Svenska Kvinnor$
Vänsterförbund

Nummer 1 1967

ningen Frisinnode kvinnor under porollen:
Mot krigspsykos, för demokroti och för
kvinnornos likstöllighet. Ar 1921 öndrodes
nomnet

I U LBASAR
En julbasar som framförallt blev en ljus
och glad fest för barnen hade SKV-ar'delningarna i Storstockholm anordnat
den 4 december i ungdomsrådets triv-

samma lokaler vid Karlbergsr'ägen.
Adressen var välfunnen: familjerna kom

direkt från julskyltningen i centrum
med sina småttingar som fick en första
kontakt med julen när de kom in i
lokalerna där ljusen glimmade och självaste Lucia med tärnor och stjärngossar skred fram. Lucia själv var av läng-

den att döma ännu inte i tonåren och
minsta stjärngossen, som bildade svans
i det f örtjusande tåget var säkert inte
en dag över tre år.
Spanska barn som

var med i

tåget

sjöng sedan från scenen några svenska
sånger och hon som samlat och instrueret denna förtjusande barnskara, Eva
Danielsson, lät också höra sin granna
sopran i några sånger.

Där var både fiskdamm och saft och
kakor kring dukade bord och en yster
ringdans

med

kvinnornos nyvunno röstrött, Ar 1931 utvidgodes förbundet sö ott ett somorbete blev
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Valborg Svensson

Om ni i stället för en blomma eller en
bok vill ge en slant till Vietnam så kan
ni från SKV:s expedition rekvirera kort

för att
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ange detta.
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Förbundet vill verko för somcrbete mellon kvinnor i ollo lönder och med oll kroft
deltogo i strövondeno ott uponå cch be-
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Poris

Kvinnornos demokrotisko vörldsförbund
(KDV). Dess orbetsuppgift ör - kort uttryckt - en grundmurod och voroktig fred
med kvinnornos hjölp för bornens skull.
Ar 1946 onslöts Svensko kvinnors vön.sterförbund till KDV.
Tjugo ör senore hode KDV offilierode
orgonisotioner i 72 lönder och kontokt med

grupper ov kvinnor i inolles 1 13 lönder
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Barnhont'erensens appell om Vietnam

kvinnorno slutor med Ado Nilssons blido och viso
leende som ger liso öt hjörtstinget vid försto on-

I stället för. . .

GUNHILD TEGEN

erkönnonde

ov och respekt för kvinnornos vördighet
fomilj och somhölle.

kronor

gick d-irekt till SKV:s förbundskas-så, vilket
vi härmed på det varmaste
tackar för. Att det trots gratis traktering för barnen blev en så vacker behållning skylles inte bara att den vuxna
publiken var talrik utan också och
främst att våra medlemmar ure i avdelningarna skänkt det mesta som åtgick till festen. Tack ska ni ha!

ANDREA ANDREEN

en somhöllsutveckling i vönsterriktning. Dö
fick förbundet sitt nuvoronde nomn.
Det heter i SKV;s stodgor: - - - Förbundet "hor till mål ott orbeto för en upplyst och onsvorskönnonde demokroti, förverkligod i folkmedvetonde och folkuppfottning, i logstiftning och somfundsliv.
Förbundet vill verko för fullstöndig likstölldhet mellon kvinnor och mön och för
kvinnornos deltogonde i f ull utströckning
på ollo omröden ov det ekonomisko so-

en riktig julfest. Och den ekonomiska
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ur rum i rum, precis som på
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Svensko kvinnors vönsterförbund hcr i korthet följonde historio. 1914 bildodes före-

hos

5

Blekingegatan

IIIITII

6, Sthlm. Tel.

40 9611.

:

:f****f*J<]<]<f.t<*]<iJ<.|(.|(itl|*t**|tl*t*t**t*******,t*+**++++**+*+****++++*++********+*+++++++*+:

vi kvinnor 20 år

*,
t*

:

*-*
f Der ör visserligen riktigt som def står på om- det inie nu ondro svenskspråkigo tidningor i
f slogef till detto ionuorinummer att 1967 är som liko bro som vi kömpor för våro ire *
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Rut ACler skriaer t;ll presid,enter
Vi åtcrgcr nedln
ör'crsätt- i svens,k det
ning av förfrltrxrinnan
brev
lron skrcv till gener;-Ll dc Gaulle den
6 oktobcr 1966:

Flerr Presicient General Charles

cle

Gaulle.

Tillåt mig, herr President, att trots min
ringa kunskap i eclert beundransvärda
språk. försöka uttrycka min stora uppskattning av cr internationella politik.
Jag tänkcr speciellt på cr politik beträffancle USA:s avskyvärda, grymma och
om;inskliga aggression

i

Vietnan-r.

[ag tiinker också på cra synpunktcr
å vis Europan-rarknaden eller EEC.

r,,is

Jag

fruktar n-rycket dess överr-rationella

karaktär vilker-r inte komnrer att tillåta
små länclcr sonl ansluter sig och sonr
ännu är neutrala atr behålla sin nationella suveränitet
så niiclvändig för
deras rnöjlighcte'r -att ctablera en fredsfront grundad på folkens opinion.

Det är naturligt och logiskr arr processen (på initiativ av Bertrand 1{usscl)
rnor krigsfiirbrytarnx i Victnarnkriget
är planeracl att äga runr i crt lancl. Jrg
tror atr clcn komrner atr ihög grad
hjälpa rörelsen inonr själva [;ijrenta Sta-

terna mot Vietnan:rkriget och därmed
till ett snabbare slut på detta krig.
Det är er politik fijr världsfreden som
kommer mig att tacka er av hela mitt
h1årta.

Jag är en sjuttioåttaårig svenska vars

srora inrresse efter

två världskrig är

problemet att bevara freden men en
fred i frihet, broderskap och jämlikhet.
Onskande er god hälsa ooh all framgång i ert outtröttliga arbete för mänsklighctens väl förblir jag er
Rut Adler
sin sckrcterrlrc svrlrade Prcsidcnten (på sitt officicll,r brevpapper)
Genor.r.r
cl

cn 2 oktobcr
1

:

Min Fru,
Jai; har äran erkänna mottagandet
c-lct brev ni skrivit till General

av
de

Gaulle.

Den franska republikens President
har ej kunnat undgå att uppskatta det
ni ciär skriver angående Frankrikes internationella politik. Han har gett mig
i uppdrag att säga er detta och att tacka
er fcir crt vittnesbi;rd.
Viirdsrlmmast A clc Branlycourt

brcv sändcs i
Presidcnr f,yndon
Jo'hnson den 10 novembcr 1966:
Neclirnstående öppna

engclsk

tcxt till

Många av oss trodde arr

Ni, herr

Prcsi-

dent, skulle ha mod att vända om från

folkmordspolitiken i Vietnam.
När vi förlorar det hoppet, kommer
Ni att vara en död man även om Ni
tror att Ni är levande. Ni kommer arr
förbli en slav även om Ni tror art Ni
iir en fri man, rent av med anspråk att
kämpa

för frihet.

Eder Gucl och Eclra medhjälpare är
Nlammon hur många gånger
till Eder kyrka.

Ni

än går

ag är leclsen för lrder skull emedan
häd:rneftcr kommer årr se bakom
Eclcr, framfrjr Eclcr, runr omkring E,der
mördade vietnameser, mödrar, fäder,
barn, unga flickor, unsa män i ändlösa
rader och Ni kommer aldrig aldrig atr
bli fri från clcr:rs anklagelser. Och histo.f

Ni

rie ns.

Om

Ni iir

err mänsklig varelse, väncl

OITI.

Rut Adler

%s;

Copyright Reportogebild, Stockholm

Röster om Nelly Sachs
Dr Ingvor Andersson sqde vid
Nobelfesten:
"Er dikt tillhör litteroturens storo
klogosånger, men den smörto ur
vilken den föddes ör fri från hot.
Ni 'förlönor mönniskornos lidqnde ett förklqrot uttryck."
><

Professor Wqlter Berendsohn soChonuckofesten den 8 decembert
". . . Redon 1944 då iog löste ett

de vid den iudisko

ontsl otryckto dikter ov

Nelly
Sqchs insåg iog på grund ov

vor gensvoret 'Från den litteröro
vörlden inte stort." Hon fortsötter:

"Under dessq festdogor måste
det dock en gång omtqlos hur
lång och tung vögen till vörldsberömmelse vor för Nelly Sqchs.
Hon bodde hör i Stockholm med
sin gomlo siuko moder under de
ollro blygsommqste'förhållqnden och nör modern dog lönge i
diuposte ensomhet. Det som höll
henne vid liv vqr könslcrn ov ott
inom sig böro ett budskop till
mönniskorno vilket stöndigt på
nytt drev henrre ott skopo. Hon
fevde för sitt verk . " ."
"l Vösftysklond vCIr hon tills
på hösten 1957, olltså tio år ef-

hennes nyskoponde språkbehondling ott hon ör en högt begåvodlyriker..."
1947 utgovs "l dödens boningor" i 20000 ex. i Östberlin, 1949
utkom "Stiörnförmörkelse" i ter cien försto di[<tsCInrlingens
Amsterdom. I 95.| utgov Berend- publicering, så gotf sr-)nt okönd
sohn mysferiespelet "Eli" i en för den stcr"o crllryreinhefen" Unsubskriberod bibliof ilupploEo, der åren 1957 ach 'l 959 utgovs
hqn beröttqr ott det iog honom så de bådq dikts<rrnlinclornq'Och
två år ott sornlo erforderligt on- ingen vet mer'och 'Flykt och förtql subskriptioner. "Den gången vqndling'. Då hönCe något över.?I

roskonde och mycket ovonligt.
Inte endost ett ontol lyhördo tyskq kritiker uton somtligo tysko
poeter... löste hennes dikter
med hönförelse för den nyo
språkgestoltningens skull och
överöste den å ldrqde diktqrinnon i Stockholm med sinq dikter,
med brev och telegrom, med
bfommor och ondro gåvor . . ."
T.r

Olof Logercronlz skriver i den
mösterligo och griponde bok,
"Den pågående skopelsen" som
utkom strox efter Nobelfesten:
"Den sextonde moi I 940 f lög
Nelly Sochs, då fyrtioåtto år
gommol,från Berlin till Stockholm. Hon hode med sig sin sex-

tionioårigo mor

Morgorethe

Sochs . . . Nelly Sochs lever i Svenige ett flyktingsliv. Hon ör en

ov tidens mångo iogode . . ."
"Hon suger som en svomp i
sig ropporterno om det iudisko

folkets olyckor, men lönge, lönge
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skoll åsko genom notten

fjörron skopelsedogs
spironde löngton -

i förruttnelsens

Med din kropps gotor ov musik
betor du luften

dödskomp.

Evo-Liso Lennortssorrs översöttning,
Ur "Flykt och förvondling"
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i en sick-sock-blixt
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slå upp ur hons skuldror

födelse.

stigmotisero den himmelsko huden
med kvolets hemlighet,

Genom
notts lovo

likt sokto lossnonde
ögonlock
blinkor skopelsevulkonernos
f örstlingsskri.

Emedon Nooks ork fördodes
utför stjörnornos bonor
skoll

den som sist hör dör
ho en vottenfylld sko

I dino lemmors grenor
byoger oningorno

sino kvittronde reden.

vori en fisk med sin ryggfenos hemlörrgtons
segel

Som en mjölkersko

den svort bortdropponde tiden

i

skymningen
fingerspetsor
vid ljusets

in idess gudsöker

dror dino

dror.

förborgode köllor

tills du genomstungen

ov

oftonens vöndo
Iömnor mönen dino ögon
för nottens voko.

förmår hon ei ens genom ett liud
Ee uttryckför vod hon upplever.
Det ör ur en ovgrund ov dödstystnod hennes dikter stiger
from . . ."
"l de två försto diktsqmlingqrno ör det det dödqde iudisko
folket och den spillro ov flyktingor som röddode sig undon
kroppslig förintelse som står i
centrum . . . Nelly Sochs ser dem
som en medsörionde syster och
hon stöller vqrken Gud eller
mönniskor till svors för deros lidonden. Hon ör helt upptogen
ott vqrq med dem som lider . . ."
"Fisken med sitt långo stummo
lidonde blir för Nelly Sochs symbolen fromför qndrq för mortyriet . . ."

"Men oll dikt strövor ut ur
den miliö den skildror. Genom
det lokolo går vögen mot det
universellq. I Nelly Sochs foll ör
def dubbelt ongelöget ott betonq ott hennes diktning inte blott

Erik Lindegrens översöttning, citerod

och

i "Den

Detolj ur en teckning ov Chogoll för "Fyro
beröttelser i Tusen och en nott", 1948.

konrmenterod ov Olof Logercrontz
pågöende skopelsen"

ör ett monument över iudornos

söttning qv livet efter döden ör
henne frömmonde. Vqd det ör
frågon om ör ott i lidqndet och i
döendet, som ör det svåroste lidqndet, ör en hemlighet gömd
vilken bryter dödens udd . . ."
"Det finns vqrken liv eller död.
De ör delor ov en ring ov eviE-

lidqnde, hur völdigt och vördigt

detlq lidonde ön ör som temo

fördikr..."

"Judorncr som dör medon'ollo
hiölponde önglor hönger med
blodigo vingor i tidens toggtråd'
ör på en gång det iudisko folket
och en lidqnde mönsklighet . . ."
". . . som lyriker ör Nelly Sochs
tysko med diupo rötter i den tysko språkmyllon och den tysko

kulturen. Diupost sett står hon
utonför notionello och lokolo kotegorier, ty det som frömst in-

tresseror henne ör o!lmönmönskligo ongelögenheter, som inte
påverkos qv ros- eller noiionsbegrepp . . ."
"Hon ör lyckligt produktiv önnu i sin ölderdom och lever dörför i ett skoponde nL,. Det hor
vorit hennes röddning. Hon hqr
levqt under terror. Men hon hor
inte vorit rödd för döden. . ."
"Tqnken på en individuell 'fort-

het..."
"En gång kommer hennes
plots i vörldslyriken ott voro

siölvklor. Fiskorncrs blödonde
göle, skrev hon i en dikt . . . ör
konske bestömd ott fyllo ut en
stjörnbild på himlen med sitt ru-

binrödo. På lyrikens himmel
kommer stiörnbilden Nelly Sqchs
ei ott soknqs . . ."
Den pågående skopelsen. En studie i Nelly
Sochs diktning. Av Olof Logercrontz. Wohlström & Widstrond, Stockholm 1966.103 sid.
Pris 19:50.

Flykt och förvondling. Av Nelly Sochs. Ett
dil<turvol redigerot ov Erwin Leiser med inledning ov Johonnes Edfett, FIB:s lyrikklubb, Stockholm 1966. B0 sid. Pris 9:50.

au Gunhild Tegen
- Nell, kommer du inte in? Vod gör du

så lönge itomburen?

Det vor mommos sprödo röst som ryckte
ner henne till den vordogligo verkligheten.
Hostigt sköt hon brevet om Anneli under
byråduken och svorode så stodigt hon kunde: - Jog kommer genost, mommo lillo...
Men önnu ett ögonblick stod hon dör
fromför spegeln och stirrode blint förbi sin
bild, Anneli vor död. Anneli skulle oldrig
kommo. Anneli hode röddot mor och henre, men sig sjölv hode hon inte kunnot
röddo

!

Hon fick inte sögo det hör öt mommo,
inte ön. Mommo vor så klen, hon hode sovit så dåligt i nott. Mommo måste sko-

nos,..

- Nell, vorför kommer du inte?
Nell tog brödpösen och öppnode dörre n,

- Hör ör jog, Liebchen. Nu skoll

du

strox få frukost.

- Så lönge du dröjt, sode mommo litet
- Jog börjode bli riktigt orolig.
Då kunde Nell inte hållo sorgen i bond
löngre, hon gick from till mommos bödd,
tog mommos små fino hönder i sino och
sode: - Mommo, Anneli ör död - det lög
brev pö golvet dörute,
Då börjode mommo gröto. Det löt som
nör ett born, ett spödborn, kvider - det
kom i smö stötor, bornsligt, röronde. Nell
misslynt.

måste trösto henne.
- Gråt inte, Liebchen, Du skoll få vorm
mjölk. Vönto, jog skoll 9e dig . . .
Och som olltid uppslöks hon ov besty.
ren omkring mommo, de sysselsotte henne,
hindrode henne frön ott tönko på sig sjölv,
insvepte henne i ett moln, som skilde henne frön den högre verklighet, den trogisko
upplevelse, som hon innerst Iöngtode efter.
Ty hon ville inte skjuto undon sorgen över

Anneli, hon ville sitto stillo och sködo in
i deros förgöngno gemenskop och förestöllo sig Annelis sisto vondring, hennes
heroisko vonsinnigo underboro försök ott
kommo from till dem hon ölskode . . .

- Tock och lov ott hon blev omhöndertogen ov snöllo mönniskor, sode mommo
lugnore och drock nögro munnor ov mjöl'
ken.

Nell gick ut i köket och sotte pö öggvotten. Frukost, mon måste logo f rukost
öven om ens ollro bösto vönner vor dödo.
Så lönge mommo levde, möste mon det . . .
Hon stöllde brickon pÖ bordet fromför det
lillo köksfönstret och bredde en serviett
över den. Så blev hon stöende och stirrode
ut på den tristo bokgörden. Anneli. Och
Peter... Borndomen ungdomen - det
vor för olltid förgånget... Snort skulle de

ollo voro borto... Underligt ott det inte
gjorde mero ont! Boro ett förlomonde vemod, en mild sorgsenhet. Anneli vor död
- snort skulle de ollo voro dödo.
Vod skulle de ho togit sig till om Anneli
kommit hit? Vor skulle de ho funnit ett
rum, en söng öt henne: Deros enklo mot
kunde hon ho delot - men i denno miniotyrlögenhet fonns inte en plots för en turistsöng tilt! Skulle Anneli ho blivit besviken? O nej inte för jordisko ting! Men hon
skulle blivit otålig över ott de oldrig kunde
fö tolo med vorondro osiördo...
Mommo kunde inte voro ensom löngre
tid ön det ötgick ott hömto bröd och mjölk

frön offören. Mommo hode blivit

skrömd

Sö hode det olltid vorit. Anneli

kunde

oldrig förstå den dör dorrningen ov skröck
som kom inifrön ens djuposte mörker' Anneli hode sökert dött modig. Hon hode
stått ut med vondringens besvör - öndo
intill det sisto. Nöro mölet hode hon öndå

stupot - vorför? Nell, vod du dröjer
lönge! Det ör mommos klogonde röst som
kommer genom dörrspringon, Vottnet i
kostrullen bubblor höftigt, det ör snort
slut. . . Hon hor glömt ott löggo i öggen'
- Jog kommer snort, Liebchen, ropor
hon och skjuter undon minneno. Frukostbrickon måste dukos, öggen kokos, koffet
bryggos, mommo serveros. Och sedon mösrummet
luftos, mommo uppmuntros.

te porslinet diskos, köket stödos,

Sedon blir det middog, mot måste hömtos och logos, mommo möste ho dietmot,
det tor tid för den som ör ovon. Och sedon

öterigen disk och stödning. Och så konske
nögon timmes skrivning, renskrivning på
moskin, om mommo står ut med klopprondet idog.
Så blir det mörkt, mommo görs i ordning
för notten, hon för sitt silvert6 och sin
söngvörmore. Hon

ör så trött, sö trött.

.

.

Om det vill sig völ somnor hon ifrön ollo
sino bekymmer dörborto i sitt hörn - och
Nell ör ensom med sig sjölv. Hon kon

innon de reste frön Berlin, hon hode könt

tönko.

pusten från dödens verkstöder dör borto i
Polen - i Auschwitz, i Moidonek... hon
hode fått brev från Theresienstodt . . . Vönner och onhörigo hode försvunnit dörborto
i goskomror, i kremotorier. Döden och förnedringen ströckte ut sino klor ocksö efter
dem, efter de sirligo små kvinnorno - och
om inte Anneli hode hoft mod och energi
nog ott röddo dem, hode de för lönge sedon vorit osko och stoft.. "
Anneli vor stork och modig, hennes blon-

Sö underligt ott mon inte kon tönko nör
en onnon mönnisko ör voken i rummet! lnte ens om denno ondro mönnisko ör ens
köroste på jorden, mommo, lillo ölskode
mommol Det måste voro stillhet och tom-

do orisko huvud hode oldrig hotots

ov

het för ott tonkorno skoll vågo sig from.
Nör de stöter emot en onnon mönniskos
bestömdo sför, rubbos de och rökor ioordning. De ör inte storko nog ott tröngo undon hinder, de ör ömtöligo, skyggo. Om
mon stöndigt rör i den möttode lösningen
fölls ingo kristoller ut. Kristollerno behöver

mordöngeln som hennes judisko vönner.

stillhet . . .

Skulle hon ho förstått mommos ångets?
Skulle hon ho förstött ott Nell inte hode
hjörto ott lömno henne ensom ens för en

- Nej, jog kon inte öto hu, smögröt
- Det kon du völ inte begöro ., .
Nör vor det vi hode kort frön Anneli sist?
Vor det inte till midsommor? Då vor hon i

timme?

mommo,

Knoppost. Ur det löngesen förflutno hör
hon Annelis kloro flickröst: - Sjöpo dig
inte, Nell! Du ör völ inte rödd?

Augsburg. Hur löngt hode hon kommit . , ,
innon . . .
- Se hör, drick mjölken nu, lillo mommo
- det lugnor! Hon hode kommit till Flensburg. Hon dog på ett donskt sjukhus, Det
vor brev frön den donske sjömonspostorn.

Det vor den göngen nör de stod vid elefontburen med bröd. Nell vögode inte röcko from sin bit - hon dorrode ov foso för
den långo snobeln som ströcktes ut genom
gollret och behöndigt tog grönsoker ur

Nu ör den kostboro sturrd kommen då
stillheten stör som ett skyddonde volv över
tonkornos verkstod, Genom mörkret susor
mommos lugno ondetog, hon sover i rummets mörkoste vrå, mon ser boro de suddigo konturerno ov det pösigo duntöcket
orörligt och stillo som ett berg.
Nell ligger på sin smolo jörnsöng på den
tunno dynon. De löngo svorto flötorno hor
hon logt i kors under hokon och runt om
holsen - det vörmer sö skönt och det ör
som en mogisk cirkel, ett skydd, en inhög-

bornens hönder. . .

nod.

6

Och hon behöver flötornos skYdd i
kvöll mer ön någonsin. Först nu i mörker
och tystnod för hennes tonkor gö ut ott söko Anneli, nu, nu för bilderno stigo from
och berötto vod som skett, nu, först nu för
sorgen kommo och törorno' Nu ör den en'
sommo, enskildo stunden kommen då mon

får levo sitt eget liv

- i

mörkret...

Och hon ser vönnen pö hennes vondring,
bilderno stiger from kloro och grymmo. Hur
djupt in i mörgen ensom och upprörd måste inte den nyktro kloko Anneli ho vorit innon hon gov sig ut pö vondring genom det
kootisko londet! Hur stork hennes löngton
efter vönnen i fjörron lond ' ' '
Dör ligger vögen hårt stölgrö i det blågröno londskopet. Små svorto ondsinto myror krölor from i en oldrig sinonde ström
. . . Dör lyser en gyllene punkt på det mörke stålbondet - det ör hon'." ensom...
tnitt iblond de svorto giftigo myrorno...
Hett rinner tårorno ned över Nells tin-

i

höret, ned på kudden. Hon
pö hennes vondring, hon
kloppor på dörror, hon förnedror sig med
ott frögo, tiggo: orbete, mot... i de tysko
urgomlo stöderno med sköno torn och tinnor, med öldrigo gotisko kotedroler och nu
med trosigo ruiner, uppflökto gropor som
sår i jordens tjocko och töligo hud...
De hor bådo ölskot detto londskop, det
vor en gång deros stolthet och glödje. Nu
hor det sjunkit i förnedringens djup, skulden lostor tungt på dess dystro invönore.
Ovetonde? Jojo, det f onns ovetonde,det
fonns godo mönniskor - som Anneli - som
guldkorn igyttjo...
Men de godo för lido med de ondo, mer
ön de ondo.
Med den godo mönniskons förmögo ov
djup tocksomhet dröjer hon vid Annelis
storo görning ott röddo dern. Aldrig skulle
hon fö tocko henne, oldrig göro något för
henne! Gråten övervöldigor henne, den
kommer som en kromp. Hon dror hostigt
filten över onsiktet, hon vönder sig och borror onsiktet in i kudden. Mommo får inte
ningor, ned

följer sin vön

bli

störd

!

Efter den höftigo gråtens utbrott kommer utmottning. Hon ligger dör öter pö
rygg och stirror ut i mörkret. Ljuset frön en
gotlykto foller in genom rullgordinspringon. Det hor börjot regno, dö och då smottror det mot fönstret. På löngt håll hörs det
svogo buller som oldrig tystnor i en storstod.

Dö ser hon mitt i ljusstrimmon ett onsikte, det ör Annelis bleko förklorode onsikte.

Med ens blir det ljust omkring dem, hon
sitter vid Annelis söng pö det donsko sjuk.
huset. De ser på vorondro i stum hönryckning. - Anneli! - Nell! - De tor vorondros
hönder. Anneli viskor: - Du vet ju ollt?

Nell nickor: - Jo, jo jog hor sett hur du
vondrot den löngo vögen.
Anneli ler: - Jog hor logt ov mino skor
för olltid. De vor så smutsigo, så trosigo.
Nu ligger jog hör pö vito lokon, Och du
skoll berötto ollt om dig! Jog ör inte visionör som du. Jog möste höro ollt med mino

egno öron

!

Nelly Sachs

1947

Nell smeker den mogro honden som hon
håller i sino. - Först möste jog tocko dig,

viskor hon.

-

För mommos liv för ott mom-

mo slopp genomlevo foson

i

dödslögret.

Och jog tockor dig ocksö för mitt liv

-

för

ott jog fått fortsötto ott dikto. Jog tönker

om nötterno, nör mommo sover. Och i gryningsljuset skriver jog upp vor jog sett.

- Vod hor du sett? frågor Anneli enkelt.
- Jog hor vondrot genom dödsskuggons
dol, Anneli, jog hor sett de mördode bornen i Auschwitz, jog hor följt lsroels lidon'
desvög i;r i den sisto storo foson, in i mossdöden, dör dock vorje individ möste lido
och utstå sin egen ångest . . . Jog hor vorit
den lörde monnen, den okunnigo tjönsteflickon, den vonsinnigo modern som ser

sitt born mördos ov grymmo knektor,

den

ungo flickon som slits från sin ölskode ollt hor jog sett i mörkret hör pö min bödd
medon mommo sover under duntöcket och

gotlykton skiner in över golvet ' . .
Anneli söger: - Så hor du dö blivit en
diktore? Förr skrev du smö verser om rö-

djur och blommor.

.

.

Och Nell svoror: - Jog hor sett mycket
sedon vi skildes åt. Mitt folks lidonde hor
tvingot mig ott böro from mino syner. Anneli söger: - Jog minns ott vår vön Leo
sode ott du vor poet. Det vor hon som
tryckte dino poem i sin tidning. Om hon
fått stonno hode du blivit berömd.
lvrigt böjer sig Nell mot Annelis strölonde onsikte: - Vet du vor Leo ör? Hor du
hört nögot om hons öde? Det vor hon som
gov mig mod ott tro pö mig sjölv. . .
Annelis onsikte slocknor och blir grått'
- Hon ör borto. Hon toqs med de ondro

- till

Polen.

Nell:

-

Jog onode det. Hon ville inte

kommo med oss. Hon höngde fost vid sin

lökore. Hon vor sjuk...
Och nu ör hon död! Jog hor könt sådon
öngest för hons skull. En estet. Hur möste
det könnos för honom ott dros genom
smutsen och röheten i ett koncentrotionslögers elönde...
A.nneli: - Hon trodde på dig. Hon gloddes åt ott du blev räddod. Skriv om honom
också

!

Annelis onsikte bleknor bort, det försvin'

ner löngsomt.
Nell viskor förtvivlot: - Gå inte! Kom till"
boko ! Jog måste tolo om hur svört det ör

- ott skrivo . . . för sprökets skull . .

.

Nu ör det boro ljusstrimmon pö golvet.
Regnet slår hårt på fönsterblecket. Anneli

ör borto...
Hon ligger dör ensom

i

mörkret

- i

en

oöndlig tomhet. Anneli borto, Leo

borto,
borndomshemmet, stoden,

Peter borto
londet, dör hon vöxte upp, sög som sitt ollt ör borto, föröndrot, förstört. Ingenting
ör kvor ov den miljö, dör hon hode sino
rötter. Slökt och vönner ör dödo eller ströddo ut över vörlden. Hon vet inte ens vilko

ov dem som lever. Den publik som en gång
löste Berliner Togeblott och förstod den utsökto formen på hennes små dikter - den
finns inte mer. En vörld hor gött under och hon ligger som en spillro på stronden
efter kotostrofen - ensom . . . Andro spillror
ligger uppkostode löngs denno oöndligo
strond - men löngt ifrön vorondro. Aldrig
skoll de bildo en enhet, en gemensom kultur, en intim vönkrets. Hör i det vönligo
frömmonde londet finns det inte en pö tu-

sen som vet vod nomnen Rilke, Stefon

George, Dehmel, Richordo Huch betyder
för henne, Och det ör boro de störsto nomnen som tillhör historien. Den lillo krets dör
Leo vor medelpunkten - den finns i detto

nu konske boro i hennes eoet medveton-

de...
- Leo - mumlor hennes blodlöso löppor
- vor det svört ott dö?
Då ser hon som i en omvönd kikore en
bild kommo emot henne. Det ör Leo vid
sitt storo bord på redoktionen. Dör sott hon

försto göngen hon sög honom, nör

hon

blyg och rödd kom med sino diktförsök till
den store könnoren. Men den store vor boro en helt liten mon, en vönlig sjö1, med
humor i blicken. Hon löste dör, medon hon
sott på ondro sidon ov det storo bordet,
hennes dikter - och hon hode en helt onnon uppskottning för dem ön mommq och
Anneli! - Men min fröken, det hör ör
kon st! sode hon och kisode pö hennes
lillo tunno vorelse. Det skulle mommo och
Anneli ho hört! De förstod det inte ön - de
skulle oldrig förstå, Det ör i grunden boro
konstnörere som förstår vorondro. De ondro förstår nör mon för bro recensioner, nör
mon för storo honoror, nör mon tillhör dem
som bör lösos . . . Och sö finns det de lotento konstnörerno. De som inte sjölvo
skriver, men som ville skrivo. De som blir
förlösto ov diktornos ord. Till dem hörde
Leo, det sode hon sjö|v...
Nu hor hon kommit nörmore, hon kon se
hons lillo leende på ondro sidon bordet.
- Vod ör det med spröket som plågor dig?
frågor lron. - Tolo om för mig, Jog förstör.

Vönto, jog måste frögo dig

Hon nickor vönligt. Hon söger d u. Horr

vill ön en göng hjölpo

ott

henne!

- vor det

Men hon ör försvunnen. En svog grö gry-

- Det ör så svårt, söger hon ljudlöst, ott
mitt språk ör bödlornos sprök, Nör jog skri-

ning silor in genom fönsterspringon,
net hor stillnot ov.

ver om de ormo offren och deros smörto,
måste jog onvöndo sommq ord som skor

lnte ör du

!

ensom

Knoppost fylldo sexton ör.
Mossor ov komroter. . ,
Tönk då på gomlo mormor
som sitter på hemmet
med sino vörkonde benHon kunde tolo om ensomhet!

Utmottod sjunker Nell in i en orolig
ov tonken ott hon måste
vokno och skrivo innon mommo skoll ho
sitt silvert6...

I
Denno novell ingör i romonen Jokobs
Skuggo som skrev 1945-46, under pöverkon ov en undersökning ov Gunhild och
Einor Tegen (utgiven på Wohlström och
Widstronds förlog under titeln De d öd s-

ör liko noturligt för mig
som hond och fot, uton det ör jog stum.

trycksmedel, det

Det nyo londets sprök ör för mig boro som
kryckor - jog kon slöpo mig from på dem,
Boro på mitt eget sprök - det endo som
jog behörskor - kon jog skildro mitt folks

dömdo vittno).
Romonens huvudpersoner speglor i huvudsok verkligo personer som levot eller
önnu lever. Nell ör Nelly Sochs som i år
fött Nobelpris i litterotur. Leo ör Leo Hirsch
som vor litteroturovdelningens redoktör i
Berliner Togeblott och sonnolikt mördodes

elönde . . .
Leo nickor. - Jog förstår. Men du minns
völ också ott vört sprök ör Goethes sprök,
det ör Schillers sprök. Det ör Konts sprök
.. . Spröket ör ett oskyldigt redskop - det
kon onvöndos till gott och ont - som ollo

i

redskop.

Auschwitz.

Monuskriptet till Jokobs skuggo skickodes först till Notur och Kulturs pristövlon ononymt, Sedon till Commermeyers i Oslo,
dör förf. bok "Slovor" hoft fromgång. Sedon till Med6ns, Tiden, L. T. och Lindblods
i Uppsolo, Allo svorode ott monus vor bro

- Men det ör föroktot i ondro lönder
och blond ondro folk! De skyr det språk
som blev oss givet, För dem ör det numero

Hitlers sprök, Det ör hons heso röst och
råo form som hor förgiftot vört sprök för
ondro folk. Dörför ör det sö smörtsomt ott
voro bunden till ott onvöndo detto redskop.
- Nell, du hor blivit utvold ott reno det.
to sprök från minnet ov dess förnedring.
Du ör en ov dem som skoll lyfto det upp
igen till ödelt bruk.
- Tock Leo, viskode hon ut i luften, dör
hons onsikte bleknor bort. Hon ropor. -

men det fonns inte löngre nögot intresse
för Hitler och kriget.
Ar 1952 skönkte förf. Jokobs skuggo som
följetong till tidningen Vi Kvinnor. Sotsen
sporodes hos Wretmons tryckeri och blev

sedon en bok på 1.000 ex. Kostnoden,
2,000 kr, betolodes ov förf. Holvo upplogon såldes så småningom ov förf. per post.

Flickon:
Jo, ensomheten ör som en bollong
som pumpos och pumpos

Mormor:

Mormor:

Du för nog, min unge!
Snort kommer f riorn.
Snort ör du inne i cirkusen
med korusellen
som sn u rro r och sn u rrq r

Tjönor och tjönor, ..
Mon ör född och hitkommen
och möste levo tills mon dör.
Det ör så ordnot Om nu nån hor ordnot det
eller om det hor kommit ov sig sjölv
vod vet jog?

tills ollo ör borto
och du ör ensom igen.
Så ör det ott levo:
Att oldrig voro nöjd.
Och vore mon nöjd med
så hode mon inte
nöt primo förstånd
!

tills jog inte står ut löngre!
Komroter!? Ingen ör min, min, m i n!

Flickon:

Mormor hode morfor
och born oclr bornborn Mormor hor levot lycklig
med de sino

Mormor, mormor

Men jog hor
som ör min.

Ingen

vod tjönor det då

ott

levo

?

Flicko

n

:

Så hemskt, mormorl
Mormor:

Anej, önej, inte hemskt!
Boro mon inte tönker pö't,
Lugno dig nu, min unge

och sött på koffeponnon

öt

Reg-

slummer, störd

sönder luften omkring dem, sommo ord som
hetsode hundor pö dem, som kommenderode dödsplutonerno emot dem... Det ör
mitt endo sprök! Det ör mitt medföddo ut-

dialog
Mormor:
Ensom - ensom

svårt

dö?

mormor!

Gunhild Tegen

MORMÖDRAR BE,HÖVS
likar och ungdonl tycks trivas med äldre under förutsättning att dessa samma
inte förskansar sig bakom några auktoritetskulisser och kräver ett tjatigt häntill sin ålder.
synstagande
-Vid

När Madeline Duckles, den amerikanska talaren på barnkonferensen i Stockholm, berättade om kampen mot Vietnamkriget i USA fäste jag mig särskilt
vid en av metoderna. Det var mormöd-

de sista årens Vietnam- och fredsdemonstrationer har det varit påfallande många unga och gamla tillsammans.
Och det är precis som det skall vara.

rarnas.

De gick ut och deltog i vakthållningen och demonstrationerna vid de båtar
som forslar vapen till Vietnam sida vid
sida med de modiga ungdomar som åtagit sig detta riskabla jobb. De unga de-

monstranterna

blir ofta utsatta för

överfall och de kloka mormödrarna har
räknat ut att risken blir betydligt mindre i närvaro av vithåriga kvinnor. Det
är inte liika ärofullt att misshandla äldre
personer som att ge sig på tjugoåringar.
'Women Strike for Peace utnyttjar
helt enkelt de tämligen fåtaliga fördelar
som åtföljer åldrandet i det hårda arbe-

Tisbes mormor, professorskon Augusto Dill-

rer för freden.

ner då hon gifte sig 17 år gommol, 1862'
Sen fick hon mer ön tio born . ' '

I Sverige är vi svårt ansatta av ålderstänkandet och i begreppet generationsmotsättningar finns mycket grums.

fiir

Våra barn har vuxit upp under be-

tydligt andra förhållanden än vi. Andra
världskriget, Hitler, nazismen har de

ofta endast upplevt i andra hand. Första
världskriget och oktoberrevolutionen är

dem 'lika avlägsna som 1870-71 års
fransk-tyska krig och Pariskommunen
vår ungvar för oss. Arbetslösher
- begrepp
år ex, fiårr^n
doms skräck

-

viktig för alla.
Det händer ibland när man kommer
till ett möte att ordföranden urskuldande säger: "Ja se i den här avdelningen
är vi så gamla, de unga har inte tid",
vilket faktiskt dess värre är sant. Den
där uppfattningen att de gamla inte är
fullgoda, så att säga, skall vi motarbeta.
Vi behövs i alla åldrar i arbetet för
fred och framåtskridande.
Studerar vi det här numret av "Vi
kvinnor" kan vi se vad tre kvinnor som
kommit till en ålder då de flesta anser
sig definitivt för gamla har betytt under
sina senaste levnadsår. De har inte isoleral sig från omviirlden och det förefaller som om dc unga och yngsta hade
särskilt lätt att uppskatt:t cleras insatser.
Jag tänker speciellt på Nelly Sachs vars
poesi var älskad av svensk ungdom

Freden är lika

dem. 'Irettiotalets paroller om kvinnorna som intc fick ta brödet ur munnen på miinnen och följaktligen skulle
fösas tillbaka tili hcmmcn låter närmast
komiskt för våra ungl könsrollskritiker
dess bättrc skulle jag vilja säga
som
- inte anar vacl minsta lilla framännu
-steg kostar i blod, svett och tårar.
Ingenting fröjdar oss äldre som att
un-rgås mccl unga människor sonr jän-r-

bland annat publiceracl i Clartd

långt

innan Svenska Akaclen-rien

något

i

visat

ntresse.

Tisbe

o

LIVETS GAN Q - a't II av Hortense Grönstrands memoarer
I Vi kvinnor nr 2-3

1.966 anmäldes i

korthet Flortense Grönstrands memoarer del I, kallad "Då stod solen stilla"
över barndomens värld. Innan ärer 7966
var slut hade också del II avslutats, kaloch även författarlad "Livets gång"

-

innans levnad. Med oerhörd energi, nästan blind, hade hon samlat alla sin kraf-

i Äbo - sonl
skolflicka, student, lyckligt verksam
prästfru och efter 1932 som änka efter
ter för att skildra sin tid

prosten Theodor Grönstrand.
Den 16 september 1'966 samlades vänner från både Finland och Sverige vid
hennes jordfästning i Äbo. Då iag av

nära vänner

fått en kopia av biskoP

Karl Erik Forssells ,griftetal som ger en
bild av hennes personlighet och verk-

vill jag därifrån citera hans
karaktäristik som för många av våra
läsare kommer att påminna om en enerningskrets,

gisk fredsarbetare, en värdefull vän och
en ovanli,g kvinna:
"Det hände en gång för många år sedan att en skara prästfruar samlades här
i Äbo för en dag. Jag ville bjuda dem
det
på någonting riktigt inspirerande

var Hortense Grijnstrand. Många

av

prästfruarnir var ungå och kände lnte

den gan'rla gråhårsdamen men j*S
visstc att hon skulle ge dem någonting
väsentligt" Jtg bad henne berätta om
r'ed som fiir herrne blivit av
sitt lir'
särskilt -viirc{c. Och så satt hon clär som

crl vis siby'lll ganrrnal oemotoch bcrättede om c{e
stånclligt Luls
- i sitt liv: lyriken, diatrc lcclstjänlornit

konin och p:rciiisnrcr-r. .f as tror att ingc'r.l
gliinrmcr clen stltntlen. I-yriken var den
il1.'p. gliidiekiillrrn, stiincligt sorlande
mecl nya
överhu

v

f

ud

lijcle
onr

Di;rkonin och
ont cle f attiga'

n

sorgcrt

glcimda, liclande blcr.' hennes lydnads-

gärning infijr cn bctvingande "himoch pacifismen betydde
melsk .syn"
- viclgad krets därav."
en konsekve'nt
Den ar-rclra clclen av hcnnes memoarer, "Livcts Eång", har ett speciellt inrresse för oss fredsr'änner, då där skilclras med årTgcstfull insikt hur Finlands
politik tog en fiir land och folk olvcklig väg. E,nbart ur clen synpunkten borde vi freclsvänncr läsa boken och kanske
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M c,dc'rne Soo ng Chi ng-.ling
intervjuad i Peking ov fton Suqin
Det vor en iulikvöll i Peking nu i
år iog hode en interviu med Modome Soong Ching-ling. Jog ho-

de tröffqt henne ett pqr dogor
förut på de ofro-osiotisko förfottornos extromöte dit hon
kommit tillsommons med ondro
regeringsledomöier för ott hölso
och nörvoro vid en bonkett på

kvöllen. Den oftonen bor hon
som vonligt en drökt clv mörkblått kinesiskt siden med vit
skiorto. Trots hennes ålder ör
hennes hår fortforonde blåsvort,
skinonde blonkt som en korpvinge. Hon hor olltiamt scrmmo

lfuso porslinshy som i ungdornen
och fosfön hon logt på hullet en
sm u lo ör hon olltiömt en slående
vocker kvinno.
Modome Soong bor i ett hus
bokom den förutvoronde keiserliEo porken. Trödgården fromför
huset ör stor, igommol stil med

povilionger, en domm, tårpilor
och klipp-portier. Huset ligger i
skydd ov trödgården, en prokfisk tvåvåningsbyggnod. Dess
yttre smölter sqmmon med den
10

kinesiskq omgivningen qv tröd
och klippor; dess inre ör bekvömt modernt men utqn den
ostentoiivt dåligo smok som kinesiskq onströngningor till modernisering lidit ov. Korridorer
och rum hor heltöckonde mottor
i den blågröno oceonförg som
Modqme Soong tycker om.
Modqme Soong tog emot i en
solong dör möblerno, en blondning ov Ming och egen smok,
skinonde ov ålder, återspeglode
hennes personlighet; lugn, osöki,
hållbor. Endost ett stort portrött
ov Dr Sun Yot-sen på vöggen;
någro rosor. Svolko och lugn i
förening.
Modome Soong siölv åter i
mörkblått - mötte mig holtonde.
Hon hode ledbesvör i ett knö,

det hqde hon fått efter ott ho
vorit på en mottogning i en luftkonditionerqd lokql beröttode
hon för mig. "Jog ovskyr luftkonditionering, 9ör inte ni det?"
utbrost hon. "Min doktor vill inte
tillåto mig ott gå omkring." Hon
softe sig ned igen och fortsotte

I

Ovon: Modome

Soong Ching-ling,
vice-president i kinesisko folkrepubli-

ken, tolor vid minnesfesten med o nledning ov 100-örsminnet ov dr Sun

Yot-sens födelse

' T. h: Modome
Soong Ching-ling på
1 930-to let

omedelbortt "Jog hor sett er tidigore 1956". "Jo Modqme, det
hor fri", svorode iog. Vi hode

sqmtqlqt då på en biudning i
Peking. "Jog hör qtt ni kommer
hit mycket ofto", tillqde hon.
"Det ör qlltid något nylt", sqde
iog. "Det ör inte oftq iog ger interviuer", påpekode hon sedqn
en smulq obrupt. Vilket ör olldeles sont. Soong Ching-ling qvskyr qll sorts publicitet. Hon försöker så vitt möiligt undviko de
korrespondenter som kommer till
Peking.

Nör vi tolode om Dr Sun Yotsen miuknode hennes drog som
vonligt, över dem svövqde den
skuggo ov glödie och sorg som
glider över onsikfet hos de kvinnor för vilko ett minne ör dytbort, livslångf och en sporre till
stöndig ondlig vöxt.
"Allq mönniskor gör misstog.
Ingen ör fullkomlig hör ivörlden. Ingen ör ofelbor. Dr Sun
giorde också misstog. Men mon
måste rökno med den tid hon

levde i. Hon byggde inte en
republik på mqssornos styrko,
genom ott gå
Tå och kokor kom in, hon såg men mon lör sig
för
steg.
Senore infromåt
steg
på mig frågonde liksom för ott
misstog
det
vqr
ett
hon
ott
såg
sögo: sött i gång. Jog tyckte om
qtt
endost
republik
en
skopo
ott hon vor så rokt på sok. Jog
böriode frågo henne om Dr Sun med hiölp ov bougoisien, det
Yot-sen och påpekode ott 1966 skulle inte frömio hons sok. Hon
hundroårsminnet ov hons
födelse. Medon iog tolode miuknqde hennes onsiktsdrog som
först ontytf nöston försvqrsberedskop. Det gick upp för mig
hur diupt, hur infensivt Soong
Ching-ling vqrit höngiven sin
mokes sok, det kinesisko folkets
sok, dess befrielse från gångno
tiders rofferi och tyronneri.
Hur mångo år måste hon inte
ho lidit i tystnod omgiven ov sin
svågers spioner, uppmonod ov
sin fomili ott öndro sin oböiligo
hållning; så klort hon hode seti
och hur örligf hon hållit fost vid
sino principer fördömonde det
Kuomintong giorde. I sonning en
stor och ödel kvinno.
"Jo," sode hon och fortsotte
på den reno occentfrio engelsko
som gör ott mon lögger mörke
till hennes vockro röst, vore sig
hon tolqr engelsko eller som i
ollmönhet Ningpodiolekt. "Det
som Dr Sun ville göro ör nu giort.
Def ör över, det ör genomfört
och iog ör glod". "Och konske
inte endost för Kino?" sode iog

vqr

I

holvf frågonde, "eftersom

Dr

Suns ideol om universiellt broderskop omfottqde vörlden."
"Jo, det ör sqnt. En ny vörld håller på ott bli till; vore sig imperiolisternq söker förhindro det
eller ei, vod de ön gör, den ör
på vö9."

slöt förbund med bönder och orbetore och önskode solidoritet
mellqn Kinos folk och ollo de
folk ivörlden som behondlor
Kino röttvist och som en iömlike.
"Svogheterno i Tung Meng
Hui, Dr Suns orgonisotion, berodde på dess sommonsöttning.
Först omfoftode den endqst intellektuello. Men på den tiden
vor löget i Kino mycket komplicerot och imperiolisterno vor
mycket storko. Nör vi bedömer
en mon måste vi också rökno
med hclns tids historio, folkets
grod qv medvetonde . .. det ör
inte så enkelt."
Hon fortsoite ott berötto om
tillvorons risker på den tiden.
"Nörhelst Dr Sun önskode återvöndo till Kino måste hon on-

löggo förklödnod. Hon hode
mångo förklödnoder och hon
måste också byto nomn.Jog

minns otf hon sisto gången återvönde från Jopon och tog kontqkt med kinesisko flotton och
förmådde omirolen ott vöndo
sig mot Yuon Shihkoi. Vi bodde
förklöddq i Shonghoi på vinden
i en fronsk +idningsmons hus. Vi
gick oldrig ut på dogen endost
nottetid och öven då noggront
förklöddo.
"Dr Sun insåg ott hons revolution vor byggd på en gungfly.
Då vor det 1918. Men hqn vqr
olltid konsekvent och ståndoktig

i sitt ovståndstogonde från im-

periolismen. Hqn vor olltid ivrig
ott löro; hon hqde sqnn ödmiukhet. Hqn försökte vöxo politiskt
och hon uppfostrode sig siölv
oovlåtligt och hon tönkte olltid
på Kino.
"U

nder loppet ov

långo och vöxlingsriko

må ngo

år

då

hon led mångo nederlog böriode
hqn lörc sig den svårq löxqn,
'Jog måste bestömmo ivilkqs
hönder vqpnen bör voro'. För
oss i dog, i denno vörld stodd i
stor och stormig revolution ör
problernet ollt klorore. Nu syns
oss frågon om mokt enkel. Men

på den tiden vor det inte så
klort. Det fqnns mångo fördo-

mqr, mångo tönkesött som 'tördunklode och förvirrode problemen. Kino på Dr Suns tid vor
lå ngt merq kom plicerot ö n n u
- militört beroende, sepqrotism,
krigsherror stöddq ov olikq utlöndsko mokter.
"Men Dr Sun sökte oförtrutet
finno skölen till sino misslyckonden. Hqn hode mod ott erkönnq
qtt hon hode orött. Hon insåg ott
hon inte hode något onnqt ,clternotiv ön ott gå Lenins vög nör
hon occepterot sonningen: ott
detto ör den proletöro revolutionens epok.
"Hon hondlode omedelbort i
enlighet hörmed; och hon önskode då somorbete med det kinesisko kommunistportiet. Nör
hons egnq portimedlemmor vögrode ott fölio honom sode hon
dem qtt de måste gå revolutionens vög eller lömno portiet.
Hon siölv skulle gå in ikommunistportiet om de ei giorde ettderq.
"Nu ör de mål Dr Sun kömpode för uppnåddo och till och med
övertröffode. Jog ör stolt över
hon osiölviskq komp under fyrtio år. Hons sisto ord göller önnu för oss: /Vi måste vöcko mqssorno, vi måste förenq oss med
de notioner ivörlden som behondlor oss som iömlikor'."
På grund ov slit knö hqde Mqdome Soong smörtor nör hon rörde sig men hon insisterqde på
ott stigo upp och ge mig sin bok,
1l

en essösomling som hon skrivit
på kinesiskq.
Hon skrev sin nqmnteckning i
den och onvönde då en pennq.
" ).g hor brutit höger hqndled så
iog hor svårt ott skrivo nu för
tiden men iog kloror mig fortforqnde."

Vi tqlode om kulturrevolutionen som hqde böriot. "Det ör obsolut nödvöndigi, ov vitol betydelse. Ni hor sett hur sociolistiskq
ledore sådqno som Tito och ondrq hor kopitulerqt. Det beror på
qtt de skopot en elit, en kloss ov
byråkroter som sitter i toppen

och ör ovskurno från folket. En
ny cyråkrqti."
"lngenting ör oundvikligt",
fortsotte Modome Soong. "Nör
en ny ordning skoll ernås måste
mqn kömpo för den och försvorq
den onnqrs kommer den gomlo
ordningen tillboko."
Den nyq ordningens skyddsmurcrr finns i sinneloget, tönkte
iog, för def ör vårt tönkonde
som leder vårq hondlingor. Det
ör sinneloget bokom troktorerncr, moskinerno och gevören som
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röknos nör det göller ott byggo
en ny och böttre vörld.
"En sociolistisk överbyggnod
kon uppföros på en sociqlistisk
grund. Det får inte bli som det
hor vqrit i ondro lönder så ott
"gemene mo n" ör psykiskt redo
ott occeptero den gomlo ordningen omigen. Det skrömmqnde sönderfollet ov komunistportierno i vissq ondro lönder som
utsqtt dem för reoktionörq ottqcker ör en kroftig löxo för oss.
Vi måste bevöpno oss mot korruptionen blqnd oss siölvo. Den

nyq ordningen måste införqs
medvetel; mossorno, orbetorenbonden-soldoten måste medvetet föros till full deloktighet. Det
får inte finnos någon byråkrotisk elit. Ordförqnden Moo hor
gett oss en söker måttstock för
ott skilio rött och oröt't, vi måste
tillömpo den på ollo."
Jog frågode henne om iog

kunde få höro något om hennes
könslor i frågo om Ameriko dör
hon tillbrogfe mångo år i sin
ungdom. Jog beröttode för henne qtt iog under min tidigore förelösningsturnå i Amerikq ofto
hode fått frågor om henne.
"Jog betroktqr Ameriko som
mitt ondro hem," svorode Soong
Ching-ling. "Det omerikonskq
folket ör bro mönniskor, underboro mönniskor. .log hor mångo
vönner dör och vi brevvöxlqr
fortforonde. De ör bro inte sådono som deros regering.
"Ni for dit som förelösore. Ni
bör veto h ur dör ör. Amerikqnsko kvinnor borde kömpo för
verklig frihet som de inte hqr.
De hqr frihet ott köpo u-n möngd
lyxortiklor men de hor ei något

verkligt

inf

någoi mot sin regering innort
olltför mångo ov derqs söner dödqts. Ni måste sögo dem det."
Jog sode ott det hqde iog re-

don giort under min

förelösningsturnå 1965. Nör Pentogon
i februqri böriode bombo Nordvietnqm tq lqde iog om för det
omerikqnsko folket ott desso 'förbrytelser mot internoiionell rött
inte skulle ge dem något i utbyte.

"Ni måste sögo till dem ott
bqrmhörtighef börior i hemmet;
de qnvönder så storq summor

för ott nå militört herrovölde
utomlonds; deros egno problem
i hem londet blir olösligo."
Nör iog lömnode gick iog genom trödgården, dess långo
miuko grös vqr likt den siögröno
motfon inomhus. I detto hus, sode mon mig, föddes Pvyi, en
gång keisore, nu medborgqre.
Jog hode sett en stor kvinno,
vors olltiamt ungo yttre gömde
en diomontlik integritet.
Hon Suyin hor gett "Vi kvinnor" sitt tillstånd till publicering ov ovonstående intervju som finns tryckt i Eostern Horizon nr
11 1966. Denno mönodstidskrift utges i
Hong Kong ov Eostern Horizon Press, 18
Cousewoy Rood, Hong Kong.

lytonde på londets

politik. .Jog håller ov dei omerikonskq folket", upprepode hon.
"Någro qv de mest underboro,
de bösto mönniskor iog könner
finns iAmeriko."
"Men det som Lyndon Johnson
gör strider mot det omerikqnsko
folkets intressen. Det ör förförligt
och det ör ödesdigert för dem.
Det måste ni sögo dem. Jog hoppos, iog ör viss om, ott det omerikonsko folket kommer ott göro

Hon Suyin ör lökore och en könd förfottore. Flero ov hennes romoner finns pö
svensko. Just nu hor hennes mest betydonde verk, "Det förkrympto trödet" utkommit
pö Norstedts förlog. Det ör en dokumenterod slökthistorio. Hon Suyins for tillhörde
en fromstöende kinesisk fomilj, hennes mor
ör beloisko.
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SKV har fått brev från Phan-thi An i
Nordvietnam. Hon är paramenrsleda-

till

nisationen och besökte Sverige på barnkonferensen, där hon höll det tal som
åtc'rgavs i julnumret. Där finns också

relse har sänt en protestsk rivelsc till
Lyndon Johnson och även vänr sig till

mot, tillhör ledningen för kvinnoorga-

huggormens

O gö bredvid mig löst folk

hennes foto. Brevet kom från Hanoi
och är avsänt den 25 oktober. Phan-thi
An berättar om ett amerikanskt anfall
på byn Thuy Dan som skedde den 21

vösentligheters drömmore
sorg löso re

okto,ber.

Klockan var halv elva på dagen, eleverna i sjunde klassen i skolan hade
historie,lektion, bönderna

i

jordbruks-

kooperationen arbetade med höstens
risskörd. Då flög in över byn en ström

av amerikanska bombplan. Fru Hanh
sjäiv i åttonde månaden, hennes treårisa son och hennes mor dödades genast.
Tio hus förstördes, skolan bombades.
Trettio elever mellan tretton och sex-

ton är dödades,

Det bäres
ljus omkring
Det böres ljus omkring

i

husen

ollt det svorto flyr

historielärarinnan,
Xuan, hittades med två elever i sina armar alla döda, då skyddsgraven dir de
just hunnit ned raserades. Al,lt som allt
dödacles 46 människor därav 34 barn.
Tragedin i Thuy Dan-skolan är inte

någon isolerad företeelse, sedan den
amerikanska upptrappningen började

har omkring 300 skolor förstörts

Thuy Dan skedde
samtidigt med att Goldberg framställde sitt "fredsförslae" i FN.
Bon-rbardemanget av

ollt som sörigt ör får vörd

och

hundratals lärare och elever har dödats.

Phan-thi

An

slutade r-ned arr

r.äd ja

oss att protestera mot detta f ruktansvärda angrepp på en fredlig by och
mördande av barn. SKV:s fiirbundsstyamerikanska ambassaclen i Stockholm.
När SKV:s förbundsstyrolse samman-

trädde den 19-20 november beslöts
att vi hädanefter skall sända en clel av
våra insamlades Vietnampengar till
kvinnoorganisationen i Nordvietnam.
När vår insamling startacle hade de
amerikanska angreppen på Nordvietnam ännu inte börjat, detra var anled-

ningen till art vi hittills enclast siint
pengar och mcclicin till FNL:s
k

vinnoorganisation.

När Nguyen-thi Binh
vice
i FNL:s kvinnoorganisati

orcl-

förande

lämnade Sverige efter barnkonferensen

bad hon SKV att så skyndsamr sonl
möjligt skicka en sändning operationsknivar, peanger, salva mot napalmskador m. m. som hon själv kunde merlföra hem. Från Sverige skulle hon rcsa
till Osterrike och seclan tillbaks iir.cr
Moskva, dit skulle vi alltså säncla pakcten. Vi har nu fått besked om art sänclningen nått Moskva före thi Binh så
att hon nu lyckligen bör ha fått den.
Det var för ör'rigt thi Binh som prydde
vårt julnummeromslag tillsammans med
sara

Lidman'

Eva parmer

bornen oröter inte mer
\^-

vorgen stör vid grind och ler
hons tönder skrömmer

ingen jogor honom bort

hon boro stör och ser

KDV tackar SKV
KDV har sänt oss en skrivelse där man tackar SKV fiir
den hjälp vi lämnat vid genomföranc{e av internatio-

$t
stjörnor står pö himmelen

nel,la barnkonfcrensen. De rackar dels stockholmskorna

tiil på olika sätt dels SKV-are ute i

de står sö tött sö tött

sorn hjälpt

iblond sö romlor någon ner

som bidragit nred vackra och värdefulla gåvor

det

boro fler och fler

lanclct

till

ba-

sarcn.

Rut Adler
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Internationella barnkonferensens

APPELL
om stöd åt det uietnamesiska folkets kamp
l*r
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Konferensen vönder sig till €r, lo byor. Kemikolier och giftgoser
vönner och föröldror fill vörldens sprids och förstör tusentols hektor ov odlod mork vållonde en
born.
Våro borns völförd och from- långsom och grym död för tusentid, oberoende och fred ör öns- tols bqrn.
I Nordvief nom bombcrrderor
kemål som Iigger oss ollo om
det
omerikonsko flyget dog och
hiörtot.
nott med roketer, spröng- och
So mtid igt som vi ör redo ott
göro ollt för ott försvorq våro brondbomber utqn ott skonq
bqrns liv och inriktor helo vår vorken siukhus, skolor, morkintelligens och qllo våro strövon- nodsplotser eller kyrkor förfölden på ott tillförsökro dem eft ionde töttbebyggdo trokfer döqllt böttre liv, fysiskt och psy- dqnde spödborn under sömnen
kiskt hor de qmerikonskq ongri- och småttingor på vög fill skopqrno iVietnom sedon årotol lon.
För ott ovskröckq ett folk som
sott in qllo vetenskopens londförsvoro sig begår ongrivågor
vinningor på ett krig i vilket tusentols oskyldigo born foller pqrnq de mest fruktonsvördq
brott: hur mångo sydvietnomeoffer.

lsydvietnom föller ollo slogs
bombplon öven B 52:or tiotusentqls ton bomber, nopcrlmbomber,
fosforbomber och ödelögger he14

sisko born hor inte

styckots,

brönts levonde i sino föröldrors
åsyn? Hur mångq ondrq hor inte fått lido umböronden, siukdo-

mor ov ollo slog

tillsommons
med sino mödror i föngelserno, i
koncentrotionslög ren.
Vi somvetsömmq kvinnor och
mön, mödrqr och föder, ör diupt
upprördo över ollo de brott som
Vietnoms born ör offer för. Vi
som oldrig glömt de lidqnden de
bådo vörldskrigen innebor, vi
som hor upplevt trycket ov fqscism, koloniqlism och imperiolism vi ör völ skickqde qtt förstå
och uppskotto de sköl som eldor

kvinnorno och Vietnoms

folk i

deros komp för ott röddo sitt liv,
sitt oberoende och sitt londs frihet och sökro sinq born fromtid.
Denno hiöltemodigo strid som
vinner den enq fromgången efter den ondrq och som kommer
ott ledo till seger ör ett vikfigt
bidrog till folkens frigörelse och
till fred i vörlden.

Spill ei napalm på stjärnbaneret
Vietnom hor ingen tolon
det ser ensidgt på elden

Helo vörlden för se desso bilder
innon elden önnu slocknot
helo vörlden kon tönko sig såren

och ondro lönder ör för fottigo
för ott ho någon åsikt

medon de önnu fördjupos

i köttet i

Vietnom

Vem skulle inte sögo till Ameriko
ott det konske ör orött ott brönno folk

Likvöl ör Ameriko ett hederligt lond

om boro mon vore ett s.å rikt folk
ott mon hode råd med sonning
- som den dör fursten med dvörgen -

Just dörför ör Ameriko ett hederligt Iond:

det kremeror folket i Vietnom
och gör det öppet
den eld som brönde dör hölls hemliq

om boro mon hode mer
ov denno vörldens godo

som en skom

men eftersom Ameriko hor mest

se skillnoden pö Auschwitz:

ov mot och bensin
i helo vörlden
ör det ytligt och löjligt och forligt
för en mindre bemedlod notion
ott sögo nögot onnot till Ameriko
ön lovot vore Ameriko
som hor onsvoret, öron och elden

Amerikos eld i Vietnom

ör ett löfte som Ameriko håller
- ott lovo någon döden
och låto honom levo
det vore ju ott sviko

en helig plikt Ameriko ör ett hederligt lond

Sqro Lidmon

och hor pövens förstöelse

Ur

Inför det skörpto och intensifierode kriget göller def för oss
qllo ott ge det vietnomesisko folkets röttfördigo komp vårt fullo
och oreserverode stöd för ott
dörigenom heido de brottsligo

och bidrogo till ott Vietnoms
bqrn återvinner fred och sökerhet.

Lörore, lökore, forskore och
lördq, föröldror och vönner till
bornen, kömpor för fred och rött
må vi ovviso Förento Stoternos
så kollode fredsförslog, förslog
som olltid åtfölis ov en intensifierqd krigföring.
Må vi enq oss i en vörldsom-

fottqnde protest mot

dettcr

brottsligo krig som förs clv Johnsons regering och derqs heidukor, låt oss kungöro ollo grymheter.

Låt oss krövo ott Förento Stoternqs regering dror tillboko sinq trupper och sin vopenmokt,
qtt den upphör med sin oggression mot Sydvietnom och med
sitt förstörelsekrig mot Nordvietnom, ott den erkönner den Notionellq befrielsefronten i Sydvietnom som den endo legitimo representonten för det viefnomesisko folket dör, ott den överlåter åt Vietnqms folk omsorgen
om sino egno ongelögenheter så
ott det vietnqmesisko folkets suverönitet, oberoende och rött
över sitt territorium blir goronterot i överensstömmelse med
1954 års Genövefördrog om Vietn

q

m.

Låt oss förhindi"q ott våro born
i orm6er som gör
tiönst hos Förentq Stqterno.

enrolleros

Cf

ort6 nr 4,

1966

Låt oss ingripo med oll vår
kroft mot tillverkning och tronsport crv vopen, ommunition och
militör utrustning ovseddq för
detto onfollskrig i Vietnqm.
Låt oss kömpo för ett förbud
mot uppföronde i våro lönder ov
onfollsboser mot Vieinom.
Ansvqrskönnonde mön och
kvinnor i Förento Stoterno tillåt
ei löngre krigshetsorno ott offro
erq bqrns blod för ekonomisk
vinning, ott vonöro ert lond genom detto oröttfördigo krig mot
Vietnoms'folk.
Vönner till bqrn ihelo vörlden! Må vi qllo stå på det heroisko vietnomesisko folkets sido i
dess röttfördigo komp till dess
det återfått fred och oberoende
och till dess ett lyckligf liv tillförsökrqs ollq Vietnqms born.
15
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MOTEN IEUROPA
Seminarium i Rorn

Möte i

i nr 5 av Vi kvinnor 1966 skrev vi cn
bliinkare om det internationella seminarium sonl skulle hållas i Rom och
behar-rclla kvinnoruas deltagande i dct

Den 27 och 28 oktober holls i Erfurr ctr
möte till vilket Tyska Demokratiska
Republ. Fredsråd inbjudit medlemmar
och gäster. I mötet deltog representanter för fredsråden i Ost- och Västtysklanc1, f redsarbetare f rån Berlin, från

offcntliga livet.
Seminariet ägdc rum 12- 15 oktober
i P;rlazetto Venezia rnecl deltagande av
ett 6O-tal internationella och nationel-

l;i organisationcr, representerade av delegatcr, observ:rtijrer eller inbjudna från
30 liincier (fyra i Afrika
fem i Latin- två länder
an.r;rika
Kanada, USA

i

Asicn

stralicn.

-

17 liindcr

i

Europa

-

Au-

Flcrtalet "1\r dc närvarande beklädde
poster av betydelse i sina hemländer.

Diir fanns parlamentariker, domare, advoliatcr, liikarc, kornmunalt anställda
k vinnor, iournalistcr etc.
Inallcs 1ärnnacles elva råpporter belysencle kvinnorn:rs ställning på olika
ornråclen a\r c.lct offentliga livet. Vi
lroppas i ctt scnere nummer kunna återkomnrrr tiil några av clcm. Den allmänn.r r;lpportcn stlvs ev Maclanrc Thibert,
Ijranlirilie. Ijftcr livliga diskussioncr antogs cnhiilligr cn racl lionklusioner.

Av särskilt stor betydclse syns oss
kravet på att representerade organisationer (KDV är cn av dem) skyndsamt
tar liirnr-rcclonr om c{et fijrslag till en delilaration som skall eliminera diskrimination mot kvinnor, vilket utarbetats
av kommissioncn fiir kvinnornas stäIlning och är avsetr att framläggas vid
FN:s 21:a gcneralförsamling. Vi ämnar
i vårt mArsnllmmer trycka deklarationens text och cie ändringar som föreslagits av E,COSOC, ändringar som vi
sannolikt vi11 protestera emot genom
våra clelegater vid FN.
Ett lv de viktiga önsken-rål som framställde:; \'ar att i varjc lancl skulle bildas
en kommittd mecl uppgift att förbättra
kvinnornas ställning. I c{cnna lionrnritti
biir all,r li vinr-roföreningar och kvinnogruppcr i blencl,rcle orgenisationcr
clclt.rgl iiir rltt råclgiira och ir-rlämna
förslag till o1ilia intcrnationella organ.
Sista clagcn r,rppstod be.t,vclanclc, nrcninssskilln:rcler i f råge onl Vietnam.
Skulic nl3i1 i slr.rtrcsolutionen brärrnrrriirli.l USA:s srymmrl kolonialkrig? Av
nrånga ilnsåss dctta olämpligt cfrersom
fråsan ej stoc{ på konfercnsens dagordning. SlLitligcn cnacic nran sig ont att

till U Tharrt, till påvcn
och till presiclcnt Johnson nred krav
på ctt slut på lirigct iVietnam utAn
siinrli telcsrrnr

c{i'irjsrnå1.'felegran-rnrcn unclertecknacles

personlisen a,,, cle cJeltagare sont gillade
dem.

J'vr..iirr flr-tr-rs ir-tgcn cicltagrre från
S

verigc.
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Erf

urt

l\4ar-r

tolv andra länder i Europa och f rån
Indien och Kanada.
Mötet sände en hälsning till alia den-r

i de norder-rropeiska staterna arbetar f ör att stärka freden, f ör Europas
säkerhet och mor spridning av kärnsom

vapen.

De båda tyska staternas representan-

ter enade sig om att stödja tanken på
en europeisk säkerhetskonferens.
Av speciellt intresse för oss i Sverige
är att man framhöll som viktigt och
aktuellt den svenska regeringens me-

moranclurn till den västtyska förbundsrepublikens regering med krav på snab-

ba åtgärder för nedrustning i Europa,
särskilt i fråga om kärnvapen.
Man uttalade också sin uppskattning
av Osten Unddns förslag om en klubb
av kärnvapenfria stater och av Sverigcs
villighet att deltaga i cn kärnvapenfri

zon i Europa.
Som grundtankar i en allmäneuropeisk överenskommelse framhöll man:

1. Erkännande av bestående gränser

i Europa, innefattande

gränserna mel-

lan de båda tyska staterna.
2. Normalisering av förbindelserna
mellan de båda tyska staterna.
3. Absolut avstående från kärnvapen

i

båda de tyska staterna.

Från Sverige deltog inredningsarki-

tekt Git Alberg som

representerade
f redsföreningen Koimos och riksdags-

ledamot Gunvor Ryding.

kräver att regeringen slutar

n-recl

sitt moraliska och materiella engagemang i Vietnamkonflikten och medarbetar för fred i Vietnam.
Deklarationen ar undertecknad av
Professor Klara-Maria Fassbinder, Prinsessan Olga
Steinmann.

zur Lippe och Fru Elly

SKV-möte iGöteborg
Kring Andrea Andreen har det inte bara blåst friska vindar det har stormat!
Trots min egen rätt höga ålder och
mycket stora intresse för samhällsfrågor hade jag inte hört och sett dr Andrea personligen. Med största intresse
infann jag mig till ett föredrag son
hölls i Göteborg.
Från en liten spröd, skir varelse men

med en klar lätthörd röst fick j^g

koncentrat kvinnan från urtid

till

i

nr.r-

tid.
E,n

livlig

diskussion följde.

Förr

hed-

radcs kvinnan som barnaföderska, nu
måste det bli barnbegränsning. Trots
att det borde vara mannen som ansvarar för begränsningen så är det kvinrlan som skall utsättas för experiment
mec{ p-piller etc. . . . Den gamla tesen
om att moderskap är säkert men faderskap måste vila på förtroende gäller än i dag. . . . Olika religioner, olika
uppfattningar. . . . Fördom ar är det som
alltför många gånger lägger hinder i
vägen för fakta och vetenskap.
Det är så märkvärdigt och stort att
en kvinna kan bli advokat, kranförare

m. Det skulle vara självklart att
bli sjukskötare, barnskötare m. rn. Och ju fler lågavlönade yrken mannen ägnar sig åt så blir dessa
m.

nlannen kan

säkert upplyftade på löneskalan. Personligen tycker jag att det räknas alldelcs för n-rycket med pengarna, det år

Möte i Velbert

Osterrika, Tjecl<oslovakicn, Merico.
Kongrcsscns tcnrt vlr "Ilrccl clch säkcrhet i liuropa". Man enade sig om
en deklaration i vilken man kräver neclrustning börjande n-rec1 en atomvapenfri zon i Mellanueropa. För att nå fran-r
till detta stöcler men tankcn på en
europeisk säkcrhctskonfe.rens clär l.uropas stater
begripna

in-

Väst- och Osttyskland
- skulle
förhanclla med var- vilja att nå resuitat.
anclra i ärlig

Man fijrkastar pl:rnernr på

tagsl aga r.

myckct annat som borde rättas till
de där procenthöjningarna för dcn
och dcn arbetsgruppcn.
Ack vad mycket det är son-r gör livct intressant! Arbetsuppgifter i mängd.
Och citcr att man lyssnat till dr Andrea
så får: viljan att fortsätta med samhällsfrågor nytt liv. Kan nran bara hålla sig
intellektuellt vakcn och fysiskt i form
så behöver man ej vara orolig för att
åren rusar i väg, uppgifter finns det för
alla ålclrar och åsiktsriktninsar.
"t"trron
så.

Den 27 oktobcr högtidligiröll dcn Västtyska Frauenfriedenrörclscn 15-årsn-rinnct av sin tillkomst mccl ctt miite i Velbert. 500 kvinnor deltog i mötct, några
cleltagare lion'r från E,nglancl, I{olland,

rrnclan-

är-r

Margaretl
Marg;rreta Flansson

är

kommunrrlfullmäktig

i Partille, nredlenr ev cenrcrpartict. Hon sägcr sjiilv rrtt hon hrr "henr, b.rrn, man och
vrke sonr elll trrr sin ticl". Hon i-ir gvnrnssti ki

nstruktör.

MÄNSKLIGH ETENS SAMUETE
I ett PS till sin appell till

Amcrikas

folk säger Be rtrand Russel:
"Inte enclast det amerikanska folket
ställs inför krigsförbrytelserna i Vietnam Lrtan vi alla. Viirldsopinion och
värlclsaktion måstc göra slut pä dessa
gryml-reter om inte begreppet 'Eichman'

skall komrna

'Vi,'

att betyda

'Envar'!

sade Eichman, 'tillhandahöll j.t
'!gn som åser ett
bara lastbilarna.'

- begår det',
brott under tystnad

att tala ut, atr ropa ut mot brott
begåtts iVietnam..."

Den internationella undersökningskomnrittö son-r håller på att få sin slut-

giltiga sammansättning skall resa genom

hela Vietnam och samla bevismaterial.
Människor i alla läncier: Stöd tribunalct mot krigsförbrytelser. Gör det till

utonför Do Nong i Sydvietnom

störtor

ett omerikonskt tronsportplon. 129 mönniskor, frömst kvinnor och born, dödos, 42

den kubanske patrioten Jose Marti.
Rådepresidenten i NiirnbergrätteFörenta Staternas högsta domstol

Juloftonkvöll. I ett töttbebyggt område

ett clet mänskliea samvetets tribunal.

sade

gången domare Jackson, medlem

Tänk på
Vietnam
under 1967

som

skodos svårt.

- Ett ov lulens telegrom.

Ett

onnot beröttqr ott omerikonornq på onnondogen återupptogit "normolo strids-

av

sade:

'Om vissa handlingar och avtalskränkningar å.r brottsliga, är de brott

operotioner" över såvöl Nord- som Sydviet-

nom.,.

vare sig Förenta Staterna eller Tyskland
begår dem. Vi kan inte uppställa en regel beträffande brottsliga handlingar att
tillämpas på andra om vi inte är villiga
att se den tillämpad också på oss själva!
Det internationella tribunal som skall
sammanträda i Paris under tolv veckor
1967 hälls enligt r'år åsikt i en situation analog till den som nödvändiggjorde Niirnbergprocesscn. Vi är nödsakade

Visst könner mon sin vonmokt, men ön-

då - mon kon protestero och mon kon
efter fottig förmågo hjölpo till ott lindrq
nöden.

En blond möngo som gör det ör folkpensionören Hiomor Johonsson i
Ud.devollq. Under år 1966 hor hon ov sin
mqgro folkpension skönkt inte mindre ön

1.300 kronor till vår insomling för
FNL:s kvinnor och born! Vi vet ott hon hor
ovstått ett möl mot om dogen för ott kun-

,rt;:.

wi;
!Fo::

Fjii

:rc

Josef Gustd.r)sson,

lats vid Canale Grande hade annars troligen tagit ohjälplig skada under över-

Rolf o. Inger Alexanclcrsson, Vax-

svämningen.

Besök på
Moderna
museet
Vi gick till moderna museet sista söndagen i novcmber. Närmast var det fijr
att ta en bilcl av SKV:s bössinsan-rlare
för Vietnam sorll f inns där tack vare
höga vederbörandes älskvärdhet och
Mia llmsheir.ners outtrijttliga energi. Det
var cn ullg man cierr clagen.

no göro det. . .

Dagen innan haclc clet vrrrit vcrnissage på cn konstutställning .soln "Vi
kvinnor" hacle rncr än cn anledning att
inrressera sig för. Vår medarbetare,
Katja \Walddn, l-rade nämligen skickligt
lotsat den hit från Venedig. Tur för övrigt att P.ggy Guggcnhcim till sist sagt
ja till cn inbjudan hit. Hennes enastående l<onstsamling som på vintern förvaras i en källare i hennes rokokopa-

Aven en fåkunnig blir lycklig över
clenna utställning. Det var under andra
r'ärldskriget P.ggy Guggenheim beslöt
att skapa ett museum fiir modernistisk
konst. Förnämliga konstnärer var hennes råclgivare
Hon giftc sig med en
av dem, Max -llrnst. Ulf Linde skriver
om utstäilnir-rgen: "I)ct finns ingcn
samling, privat cller offfentlig, sonr låter en komma lika nära de skapande
ögonblicken. Niistirn varje nrålning ellcr skulptur är ctt tidigt, lyckligt och

lysancle gcnon"rfijrt cxperin'rer-rt. I)et iir
de första brytningarna nran får se, cl:rgbrotten ingrr schakt citcr rutinen.
Den inne rstrl uc'rven i sirnrlingen är ctt
jr-rbel, ett Eureka" f)ct är detta som ger
samligen dess cr-rhetlighet
trots att
- motsatclen omfattar tre så sinsemellan
ta riktningar sorl1 kubism, abstrakt
konst och surre:r1ism." Ilär finns ticliga verk av Picasso, Brlcluc, cle Chiric:o, N.{onciriAn..."

Innan vi gicir vilaclc vi oss r-nec{ rtt
hiilsa på r,år g,rnrlr
'iin Hiidins I-innclr'ists "-l-(')rgct i (lhinon".

Under 1966 tlrom till den 23 december
1966 hor vör insomling tillförots kronor
3?.836:84. Dörmed ör totolsummon nu uppe i kronor 48.711 : 63. Hör följer den senoste redovisningen:
'I'ranspctrt

Hjalmar Jobansson, Uddeaalla

Linköping

44 866: 52
200:
10:

-

Götaborgs Vie tnamkommittö

68: 11

holrn

R.

50:

Olsson, Sthlm

l/.

hlaria Sildön, örcbro

114.

-

Bössinsamling, gm fuIia Emsheimer,

I 798: --

Sthlm

H.

Sanclberg, Göteborg

Västcrås SKV-avt{elning
Iiarsta SKV-acdeln. gt/t Å't-B Eng'"-all, Stltlrn
Årsra SKV-avdaln., .Sthlnt

R. Linc{,

Åht'rsberga

ab ol m s S K\' - n'd cl n irt g
lJrit l-l t't{man, Ilotcbro
Llsa Bt'rglund,,Solrt,t
GrcIa (; ustLtl;sson, Iititt,tr
i c{

Awta Gwllberg,

\1arbt'rg
t e nny IJ ränns triim, () I <t mrta
Ester Linclqoist, \i ingåker

rs

t

r;i sk

Ingrit{ Anoltl, Brorntta, Stltlm
Elisabetlt Häggquist, Stblm

I)rita ai

Petcrsens, LiCingt;

\Y/idc Sw-ensson, SoLna

Ann-Mari
IJ

ägcrstens

Store/e, Soln,t
S

-

150:

200:
230:
ll0: -)u: :
lC:
1n, :v.
?.5:

Atcs Lt S K\' -aiticlnittg
fl uskt arn a S KV - a,t, tle l n i n g
'[

30:
100:

KV-avdtln.,,9 tltl m

Sttnnt krtnor

10:
10:
10:
100:

-

2l:
20:
20:
15:127:
-
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63
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L/

socia Istyrelsens

vandringsutställning
om barnstugor
sista numret 1966 av "Vi kvinnor"
vi om denna utställning som skall
vandra över landet
i 18 residensstäder till arr böria med.

I

skrev

Utställningen invigdes av statsrådet
Ulla Lindström den 8 december 1966
och öppnas på nytt i Linköping den 20
januari 1967. Där visas den en vecka
för atr sedan dra vidare. Ni som bor

i

närheten passa på och se den!

Vi saxar ur utställningsprogrammet:
Enligt den barnpsykologiska forsk-

nggL$ fiilcE

ningen är den tidiga barndomen ur utvecklingssynpunkt den viktigaste perioden i en människas liv.
Samhället i sin helhet måste dra konsekvenserna av denna insikt.

I

barnstugan söker man omsätta

de

kunskaper om barn som vunnits genom
forskning och erfarenhet.
Barnstugan vill v^ra ett stöd för föräldrarna och ett komplement till hemmet.
Women Strike for Peoce hor sönt oss ett
exemplor ov den internotionello kokbok de

just gett ut och tillögnot Dogmor Wilson,
"den storo kocken". Vi ömnor då och då
översötto ov deros recept.

Barnstugan söker *t så långt som
möfligt tillgodose varje barn efter dess
individuella behov.

Kumminragu
tlz kg nötkött, skuret i törningor
2 storo hockode lökor
en bit (cube) morgorin

Barnstugan

200 grom chompinjoner

2 dl rött vin
solt, peppor,

kummin

Kummin ger en extro smok öt denno

rogu. Mon finner vonligen kummin i
sponsko, mexikonsko eller indisko
rötter, en smulo ov det i en stuvning
kommer som en behoglig överrosk-

Kall broccoli sallad
Ett poket djupfryst broccoli eller
tlz kg försk dito
En burk tomoter (helst ögg{ormode
'::.
och uton sin sös)
Sollodssås ov 1 msk vinöger,

3

msk

oljo, solt, peppor ev. "oromot"
Koko broccolin, kyl den, lögg den i
krons på ett runt fot, med stjölkorno

mot centrum. Fyll i mitten med tomoterno. 10 min. före servering höll
över sollodsösen. Elegont, vockert,
delikot.

18

ning,

Bryn köttet med litet ov morgorinet i en stekgryto. Sött till hölften
ov vinet cch låt det koko sokto tills
köttet ör mört, tillsött votten efter
behov. Stek löken med morgorin,

solt, peppor och kummin i en kostrull och svompen med öterstoden ov
morgorinet ien onnon ponno.
En kvorl före möltidens börjon slå
sommon de tre sorterno, tillsött res-

terr ov vinet och fortsött ott
sokto. Avsmoko.

Barnstugan vill stimulera barnens utveckling genom meningsfulla aktiviteter i en för barnen avpassad milfA.

koko

vill

bidraga

till att barnet

med bibehållande av sin individualitet
gradvis inordnas i en gruppgemenskap.
Härigenom förbereds barnen för de
krav som kommer att ställas på dem
som vuxna.

kåseriet:

Har ni en man som älskar öl?
toppmän inom industri, handel

Före julen översvämmades tidningarna av annonser med tips
om lämpliga julklappar "till hen-

hade inbjudits och deltog fram-

rande hushållsredskap. Hur välgörande skulle det inte varit om

Gumaelius Ar-rnonsbyrå har genomfört sin årliga träff med s. k.

och politik. Huruvida några
toppkvinnor från nämnda skikt
gick inte av tidningsreferaten.
En kvinna fanns emellertid På
plats och höll tal om reklamen
och kvinnorna. Det var journalisten Marianne Höök, som konstaterade att reklamen med hjärnn'ättens ihärdighet håller kvinnan kvar i den konservativa könsrollen: Hon ska gifta sig, få barn
och vara en god hustru.
Vi skulle nog gärna vilja vidga det till att gälla även mannen'
som med reklamens hjälp också
hålls kvar i sin roll som den alltid framgångsrike, aktive försörjaren.

I

den mån reklamen framvisar honom i någon annan roll

utformas det till en lustighet.
Håller han i en sopborste, så inte
är det för att sopa. Nej, han älskar att spela golf med borsten
ifråga. Står han f ramför diskbänken, så inte är det för att ta
itu med ett jobb som är hans.
Nej, han har "åkt dit" på en hel
F:;i!:I
:::li.itli

Eii;?;iil
l;j!I.,':r';

lii#

månads disk! Han har nämligen
slagit vad med sin fru att hon in-

te skulle gå iland med att måla
om köket. Det är en färgfirma
som annonserar och spelar ut de
båda könsrollerna mot varandra.
Färgen är så till den milda grad
lätthanterlig att till och med en
hemmafru kan handskas med den

med gott resultat.

ne". Ofta utmärkta,

tidsbespa-

åtminstone en reklammakare
en el-visp
kommit på id6n
^tr utmärkt
kunde var^ en alldeles

"till honom".
Vi har tidigare tagit upp frågan om reklamens roll i vår tid-

present

ning och lät oss då undslippa en
stilla förhoppning om att unga

reklammän/kvinnor skulle inse
vilken möjlighet de hade att bidra till nedbrytandet av gamla
konservativa betraktelsesätt i'fråga om mäns och kvinnors roller.
Våra förhoppningar har på inget

sätt infriats. Tvärtom verkar det
som om reklamen blir alltmer
amerikansk

i sitt sätt att

fram-

ställa kvinnorna som underordnad (läs nedvärderad) markpersonal åt manliga raketkarriärer.
Som en illustration till att till-

ståndet bara förvärras inom det
här området vill vi peka på den
helsidesannons som under hösten
flitigt förekommit i såväl dagssom kvällspress. Den visar en
kvinna körande en butiksvagn
fullastad med ölflaskor. "Har ni
en man som älskar öl?" undras
det. Har man det så får man veta
rtt det nu finns ett internatio-

nellt ö1, ganska nytt i Sverige.
Det år finskt, det heter KOFF
och det är gott! Och man upp-

mana3 köpa hem några flaskor.

"Han blir glad och belåten
sitter där och mår."
Eftersom annonsören vet hur
karlar är utgår han ifrån att karln
ir-rte kommer ihåg att tacka ens.
Men "omtänksamma kvinnor ska
ha sin belöning!" Släpar hon hem

16 flaskor KOFF och skickar in
de röda kapsylerna Plus 3:75 i
frimärken, så Iär hon en torgväska i grovt, snyggt tyg och därtill utformad " just f ör henne"
förmodligen för att bära hem

-nytt öl i.
Minst två fördomar ger

den

här annonsen uttryck för:
För det första är det tYdligen
bara karlar som kan tycka om ö1.
För all del, smaken är olika. Ar
det nu så att det bara är mannen
som älskar ö1, så kan han väl bära

hem sitt ö1 själv i all synnerhet
som det oftast är han som disPonerar familjens bil.
För det andra utgår man ifrån

att kvinnan ska vara

mannens

ständiga passupp. FIon ska bära
hem ölet. Han ska bara sitta där
och må.

Skulle man inte kunna tänka
sig en liten folkstorm mot sådana

utslag av enfaldig reklam. Ett
klipp i tidningen, ett par rader
på ett papper som gör klart att
man inte tolererar framställningen av kvinnan som evig passuPPa
eller mannen som belåten pascha,

skulle kanske få annonsörer och
reklamfolk på andra tankar.
BJr.

MIIN$KLIGA RATTIGHETER ÄT UETIuAM$ FOIK
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december 1948 ontog Förents Nofionernos generolförsomling en deklorqtion om de
mänskligo rättigheterno som i 30 ortiklqr slog fost
vilko röttigheter som bonde fillkommo vorie människs. Blqnd dessq nömns rötten tlll liv, frihei och
personlig sökerhet som grundlöggonde.
På inbiudon sv Svenskq fredskommitt6n göstodes Sverige under tiden 5-l I december ov en representont för den noiionello befrielsefronten ;
Sydvietnom, ombossodör Nguyen vqn Dong. Hcn
frqmträdde under desso dogor i Vösterås, Sundsvsll, Borås, Vöxiö och Stockholm.
Den '10 december ordnodes i Stockholm ett fockeltåg i snöglopp och blåsi med tusen deltogore,
mest ungdom.
Det vsr inte lätt ott börq de völdiga banderoller dör det stod:
De mönskligo rötiigheterno åt Vietnoms folk
USA - lärnns Vietnom
Stöd den nctionellq befrielsefronten i Sydviet-

Den

nom.

Vid mötet hölls korto tol av qmbssscdör von

Dong och ov Soro Lidmsn.
Arbetsgruppen för FNL
Fredsföreningen Kosmos
Kornponjen mot AtomvaPen

Stockholmsdistriktet qv Dernokrotisk Ungdom

Stockholms Soeioldemokrotisko Studentklubb
Stockholms Socioldemokrotisko Ungdomsdistrikt

Följande uttalande antogs enhälligt
Det krig som USA sedan f lero år för i Viefnom upprör oss ollo diupi. Redon USA's nörvoro i Vietnom

ör eft brott, en krönkning sv Genåveovtolet. Den
terror med vqrs hiölp USA söker kuvo Vietnorns
folk soknar förmodligen motstycke i historien. Anvöndningen qv nopqlm, fosfor, kemisko och biologisko stridsmedel förutom de spröng- och splitterbonrber, som dogligen öses över lcndets bådo zoner, vållar vietnsrnesisko folket omötligo lidonden.
Vi fördömer USA:s nörvoro och krigshondlingqr i Vietnqm. Vi kröver, ott USA omedelbort upphör med sino bombningor och dror fillbokq sins
egno och sotellitstqternos trupper från Vietnarn'
Den nqtionellcl befrielsefronfen i Sydvietnom erhåller vårt helhiörtsde stöd.
Vi, deltogore i dogens demonstrotion för mönskligo röttighefer åt Vietn<rms folk vödior till orgcnisotioner och enskildc i vårf lond ott på ollt satt
stödio dessq våro krav.
Stockholm den 10 december I966
Svensko Clortåförbundet - Stockholmsovdelningen
SvenskE Fredskommitt6n
Svensko Kvinnors Viinsterförbund - Stockholrnsdistriktet
Svensko Vietncmkommittån
Vörldsmedborgorno

