsparven som fanns i sydligaste Sverige, har rönt samma öde. Råkan har
gått tillbaka med traktvis betydligt mera än 50 procent, och på flera hiill åir
den helt borta lrån tidigare häcknings-

- syl-Ics allmänt saknas.
I sin zrndt'a altikei tar Gunnat' Ottc't'Iind upp bristc,'rna i lagstiitnir-rgen till
g,r'anskning. Dct f'öreliggcr exenrpeh'is
ingen sl<y|6i*6"t 1'ör tillr'erkare anr biocider att pt'ör'a cllcr visa piepaLate'ns
a.Ilmåinna gi1'tc1'l'ckt. Ei'fektiv löpandc
liontroll a\r cxempel"'is gif tdosct'ingct't
vid tillvct'kningcn och anvtinclningc.n av
biocidernzr tordc hittills iutc valit tnij.ihåilsosynpunl<t

l'äUiea lör'fattningar har man ocl<sir l'cil.it

direkt.

på jämförelser med {inska inventeringssiffror) har reducerats med kanske

lioh'åitcnas låingtidsvcrkan i miljön
som l<an vafa a\r dirckt bctydclse {r:ån

cftcr bokstar,'en. trted resttllat att vi t-ttt
står intör l<ansl<e helt irrcpat'abl:r slia-

Fröätandc fåglar och smågnagare som
:iter bctat utsäde drabbas av 1örgiltning. Rovfåglar som bl. a. livnär sig pti
råttor, sorkar och smål'ågel drabbas in-

cciercrat undct' de senaste ?iren.
Best:indct ay gulsparv, som tidagt'c
lågt sl<attat r'äknadc 1-2 miljoner par
(silflan är cn gl'ov approximering byggd

i giftstadgan är ol'ta i sig sjåilrra o1ulls;tiindiga, här'dar laborator Otterlincl.
Varningar för exempelvis de lilorerade

got ansvar r'ör'andc biverkningarna pii
['aun:r oc]r rniljö i ör'r'igt. Dcssa brist-

m.etoden.

iut utrotning. Denna utveckling kan
l'r)Ijas tillbaka till åtminstone omkring
bör'.ian av 1950-talet, mcn den har zrc-

och husdjurcn. Ftiglal och annat vill. air
hclt r'ättslirs:r. De föresl<r'ifter som f inus

iiHil

i,*i

EN FARA OCKSÄ FOR
MANNISKAN

ektet'.

Enligt dc nya I'ör'lattningarrla fintrs
dc.l 1'rån och mcd i irr vissa n-röjlighctct'
att förbjud:r anvåindanclct av seidana
plepalat sclnt sl<adar fiiglar och annat
vilt. Dct heter nämligen i dessa l'örfattningar att stidana bekämpningsmedei
intc f år rcgistrct'as som ''hat'a sådan
gil'tighct ciler cljest bcdömes liunnat
r-r-r.edft)r'a sadan sl<acllig vcrkitn pii männislior', husdjut', r'ilt. nyttoinscktcr cllel
nyttoväxtet'" att dct intc' Iiirnpligen bör
anr,'rindas i bckåimpningssyfte". Men allt
bcror här pii vad bedrjmaren vill låigga
i ordct låimpligcn.
Eltcr dc skadeverl<ning:rl sotn reclait
iir känd:r boi'de anr'ändandet av lnricksilvcrbetmcdel. i'ler:i klorcrade l<olvii-

De behän'rpningsmedcl som hcir 1j11
typen kioreradc kolväten lian upplag-

tcn och andra biocidcr med hög gifthatt

tid, Iramhåller laborator Ottcrlind, mcn
hur de organiska kvicksilverfiirening:tt'
som anr'änds till betning Iörhåller sig i
detta hänseende synes inte vara utlett.
"Föreningar som DDT, aldrin, dieldlin,

bolator Ottcrlind.

ras i viixtvävnader och jord undcr' lling

och endrin l<an är'en på dcnna väg Iöljet

med legnvattnet till vattendiag och
sjöar och orsaka massdöd bland I'isir
och simfågel. Med grundr,'attnet kan dir
intr:änga i vattentäkter och brunn:rt',
där dc blir en dirckt hälsorisk för mäirniskan. Fenomenet åir l<änt friin USA,
rncn synes ännu intc ha konstatcrat:; i
Sverige."
LUCKOR

I

LAGSTIFTNINGEN

Men linns det då ingen mijjlighel aii

stoppa de skadeverkningar som sl<ct' prt

fauna och miljö'l Det går tydligeu int'-r
att med stöd av lagen hejda den utveckling som inletts. I gällande gillstadga finns endast 1öreskrilter som lcj,'

handhavandet av biocider och clera;
omedelbara relationer till tltinni:;l<a l

omcdclbar-t förbjudas - i r-arjc fall i
nuvarande lionccntral.icrt-tctt - etnser Ia-

VI INSTAMMER!
"Ätg:ir-derna syi"Ies böra omfalta i
första hand cn nycl<ct starli beglainsning i l'r'ihetcn att sot"t-t nu utan stör'rc
liontroll sprida höggiftiga bekämpningsm.edcl, ej minst i {orm av betrncdcl",

s:iger l:rborator Otter:lind. "Vidare behövs en starkt ökacl upplysningsverli-

biverkningal pii
vilt och miljij. Denna bör riktas båd'-'
till allmänheten och dem som anr'ändcr'
biociderna. Läget synes etlellertid rrat':r
så allvarligt att cn opartisk rretcnskapIig i<ommission bör tiilsättas, med uppdrag att gransl<a situationeu och förcslii vidalc litg:irder.
Vi instäm.tlcr hclt och llullt, och vill
gairna medverka till en ökad uppll'sningsr-erksamhet i dessa frågor. Men nu
väntar r.i på riksdagsinitiativ l ör att
stär,ja de skadegör'clser son-I alltlijr
liinge tillåtits ske.

sa.mhet onr biociclcrnas

7

BERÄTTELSER OM

en zigenorflickos
bGrndom
og iir dc-.1 viil sit fi)r' ntirngit it'r' oSri.
rl\Tr att nåir vi si<a bcrlittil ui' \'lu'ål Lrar.irclomsmitrnen, sli hal vi i rcgcl cle.ssa Ii)r'hnippade ntccl ct1 pal 1_tlatsi,l' o(,lt tr.iiiitcr vi vu::it upp plr.
I biista I'all lilutslio r,l oclr l;lrirrnril
tt'al<t. Nlitnga h:,u' .ju vLrxit. uitlt i ct-r i-.1':.rl
och gått i sliola rlär'. I{:rnslic lirrr.r I ir.r'nr.t'ats och gii'i,:lig is;rntnlr ll'r.lilr, oclt
iir-cn clr)pt sinlr c,gr"r;i lxrln rllir'.
NIen har lttan sont jag i uxit Lil)ll li.)ln
zigcnali'lir:lia, sri har c.lc,I ir,tl. r'ui ri rrrrgot or.anligl. iitt bvgclclltil onil:r iir,rl r.,l
sl<if1.at liat'aliliir iclcligeri.
Zigenarnas ir-iliorn:stel liirl ju r-arit bcroende pii vad shgs at'l'lctc rlt': iltiiil't.
Har de haft fcjltr,'nnir"tg och lioy:i-r;ii'slligeri som ler,ebli)rl. cl;-r hal ric latt st;rnnu
så liinge som clc-. l'ritt lrlbc-lc iiv rlcita
sltrg. För' :r1t scclitir crrilgtr viriiri'tr rill irr-ltran olt. Liiriiciatnt l-r.u' rli't vlrlit ot'ii rli.
halt clansrnusilicn sortr ini,i.rrnsliililrir.
Ja, nog ir:rr b1..-gdr.r'na lunt o:nklin;1
oss skil'tat li:rralitiil rrnrlci' r'lit'lr lc:ioi'.
Alltifrltir Nrirr'laitcls rl.jup:r sliogrrr'. clrir'
man kundc l'cstr r-r-ri1 clIc.i' r-nii r-riair

a'Li

se så mycl<et sorn sl<ynrtr-'n av t_'ir nrlirrS!<iir"rc:; ir:ir,rliri siriti

niska. Och net' lill

l)iir nriin iills intc

llrjlllr: I lrr.i
iiingt Icji'r'iin ntan ltiirclt: l.:Lilpltlct irr ti'.iskol som ciiacic n-rot slcngalolr-ra i ilt:
sinå byai'nil nir-ln iilii.c i;g,,.rrorrr.
När jag nu sliall ]:liiclrlleL i ntin blt'i-tdoms bilcler, sii ril clct soin att til-t:r i cii
l<alejcloskop, cliir bildelna liontr"r-rcr f i'lnt.
f inns till en stnncl lijr att ir',ol I'iit si inna. Son-rliga Jlarlrstiir ntcd en sliar'1t
sl<iirp:r i l<onturcn. nnclr';.r lilclig;cn hu-r.
aren blelit och fl.iort cn aning difi'r,rsa.
Dtir finns ju rllinnislirtr ntan n-rijtt. r'rigar man giitt. Stigal nrurr tlan-r1t;rt 1ta
sonr slingmt sig in i siiogc'lts miir'l<tiita
la-ncl.

L:e

grönslia.

"Vart siiullc clcn htir stigoir ltcll?'
nlln sis.
Kansl<e l:ig det slora iivont.r'r'cl cl;ii'
inne i någon arv de vaciir':i lijr-slilllnrrl
"Det stora :ir.'cnt).r'ct I .ia, r'ircl itnnclc
clct r,'ara?"
Dct sa .ju olta foll< tili osr;:
''Viikct åivc-rntyr- f ijr cr son'r iir' ti;;cnare, och l iil rcsa sir rnycltcl si),tt rr
I'r'irSadc

i

gi)r I"

Dct hiilclc .lr-r ihop t'nccl viri'1 stitl ilrt
Icr.a. Vi mristc ju r csa fiir r-llt upllchåille. Jag vct intc r.acl s;orl sliiljric liiilarna iIrån zigcnalnas i;iitl att lc',':r, n'ir-:n
inte hundc clet vala så rn.vcliel r"ner iin
1'ärg och folkslag.

F ör när rallarna h:rclc lugt I'iils i c'n
tral<t, ocir arbctet var klalt diir'. sJr vai'
clct ju bar':r att dla r-iclarc. till nrista oi't.

Nog stal .''åi1 ziget-rarnil ett och anititi.
fjädertii diir clc clrog 1r'ant, 1]ten luliat'-

na ni)jc.lc sig ing:rluncia r-nerl s:r ltivgslrin.

I

nr:r stirlclcr'. Ty clc stal r.til i lc.gcl

gi unn:rs1c

flicliolna

clc

I'r'iir-r tt'al<tcns po.i-

l<ar'.

L'irrlui'ligtr,is .qiir jirg hiil it-rgc:1, liirsvlir
l'iil zigcnal'nas 1 jtivn:trl. r'r'ti.n I i1c sliil lnacl biir' .jr-r scs.

l"Iig

vcter'1ig..ot i'r:rl c.lct vul ltltlr'ig vlli1. slrolilrcr-r11irr pii lalliilc. ltlcn dcl l'url
rlci clriit.rrrot I'alit, ltii zigernat'c. Pir 1'cnrlolrh'.trrcl r';rtlrlr t l;rr-lrs .i u lac pri clctta.
Clirr utlr'vciict "Villict livcntt'r' a1t, r'ala
i:i!.r:nirlc'' l-racle upl.tsiiiit ur-rclcr clclta :'rr--

rlrlr'trrlc', clri liun n-rirn iu liilstli clct
Fiir cia rliistc. clct ju ha rralit c1l
livcutyl att1, kornna if'r'ån tralitcn rlcrl
Irir

bii1trc..

lir'hanlicn i bchirll.
lrtiiia. cict rir r,i.il intc sånt lolli tänl<cl
1;l nlil dc urintnet' olclet iivcntyr i sitnti.liirLcl mc.cl zigcnara.

Är clct intc sir a1t
oarrse.tt villict

hcla lir-crt åil ctt iivcntyr,
1'oll.islag sonr

lc.r'cr dc1,l Skiftningulna tir

irr oiindligt oliliu fcjr oss alla.

I stora clriig l<anslic cn miinnisli:r kau
tccltrra I'r'an-r cn bild av hur hon vili ha
clot. Och hut' i-rcnnes liv ska gestaltri sig.
l\'Icn iir clct iindå inte clc smit fina nyilnr-rclliår

i livcls sliiltningar

-sont

vclliligcn

gcl' cton r:iLta ."'alören åt vrila 1ir,? Och
iil clc1 intc dci. srlrn haL nligtit av ri,.'cn-

irucl sig?
Dct soll vi rnåinnislior ititc iian giirit
nir53onting iit. och som vi vct sit lite ortr.
Onr nrigon ltil bara Iemtio år scclan h:trlc sagt till en Av mina, stamfr'åindct':
"I)ina barn i<orlntcr att 1'å ge i skola,
ocir cir-r l<ontr-r-rcr:r{1 bo modernt lltc,f
,.'lrrrrrt va11c.tr os\'.'' s:i sliulle clcnne her
1r'ott lil<tr litet pir det, sorn clåtidens nriinirisl<ol skulle ha trott p:i raketcr 1i1l n-r;i11'r'

lt

f'n.

n4cn intc iir clct r'åil cn,bart clet nlrlc'r'ielia viilståndet som siia dana crr
nriinnislias 1ii, och l<arai<tiir:! trilcr clc
lnular h:r.n 112r'r bl'gga upp runlorn sigi.
r':u'c sig cicssa bcstir av stcn, tt'ii cllcr
vc'tcnsl<ap1ig liirdom.

Dcn int'e utr.ccklingcn åil r':ii iinclå
blir clcn bestiiende hos osr;

rlc-.r-r sonl
rlriin n iskor'.

Och nog f inns det r':ii niigot av dciia
hos oss iill:r, sot'n vi lian kalla Iör' lr.-

hiirrlhct till rrår: näst:r. Forst:ielso. clkr
Irit oss hclt cnl<cit lialla clct ;rtt irunna
;tcccptcla \'å1I'ann: Visst I'al ciclIa fol]islag i högsta grad ciliht alla anclra.

Dr-.t lii'ingflackande 1iv zigcnat'na för'-

cle, clcras liirggranna kläder. Deras
språk som {ör den oförståcncle lät sji
olikt allt annat i sprfil<rräg,
I)cnna mystiska lolliras . . . Ja, n-rystil<
bctl'clcr ju egcntligen att ha fått så stor.
inlc crfarenhet sii man har nlitt clen
sålnnil vcrl<iigheicn, clctta baselitl pli cn
i'r'ligiis uppf'atlrring.

.Iag rrct intc niir man ketllaclc zigcnarna lijl nrystislia ntiinnislior'. menaclc all

i sitt lcr,ei't-rc sii
I'iil rlcnt f:rnns inga hcrllighcter liir'-

dessa vrrr sii na"turn:it':r

borglrr,lc. Ocir gcnonr att, clcr"irs iivinnor,

lillulsarlc ticlc,r-r, rilrt clct r,ar dclla sorl
birlrrig 1ill att ntan tofl avstiinc-l 1r'iin rlcs-

r;lr sti l<irllrrdc nt1'stisl<a rtr:ir-rr-risiitl..
M1'stili iian .iu ocksli bclycla r-nisstrinlit.
Dct iil s','irlt ittt säga r,ilkct, n-iau avs:rg,
littnsiic r-ncrritdc ntan J'låd:r clclirln;.r. NIcn
l'i)r' zigcnalna s.jåilva vitf clet nog Ir ii:la
clrn varl ntiln avsef trtccl rocll r,t.,i'i<lighet.
Dr:t1u ritl, in1.c. gi)t'a sig illusior-rct' on-r 1ill\/ålI'on.

Därför' Lit dc hellcl intc lolk i<onlrna
sig inpå lir,'et. Dcn ganrla sjrilvbevarclscclriitcn ft'år-r åt'hundladen tillbalia
gjolclc sig loltfarandc giillanclc hos clct1a f ollr. OavscLt ont clen vrrl bc.l'oflacl
cllcl e.j. Ailt tar ju sin ticl.
Kansl<c dettar merl I'ör'ståelse och lt-hijrclhct till sin nästa tir nirgot scnr hur
verlinilt iros zigenarna :s.irilva och cliir'lijl

llitt gcnsvar hos unclrer folksl:rg.
Jag anscr mig inle :iga c'lcn iivser.litlenhet cilei visclom som behör's för' at1
iivclhuvucl taget giir:r någla vär'dcbcclön-rning:u' an.qående något Ioll<slag.
i\{cn vacl jag här sklivit ncd i ir-rlcclnir-rgcn tili mina bat'nclonsn-rinnen, lil
c-.nbart några skissai'taclc rcflexionc'r' .jlS

rntc kunnett undgå att gör':t {'i':in ntir-r
ogen uppvåixttid och som lil<sorl ltlivil
lir-ar hos en friin barnclor-ncn.

ffiina fiirsla nrinncn håin:ör sig- ilirr-r
^'r'(l(,n tici jirs var sex åi'ganrrrrul.
Vi haclc slagit lägcr i Stocl<lto1nr, invicl clen g:rntla r'äder-kvarncu som fortI'aranclc I'inns kr-ar vicl Skanstullsbltin.
Dct r,ar ornkling år 1932 på för'sor-nnlill'cn. H;ir var många zigcnarc försarrtlacle. Tälten liig iittill valann i cn vicl
biige. De l'lestu tiilten var s1'clda av nlåu'-

liisr'åir. i

o1i1<a liilgcr.
Fiir dcrn sorn hom åliande uppil'r'irn
bron och tittade necl siig dct l-rcl:r ut
som cn stor solfjäder som val utsplincl
nred :rlla lcgnl:ågens fär'g.er i.
Nåir- de seclnn l<ont in i låigrcl såg clc
tutt {iilgeln:r Ir ln t:ilten ör'clgicli l il l

lir,'innornas glanna

clr'åil<tcr.

Ntin äldsta farbror stoil

r-r-ii1t

pir

plar-r

och sanrt,aladc med I'ar'. I.'ilrblol Kalcla-

l'as sont clå r:err i 1cnltioiit'sriicleln ansiig:;
sorn hövitsntiin nv viir stanr. IIan bitl cir
liliic'lnacl som bcstod av e.n jacliii i biå11
l<.1:icle, nied myckct r,:rclir':r. snör'makeliti'iinsar franttill i knäppnin!,;en. Knap-

parna i jacl<arn \'ålr' ålv rent silver och
hade formen årv halva ägg. Dc vicl:t
b.yxolna han bar slutader i ctt par. svat'ta
stiir:lar erv laci<s1<inn, soln haclc gr.iinlr
ocl-i rijcla inliigg uppc istijr.elsl<af1o1.

för bornen ör A och O för zigenornos
sociolo onpossning, Atskilligt hor gjorts för ott löso desso bådo nyckelfrågor. Men mycket återstår ott göro, inte minst för ott utroto gomlo fördomor och otöckt rostönkonde. Roso Toikon, konstfockselev och blivon
de silversmed, beröttor hör och iett kommonde nummer om hur det ör
ott vöxo upp r-rton fost bostod och uton egentlig skolgång. Först nör Rosq
blev vuxen vor det möjligt för henne ott vio folkhögskolestudier hömto
in det somhöllet dittills förvögrot henne.
Fost bostod och ordnod skolgång

I högra hanclcn bar hatr silr'clst:rvct-t
som min l'alfar hadc br-it'it n:ir hzrn ler'cle-.. Ferrl'ar ansågs ha varit dcr-r förstc
hör'itsrnannen {ör' ättcn Taihon. I clet-t

vainstra handcn höli miu larbror sin
lringa s.iiiskr-rmspipa n"rcllan Iingt'arna.

Dct mjulia vitar si<äggct som böljaclc
r-rccl h'iir-r halian pri honom bilc.lade cu
vacl<cr I'ond till clet liinga rntirl<a pipsl<aflct sonr lirg lirngt, ner pir bliistet på
Itonom.
På huvuclet bar han cn svat't mössa av

tunt persianskinn. I)cnna lilticlnad var i

rcgel ftir:behiiilen clc äldste av
lMin lar som dii borcle ]ra varit i lyt'tioiirsåldcrn \/ar ickc sir plaktliullt klädd.
Mcn är,'en han bar vida byxor, solrl vålr
ncclstopperdc i dc svat'ta skinnstö'u'larna
han haclc på sig. Han bar en skjot'ta av
mtinncn.

tunt sn-ridigt lyg, som föI1 i mjuka

vecl<

och var fithå1len :rv ctt brclt skiit-1> i
jan.
Fars annars så högviixta gestalt tycii-

nrid

tcs vara böjd av cn osynlig tyngd, dc
nrijl'i<a ögonen såg så sorgsna ut ntil han
sanrtalade med sin äldre broder:
''Vi får åka lill sjukhusct med din
hustru, Johan", hörde jag farbror Kal-

daras säga.
Vi barn visste ju att mor låg sjuk dtirinnc i tältct. Mcn som barn förstod r.i

ju intc att oroa oss på \'ttxnas I'is.
Jag minns att min nlor var nryclict
iörtjust i blomrnot', och min bror Paul
och jag hade varit till en av kolonistugorlla och fiitt ett helt lång av sylcncl
som vi b:rr in tiil n-ror'. Några dagat' scnarc tog ntan nlor till Scr-afinrcrn. Diit'
l'ron 1åg sjr-rli en korL tid.

Vad jag sedan mintls tir Sliogskyrl<ogården i Enskede där aila fars slälitingar var fiirsamlade. Jag tychtc att dct
vaf en under'lig plats att samlas pii: dct
r.ar mitt 1örsta möte nled cn kyrkogfrrd.
Men här var ju ändå så r'acl<ert med
alla blommor. Jag tychtc det val syrld
att inte mor var med och ficl< se alla
clessa blommor. Sedan minns jag dcn
1ånga radcn av hvinnor och män, clen
hcjgljudda irlagan som steg upp mot
sliyn. Min faster höil mig hårt i hanclen,
ijnrsom lät det som hon sjöng sin lilagan, ömsom som hon l<vcd den.
"Vacl det måste göra ont att leva i de

vllxnas viirld!'' tåinkte iag niir jag

såg

min fasters sorg. Sen mintrs jag bara att
jag fick cn chock, och skrek och spar'kade, när: jag upptåickte varför mor intc
hade varit mcd ibland oss andra.

Eftersom far var musiker, men även
skicklig hantverhare, kunde han intc
låingrc vara med och spela till dans seclan mor haclc giitt bort. Han måstc iu
hrilla ett solgeår'. Diirlör fick han under

denna tid utörra l<opparslagcri ocl'r I'iirtcnningsarbete.
När mor clog

var vi IYra sYskon. av
rrillia Katarina var den yngsta, hon var
dii bara nio månader gatrlmal.
Det är omö.iligt att sätta sig in vacl
I'ar käncle, scdan han blii'it ensatn

tnccl

oss barn.

Att han hacle det svårt frjrstår iag.

Jag hadc hört scn jag blivit åilclt'e, att
cn man inte visar sina l<änslor och sin
sorg, det behirller han Iör sig sjiilv. Jag

blir alltid uppr'ör'd niir jag hör ett

sä-

dant uttalande. Fordras det av cn lrtan
att han skall visa alla andra tccketl arv
Iivsyttringar, som talar om a1,t han air

endet, att intc
visa sin sorg och smärta? Jag tyckcl clct
1åter absurt!
Jag minns att far kundc ta oss bat'n
i lamn och gråta bittert över att htt fiir-

fullt normal, utom denna

lorat mor.
Far var även en duktig silversmed.
Han gjorde ett myclict vackert sil"'cl'kors i filigrans-arbetat mönster av I'osor och blad, som bildade en mjul< ovai

runt själva korset.
FIan hade åivcn gjort en silvct-r'as att
ha blommor i på mors gl'a\'.
Tyrrärr stals dcn ifriin gl'a\rcn.
platsen åir Sundsvall något åt' sctrare.
r niirmalc bcstämt på Skönsnton. Dct
rir vinter och kallt ute. Fat' har lagt in
golv, och tjocka mattor l"rängcr på t'riggarna i tältet.
Mitt på golvet står en plåtkamin, sorn
:ir alldclcs t'öcl av vät'mcn.
Dct iir rrarmt och gott inne i tå1ltet.
F:rr girr ut Iör att hämta in ntcra vecl,
nrir han öppnar dörren sveper en kall
och isig vind in, och ffir oss ungar att
l<r'ypa när'mat'e lianlincn.

"Är ni tol<iga ungar, ska ni briinna
nrisan av er", ropar Mami till oss.
N1an-ri åir en kvinnlig gammal slåihting
som har tagit sig an att hjälpa far med
oss barn.

Dct är så kallt därutc, så när far giir
omkring där, så låter det som otn han

trampade pa tunna glasbitar.

Och skaren på snön är så hår:d att

man kan skära sig på den.
Far kommer in och stapiar upp veden

intill kaminen. Det knäpper så lustigt
i dcn, när den har legat intiii viirmen
cn stund.
Fal sätter sig intill spisen och tar
Iram sin pipa som han stoppal omsol'gsIullt. Han ser tankfull ut, undcr det han
suger i sig rökcn från pipan.
Ilan har då och då kastat blicl<arna
på PauI och mig, som liggei' på golvet
och bläddrar i en bilderbol< tncd texter
till, Pkitsligt tal far pipan ur munnell

:il
':$

och viindcr sig till oss barn och säger:
"Hörni bat'n, tycker ni inle clet slittlic
vara roligt att l<unna ltisa vad sotn sttir

i dcn cliir bokcn?"
I)et blir alldeles 1,yst i tiiltct, det iir

bara vcclcn sonr fortsritter a1t knäppa.
Paul son-r är iildst A\r oss tvir avbrytet'
tystnaden i clet har-r vtinclct' sig till lat'
och srigcr': "Ja, nrcn hut' sl<ullc clet gli

tiii ?''

Jag börjal sii smått unclr'a otn fiir hetr

liini<t anståilla någon soltt slia lionlt-nit
och liisa böclicrna Iör oss.
''Ni sl<a naturligti'is gii i sliola sotlt
all:r andra baln här p:i Skönsmon gör!''
såigcr far. "Gå i sliola?" .Ia, det iir ju dit
alla barncn gåt', som passerar vårt tåilt
diiltrppc virl landsr'ägcn.
inte hurur,'ida lar mötte
Jag

r-rå-

"'ct
got motståncl
av skolstyrelsen, niit' han
gjorde sin Iijrl'r:igan angåcnde vitr skolgiing. Det rrar viil inte sii vanligt Iiit'
t.iugusju iir sedan att zigcnat'barn gicii

i skola.
I{ur sorn helst niigra dagar senarc vaf
r,i pa väg till skolan. Paul nio iil gammal, jag sjiil'"' fyllda sju år.

"Jasså. sir l-rär såg en sl<oia ut, och det

\/ar hril rnan f icl< låira sig att 1äsal"
tänktc jag uncler det att jag betralitadc
de bruna brinkraclerna t-ned sina sncclstiillcla locl< ovanpu.

f)e brcda höga ftjnstrcn sLipptc in det
nriirkblåa morgon-1jusct, som ännu
sliulle

tar

nirgon timnta på sig, innar-r det

i)vergicli i clager.
Balncn tilttidc nyiil<et på oss och und-

raclc nog vacl vi var I'tjr: ena, sont l<om
sri hiir mitt i cn terlnrin. F t'amme vid liateclcrn s:rtt läralinnan, fr'öken Lat'ssot-t.
Hon var' litcn och runclnätt till Iigul'cn. Dc. blåa godmodiga ögoncn, sont
lystc i hcntres runda lil1a ansikte, lät oss
baln I'ijrstii, att hon hade tålamod nog
1'ör'

att Lira cn hel hop med ungar

c1c

Icirsta rcglellla l'tjr att cle skulle låil'a sig

liisa ör'erhuvud taget.
Dct l<an r'åil inte bciasta oss ungar, ol'll
rri var något till stolta övcr oss sjäI"'a
cien d:rg när -[r'ökcn Larsson efter slio-

lans slut kom ner ti1l tältet dtir vi bodde och gick in i smcdjan till far cl:ir han
höll på rnccl sitt arbete.
Hon r.ille personligen talel om för hononl att hzrns barn gjot'de tninsann stora framsteg cfter bara n.igra få miina-

dcr i sl<olan. Vi l<unde ju redan
stora bol<stärrerna flytandel

låisa de

tr'ar var av clen meningen att flil

skulle bciönas. Nu kanske vi äntligen
sliulle Iå de sl<idor vi hade tjatat om så

låinge. Dc llesta av bat-nen kom ju skidzil<andc till sliolan. Och varför skulle vi

behriva 9å? Niil har någonsin ett barn
Forts. på sid, 1B
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Hiroshimahemmet
Ira och Bdita Molris börjadc
planera detta företag i samband
med sitt första be.sök i Hiroshima
iir' 1955. När de återvända efter

tr,'å år hade de nyss

nåimndtr

hjälpåtgärderna vidtagits. Man
beslöt då att det som båist behövdes var en samlingspunlit, öppen
-[ör alla överlevandc som villc begagna den. Den fen-r.tc n-raj 1957

invigdes Hiroshimaherrmet. Sen
dess har det oavbrutet varit i
verksamhet i san-lm.a byggnad ett förutvarandc t6hus i japansk
stil bcläget vid stranden av en av

floden Othas fem armar. Huset
undgick förstöring genom att dct
låg en bit {rån ccntrum. Med sitt
vacl<ra läge och sin lilla rofylida
trädgård har det visat sig vara en
idealisl< mötesplats för de sarrrmankomster tre gånger i veckan
sonr ordnas av det japanska föreståndarparet och dit övcrlevandc
frän något av Hiroshimas många

Edito Morris
Edito Morris ör s'rensko, hon hor levot iSverige under de försto
tjugo ören ov sitt liv. Fortfqronde tolor hon utmörkt svensko. Tjugoettörig gifte hon sig med lrq Morris, en jömnörig omerikonsk förfottore. De ör bögge till yrketförfottore. Edito Morris ör mest könd
genom sin bok "Hiroshimos blommor" som utkommit på 27 språk.
Just nu inspelos iJopon en film byggd på denno bok.
I ett privotbrev till Andreo Andreen skriver Edito Morris från
New York 5J2 1963:
"Vi måste fångo körleken! Jog könner körleksstyrkon vor jog
ön reser på vört klot; nu måste vi boro hitto på ett fyndigt sött ott
"föngo" den (som mon fångor en vocker fjöril iett nöt) och onvöndo den. Jog hor just skrivit detto i min nyo romon "Hiroshimos
frön" och jog går omkring och tönker hur vi sko böro oss åt med
detto körleksfångondet. Vi få lov ott skyndo oss. Jog vill hjölpo
till också. Och fö ondro - ollo - ott hjölpo till. Om mon kunde
be folk över rodion ott upphöro ott hoto genost, ott ölsko genost"
De ser solen med sino ögon. Om de boro vonde sig ott se denno
enormo styrko, körleksstyrkon, med sino inre ögon så tror jog vi
skulle fö förre mord, tortyr, elönde, otombomber."
och 8.12 63:
"Jog blir stolt och glod ott bli utgiven ov
och din grupp det vill sögo min grupp också,"
10

distrikt inbjudas.
Gästerna som r,äljs bland de
såimst stäilda eller äIdsta av de
överlevande tillbringar dagen
m.ed att prata, se på TV och ta de
heta bad som japanerna älskar.
Dc får en kostnadsfri måltid och
på eftermiddagen är det alltid en
filmf örcr,'isning, en dansuppvisning, en gramolonkonsert eller
någon annan form arr underhållning sonr normalt är alldeles för
dyr för dem. Tidningar och säilskapsspel finns tillgängliga inte
bala för dessa grupper utan {ör
alla överlevande som vill titta in
på tider då inga möten pågår.
"Ikoi-no-no", Tröstens hus har nu
besöl<ts

av mer än

45.000 perso-

nel..

Bcsökarna har uttryckt sin förhoppning att hemmet ska l<unna
{oltsätta sin verksamhet så längc
det behövs. Hitills har kostnaderna delats mellan några få enskil-

da med ett bidrag lrån

Japans

Pen-klubb. Nu försöker man få
in medel till en fond på 150.000

dollar för att ha säkerhet för
framtiden. Bland medlernmarna
i den

internationella kommitt6 som

tillsatts för detta ändamål märks

Albert Schweitzer, J. P. Sartrc,
Gunnar Myrdal, Peri Bucl< m. fl.
Amerikansl<a staten har utlovat
skattefrihet för hemmet.

Hiroshimam(inniskon
oo

Av Edita Morris
I Fliroshima och Nagasal<i och cleras
omgivningar cller spridda övcr Japan
bor omkring 250.000 rjverlevande efter
r,ärldens första atombomber. Det är väl
vrirt att undersöka hur det står till mcd
clenna befolkning - unik på jordcn -

nu när kapprustningen i fråga om l<ärnvapen slier i okat tempo och nya nationer berecler sig att deltaga i tiivlingcn. Dct är mer än en möjlighet att vårt
eget öde i en cj alltför avlägsen fram-

så att de bägge kvinnorna måste sova
rned ansil<tena täckta av tidningar. När
Fru llar-ad:r går till arbetet måstc hon
gömma knivar och andra skarpa föremål av räclsla för att blorsdottcrn son-I

nzistan ständigt har smärtor ska t:r

ticl ska bli att likna

''Hiroshimautvägen".
Oräkneliga örrerlcvandes liv förlöper
på detta sorgliga sätt. Uppskattningsvis
oml<om 150.000 r'id de tr,'å atomexplosionerna men tusentals andra har lallit
of[cr för olika former av ''strålnings-

invalider:, halvt arbetslcisa uppchrillcr

s.lul<dom" från lever- och körtelrubbningar till leukemi, den store förgör'a-

clessa atomskuggor'
som med askgrå ansikten, håliigda, hah,t

sig i katastrofområdcna.

Hiroshimamänniskan. Märkligt att

clcnna beklagansvärcla varelse väcker
så föga nyfikenhet! IVlassan av utländska turistcr i Japan bescilier honom sällan; rniinsl<ligheten synes vara lil<gilti.g
I'rir hans r)clc. Och clocl< iir Iliroshimam:inniskan r'år't irrhundradcs rnest fantastiska skapclsc, han tillhör' .ju den nya,
hittills okända beslrålade arten. Andra
erv hans slag

finns endast i

c.let när'be-

liigna Nagasaki.
Pekingmänniskan, grl'ningens människa, bar 1iv inom sig; Iliroshir-r-ramiinnisl<an. sl<ymningens n-ränniska, bär di;clen i sitt blod och dåirtill dcn hemska
förrnrigan att sl<apa en avkoullna av
rnonster. Hiroshimamännisl<an kan faktiskt bli framtidens människa, dct ttinl<bara upphovet till en åitt av iclioter och
missbildade, människor med sex {'ingrar ellcr tvfi huvuden.
Bland de många övcrlevande jag rål<ade under olika besök i I{ir-oshima
minns jag gamla Fumiko Harada som
ett typislit atombombsoffer. Jag sägcr"gamla", men Fru Harada är endast 40
år och för 18 år scdan var hon en vackcr ung kvinna gift med en förrnögen
l<öpman. Hon bor med sin brorsdotter,
som nyss drabbats av kancer. i ett
skjul uppfört 3v plåtburkar och tåickt
mcd bräder'. Fru Harada stiger upp
hlocl<an fyra på morgonen och går pii
rnycket svullna bcn åtta km till den utl<ant där r'ägarbete pågår. (Stadens myndigheter har för vana att anr'ända ör,'er-

levande till l<ommunala arbeten.) Efter
dagens arbetc sökcr hon på stranden eIter sjögräs eller musslor och bland kul-

larna efter ätbara växter för att

utöl<a

sin magra risportion. Snö och regn
tr'än.qer igcnom det ot:ita laliet i kojan

rcn. Men det senaste kapitlet i sagan
om Hiroshima handlar om den plötsliga
ökningen av "vanlig" kancer, dvs. benl<anccr, liancer i inrc organ osv. Orsalien till detta anses vara att flera typer
ar,' r,anlig l<anccr har en relativt längrc
inkubationstid.
Kanccrl Kancer! Sjukhusen i Hiroshima och Nagasaki är fyllda av kancelfall år 1963 och den ökade dödlighetcn bland de övcrlevande har intensifierat den oro som tyngt dem undet'
aderton år. Ti11 Iliroshimamänniskans
olo [ör sin hälsa kommer hc'nncs bckyr-nmer frjr sin arbetsför'måga. Den iil
tyr,ärr rnycket nedsatt och därför tillI-rör'

hon de el<onomiskt sämst ställda i

ctt land diir man lel'er på exislensminintum. trnbalt inom Hiroshima rir 600
lamiljer av ör'er'levande officiellt bctecl<nade som understödstagare: dessa
pcrsoner får någon litcn hjälp, sällan
uppgående till mer rin tio dollar per: familj i månadcn.

I samband mcd min makes och rnin
vcrksamhet för Hiroshima har r.i för't
en on'rfångslik brevrrrixling med (ivcr'-

Maken och -författarkollegen, Ira Morris har uddjat otn ekonomiskt stöd för
Hiroshimaltemntet. Vi låter t. t. denno
uiidjan gå. uidare till uar liisel:rets.
Bilden hiir nedart uisar " Ilcoi-no-t1o" Tröstens htts.

lcr-ande': dcssa brcv ger båittrc rin nå-

gonting annart cn bild ar,' de cji'erlevanclcs öde. Jag har samlat utdlag av min
brcvr'åixling mecl Keiko Nakamura. cn
ung husmor fr-ån Hiroshinra som vistats
låinge i Kanada och sonr cliirl'clr skt'ivcl
och talar utmär'kt engelska. FIon iir cn
pcl-son rncd sangvinisk läggning och
skrcv og:irna on-r sorgliga salier clct var
i I'orrl zrv elterskriftcr till breven hon
bcrättaclc om sin nrakes sisla s.jr-rl<clotn.
PS till breu avsrint från Hiroshinra i
novcmber 1961:
''Sedan omkring cn n'rånacl har Fumio

inte nrirtt rilitigt bra: ylsclanlall och
ibland bul<sn-rärtor. I går Iörmirddc jag
honoin all siilia en liiliare sorn sade att
Forts. sid.
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första kullen

i Kullens lekskola
EGs,ffilffi;nffi

llör för ni görc

bekontsl<op

rned den ollro försto kullen förskoleborn i "Kuilens" nystortode

lekskolo.

Nö

r

fotog

rofen

kom,

ville sjölvl<lort ollo voro med och så fick vi ett "ril<tiot sl<olrt".

l<o

Lel<skolon

hor l<ommit till

tcrck

vore ett mycket energiskt orbete

från SKV-ovdelningens sido.

ffir

De

kommunolo myndigheterno hor
inte fått nögon ro, gång på 9ång
hor ovdelningen förr-ryot sin
fromstöllning och nu lror olltså
lekskolon instollerots ien lokol
i Folkets Hus i Koskullskulle.

- Varl'ijr f inrrs cict så f å

del.qhcnts-

platscr i Uppsalai? Är' stadens ntyt'tdighoiar. rro<trl
irrf in5f;illCla
rrvbq

rrr.rLL

ar"'
in

till

detf iOf'tff en

b:u:ntillsyn? Ellcr finns clct I'ent av

gc-n cl'tcr I'r'ai.qan

tclna niil clct gtiller att tillgodose cftct'I'riigiin blir cliir'lijr stöt'rc. Ändir tir dc1
här som på sir tnån.qa andt'a platscr bai'er scxår'ingar son-I l<omntct'

lallen giiller dct fiilstirs

?

Dct ril frågol som litt instiilicr:

sig^

in. I

ocl<så,

briggc

att måtlgr

- soll i ocir f'ril sig iil intt'cssct"itclo -

80.000 inr'ånat'c

r-t-rccl 1[]4

platser.

Lcliskolorna är bättt'e g)'nnadc: 2I
st1'ckcn rncd 38 arvciclningar och silll-lr-nanlagt 740 platsct'. - Mcn dct liatt r,äl
iinclå inle r'äclia till I'iir att ttttita c',1'tcr'lltigan

?

I\4ccl clcssa och andt'a

','iinclcr r,i oss
cicr-rs

till

lr'ågor på tung:rtr

frircståinclarrct-t

ltit' sta-

balnaviu'clancle institutioner,

1't'ö-

lien Annic Schulzbclg. som står ntitt
rrppc i cn intensiv pliinerin.'.st'etl<santhct tncn rinclå tar sig- tid att svara ltli
virla Irågor.
Niir: cict giillcr antalct daghcn-rsltlalscr nre-.clgcr' 1örcstånclare Schtiizbct'g :ttt
clct rii' lågt i Uppsala, bådc i erbsoluta
1,a1 och jäml'ör't n-rcd anclt'a städer av
r.notsi.zrrandc storlei<. Mcn hon förl<1alal
clct n-rccl zrtt den alitiva cftclfrågan på
claghemsplatscr rir relativt liten. En förr':ilvsarbctanclc lrralttma tar t'eda på otl
clct Iinns plats firr hennes telning, och

grjl clct intc clct så ot-dnal hon tillsyn
pii annat sätt och höt's scdatr aldrig ar'.
l)e.t utörras alltså inte något trycli pa
rnyn4i*t-r"tclna i lrågn om daghemsplatscl'. Med lcl<sl<oleplatser för'håller dct
sig intc pa samma siitt, man hirr av sig

då och dii och uncllar om man inte tir
pii tur snar'l, och tt'ycl<ct på n-rynclighe12

stor'lcl<. Mcn sir åir

intc fallcl.

SnArat'c'

r-rtotsatsen, anscr fr'ölicn Schulzbc.rg. oll]

finns dct niirnligcr-t

summa summAl'Lln-r 5 d:rghein

Vi I'rågar' I'orcstånclalc SchLilzbcfg, on-)
hon tir av clcn uppfaltningetr att, clct :ir
cn rninclrc anrlcl av gi I'ta l<r'innol r-ncrl
I'i)t-sliolcbarr-r sont har' fiilyiirvsalbctc i
Uppsala tin i ancli-a stiidcr ar' lilinanclc

ntii' rr-ian tar dcl iiv clc sifft'or sont visat'
situa"tioncn år' 1962 r.id Uppsala slacls
b:rrnarrårdanclc institutioncr. I en stac]

pir

r-niilningar'. för1'r'irgningar ocl-r opir-iions1'ltring:rr uv olil<a si:rg.

detta cir
T]PPSALA
80.000 inu.
baru 5 doghem

nran tal h:insyn lill clc niånga gifta stuclentsl<orn:r mcd srnåbarn. Deras stuclicr
biir ju .irimställas mccl fijt'r'rirvsat'bctc..
cl'tcrsorn dc svarligcn lfitel' sig liornbinclas mccl heldagspassning av snrirbaln.
orn cic slia becllivas c1'{'el<tivt.
I\4en, uncilar vi, ft-rlhåller dct sig mrijligen sir att man i Uppsala irar sr':ir litinn ilr p :r r.' hrisl c.n uå utbildadc l'ijt'sl<olliir':tlc och zitt n-ian hclt cnl<elt inte hur
pcrsonal till sii många barnar'år'c-lanclc
institutioncl soin man sl<u1le vilja inr'åitta? Ne.i. svat'ar Irölicn Schr-ilzbct'g.
Uppsala har 1r'tirtor-n l.lat'at sig gan:;1iu

bra hit1il1s tacl< r'arc att rlr,'t f inr-rs ctt
1'rirsliolliilarsen-iinarium i staclcn och atl
n-iånga

alclrig hiit's ar', dtit'l'ijr atl clc vet att c1c1.
iir: ont on-r platsct' och lror att dcl itllc
iir någon ide att anmäla sig,

\ri liatr inte undgå at1 clra slutsatsci-t.
att det fal<tt-tnr att det finns så 1'å claghcmsplatser li11 s.trvcirde och sist lir ctt
uttrycli frir de anslagsbe-"iljande l-nyncligheternas egna vtirderingar, cftcrso:n
dc I'örhåliandcn som fröken Schtilzbcrg

framhåller och som invcrl<ar på dcn
alitiva efterfr'ågan också måste vala viil
kånda av dem. Det är a11tså t'ent oci"t
skärt h;'cl<leri att blunda och låtsas som
om clet inte existerar något annat behov iin det som tar: sig uttrycl< i att-

i'iirskolitiliire gtiltra vrll stanna

l<r'al här' cl'tcl cxar-ncn. Niir clct grillcr

cic olclinalic platserrna har det clrirfi)r'
hiltills inte varit n:igra problcnr, lron
clct l-iar ibland valit lite1 bcsvrirligt ai1
få r,ilialicl Iör' ltinglc cilc-.i' liortale tid.
Vi lian intc hitla pii t-riigr-a l'1cr: tiirrkbara ursrikter' 1ör myndigl-rctcrr-ras r-rr-iclcr'lirtcnhctssyndcr utan rniistc lionstatcla att viira {arhågor hrir bei<r'riI1ats.
Uppsala stads r-r-i1'ndighcter tiL' tt'dligcr-r

intc inlrcsseraclc av att antiilct

clag-

hcmsplatser biir nrcl iin symbolisl<l, sett
i l'ör-hålianclc till dct verl<liga bchovcl.
r"rårl inlen'juoifcr'. som l<nappast l<ai-r
unclgir :i11 nlillia rlcn bclr-y'cl<ta stlin-r-

ning sollr slrricl('l' sig oitrlil'illg oss. slif i-tcl:rr sig :rt1 r.rpp11'sål oltt u11 i st:rlliit'-qla.q,et

Iol nristir lir'

.l'tjlc.siirs

byggnad båclc av cliighei-t-t ocir

1el<sl<olor.

Visscrligcn rir dcn 1't)r'eslagnit i)linit-tgt'n

bcll'rllisl ntincirc l'iil' rl:tr,ltcnrtnens iitt
f

SKV:s kongresskampanj

ctt lit'til t ig t-t t-

iir' lcliskolortras clc1. tnen c-'ltct'sonr an-

talot claghcrns1-lli.rtsc't' t'tu lit' sli r-t-r.vclict
rnincllc rin antalet 1cl<sl.lolcplaiscl bliL'
rlc,r'r lrrricerntucllu iiliningon iinclå bt:t.l'riIigt slirllc lrji' cl;,rgl'tc.t-nir-tct-t, oi-t-tliling
littt-rtlt'irl'ct-t'ti io lr.:spcl<1ivc ni1Iio pr'<lclttt,
onl Irirslltgct glrr igt'trrlttt.
Vi lian intc l<iir-rr"råt (lss rtl,'"r'11'gacic oitt
cns clcnna iri<ning konrrnel al.f inncbiila alt alla I'örr-iilvs:u'ltc tir.r-rcic-. manlllor sonr så iinsi<ar' li:rn f ii ,sina bai'n
placclaclc pli elt dai,,hcnr och vi i)r'clgll
<iiit"l'irr tiil att hiir':r oss I'iil onr tillgångcn lrit tiriniljcclngirc,nr och iorlrecllirrgc,r
irv siirianll gc,nilnr clr-. komr-i-rui-r:rla nrvrlrlighr-'tcrlnas Ii)r'sorg. Till r'i\r' ijr,-r't'r'asl.:tring fiir vi vclr.i.:rtt clot 1ills hc,lt nvligc'n ir-rtc c:ristc.r-rrt r-rirgon slirlan l<or.r.r'r-iurt:rl I'iirnreclling (annlll rin I'iir ct1 lilc't
[11.t

irntitl siirsliilt infcklionsiiansliga b:u'n)
och 1i)l,jllitiigcn intc hcllcl nirgon lr^ori1,r'oll a'; i'amilicdaghcnr. i-r'ots att siiclana
.ju nrirstc. utnyttj:rs i r-r-ryci<c.t stol omfaltning till följcl :rr. bristcn på clagherns1;1:rtscr'. iVIen undcl dc.t sc.n:rste iilci hur'
nrrrn sl irr'l:11 on ['iilsöl<svcllisanrhcl tlecl
i'i)r'r-ncdling ar' f an-riljcclaghcnr ar"' i viss
ntiir-i r-rv 11.p. Pit gruncl av dc uplrcnbala
ir:rckclc,i:rlt-tit mccl fa rn il i eclaghcrl st,c'r'lisan-ihct av vanlig typ - l<or-rtlollcn iil
ganslia I'tlig 1ar I'astzr på cle .v-ttrc Iör-

hailanclcna. clcn s:igcl ingcr-iting orn I'arrriljcnril.jrir-rs psi'liisli:r siclii och onr hul
clct baln son'r placclas clirr' lior-r-rr-r-rcrl att
r-rpplcva dcn - r'i1l nran listaclliolrrnra clr

Alt sl<alI'a n.1'a mecllcmn-ial tilt SKV.

i)lia Vi lir,innols uppiaga. sl<apa cn stiibil ckonon-iisli grur-rci lijr lör'bunclcLs
vcri<s:rmhet - clct är clc trc viiscntliglr

vi stiillt oss i dcn oi'ganisasom ingiil i 1'örbcreclelscrna till viilc,l'rs jttbileuntskong;i'es:;.
Och clct iir ll'ir-rg c.le trc uppg-ifter'na liir'uppg.ift€rr

t,ionskan-rpar-rj

lan nrcllan clistrii<tcn går.
Iir-rl clen iiclla stricicn kontntel att utf'alia rir' åinnu al11, liir: ticiigt att spii. Nrit'

clctta skrives hau' precis hiilf'tcn

ari'

lianrpan.jliclcn I'rjrllutit och tal Ilan hLinsyn tilI clcls .iul- och ny:'irsf irandct, soitr
inl'allit unclel clcn girngna per-ioclen dcls
cle-,t r.iilktincla portgår-rgsföret, som ju allticl blul<ar' \'arA lite trögt, så r'ågar rnar-r
vlil siiga att clcn mcst givande deien av
lianrp:rnjen h:ir vi I'ramföl' o:js.
Nu siiar vi ber-iitta litct om hur clct

eått hittills.

I clcn I'ör'sta "lottcriclr:rgningen",

iigclc nrnr clcn 2 clccembel och
trtedle,nts'Ltiiruningen

var dct

son-r

g:il1cic
summa ll2

SI{V-nrccilcrnnrul som l<rralil'iccrat sig
Iiil t.lcltaganclc och dessutour niigla ar'-

rl<.lningar sor-r-r mecldclat att dc vlilvirt
ctt ant:il n1'a rnecllelrmar', r-nen icl<c'

Wcstcrluncl. Korsträsl<, Asta Bcngtsson.

Alafors, Ellen Linden och Gunn Skoog,
13ollringe, Anna Pcttersson, Arresta, Son.ia Andcr-sson, Gun Wahlund och M:ry
Strihl. Hrigerstcn, Sth1m, Gunhild Öst-

ling. Sunclbybelg. Anna Wennberg oclt
Illrna Gustavsson. Är'sta. Sthlm. Astricl
Rlolund, Farst:i, Sthlm. Stina Andct'sson och Anna K:rr'lsson, Stur.sta. Calla

n-n'clict inlcnsivarc l.;on1allt r-ncci bliclc

vii.e;ar vi hopp:rs att åtskiiligt flera komnrc.r att ha In'alif icerat sig för deltagan-

1'olr-n

av upp-

r-ill l'iirsiilia

ill c-n indivirir-rcll bchanclling av valic barn, nred
rr-ri)ilighct till or-nplacc.r'ir-rg onr balne-t
iutr. f inncl sig till lii11,a i c.lc1. Iijrsta i'an-riiicclaghcmnret. Detta iir uppcnbar'1ilicn en siili sorn liggc.r' l'r'iil<cn Schulzbcrg onr hjrirtat, hon taiul sig valrr-r f(ir
cicnr-ia 1'cilbiiltradc I'olr-r-r ar' l'an'ril.ieclaghci-r'r sonr siirsliilt bcl-rör-s f iil burn till
l'ijlviilr-surbctanclc nriicllal r-ncd lång arbcl,sticl cllr:.r' ski{'tarbetc och fiil in['c]il.ionslirinsiiga bnln. \ri liir-nniil hcnnc
i-r-rc'cl cr-r kiinsl:r av att om clct l<an skai)åls cn opinion firl bohcl',-r-,t av clagl-tcn'rsplatscr', iinstitutioncl sli\-iil sonr i l;r'ivata hc'irr. sa sliuilc ingcn vnllr glaclitrc
rin

lionrr-r-ra I'r'aur

l

hor-r.

oc:lt

lottcric,t blir clen 1 f ebruari - tilis

I{r'islirio Rontun.

r'.sl

rijirr

clcss

r'lc. Det gä1lcl som sagt att slialfa ny:r
r-ncillc.nrmilr till liirbunclctl Oclt clet grir'.

sjlilr'a?

liirmp:rr-r.jcu .ql'il virllrlc.

sig ut på lältct.

Resultat av "sparbössegiven"
under kongresskampalr.ie:r

Från våra avclelningar:
Rdtskiirsntis

Kcskttllsltulle

Ar jeplog

Nyliden-Slac;ntis

Itarsta,

St,hlnt

IIacka-Boo
Httd,dinge-Sf
Sc'Ina
Sttttd.baberg

u u.s/a

Lidingi)

PartiLIe
Göteborgsclistr.
ll sl:il stt t n a
Vetl.anda
Sl:,iir garde
LI

n (Oltbol tt-U nr e ti -

ctltttsttnd

il I6 :69

Från enskilcla:
Sigrid Nyströnt, trI:erit

irnra n-ran
Dor 16 dcccmbef \raf dct sii tici att
fih'r':itt:r för'sta dlagningen i clet ancilr
lottcriet, det som giilier prenutrteranlt'tirttrtingert. Alia ar.c'lelningar som tiii

Gerda Lun,clit't, Sthlnt
I'lanny Forsrnan, Sf hlrn

tcn av iilcts prcnumcrationsupplaga ficli
clcltaga i lottcriet, clär 3','inster utdc-

Ehonomisha anslag

gc-.r'

lirdes. Rcsultatet var nryclict gott; 4l

avclclningar hadc kvalificerat sig för'
clerlt:rgande. Vinnare blev Iöijande ai,clc'lningar: T'a jala i Norrbottcr-r, V:o
Lundby i Girteborg och Farsta i Sthlni.
Il{'tclsom clcltagandet var så bra bcslril

scl<r'c,taliatct att ocliså utclcla 3 tr'östpri-

sc,r' och vicl cllagningen tillföll clcssn
o, I,/ ii st e rr iI:. och Kos/c ull slcu.lle.

.Sr.,1 n

Till clen ilndra cllagninge.n, som .qcnonrl'ör'rlcs dcn 15 januari, haclc 32 ar'clclningar livalificelat sig, cl. .;. s. uppniitt cllcr ör-crs]<r'idit 1963 års prenunrcl'ationsupplaga. Tillsarnmans hade
clcssa 32

rjvcrskridit fjolårsupplagan mcci

cx. - inget driligt resultatl Fö1jcr
alla unclla
avclciningal exemplet l<on-rtler r-i att liunna notcra cn stilig iikning
luv vlir l,iclr-ri ngsuplrlag:r.

15:

-

33:it)
60:78

Anna Malntl:uisl, S/hlnl

.33:

-

Srrnrnro l;t'onr>r

or':rnnzinrncia clatur-r-r uppnått minst hälf-
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InIert:;iuat'e: I{arin IIa rrr rrrc

1,r'or r"ri

Nu viinl:rr: r'i alllsir pir cr' ;rrrrllir! Ocii

tvii n5':r n-rcdlcmrnar', men cn - Annn

Wcnnbcrg i Ärstaar.delningen i Stocl<holm - ståtadc med 7 nya medlcmmar
och Gunn Skoog i Borlänge hade sl<afI'at 4. Vinnare i dragningen blcv Gcrtrucl
St.ilirnborg, Solna, Karin Berglund och
Elsa Holm Vantör'avcl. i Sthlm, Astricl

irai'rrcr-r:; för'rilcllar och fanriljccl:rg,ircnrnrcn. Man har mt-.r' pct'st-'nal f iir i-rcnrbc-

siili och f iir lionlaklc.r' i

vad

uppgav nallrncn på de som vrilrrat dcnr.
Dc llcst:r viirvaln:.r h:rde sl<afl'at cn cllcl

.Iacobsön, Fluddingc, Seshat'ii SKV-ar'clclning och I{ali-'< SKV-avclelning.
N:ista clr'agning i medlcmsr.ärr.nings-

11'snings- och fiirrilrllanrritcn. och nran

Vinn:rre i clragningctr blcr- .D{mtl;,stt ttdPileå, Htillefors och Uppsula. l)c1r't'
tliistpliscn gicl< ti11 Lttttcl, l-lusl;:'oi'rtrt
octrr /(uiberg i Gö'uebot'g.
Rc;ult:rtcn bcträf ft'rnde cicn tlc."-lic
r-rppgil'te n
att skal"f:r f ijrbunc'le t c'n
stabil ckonomi - gel' cl.e ini'itntaclc rt'dovisningarna håir ncdan beskecl oln
Det iit' tllclligt att "sparbös.sl'gii'ir;r"
riråsfr: f å ert helt ant,.an oclt l;red(lri' c/tsl,tttrtitt.cl. Encl:rs1 15 ai'clo1r-rir-rgal itirr hitt.i[1s let]oyisat sin:r t'csultitl - n;il liot-ttnrcl clc andla? Vi 1al:rdc rlrn clr:n hlir'
s;irlicn i f iol i nr'7:rv viir ticinit-rg s:t lilllt
vet r':rd dct gällcr:: minst c?t 25-t.ri:i:i
per t:eclt.c ocit ntedlettil lriit' c.lc Ilcillr irtncbåir dct inp,;e,l, liåinnbalt "o1'l'ei''', clt'1
åir vi ör.cr1)'gacl.-'ont. n'Ielt clc tliingit:;
bidrag blir sarnn-rantagct cn stol silr r-r'r:r. och cle1 iir det fr,irbuncle-.t behiivcr'.
Studc'r'tr Iör' öi'rigt r"cdovisuinilcn. F)'la cnsi<i1r-1ar r'åinncr stiir' 1'r)r' sar-r-rrn:rnlaql
1-17: 2B i Srilicrt Iinns cict r-n:inea l'lclrr
sor-r-r giilrra vill ha cn spai'biissii oclr l-r.iiil1ra till, bara nran talar t't-rccl clcnr. Iiilr.r'

till förbuntletr
uncler kongresskamp:rn jen

Från SI{V-avdelningar:
Auest,a

200:

Karlsl:.oga

300:

Karlstad
Sttndbgbercl
Orebro
S kiir å.r d e tt (O
91

bb oI a - IJ nt

e

å

100: 500: i00: -

--

och Hohn.surrd)

Jönltöping

Från enskilcla:

lngeborg Lirtdberg Slhlli

Anna Lttndgren, Slhlrrz
Sigrid N11ström, Elceri)
Rut Eltlinger, Sth/nt
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aktuellt SKV-krav:

kommuner bör ei köpa SYDAFRIKANSKT
N{år-rga l-iar upprörts civet' clct faktum att man delat ut sydafrikanska :rpelsiner vid skolbespisningarna i Jönköping och
vid sjukhusen i Uppsala. Storslocliholmsdistriktet - som bilclades genom sarnmanslagning av SKV-distriliten i Stockholm
och iänet vid cn konfct'etrs den 20 okt. - har vänt sig till cle
kommunala myndighetclnzr i huvudstaden och länet och beg:irt en för'säkran otn att, de intc kommer att köpa sydafri-

kanskt.

I sl<rivelsen hctel det:
Den pirgående bojkottaktionct-t mot sydafrikanska \raror
har mritt stort gensvar i svensl< folkopinion. Ungdomsorganisal,ionerna, ileltalet av kvinnoorganisationerna, liksonl en
rad fackliga olganisatiouel cleltar i en eller annan form i al<tionen. Man l<an när'a nog uttrycka det så att det blivit cn
nationcll samling kr"ing bojkottaktionen och att avsteg från
bojkotten allt nrcr upplattas som en utmaning mot foll<mcningen.

I syfte att grira bojkottaktionen n-rot sydafril<anska trarot' s;i
möjligt brjr clet bli praxis att är'en l<ommttnalit
och statliga institutioner vid inl<öp a\r varor handlar i över'c,nsstämmelse med de {olkiiga organisationernas mening. Det
cf i'c,l<tiv sor-n

är' ytterst beklänlmande nåir styrelser och administrativa led-

ningar som är folll'alda cller tillsatta av folkvalda församlingar bryter mot bojl<ottens anda och beorclrar inl<öp av bojl<ottadc \rar-ol', sclnr cnsliilda lionsumcntcr r'ägrar ta bel'attning med.
Dii l<ommuncfira till olika institutioner - skolor, sjukvårdsinrättningal etc. - har att göra omfattande inköp, anscr vi
dct angeläget att man dåinrid iahttar lespel<t för och handlar'
i örrclcnsstän-rmeise mccl bojkotten mot sydafrikanska varor.
Vissa cxempel - bi. a. fr'ån Jönl<öping och Uppsala där'
sydaIr il<ansl<a apclsincr dclats ut vicl skolbespisningar respelitivc sjukhus - har väckt berättigad olo bland allmänheten och man frirgal sig om kommunerna inte borde ta hänsyn till bojkottal<tionen. Undcrtecknad organisation vill där1ör rihta I'öljande 1råga:

Kan berörda, Icornmunala instanser liimna en f örsiikran
om att inga sydafrilcanslta raror inl:.öpas till skolor, sjulcrårdsinriittningar, barnstugor, dlderdontshem och andra
irtstitttioner, tillca sorterar u.nder lcom,tnunal f örualtning?

KINA
Svensk-språkig bildtidning

-

40 stDoR

iförg

-

UTKOMMER VARJE MÄNAD

ontik och modern

kultur och

konst

vetenskop

Arsprenumerotion kr. 10:-, kon insöttos på Svensk-Klnesisko
Föreningens postgiro 501277. Vi förmedlor öven pren. på

den engelskspråkigo bildtidningen.

Chino Reconstructs
7;-. Grotis provnummer ov endero ov
desso tidskrifter mot insöndonde ov 50 öre i frimörken till
Svensk-Kinesiskq Föreningen, Kungsgolon 77, Stockholm K

Ärsprenumerotion kr.

stort eko i dagspressen
Aktionen rönte stor uppmärksamhet i dagspressen och

na, Ilertalet kvinnoorgauisationer och I'ackIöreningsröt'elsen

deltar i eller

stödct'.

kommunerna suarar positiut
Flera kommuner har s'"'arat på SKV-distril<tcts I'r'amst:illning. Först i raden kom dråitsclkammaren i Nacl<a stacl sonr
översände protokollsutdrag ijver interpellationsst'ar i lriigan
som avgetts t'edan på våren 1963 och clär' det mcddeiacles att
sydaflikanska produkter icke föt'ekomn-ro i samband meC
skolfrukosten i Nacka, och att den pc'rsonal, som omhändet'hade inköpen håirtill, också anmodats bevaka, att dctta iclic'
skcclcle undel clen ticl bojkottal<tionen plgingc.

"kommunal bojkott angelcigen" !
Kommunalnämnden i Österhaninge kommun anför:
"Då" iiuenledes en liotnn'tunal anslutning till bojkottal<.tionen, sAnes angeliigen hemstiiller liomtnunaLndtnnden hos berörda stgrelser och niimnder att så liinge boilcottal<'tionen mot
sAdafrikanska uoror pågär iclte beot'dra inl<,öp ar sAdafrikanska produlcter."
Nynäshamns drritsclhammare bcslutade uttala,''att så"'itt
der-r l<unde bedöma berör'da liommunala organ icke liutlclc
1ämna sådan försäkran, som önskades. Kamt-traren beslutaclc
emellertid även överlämna sliriveisen lill de myndigheter,
som kunde tänkas vara berörda av sl<rivelsen mcd her-rlsliilIan om bealitande av vad i sl<rivelsen anlörts".
Ett Iiknande svar har ingått från Vtirmdij kommunalntilnnd
som säger:
"Kommunalnämnden beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag meddela, att komn-rutlalnämnden ei kan gc
den begärda försäkran om att inga sydafrikansl<a varor inl<öpas, men skall nämnden uppmana för'valiningsorganen, att
vid sina valuinkrip dcr-r pågirendc bojkottaktioncn nlå t'cspcl<teras.''

Gustavsberg beslutar att ej köpa sydafrikanskt.
Kommunalnämnden i Gustavsbergs l<onlmun gcl' gcnom

plotokollsutdrag tiilkänna att
"På" Jörslag au allmiinna audelningen, beslutade liornm'urmlniimnden tillstgrl:a en fran'tstiillning f rån Suenslca Kxinnot's
Vttnsterförbund alt liotnmunen ej sl:,all ltöpa sgdafrilcansl:.a
L*dror."

Från Vallcntuna l<ommunalntimnd n-reciclelas att
"Beredningen hadc föresiagit att slirivelsen delgirres cle
olika förvaltningar, som har att gör:r inköp föt' i<ommunens
r'äl<ning, med t'ekommendation om beaktande...

Komunalnåirnnden bcslöt i cnlighet med beredningens {iji'slag."
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Östra Småland (s) gjordes följande kommeutar på ledarsidan:
. . . Vi tycker att frågan är generande för de komtnunala representanterna. Visst kan de lämna en sådan förstikran, om
de bara vill. Och visst går det att tillse så att givna inköpsdirektiv följs, om man bara anstr'änger sig en gnutta. Det
borde vara självklart att man på liomn-runalt - och statligt håll tog hänsyn till den bojkottaktion ungdomsol'ganisationer-

FOLKSAM ger råttsskydd
I

Folksam slår vakt onr sina försäkringstagares trygghet även på det rättsliga områrdet. Genom rättsskyddsförsäkring erhåller Folksams försäkringstagare ersättning för sina advokat- och rättegångskostnader i de flesta tvister, som kan prövas av alhnän dornstol.

aåras inkom till Folksant anmälsn om ett fall
då en dam i en mellansaensk stad halkat och
f allit on*ull på isbarken aid ingången till ett ao
uåra större uaruhus. Vid fallet ådrog sig kuinttan ett kornplicerat benbrott. Fastighetsiigaren

I'lär

Folksarns rättsskyddsförsäkring ingår automatiskt i följande fullst;indiga försäkringar:

behöt,s Folkssrns rättsskydd?

När rnan kanske minst clnär det inträffar
cn händelse, då det kan k.'innas tryggt att
rned hjälp av Folksarns rättsskyddsförsäkring trt.'rn ekonorniska hänsynstaganden
ktrnna anlit.r en erf.rren advokat.

fnrftefter före

uligrnde

ntt

rttge skndestånd. Cenont Folksmtrs

riittsskyddsf örsiikring blea dct ekononiskt nö1iigt för ,1en skodclidnnde ntt onlitct nduokttt och
få skoiesttittdsfrågan 7sröund nu donrctol.

HEMFORSÄKRINC, \'ILLAHEMFORSÄKRING,
LANTGÄRDSFORSÄKRINC,
SPORTSTUCEFORSÄKRINC, BILFOI{SÄKRING,

MOPEDFORSÄKRING, I]ÄTFORSÄKItING,
UT LANDS RESE FORS

ÄKI(ING

FOLKSAM försäkrnr
15

''lr1l;oo . i1'cliirrlc:; l)\'sii lrot'1 lrt'iit s.j irn
och halva c,r':rsnrattan. ci:il clc,' ung:r ocit

Ilir'-pr t:iii :ril

vil i'.

Prinscss:ri-r ciclr mål.at'pojhcn och liit'gp.1.tsai'na stcrg till r'iiclcrs ar. 1r-rltlr')'cltc1
näi' h'ollct nijs. l''lulalpojlicn gI'L'i) pt'itisc'isiu-rs irrrnci i I'lr.li1cn. och pii siL stiii

korl dc artt ll)'ila i\t sittltntt hiill.

B1'tct'

cn hisnancic luItf'iilcl h:rmn:rde clc gt'cn:;lc,. ör,er kyriituppct-t. Där' satt cle' och b1igiiclc.

- Tit,lu! uttopaclc pt'irrscsstlll ocit 1lcnrot, clcn plats cllit' sjiin ni'ss Icglti.
Diir' \'al' nLt cn c1jr-rp clal, I'yllcl :tv clc

i<nc-Ic

Hur regnbagen kom till
Av Harry Iseborg
iit-rgnci i(iil i iiiii"sbiit'sgriitrc[.

A,lcn

ilrrr"r-ipli dagcn uppl-rör'clc t'cgt-tct, solcu
l.ittarlc Ii'ail och ijvcl Staclen l1'stc och
ski i'r-rlirdc

cn lcgnbåge.

- Snyilgt. sa Prijlic,n sot-It vilt' cn busl;.
* Ii'ar-r jusl, unclt'a hut' r'cgnbågcn hai'
iioir-rr-t-rit fill? sa Lilian.
- Dct lian jag talit ont [ör' ct', sit
icclimirliarn.
- Jtr. gijr 11c1, lilociintitl<at'tr! ltllopitcic

li

i.rirr nci-r.

f{Iocirnrtrlitrt'n bcliilt:rclc

:

- lln giing liil liingc :;on kom cn lrtcu
iiliiliu'po.ilie gticuclc pii lanclsviigcn. Iiitn
ctl
Irirclc l'1'r'a måiitt'pytsitl trtccl sig
gul. cr-r lirc[, cr-t st'itr'1. och cn bia t-t'tiilitt'r))'l

s.

Sil rtr,lllt'lrirrt

liLr

ngcrt.

'- Coclclrtg. ntitt lillc trtitlttt'lilitcltl. s;t
liLlnftcn r,iinli.gl . - Jassa. clct sliit t'ualasI

- .llr, or tntt.jo,tntis. svitrttcic pojlien.
-- I Ilrn <l l it t' oitr
- Vacl iil clct clrt tlinl<ct' trritllt? stt
c.l,--'

L.

li Llnilcll.

Jirg tal vir'.1 tnitltring jitg ltit', cls t-l-tiiiiirlon. svitt'itcjc pojlicn. - Fiir jag t).'cl<el

iltt n-riiltt . .
- Dri sl<a clu lit cn bcstrilining iti

oi-rr

.

ili.q. s:r liungci-t. Ta

ocl-t r-niilit

ntigrn vttcli-

i'lr bloi-nirroi' i min tt'iitlgiit'cl.
- ,cilia bli. cL's tlitt'nrc'1acl. svitlacle t-t-tit-

lar 1-:ojlict-r.
Sccl:rn nral:rtlc

itiitr blrinrn'tot' i kungcns
Av siua l'5't'a 1'tirger' I j'ck:tcles
hirn gi)i ii sri mringa oiika slags blon-intor'
lltl clct blcv sli vacl<clL i tt'iidgtirden solrl
Lr

irrlgl\r'cl.

alcilig

Ii)r'r'.

-- t'r'ein cich tlcrl ntt lit' cltt min hoi'inulrrrc. slir i,t,tircle: liungcn.

- Tackur' öcLnrjul<itst, cls nriincloliu^
s'.'irrr-icic pojiien och bugadc sig. Är' clcl
i'r ir1, rncl jag lian gör'ii?
-- Lila pu ,:ict. sa liungc.n. Jag skulle
r ii.jir hir L'n n.v lognhagc. Dcn jrrg har lil
i'irlitisk'L li1-c nrurlig. I{an clu clct - ja. chi
si;:r cln I'ir plinsc-.lssai-i och halr'a iiungar

ilit:1. ,Iir.q lir intc-' knti-sslig.

-- 5lirt slic.
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r.r's tnitiiirprit'. sviit'it(lt'ttii.r-

ialpoj licn. Och L-'uljaclc sii.l, I i)t's1 tis
si<ullo sc.lt ut annars, det!
Nii, så shulle ciå pojlicn m:iia clt I'egtl-

bagc. Han fund<,'radc och fltuclcraclc
r-ncn kuncle inte alls komrna pu hul ciet
slinllc gei lill atl m:iln cn i'cgirltligc. Srii-it
iir vrilcligt sr'åilt {iil gamla tr':inaclc nriistiilc. Hur nryckct sr':irat'c då Iöt' en litcn rnålarpojl<c. Anbudet att Iå pt'inscssar-r och halrra l<ungalikct vut' i aila I'all
st,olslagct. l{an tog sitra frilgpyisar oclt
gicli ncclåt sjön. Däl nct'c sitltc ltan si1;
i gr'äset och stäildc pytsatna vicl siclitn
0111,

Ralit övcr sjön sltullc rognbii5icn sitta. I)ct sag srriirt ut. I\tiL' h:rn tittaclc siil
or-nliring siig han cu l<yllia mecl sltit'lt
och li;'r'litupp ör,ct'st. I(yrlian liig rrtiit i

liungcns by.
Fliin b)'n gick

crtr l:rnclsviig 1ör'bi gL'rrsr-nalat'poji<ct-t sal,t. I ctt nlt
i<or-t'r pt'inscssan ricliincle pa cn at, clc t-t.\'-

tlatlan cliir

maladc lltistalna. IIcin viu' g,I'illlll ittl
1,itta pa. Målarpojl<ern 1änlitc:

I{cnnc och ingcn :tnni.In vi}l jail hir
tiil Iru.
Och plir-rscssiln tiiniitc:
lfonot-n och ingcn årnltiin viii jail ltit
tiil nran.
Ifon steg a\: iriistc'n och sal.tc sig i
gliisct brc'clr'icl malat'pojkct-t.
- V:td clu set'Iunclcrsttt-u ttt, irliilitt'po.jiic. sa hon.

- Mirste r'åil clct. svat'aclc po.jlictt.
- Du vct r'äl :ttt jag ntiistc liultt-tit t-t-tiiia
cn rcgnl:iige liil att Iii clii; lili Ir i-r. l\{cr't
jag tlol ii-rtc jag l<an nråla cn t'cgnbågc.
- Så lrål<igt. suckercic plinscssaru. Jetg
siiullc tyclia onr att Iå clig till t-nin ntatn.
Som dc salt och stnirpratude l<ont lt'ol-

let Lunhcnbci'g luflande på r':igen. IIan
hacle r.alit i handelsboclen och iitipt sig
cn iirtri. sr-rr-n htrn gick ocir sög på.
PIötsligt stacli lulitcn ft':ur liit'gpy'tr;itt'na trollet i nåisan och han nös. Och 1r'oil
nyser nu en gång intc sorn vaniigt foll<.
i)c nysct' stot't. Trollct Lunl<cttbct'g Irirs
sri stoL'l, att lian i ctt end:r r'älcligl

vacl<r'astc blonlnot'. Flcigt. högt ör-cr clalcn, ltögt'e ;in ltcr"gct-t. s;'ntcs pii hitrllcn

cn t'cgnbirgc. Dcn vill'si-t gl'ilIln, sollr bltt'lt

cn lcgrtbir.4c Iian bli.

- Ilitt'i irll viit'lclt:r-r hitt'clcl iit"tltnltl
.;r till? i'ot't l'r't' pl illscssitn.
- Iin st,tn' gt"ilrin t'cgnbirgcl Oclr t i
sritn bara l'iaclc cn gtttlntal lul t'cgnll:tge
f

iilnt

I

* DcL :iL' t:rcli t'ltt'c ntitrtt tnitiiLtll'r''tr.,årr'. sil pojl<cn. Fiirgct'nit llög ut' p1'lstlt'når cich blancl:tclcs, clli LunL;cbct'g llÖs.
Och sii vetrl cict cn spiitlci'ny i'cgnbilgc:
:rv rict hclii. Kein n-r:rn ttinlia sigl
- .Iag rrtaslc ncl till piippa ocit bcliittir cictl i'op:.tcle pt'iuscssitu. - N'lcn i-ittl
slii'L vi kt-lt'itm;r trccl?
()i11
- Vi IirL' r'til lrltga li.l'i'lt1tll)l)cll
han vilie vat'åt hy-ggiig och 111'gtt nt'rl
tiil jorclcn mccl clcnl.
- Kuclieliku. st.itt'ttdc luppcn glir11
Scclan lllrxaclc hitu nccl till .iorc.lcrr trlctl
r-lc ringa pii t'ygfleu.
1(ungcn ocl-t i'ollicl hult';tclc. Cclr sli
vrrrt Iniliil'po.ikt'n pt'ittst'ssitns llliln.
Sa nLr vct t-ii clct, slt-ttitclc liloclitlllriiai'n. Och onr niitt liot-t-ti-t-tcL' tlc'h lliigiri'
htrl t cgnbiigctt kont till. sir i'c't ni cict
ocliså.

- iVlcn r at't tog Ltutli.cnbct'gs iit'tlL vtigcn? 1r'agacic pr"r.j licn soltl vltt' ctr buss.
- Dc1 r'ct ingcn såt nogii. Dct pnstits
Ii)r'r'cstcn, atL Lttitlicnbcrg gttr cimlllitr,S
oci-t Lctiit' cllcr sin iirta iin i ricuna clitg.
FInn giiL' blirncl l:ct'itell och lctitt' och
ilurllar'. Dii tlollet nttttnlal bi'ukitr nlan
säga att clcl blixtritt'. Var giing sådanl
hrincler' licittttt-tct' i'cgnbiigcn. Inte sitt-tt?
-- Jo, -sa I-iliat-r.
- ,Iri. sa Po,j iictt sot-tt r.ltt' ci.t bLtsl;.

Mors julkl.opp
Ja, ni liot-t-itnc-r väl ihåg r.ail julpt'isliivi:rn. cltil clct gäl1cle att lista ut vac.l

i pakctci? Vacl vat' clct
nu sonr lanns cleit'? - Jo, naturligtvis
ctt plescntliolt pei Vi is'innorl N{ctt kat-t
tri iilt'strr irtt I ntla-Lill ()ltt'rg. Ölttt.
IlredseI r'at'iil]clclcs cltsitnt ottr lttl gisslt
rätt. Därlrir' lian vi bat':t clcki ut ett a.r'
clc lrc plisel sotn utlovacios. Sir val ric't
r.acl som fanns

nrccl den salietr.

HIROSHIMA-MÄNNISKAN

Forts frön sid,

här'. Dc ur' 1'r'islia och lvcliligit: cleras
barn :ir nornrala. N{cn inscr cle inte att
allt clctta iiar-r iindlas pir en trinut, sir
som livct för'äncllacles för oss i FIiloshima? Klock:rn U.15 clcn 6 au.qusti 19li
iiuuclc vi ainnu arrbcta cich sjlingl och
iilslia. I{lc-rcl<ain t}.16 tog allt siuf. Dc iil

11

"borde kuinnor föda barn innan
krirnuapenkrig ar för alla tider förbjudet?"
lcvcl var i dåligt skicli. I{an skullc
ha iiggvitclil< fijda (tcil dyrt för'oss),
intc albcta f i.rl mycl<e.t ocli vila rcgc-.Ibundcl, r'ilkct ocirså är omöjligt clå hiir-r
hal sitt albcto att sliöla. Jag iir natur'liglt'is orolig cltcrsom lrumio bcfitnn sig
mincL'e iin 3 krl från ccntlur-u vid
bombcxplosioncn. Han måstc fir lcr,'a!

uirgot som hon i'irtt, genor-r-r bombcr-r. Hon
val bitr':i ctl lilct barn när' r'år'l hus ftill
sålmrr)årn och när' jag splang till i'loclcn
i clct laclionlitiva rognct bar jiig Hertsr-rs
pii r'.)rggcn. Hon hitr valit lullstiincligl.
Ir isli iincla tills nu. Ah. rlct iil n"l'1rpil-

Viit'a barn eil sir

atombombci-rI

''Jag hcippas innerligt att dct inlc

hans

småi."

I{ciko sll'cl, blcv till n-rig hcltL i'inlcrn, n-ryckct glitcia brcv i bctral<tandc
irv orlstiincligltctclnir mou l'r'iin hcnncs
PS. anaclc .iag att hcnnos nralics lcuitcn-ri
gt'aclyis Iör'r'är'r'aclcs. I lebluali togs han
in på sjr-rl<hus. I mals licli vi ett mcdclclandc llan Fumio Nalia.r-nula sjäIr'.
clilitclert ltil hans hustlu. "Kiilu vrint-tct', håir' åir' .iag lortfaranclc på sjulihusct och jag mirstc till n'rin sorg tala om
1ör' e-r' utl jag intc blir biittlc. Scl ni.
str'ålningssjuliclon-r iil något nytt cich .iar,
liänncr all jag är' cn 1'ör'siilishanin. Hclir
nrin ll'opp tyclis luth-ra bolt. Att licla
ilv cr-i sjukciom sorl ciet inte Iinns nirgoi-r
bot 1ör' iir som att ta gift valje clerg och
vrintat pii att livct sliit clulia unclcL'. Tarcli
i alla l'aIl f iil ittt ni clcllarl nrccl n'iig."
I aplil slircv Kcili<.r till mig att slulct
Itade liornn-rit.

''Jag iir taclisant föt' clct,'', sklev hon.
''NIin makes srntir'1"cl' r'ul sir or-rthrilclliglr
tutL han ciftu blcl sin skötclsliar att clöclir

IL'cstanclc

att vara cn ör'er'lcr,andc

är'

e1'tcl

S(iit-rn-rai'cn lior-r-r. sornmirrcn gick. IIalslrs' bcn vill' JrLr Iiir'lan-raclc och hcnucs
nror slirev till urig:
"I'ftrn iil cl1,f ili1f alc lör' r-nig än nag,(Jn
jnvci. Att tiinlia sig att hon hanske slia
sliters il'rrin mig a-u' samma olsarl< som
i hcnr-ics lals lall I Bolclc Is'innor löclit

baln innan l<;irnverpcnkrig tir Iöt' alLt
ticlcr' l'ör'bjuclc-,t? Vad tychcr ni? Jag tyclicl att cle intc bot'clc giira clct, Jag ucf
trtt clc intc bolclc."

Eftcr nlannens

clöcl 1'lyttadc

Kciiio tiil

cn lugn {ör'stacl och hcnncs blcv blev
atcr hoppfulla. H:ilsus, henrres fcmtonariga dotter .sklcv glatt:
''Kär'a guclmor', jag är' n'rychet spiind
1;ii r'år nya bostercl. N,Iumma-san har' gctt

mig en kalt och till. r'irrcn si<a vi hit
blommor'. Jag r'äntal så att Iå se r'år
trädgarcl i blom."
Men Ifatsus lick alcllig sc clen blontm:rncle trticlgårcicn. I aplil jän-rt et1, irr
clter hcnncs f:rls clöcl meclcielitclc Kcilio
mig (iin cn gaing i ctt PS) alt llatsus
hacle smiirtor i bröstct som intc r.illc
Så

ö"'et'.

i SKy
ett irtnerLigt och uctrrnt tuclr J'ör
7'ill, t-drttternu

den

u uclct'

ct bl o nt st erhyllning

rnin tnors El.Len Karlssorl,

e

n D i(l

nilr'c AV ntcclcl tiil mrinnislians cgcn unclergång.

Ni
för Ert gomlo kylsköp

"Iriir'lii1 att jag iir sii solgscnl Jitg hiit'
för'lolat clct ltirastc jag iigcle. Nii;1ra clagul innun hon clog s:rcle Fliitsus ati hon
sliullc llyga utrihc-'s och h:ilsa pa ci' t-ilcn
hon iracle inga sr-rygg:r slior att siitta pii

OM NI BYTER NU !
- vi bjuder bro pris
oclr - Ni för effektivt
kompressorsköp
från

ctt pur
svalL-r'i1a gummiskor'. Jag l<rjptc clcm.
Men, acl<. hcnncs löttcr hacle biivit s,-i
smir och slimmpna, cle passacle intcr. Och
sig. FIon bacl n-rig att köpa hcnne

nu iir hon

ciöcl. Ska

vi itllu clö, r'i

för omgående leverqns

Philip Carlsson
RADIO-TV

öt'er'-

alitivifcf? Jag åir sii solgscn. Jag kai-t
i dag."
Flistolicn om I'amiljcn Naliaurulir är'
ingcn cnstalier tragecli; clcn är' i själva
r.crkct, cn mcl' cllci' n-rinclt'e typisk sjul<clonrshistolia ir'ån Hiloshima. I dctta
ögonblicli liggcr tjogtals paticntel på
sh'iilningsavclclningarn:t i Iliroshim:rs
och Irtragasakis Röda Koi'ssjulihus och
lider och clijr av följderna av clen
"n'iindlc" atombon-ib som slungadcs frirn
irij.icicn för' adcrton år scn. När' r'i serdc
Ialviil till r.i.inncr på Hiroshimus sjukhtrs innun vi iiimnadc Japan vicl virlt
senastc besök fr'ågacle vi om clc ville
sl<icl<a ctt budskap tili utlandct.
"Ja, ja sadc cn t:rlcsman för' patientci'na, ''becl männisi<or valt ni lal att
ägna cn timmc om dagen cllcr berra en
timme i veclian åt att för'sölia liilckomma ett upprcpande av det sonr hrinclc

Dct är vacl somliga 1äliitrc
lruktar'. Jag bär'al Iör' mina bålln.''

nes h.jiirna. rlcnnar opclsor-r1iga upplin-

FÄR MER

ittt han såg ut som oltt I'rirn bulit

ningssjuirzr?

vcclilat sin lantasi. Dcn har intc hlr11i1
jiimna stcg mecl utr.cclilingcn av hcn-

i'er'.

lcr,iinclc r:ars blocl iil fiirgiflat, av laciio-

cn

ör,crlcvrr; r-nainnisl<an si<all ntirltiincla
ocl<sa [ör'svinna clt.olsortr hon iirtc tr1-

at1,

Liiven töll nrit' jag licl< Iicilios niislit

l.l

honom. I{uns iii-rsil<tc huclc svullnat sli
cijiir.ulsmasli. Sår'sli<,ilpol tiipptc till hiurs
t-tiisa ocl-r t)r'on. Ackl Acli! Ska a1la vi
ör'ct'leyanclc cftcr :rtornbomben lii stlltl-

oss sont cir.ellel'clc fiilyanc'llades titl
\'als ciagliga blijcl är. sntnr.ta.
\rals ståincliga i'oljcslagarc til I'i'ulitan.
Bccl alla ni iitinncr at1 l-rclt enlicit itnvrincla sin lantasil"
.Iu, r'tii' r'eii'lcl slia n-rirhiinclir gii unrlcr.
pii glund ar, r"niinnislians blist pii ian1ttsi. l)ir-iosaulci'nit l'ör'svann c[tcrsonr
clc intc ut"-ecliiat cn il'oppsbcsliafl'cnhct
,som sliullc gjor'l clct ntirjligl I'ix'clcit-r
r-r-riinniskol'
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Tel. 41 38 45

"det pjoskas pa tok för mycket med
zigenarna" sa doktorn
I onledninq ov den oktuello debqtten kring zigenorfrögon i Sverige hor Anno-Brito Eriksson i Uppsolo sönt oss följonde reflexioner
kring en episod som hönde för tvåtre ör sedon.
Iln sontn.titt' niiL' .iag arbcttlclc som Ililat'inna i ctl zigcnalltigcr hänclc mig
något sotn jitq tttt tttintts i anslr-rtnini3
tili clcn alituclla clcbattcn ot-tt zigcnarnas
bo:;taclstliigu och analfabctismcn. Dct
val sri att lie ra itl' bttt'trctt ltig i \'ål!,nillna och påstocls varra för'liylcla tt'o1s
irtl, dc r,aliicn haclc snttva cllet' hosta.
lJn cl:rg liont c,tt av nrtitrnc-'n till mig nleil
clt maskinslit'ivcl bt'cr'. som han bacl
nrig l:isa. .Iag f:lnn till nlin hiipntrcl :iLt
clct viir stans itiilsor.nldsn-ryndigl'rcl som
clctt:t sattt unclclliittaclc zigeitarn:t ot-tt
acl sr,it-t-t bör' iakttars vid Iall av cpiclcr-r-risli gulsot. Dc visstc alltsii r-ad jag iuniin-rligen ;ttt sjttliiln var gultc
"'isstc.
sot. Jag clrilcntot rrisstc vtrcl clc intc bcglc,p. att lri ellci' ingcn zigcnalut-tgc litlu
1ra

r

llisa

r-rt och

l<Ialgi)ra siicltlnit

bcgt'epp

sol-n pc,i'sOt-tii1; I'r1'gicn. sanität':r tttrot'clnin.a,in', tr,'.c. tttsöttclling,

avlöring m.

l1l.

.Ia;1 bcgrcp oclisai att on jag börjactc
slirilsl<acla minu clcvet's mörk[åirgaclc
lurin ellct' stoppa cn fcbcrtet'nlomc'tel i
c.lcrr-r sliullo min t'ccletn hotadc ställning
s;oin pcciargogisli aulitoritct rasa totarlt.
Jag lingclc upp plovinsialleikuircn [ör'
att fä li1c hjailp med iltt sttilla diagnos
till att bör'ja tlecl. IIan för'hlalaclc :rtt
om cle r,:tr sjulia skulic jag sliicka clcn-t
lill hans motttigning. Zigcnitlntl ville
nu intc för' iir. och pina vidgå att de haclc nagot som l<ttnde smitttr. De insaig
att cicl slittllc iiira I'olhs :n'sky tcir clcn-t
)'tteliigare:. Mcn 1åiliaren sa viclarc :rtt

en zigenarf ltekqs

scn
dc bcr-ön-rdn våistkustostronens dagar'.
''Och vill ni hör'a min pt'ivata iisikt ont

zigcnarc, sii är' clct den att clct pjoska:;
pri tok l'öt' myckct mcd clcm heir i l:rttclct" sar han och unclerhöIl nrig sen i ti'e
l<r'alts timmc med ör'r'iga upplysningar

onr rlettir l'öl.ic, som han hitt't gucli nog
21,' påi sin mottagr-ring och sonr bcstulit
honom och pii zrlla r.'is l-rotat har"rs tryggl-rct och cgcnciom.
Snopcr.r gicl< jag tilibaka till låigrct.
lirgor-r-r 1i)r' att sc clcn ganrla griiskliggi3ir
star-nfaciern stulta. trl sin husvilgn och
gii tr,'är's ör,cl r'ägcn till avträdct. I{ai-t
rr:rr' lilticlcl i grå li:rlsonger mccl röcllutig

slijolta utzrnpä och hans ögonvitor vitr
:;tnrht gullär'gacle. De senastc clilg:rrntr
haclc han klagat ör'cr trötthet.
Jag takrde scn mccl häIsovår'clsnämn-

clen som bel<l:rg:rcle :rtt cpidemilagcn
tillåit folk rned gulsot att r,'istas i hemmct. Vidzrre crbjöds jag cn spruta vaccin och man lovade att sända ut cn inspcktör Iör att se på atvträdena. I{an
iionr cchså, tittardc på r,'år'et dass och var'
i'ör' ör,'r'igt vänlig. Annat håindc inte mcclan jag var kvar i lägret. clär' allt flet'
barn sjulinade och gicli miste om en clcl
av de 2 månade:rnas undet'r'isning.

Men jag kunde inte låta bli att Ie ör'cr'

cict rabalcler som ostronsjukan på sin
tid stäiicle till och jag log igen då jag
senålre som för'sta och viktigaste nyhet
i ladions TT varje mol'gon fick en t'apport om utvecklingen av en gulsotscpi-

clcmi nånstans i en non'ländsk by.
Natur'ligtvis slia vi ta itu med epidcmicr och naturligtvis ska vi ha sanitctcn orclnad och hus att bo i. Naturligtvis - onr vi intc är' zigcnat'c.

giiringar', sa Iick jag, tycktc j:rg

...

Foi'ts, iron sid.9

i clen aldcrn I'örstiitt att cl1 uej liiln t.vcla pä utt ekononlin inte tilltiter
Vi ficl< emeilertid våra sliidot'.
Jag har tidigare trämnt att far at'bet:rclc mccl lioppar och förtei-rning. Just
nu haclc han en hel del kittlar som sliulle löt'tcnnas ti11 l-iotell I(naust i Sundsr.alls stacl. Än i ci:rg linns fars arbcten
hvar clair'. För' några år sedan såig jalg
cn av dc l<ittlerr han haclc gjort. Dcn
stocl i hotcllets ftinstcl ntccl blomnror i.
F ör' numcla anr'änclel' ntan sig inte itv
l<opparliär'l i samma utstr'äcl<ning soln
?

löt't'.

pn nrolgon niir Paul och .iag r,:lr' 1:it
r-:r'tig till skolan, r'å}<ade vi bli osii.ins
om ett ellci' annat vad det nu kunde h:r
valit. Vi l<ivaclcs hela våigcn åincla frant.
Neir jag nu srig sliolhuset clyl<er ultp
Ilamlör' mig och hörclc Pauls letlulltr
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sjä1v,

cn allcleies genial ide.
"Väntzr clu tills vi h:tr liist mot'gottbijncn och jag har talat mecl fröken. Då
ska vi se om du är lika stursi< eftcrätl''
sade jag och spände med en elegant rölclse erv rlig skidorna. Utan :rtt bcr'ät'diga min något undrande brodcr sa
rnycket som en enda blick gick jag ral<
i ryggen uppför' trappan och in i klass|ummet.

När de sista toneltret i mot'gonpsalmen
hadc förklingat, satte jag upp tvzi {inglal i luften.

''Ja Rosa, r'ac[ vi]l du?" unclt'aclc fr'öken.

"Jo, jag sl<ullc taler om att m.itr bt'oi'
Paul har pipa och tobali mcd sig till
skolan. och . . . och tändsticl<or ocksh,
h'ökenl" Här började jag svätra lite på
n-rålet. Hade jag gått lite för långt i min
l-rrirnrrd?

Jae tittacle bort not min bt'ot's bänli.

Intc linnde jag sc att lran sag nätlnvär't

ut a'r' min angi.u'clsc. De andra
pojkarna i klassen l'nissadc och tittade
mcnandc p:i varandt'a. Fiickorna lick
något beundrande i blichen när dc såg
sl<r'iimcl

på Paul.

Stod inte den rackaren där och nästan
str'äclitc pä sig! Kände sig vuxen l<antåinl<a

!

Dct h:ir hade jag snnnet'ligcn inte
viintat mig.
Plötsiigt linackacle I'rökcn i katedct'n
l'ör: ertt lä tyst pii sollet och Iniss:tnclct i
lilassrummct.

"Vill Paul vat'a sniill och följa mcd
rnig ut i liapprumnlet'', sa hon vtincl

mot clen tilltalacle.
Paui makaclc sig ut' bänkcn och gicii
mccl högburct huvucl Irarm till kateclert-t
unclcr clct att flickolnas blickar fölictc
honorn iinda ft'ant

Jerg vct intc r,:rcl sot'n h:tclc utspclal,
sig clär' ute i liapprutnmel. Men nog haclc jag vtiutat mig att få se Fröken l<ont-

tillbakil ernsam och min retsticka tili
bror i valjc lall 1ätt stå i sliarnr''r'ån en
n-ra

stuncl.

Men in genom clöt'r'en kotn fröhcn
Lalsson och Paul iramför' sig och ör'cr
hcnncs ansikte, som tidigat'c 'u'isat tecl<cn till stor oro över vad som framkommit, r,ilacle nu ett förklarat lugn.

''Sc så Pau1, gå nu tillbaka till din
plats!" sa hon och när hon vände ryggen tili 1ör att stiga upp på l<atedern
passadc Paul på

att räcka ut tungan

åil,

rnig innan han ätelvände till sin bänk.
Naturligtvis blev vi sams igen påi vtigcn hem. Mcn min nylikenhet om r:acl
sorn hacle hänt dåilute i kapprummel
l'anns I'ortfarancle kvatr'. Så när jag frå-

min bror rracl c'le hade talat ot-u,
såi bcrättade han utt Fröken hade Irågart om det 'u'itt' sant att han hade pipa
gacle

och tobak med sig till sl<olan. Då hade

hzrn sagt som sanningen var, att dct hade han.
''Jår, mcn rrarcl säger din lar om att clu
r'öl<er när clu är' så liten?" hade hon h'ägat.

"Det rrct han c)m'', hade Patttl sårgl.
"AIla zigenat'barn bör'jar r'öka n:ir cle
ril sådär tre-fyra tirl!"'
Stackars lrökcn Lat'sson I Intc haclc
min bror bidlagit till att ge hennc nägon förståelse Iör zigenarnas nroraliska
uppfostran av sina barn.
I{ur som heist så hade detta ntindle
sanningsenliga samtal från ntin brors
sid:r med lröken Larsson slutat mcd att
I-ron hade sagt:
"P:rui måste lova att inte tiinda sin
pipa här på skolgår'den, så att de andla
poikarna scL dct." Det hade han lovat.
Mcn rrad den goda Fröken inte visste,
rr:rr ertt många av smaipojkarna i skolau
lcjkte fin-rpar och hade små kt'itpipot'
son'l clc höl1s och blossade på. . . Till
min brors förs'n'ar måste jag nog erkänna att jag inte r,'ar helt ör,ertygad om
atl detta r'ökande {råin de :rnclra pojkarnas sida hade börjat i och med min brors
inträde i Skönsmons småskola.
"Men hör du Paul, hur tordes du nat'ras sii I'ör' Fr-öl<en, och såiga att lat' r'isstc om att c1u rölite och allt dct där andt'a
clu ijög on?" utbrast jag slutligen.
"Jag hadc r.'äl inget annat val, clin
tolia. Vad sku11c ha hrint trol clu om clct
haclc konrn-iit vicliire liil lar? Och det
:rndla jag sa var ju barer cn nöcliögn.
Där'Iör var jag tr,'ungen att stoppa hela
historien här i skoIan."
Det där med taktik är väI något som
cndast är liirbehållet männen. Det är'
r,åil diirför' som vi kvinnor inte blir miIitär'et'.

KASERIET:

söndugsutflUkten
Söndagcn var vacker. Rimfrost

pii träden. Snö på stal<etet, sol genom otr'ättade Iönster'. Fem minusgrader- på tcrmonretern. Inget
ar,' barnen hade snuva, mässling,

piissjul<a, r'öda hund, vattkoppor,

hosta, m:rgl<nip, växtvärk cllcl
schallal<ansl eber.

D:i miiste man passa

pii.

Dri rn:ister nan ta tillfället att
l<ontma ut i naturen, att motio-

ncfil rich lägga ctt par minuter
till sin livslängd - om dct nu skall
vai'a n:rgof att sta el'1cr'.
Klocl<an nio började lör:beredelserna för den stora SÖNDAGSUTFLYKTtrN. Ibland har jag sctt
1:rmiljer', sportande lamiljer, i naturcn. Dc scl' trevliga ut, glada

och :r'u'spända. Varlör' skullc intc

rri kunn:r bli

lii<ad:rna / Jag såg
rcdan n-rig siäh' l<ontnr:r käckt su-

s:rnde p:i lånta skidol net'f ör' bacl<arn:i n-rcd hcla barn:rskalan i cn

t'ad el'ter tnig. Rödkindade, Iriska,
gl:rd:r och snäll:r baln.

Dot var innan jag börj:rdc let:r
cftel vantalna. V:u'för Iinns det
b:rra udd:r vantarl i vlir lamilj l
trftci' en kvrtrts I'ot:rndc hadc. j:rg
ex litcn plydlig hög fr:rmför n-rig:
cn grzi vante nrc-d ett O, cn gla

vante med ett Y, tr'å gröna

r"'an-

tar, den ena med gul land den
andra med en blomma, tre fingcrvantar av olika nyanser, varav en
hade håI på långfingreL och cn
saknade tumme, tvii lovvickavantar, cn ned tols en utan, cn vantc med skinn, en av galon plus ett
stort antal mönstrade vantar med
stjärnor, blommor, fiskar, harar,
kaniner och prickar.
Det var innan jag insåg att det
är befängt att tro att av fyra par

pjäxor inte minst två saknar
kängsnörcn just en dag när det
är soligt och termometern bara
t'isar fcm minusgrader.
Det var innan jag på allvar
bör'jade ifrågasätta om den standardhöjning som resulterar i att
t'arric barn har tre mössor att välja m.ellan verkligen gör det lättarc för människan. Vad är det t'cir
cirrrigl lör fel pii cn blå mössa med
t'öd land? Och om en lyr':rår'ing
r ligral at t ha en nrössa sonl
knäpps under hal<an mcd ett b:rncl.

sliall man liita hcnne tlys:r öi'onen a\r sig? Jag barer ft'agar'.
L'c.t var innan jag konstaterade
att cllagl<edjor ocl<s:i går' söndei'
och ertt säkcrhetsn a,lar aldrig linns

här' dag-, och att

upp ovanför hustaken. J:ig
drömmer om den dag då stoppnålar' {'inns bland stoppgarnct. dii
saxarna intc ligger på balkongen
cller bland dockkläclerna. då tejprullarna ser ut som rullar och intc som garnnystan, då alla kn:rppar' är' isydda, clå alla vantar. rirscgJ.ar

hcla. då all:r skor har

.

pjiixolna och att skidstavar. anr':inds till många andra zincl:rrnål
iin de :ir avsedda Iör'.
Det var jnnan sjuår'ingcn bör'-

jade ft'ysa om fötterna.
Det r'err innan l'yraåringcn villc
bli buren uppl'ör' backen - ntecl
sl<iclolna pir.

Resignelat insel jag nu att sönclagsutl'lyl<ter iir mcr strcss:rndc
iin :rtt pronlenera i stadcn undcr
rusningstid. Ant:rgligen är' clet nir-

got l'el pa

oss.

J:rg li:rn bar':r tillåigga att r.i tycl<ol gansliit br':r om att simnra.
Kralca

TAND
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Uton ord.

sl<osnör.en

och clåi alla pennor' är vässadc. .
Dct var innan jag begrep att
si<idbindningar aldrig passar för

clåil dom skall linnas en siiclat-r

LA

säkerhetsnå1ar'

pii nåigot sätt blir en oumbåirlig
artil<el när' man skall på utflyl<t
och vill hinna ut innan moLnen

- Domerno

först!

Norden-

Det partiella provstoppsa'n.talet, soll
undcrtecknades i Moskva den 5 augusti
förra året och till vilket Sverige anslutit sig, har för lredskrafterna utgjort ett
bevis på opinionens betydelse och dess

mcijligheter att pår'erka det stora ske-

en

körnvopenfri

cndet. Detta avtal var ett resultat av en
vcrksamhet som i större omfattning tog
sin bör'jan 1950 med Stockholms-appellen. Samtidigt är det klar1, att avtalct

bala :ir bör'jan på en väg, som måste
leda fran-r till en avrustad vär'ld, och
frcdskrafternzr mirste ständigt söka nya
vägar för' att göra opinionen lcvande
och mäktig i sin målsättning.
Tanken pa artt shapa l<ärnvapenf ia
zoner är int.e ny. Men eltcr provstoppsavtalct har den fått ökad aktualitet och
den framstår allt n)er sonl nästa logiska
steg i fredsstr':irrandena. Vi i vår: del ar'
Europa har l<anskt: störl'e anledning än
många andla att aktirrt glipa tag i dcnna lraga då tr'å norcliska statsmän på
olilia plan aktualiserat 1råg:rn om kärnvapcnfria zoner' - fön'e utril<esministern

Östcn Undön i FN och president Kek-

z0n

konferens

i Stockholm
14-15 mors

ctt kärnvapenlr'itt Norden hiiller på att mogna.
Möjligheterna att 1å detta faststäl1t i
ett för'drag är' sä mycket mela uppnåcligt som clet i verklighcten i clag inte
linns någr:r kär'nr-apen på not'disli botten och foikviljan klart visetr: att mttrt
inte 'u'ill gå med på någrar är.entyr'lig-

l<oncn. Tanken på att skapa

heter hän'idlag.
Fredsrörelsen i Norden h:rr undcr senare år allt mera sökt kontakt och {ot'mulcrat gcmensamma ståndpunkter i ett
rad viktiga frågor. Detta samarbete och
samvcr'han har nu lett till. att en nor'-

dish initiatir.'kommitt6 har inbjudit till
en lionferens - denna gång i Sverige.

den 14-15 mars i Medborgarhuset

i

Stockholm. I denna kommittd ingår en-

shilda personcr som är' verksamma i
skilda fredsorganiszrtioncr eller på andra
betydclsefulla omriiden i samhällslivet.
Bl:rnd dc svensliåu' som undet'tecknat, inbiuclan ti11 konl'el'ensen märks SKV:s

ordförande Andrea Andreen, riksdagsmännen August Spångberg och Lage
Svedberg, r'ektor Ingegerd Granluncl.
förfaltaren Artur Lundkvist och redalitör' Rertil Svahnstlijrn. I övrigt ingår i
den nordiska kommitten riksdagsledanrötcr från olika partier, r'älkända professorer, Iedande fackföreningsmän och

andra representanter för det politiska
och kulturella livet.

På konferensen, som sammankallats
"för: att ge eftertryck åt lörslagen om
Nordcn som cn kärnvapenlri zon, åt dc

nordiska folkcns fredsvilja och känsla
:rv medansvar inför världcns öde", blir
I'rågan om ctt kärnvapenlritt Norden bclyst ur- olika aspektcr'. Riksd:rgsman

Veil:I:,o Sri;thuf ttud, Finland, r'edogör
I'ör' cle julidiska, medan de n-rllitåira belyses :rv kapten Göte Jacobsson. Sverigt
och de moraliska av reclaktör' Viggo
Knudsen, D:rnmark.

Intressot visar sig rcdan i llör'belcdclscrna l'ör' dcnna fredskonferens stort.
Uttalandcn har gjor-ts Ir'ån olil<:r freclsorganisationer i de nordiska ländern:r,
som visar att man :ir bcrcdd i-rtt at'bcta
ftjr att planen om ett kärnr.apenlr'itt
Norden ska1l förverklig:rs. Pt'esidcni
Kel<l<onens icle att konkretisera ftirslailct i Undenplanc-ns ancla om l<iilnvapenlria zonel hälserdes omedclb:rrt meci tillI'redsstiillelse tran olika h:rll. Dc't räcl<et'
med att hänviser 1ill cle uttalanden och
mcningar som framförts fran Sr,onska
Kvinnors Vänsterför'bund. Svenslia
recls- och Skiljedomsllör:eningcn. I{antp:rnjen mot atom\rapen. Svensl<a FledsF

liommitten o. a. Nu gällol' c'let :rtt 1'ul1följa det hcla genom att sril<r'a ctt stort
och lcpresentertivt deltagande I't'ttn dcn
sr.ensl<a f redsliirclsen på clen norclisk;r
l<onlelensen.

Liit slutparollen i inbiudan bli liklpunkten för' r'erksarnhetcn: "Hjtilp oss
att göra denna konferens till en 'mciktig manifestation au scLl]Ttrordisk fredsuilia och nte.dans -uar."

Det mdste bgggas nga broar också. f ör f reden.

