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TAR MAN PA SIG en nystrul<en PY-

iamas på hvällen är det redan följandc
morgon svårt och cfter tv:r dagar full-
stäncligt omöjligt att se någon skillnad
på denna och en som man tagit P:i sig

ostruken och bara hoplagd efter tvåit-
tcn. Det är tidningen Alit i hemmet sot-t-t

gjort jämförelsen och som l<onstatelat'
att strykningen kan ta ända upp till 20

minuter. Väl färdigstruken läggs dcn
undan till det är dags för ombyte. Högst
fem minuter hinnel' man fröjdas åt le-
sultatet. Nog skulle det gå bt'a att vara
lite mindre ambitiös och dra in på stt'yl<-

ningen både när det gäller pyjan-ras och

and,ra persedlat' för att spara ticl och

kraft. Det skulie bli n-rånga spartimmat'
under årens lopp.

*
BITTERT MASTE DET KÄNNAS Att

vräka 600 kg felfria räkor tillbaka i ha-

vet och det för att fångsten varit all-
deles för lyckad. Det råkade ett fiske-
lag från Resö i Bohuslän ut för vid räk-
trålning norr om Hirtshals i Skagerack
för en tid sedan. Mannarna fick i ett
enda tråldrag hela 1.500 kg. Men eniigt
rådande bestämmelser fick dessa stor-
fiskare inte föra i land mer' än 480 kg

kokt och 400 kg r'å r'äka, varför 600 kg
obönhörligen måste lämpas över bord.

*
VAD ÄR EN MtrDICINALASSI_

STENT? Är det en apparat sont man

använder Iör att bianda olika ingredien-
ser till en medicin? Ingalunda - men
om clet går att få fram en tillräckligt
bred opinion så kanske det blir den nya
yrkestiteln Iör vår'a sjuksköterskot'.
Nan-rnbyte är' aktuellt, bl. a. med tanl<e
på att männen inte längre är' -tr'ämman-
de för att tjäna som "sjuksystt'ar"
''sjukbröder" låter väl inte så bra. Tid-
skrift för Sveriges sjuksköterskor tycl<cr
emcllertid att yrkesbeteckningen tir en

allvarlig fråga och att den kt':ivet'

skyndsam lösning. Den vill därför vetit
hur många som röstar för' medicinal-
assistent, ett ord som åissocierar till det
vida fält pti medicinens clmråde som yr-
ket omspänner, eller om det linns nå-
gon som kan hitta Pii något bättre.
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DET ÄR DEN SVARA ARBETSTI-
DEN med skifttjänst och håItimmar som

iir dcn viktigaste missnöjesanledningcn
biide bland sjukskötershor och l<ollek-
tivanställd sjukvårdspersonal i Stock-
holm framgår det av en personalenkät
som gjorts vid huvudstadens sjukhus
på sjukvårdsstyrelsens initiativ. Enkti-
tcn omfatt;rde 475 personer. Arbctstidcn
spelar också den viktigaste rollen föt'

:'vgiing från ansttillningcn. Endast 25 " g

har regelbunden arbetstid. 74 ",, har
skifttjänst. 30 (lir har hiiltimmar varårn-

nan d:rg eller oftare. Majoriteten vill
slippa håltimmar.

Mentalsjukvårdspersonalen vid Lill-
hagens sjukhus i Göteborg har löst
nämnda problem. Sedan 1932 tillätnpar
man dtir ett system som ger samman-
h:ingande tjänstgöring och därmed sam-
manhringancle {ritid. Systemet kon-
stt'uc.rad.es pii sin tid av en driftig sjuk-
v:irdare och det har sedan dess fungc-
rzrt utmtirkt till personalens och sjuli-
husledningens fulla belåtenhet.

*
PITEPALTtrN är På taPeten igen-

Denna norrbottningarnas älsklingsråitt
srom cmellertid inte faller sör'Iänning-
arna lik:r myckct i smaken har nu lått
s;in chans på den internationella malk-
nacicn. Fadcr Paulo Mendes lrån Bra-
silicn som varit på turne i Non'- ocir

Våisterbotten bjöds på piteparlt i Älvs-
byn och blev så förtjust att han tog t'e-

ceptct med sig hem i avsikt att intt'c-t-

rluccrit den i sitt hemland.

*
NORRBOTTEN skall 1å sinal egna

sommarspel. Dct är förlattaren Björn-
trr'ili Höjcr som Iör sin hemprovins h:ll
lcrrercrat ett norrbottensspel med hand-
lingen förl:rgd till nutiden och sotr-r

skildrar kampen mellan det gamlat och

clet nya. Det nyzr livct leplesentelas ar'
v:rttenbyggalen. Stycket har betitl:tts
"Harsprånget" och kommer att flanr-
lör'as i Nolrbotten i sommat'.

*
FEM STADIGA SAGVERKSARBE-

TARE som pii kvällarna bytcr ut sitt
tunger arbete med tin'rmer mot pyssei

med nål och gat'n är ingen alltför' van-
lig foreteelse. I Smålandsstenar finns
det i alla fall en sådan "syjunta". Den-
na timmcrklyvarkvintett sysslar pii le-
cliga stunder mcd något så cxl<lusivt
som knytning av ryamattor.

OMSLAGSBILDEN:
Rosa Taikon i Konstfackskolan. I detta
numn'Ler at:slutar Rosa sin beriittelse om

barndomsdrens kringflackande liu. Se

sid. 6-7.
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Suenska Kuinnors
Vrinsterförbund
uppstod år 1931 och har utvecklats ur
föreningen Frisinnade kvinnor, som bil-
dades 1914. Det bygger på samarbete
mellan olika åsiktsriktningar och har
därvid atltid hävdat sin tro på kvinnor-
nas särskilda uppgift för fredens sak
och sin övertygelse att samhället måste
omdanas tiil att motsvara även de
kvinnliga medborgarnas behov.

SKV är sedan maj 1946 svensk sek-
tion av Kvinnornas Demokratiska
Världsförbund (KDV), 'som omfattar
över 200 miljoner hvinnor i B0 länder.
KDV och dess nationella organisationer
hämpar för att vinna och praktiskt för-
verkliga kvinnornas rättigheter: rätt att
rösta och att väljas, rätt till arbete, till
lika lön för lika arbete och till beford-
ran; rätt till undervisning och yrkesut-
bildning och titl social trygghet för mo-
der och barn.

KDV och dess nationella organisatio-
ner kämpar för att tillförsäkra alla barn
ett lyckligt liv i trygghet; undervisning
och goda bostäder, häIsovård, sund lit-
teratur, goda fritidssysselsättningar.
KDV vill samla all världens kvinnor
oberoende av hemort, ras och livsåskåd-
ning till försvar av freden.
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förbliN0RDEN maste

KARNVAPEN FRITT

Allt llcla stöcljer nu tanken på att
Norden skall törklaras som kät'nvapen-
{ri zon. Uppslutningen kring clcn sanl-
nolclisk:r lionlclcnsen den 14-15 tnars
ll'ing clctlar tema är ett av dcn scnaste
Liclcns biista bcvis härför. Ett annat
gliicljandc tccken som vi gär'na vill no-
tcra, åir det uttalande, som det social-
clcmokratisktr studentförbundet antog
vicl sitt möte med representantskapet i
Uppsala i slutet av februari och dät'
rnan klart ger uttrych åt kravet om att
Svcrige skall verka för ett kät'nvapen-
Iritt Norden.

Det finns emellertid de som inväncler
rnot att Norden skall proklameras som
liär'nvapenfritt område, men dessa itl-
r,ändningar iiknar nu mest den obotfär-
ciigcs förhinder'. Innan provstoppsavta-
Ict l'ar ett faktum, hette det i officiella
uttaianden från rcgeringshåll att nlan
ville invänta resultatet av stormaktel'-
nas ör'clläggningar'. Man ville först se

om dc liunde komma lram till ett av*
ta1 om provstopp, innan man förband
sig att sägar delinitivt nej till atomva-
pcn på svensk mat'k.

Avtalet om det paltiella provstopps-
Iör'budct slöts cler-r 25 juli för'r'a året och

dcn svcnska regeringcn undertecknade
scnare detta avtal tillsammans med
mcr än hundra andra stater. Vi som :rll-
tid önsliat garantier Iör att vår't egct
land intc skall bidra till spridandet av
hiirnvapnen såig detta som ett hopptullt
tccken på att nu vaf tiden innc Iör' dc:

små ländernas motprestation. Nu hadc
stormakterna tagit ett förstzr och mychet
viktigt steg på vägen mot avspäntring
och ökacle möjligheter att för'hindra vi-
dale förgiltning av jorden. Nu bolde
alltså tiden vara mogcn Iör nya steg ptt

samma väg: skapandet au kiirnuapen-
fria zoner i oliku områden au uiirlden

- en av de vägar som måste Prövas för
att i första hand förhindra kärnvapnens
splidning.

Vad får vi då uppleva? Jo, att clen

svenska regeringen och utrikesutskottet
finncl på nya förbchåll för åtgät'der i
Undenplanens och Kckkonen-lörslagets
:rnda.

Dct är svår't att lörstå varlöt' r'i sl<all

behöva vänta på nästa steg i str'ävan-
clena att uppnå avspänning; varför det
först måste vidtagas vissa nedrustnings-
åtgärder; varför provstoppsavtalet mås-
te bli totalt; varlör Centraleuropa ock-

så tnåstc val'ål i<tirnvapcnl'r'itf omr'åclc
innan vail regcl"ing Iian vidla niigon åt-
gärcl i s)'Ilc att för"'ct'kligtr plitnet''a pai

en kåirnrrapcniri zon hrir i Norden,
Men det linns oclisri andra regelings-

ståndpunktcr att ta lasta p:i. Redan i
fjol höst ft'amför'dc anrbassadör Alva
Myrdal vid nedrustningskonfcrensen i
Genövc dcn meningen att man utan att
invänta cn univelsell lösning kan ta
initiativ till skapanclet av ktirnvapenfria
zoner i olika delar av världeu.

Vi delar denna mening och det är'där-
för' vi ställer in oss på att intensifiera
alla våra ansträngningar för att få vår
egen regcring och övriga nordiska regc-
ringar att handla i övelensstämmelse
n-rcd dc nordiska folkens för'hoppningar
och vilja.

trtt kärnvapcnfi'itt Nolclcn skulle inte
bara leda till öl<ad avspänning, det skul-
le också beträmja en utr.'eckling tiII all-
män och total avlustning, r'ilket i sin
tul sliullc befria mtinniskorna ft'ån den

ångcst de känner inför' tanken på alt ctt
kär'nvapcnkrig liarn utlösas.

Birgit Jansson'

lCIst
ui har

aaa

i ticlshriften The Unesco Courier (nr 7-B
1963) en artikel skriven av lJtrescos ge-

neraldirektör' Ren6 Maheu.
"Var och en har r'åitt till upp-tostran"

Dchlarationen om dc mänskliga
r'ättigheterna. (Artikel 26.)

En rrilitig faktor baliom underutvcck-
1i ng är analf arbc'tisnlen.

"För naruarande uppskattarnran an-
talet icke lds- och skriukunrfiga uurna
i uiirlden tiIL 700 mLljoner - dus. mer
iirr, tud. Jenrtedelar au totala foll:.mting-
clen i ud.t'lden. Med 'uurna tnenar mart
då,'personer ö'uer 1.5 ar. De flestcr, au des-
so uurn& analfabeter leuer i mindre
utuecklade omrö,den."

"Ont, barn i primtirskoldldern' (5 tiLI

15 d.r) giiller att 47 0lo ei gick i skolatt
under 1960 L Sydamerika, Afrika, MeI-
lersta östern och Asr'en. Om ui tiLL den-
na sLffra td.gger antalet barn som nu gdr

i skolan nlen son'L fall,er bort innan de

Iiirt sig liisa oclt' skriua och' så'ledes

Icotnrner att ud.xa upp till analfabeter
sä ltan ui stiga att det i dag finns 150

miljoner blLuande analfabeter L dessa

tiind,er och att uiirldens uuxna befolk'
nittg kom'mer att f& 20 tLlL 25 milioner
fter analfabeter under de nd,rmaste 6-T
(iren."

En stor intcrnationell kan-rpani mot

anallabctismen är möjlig om vi så

önskar'.

"Vid slutet au f örra aretframlade jag

för lJnescos generalkonferens en plan

enligt uill;,en 300 'mllioner Durna rnel-

lan 15 och 50 å,r skulle bli liis- och skriu-
I':,unniga inotn L0 dr. Planen omfattade
analfabeter fran Afrika, Asien och Syd-

umerika."

" Frå,gan iir, uiLI ui uerkligen genonT-

föra ett sddant företag? Vi kan inte

blttnda för att det kontmer att bli myc-

liet lrcstsamt. Unesco har bertiknat att
det lcommer att kosta ungef iir 1..90A mil-
joner dollar under en iiod.rs period, tyra
femtedelar au dertna sunTma måste ut-
ga ur nationella buclgeter. Men lrostat'

det inte mgcltet me'r att lata 330 miljo-
ner hjd.rnor rard, otttnyttjade? Och finns
det inte andra utgifter so??1 ocksd iir
mycket stora och som udr planet liitt
lnmde Ltnduclre?"
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Göteborgsskribenten Erlond Dohm, sjölv

oktiv medqrbetore i Kornponjen mot otom-

vopnen, knyter hör någro reflektioner till en

mycket vocker och innehållsrik kulturtid-

skrift som utgetts ov den norsko Komponjen

mot qtomvopen.

Bilden t. h. utgör illustrotion till en dikt

"Gronne" ov Holdis Moren Vesoos.

I juni f ick hyresgästeluu i r.rllt't'tätl-

nyttiga bostadsföretag i Göteborg bc-
sked om 13,3 'lu hylcshöjning. Orsal<:

sänkta ränteeftergifter och''statsmitli-
ternas beslut om skydclsrumskomplctte-
ring, på grund av dct r':iclande l<risliigct
i trär'lden..."

I Portland, Ofegon, USA har mypill*-
hetcrna avskaf fat statcns civilf örsvar
clärför att de anser dct incf f el<tivt clåi

ornrådet ligger inom atombombet's di-
rckta träfImål.

En del människol' soltt i lil<hct r-rled.

Portlands f äder t)'cker ertt talet om
sl<ydd mot supervapcn ät' prat, har gått
in i rör'elsen Kampanjcn mot atomva-
pen. Allmänheten har lått cn antydan
orn KMA:s cxistens gcl"Ion dess pingst-
demonstrationer mot atomvapen, och
genoln att pressen hånat somliga del-
tagares skägg och bohemiska klädscl.
Framför allt har den engelska antiatom-
vapenrörelsen väckt uppscende, senast
vid grekiska drottningen Fledril<as be-
sök i England, då man protestet'ade mot
mordet på dr Lambrakis, son-I ledde
Greklands antikärnvapenr'örelse.

Den norsl<a KMA-r'ör'elsen är mycket
aktiv. Den har givit ut en synncrligcn
vacker och innehå11srik kulturtidsl<t'i1t
i ett nr - Solueru, rediget-ad av Finn
Björnseth, Erik Fjellberg och Odd Ous-
Iand.

4

Att söka rcccnsel'a cn l't'cclsagitatolish
sklift air vanskligt i en l<ultur, dät' pt'tl-
paganda Iör fred är lika restriktet'ad
som r'ätten till sexualutlcvelse, sotn jlt
olficiellt bör ske enligt kyrkans nor'-

nef. Man kan ta detta som utgångs-
punkt Iör' att förstå KMA:s djupat'e syl-
ten. Mcd rätta piipckar prof. Wolf Weil-
gart i "Was ist Nolmal im Schatte dcr
Atombombe?" att moral i kristna hul-
tulcr handlar mera om tillåtna ocir

otiilåtna kroppsberör'ingar, än en na-
tions rätt att utrota en annan med kär'n-
\'årpen. Nog råder det en rriss tabubc-
lagdhet kring öppen debatt om fred.
Tabubeläggandet beror bl. a. på stats-
mahtelnas ängslan för' att defaitism
skall spridas, som kan nedsätta krigs-
Iör'beledande aktivitet. "Försrtarsvän-
Iig" är' ju en positiv attityd fast ordet
är synonymt mcd 'mordberedd'; och

dctta i låinder vilkas officiella kristna
moral bjuder att älska sin nästa och:

"Du skall icl<e dr'äpa!" Lusten att ''Iör'-
s\/al'a , dvs. besvara hot med hot, r'åId

med 
"'åld, 

påtrycks envar via uppfost-
ran, historieundervisning, värnplikt,
massmedia, allmän opinion - det är sotl
om nationernas ledare lika myckct h'ul<-

tade medborgarnas olust till kt'igsIör-
beledelse (: försvar') som begreppet
"fiende". Som extra in'ationellt påhäng

gloliliclas r-rch hct'oist)l'ils clctia cllinclc.
r-niIitär'l.r'aditionalisntcn, i öst sot'u i viist.
Det totala liirsvuret kt'eivcl ittt tlrcclbor'-
galnrr utatr ittt t'cfielil.ct'it" Iöljcr sillrnlll
trerclilionel soitl krigerle iöi' t,usen år sci-t.

KMA sölicr' bringa rniinnislior iusc irtt
clctta iit' cn lörlcg:rd insttilh-rir-ig i viit'
tici, clål stot'malitcl'ttål - trots allar l ilI-
l'älliga avtal - (spårcn 1örsll'ticl<a!) bc-
sittcr over'liill capacitl' - \ritpcn nog att
utrot;r jordcns bcfoll<nin;;. Kl'igsbelc-cl-
skap bör'jar Iikna självn-rolclsbereclclse.
KMA:s skriller och appt--ller pleclil<ar
med en slags r,'ticliclsestyt'ket tvtltlget itr'
omr'ärdcring, och angreppct iir rilitat
inot krigsirrationalismclls r''iirsta svulst
och det stöt'sta hotet: ckrmedagsbotlber'-
na.

"solvclr'" til cn t-t-t-vcl<et pttltrtstitcl tlcir
."'acker tidsl<r'iIt. Den visar att KMA
stöcls ar.' flela hända norsha lionstniircl
och f ör'lattale-. I(MA:s appel) ptl sistar

sidan är' undcrtcckuacl av lcmtioterlet
nolska kultulpcrsonligheter'. Textbiclra-
gen är' av hög lilass och illttstt'ationcrnit
suggestiva. Bilcl oci-t cit'd lt:rr ingått eu
väckande lör'tätning - gt'unc]toncu i
tidskril'lcr-r iir' åingsl:in, r'cr-nocl, ångcst,
såsclm i Tarjci Vcsaas novcll ''N:lken".
Dihtcr och novcllel r"opai' tiil ett du,
tili en annan människa. lill alla anclla-t

mtinnishor'. ellcr cluet baliom alla clu, ja-
get i alla jag - såsom Sigulci Et'cnsuros



Professor Linus Pauling
tockar S KV

Brev frön Professor Pouling 19.2. 1964:

Let me express to you ond to the Svensko Kvinnors Vönster-
förbund my deep oppreciotion for the wonderful oction thqt
you took in collecting the book of hundreds of signotures, os on
encourogement ond morol support to me in my work for peoce.
I sholl treosure tlris book, os o reminder of you ond your fellow
workers for peoce.

With the repeoted expression of my thonks, ond with best
wishes for your continued efforts for peoce, I om

Sincerely yours

Linus Pouling

"Låt mig ge uttryck öt min djupo uppskottning ov Svensko
Kvinnors Vönsterförbunds underboro oktion då ni somlode en
bok med hundrotols nomnunderskrifter som en uppmuntron
och ett moroliskt stöd för mig i mitt fredsorbete. Jog sko bevoro
denno bok som ett minne ov er och ero medqrbetore för fred.

Er Linus Pouling."

novcll, sor-n oclisä uttrycl<er nägot annat
gcmcnsamt Iör llera av bidragcn: ängs-
lan för' balnen, för att barnet ej skall
örrerleva löräldlarna, så i Arnc Borgens
''Jcg är' rcdd'' och Marie Takvan'rs dikt,
praktlullt beledsakad av Amadeo Mo-
cliglianos ctsning.

Bidragen är' unde.r'ordnade tcmal,:
lingslan Iör kär'nvapen, cndast dcn lite
tal'atta nol'ellen "Marsjen" bryter den
plopagandafria stilen, som annars är'
r'är'dig. Dcklarationen på sista sidan son-t

lcdogiir Iör' skrif tens syf te, iir sl<r'iven
:rv ingcn mindre än Johan Falkberget.
Anclla bidragsgivare är Aksel Sande-
mosc med några reflexioner om våld;
cn naturlyrisl< bctraktelse kring tvångs-
tiinkandct arr Johan Borgen m. fl. Dct
åir givancle att vandla Irån det ena dik-
tarsinnets till det andras tolkning av
rrcdcrgällningsvapnens allhot.

Blandningen av no."'eller och dikter
påi liksmål och landsn-rål gcr extra l<raft
rit tcxtcn. Lanclsn-rålet associerar tiil en
hcclcn tids l<ärvhet och lakonismer, som
i islänningasagornas fjällsl<uggade tung-
sinnc, medan lilismåiet sjunger de nor-
clisl<a hiijdernas franska. Skriften vill
ge plats för cn paus undet' stridsförbe-
lcdelserna, till en stilla fundering: uad
tjiinar det hiir upprustandet egentligen
TiIT?

Man kan för'svara ett passivt anam-
mande av givna norffrer, dvs. fortsätta
sätta sin lit till hot och våld som me-
del att lösa internationella tvister och
undrrika personlig total omvärdering av
hela frågekomplexet, genom att ratio-
naliserande anse snrå fredsgruppers
initiativ för meningslösa i en värld fylld
av terror. Men överlåter inte då väst åt
öst ett farligt ideologiskt vapen: rätten
titl massrörelser för fred, propaganda
för fred? Kan vi inte våga tro att folk-
rörelser för fred innehåller en längtan
efter Pax Tellus? Själva hela det sam-
vetsofrihetens maskineri som måste
hållas igång för att väcka "försvars-
Iust"; hårda värnpliktslagar, tendentiös
nationell propaganda; etc. visar ju att
viljan att dra i krig inte är så spontan,
som lusten att leva i fred; i öst som i
väst, som i syd, som i norr.

Ett starkt argument mot KMA tycks
vara att det kan tillåtas i väst, ja, men
är lörbjudet i öst. Eftersom kommunis-
men under Stalinepokens våld skapade
inflation i begreppet fred, är det ganska
begripligt att rörelsen beskylls för kom-
munistiskt lättsinne, trots att dess re-
presentanter kallar KMA tvär'politisk.
Däremot kan invändas att inte heller i
Väst är fredsarbetare helt tolererade;
KMA får ej förekomma i Frankrike; i

pingstas hindracle välbeväpnad Polizei
danska antiatomvapcndemonstranter
l<omma in i västtyskland; i Grekland
mördades dcss ledare dr l,ambrakis och
dess ledare åkcr in och ut i fängelser;
ingreppcn mot t. ex. "oamerikansk verk-
samhet" är som bekar-rt här'da i USA.
Det är Bertrand Russel, själv antiatom-
vapenledare, som påpekat att väst för'
att håtla ideologiskt stånd mot öst
tvingar sig anr,ända censurcrande me-
toder'.

Vad kan vi, folkel, oflren för storkri-
gen, gör'a? Inte protestera? Aldrig pro-
testera? Tro, att de bestämmande l<an

och förstår sitt till allas bästa, ovan
våra huvuden - alltså sorn före de trrå
sista världskrigen? Och de tusentals
dessförinnan. Eller kan vi medverka
till en sådan ny form av demokr-ati, där'
folket sjä1vt bestämmer om vi skall del-
ta i krig eller ej ?

"Jo, det ngtter ö" urere med d. holde
uerdenssamuittigheten udken. Faller
den i saun, er 'dagene talte'. Vi gjor oss

medslqldige i en forbrgtelse det iklce

finnes ord for. Vi md au aIL makt ,D@re

med ri hindre at dsdsengelen stiger in
ouer terslcelen til menneskehetens bolig:
J o r d e n!" (Johan Falkberget.)

Erland Dahm



BERÄTTELSER OM

en zigenarllickas
harndom

tTr.yvailr sa blev rriir sliolSitng tlvbruten
I pä grund åtv att fat's arbctcu hader

bör'jat sina. Vi hacle r'äI gått omkring
tre, f)'ra månader i denna sliola. Och
under tidcn hade fal förtennt vispkitt-
lar till cle stora bagcriel'na, och gjort ny:r
kopparkär'i till holellen i Sundsvalls
stacl. Och cftersotrt albetet nu bör.iacle
ta slut. så l,aL dct clags Iör uppbrott.

Nr-t hacle far i förl'åig rrarit i kontakt
n-leci regementct i Östersund och clair

fått lov om att för'tcnna de stola koi;-
vagnskät'len, soitt militär'or"na haclc mecl
sig ute på manör'ern.

Alltså sliulle 1'är'clcn stiillas n'rot Ös-
tersund.

Visst tyclite vi bat'n att del val tr'å-
higt att ta avsked av våra skolkamra-
ter. Vi hade ju lått så n-rånga goda 

"'än-ner ibland clem. Dcn enda skillnaden
mellan oss barn tyckte vi vat', att dc
bodde i hus och vi i tält!

Mcn h'amför' allt tycktc vi att det vttr''

tråkigt att behör'a avbryta r'år skolgång,
nu når vi hadc kommit igång sti bra'
När vi sa detta tili lar', sii svaladc han
OSS:

"Ni ska inte vat'a lcdsna bttrn, för' ni
ska Iå gå i sliola pii cict n)'år staillct
lned."

"Och clessutom", tiilacle hitn, "ska ni
Iå bo i ett ril<tigt hus pl'ccis solrl cl'ål

katnlatel gör hiil på Skönsmon'"
Paul och jag l-roppade högt a\' ltit'-

tjusning. Få bo i hus liksom vår'a l<:rnl-

rät"r giordcl Och gei i skola där' mecll
Och då sl<ulle vi ju bli pt'ecis soil-I vall-
liga barn. Tärrk att få slippa svat'il pa

1r'ägol som:
"Är dct intc kall att bo i t:ilt?"
''Fryscr ni inte nzir ni ska upp ol1-I

n-rorgnarnA?'' o. s. t'.
Dot är' i<lalt att dct iir liallt pä mor'-

gonen i tältet innan lelr hadc I'ätt clcl i
kaminen! När clet var tjugo ti1l tjugo-
Icm grader kallt utc och va"ttetlhinken
var bottenfrusen. Men vi hacle ju dun-
bolstcr och i dcm fi'ös man ju inte. Och
Iör rcstcn. så r,isste vi ju inte om nägot
annat.

"Vad åir dct 1'ör' f:ilg på husct l'ett', åir

clct rö11, ellcr vitt? Vzrr liggel' det?" Fr'å-
gornur h:rgladc tjvcl' honom'

"Det ltir ni se niir ni lionlmei' clit", sil
han och återgick till sitt arbete.

Vi gar,' oss i r'äg i slutct ålv mAl's nlai-
nacl. Husct var gult med stora luftiga
rurn. Och ctt kök som val' som en stol
sal necl rostlri båink och linnandc vat-
ten. Vi baln sprang omkring ocl-r uncler'-
sökte arllting som var så nytt Iör' oss.

Utanför på ton-rten fanns cn stol hiit'-
lig trädgård med tippelträcl och vin-
bärsbuskar till. Mitt i trädgtirdcn stod
cn liten par,'iljong soln l'ar- scnarc lät
iordningsstä11a.
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Mtet'sont clctta vat' pä våt'cn sii pia-
tclacle han blommor i små lådol' sonl
h:rn sattc upp runt om paviljongen. Jag
minns att det vat' violer. Och så lade
han giingar ar. r'unda stcnar som han
rnerladc vita. På I'ar sin sida av nitt-
giingcn som lcclde uer ft'ån det lilla lttst-
husc-'t plantelade han solrosor som växte
i l-rijgan sky. Och anlade r-abatter av oli-
li:r sorters blommor.

J:r. här' Iick lar sanner'ligen utlopp föt'
sin iijlmåga att skapa och smycka.

Nåil seclan sommaren kom och allt
bör'jaclc biomma, så blev det en mång-
fald ar' l'åirger'. Det fanns hetsigt gula
blommor, som dämpades av den skym-
ningsblåa tonen från violerna, innan de
örrcrgick i rosornas mörkröda knoppar
och Iör: att siulligen mynna ut i den
svagt violettskär'a tonen hos luktärterna.

Om n-ian scdan betänkcr att allt detta
\rar beiägct på det mångomsjungner
Irliisön, ia, då är det inte svår't att förstå
att vi alla niöt av tillvaron här.

I slutet av trädgården hade far låtit
inrcda en smedja i ett av uthuscn. Mitt
pä jordgolr.et var det ett hål ut'gröpt
som lar fyllde med kol och sedan satte
han till en s. k. ässja vars munstyckc
ledde ner i hålet under kolen.

När' man sedan drog i en vev som
satt på utsidan av ässjan, så blåstcs lufl
in undcr kolet. På så sätt kunde elden
leglcras beroende på hul man drog i
\r€:vcn. Ofta fick vi barn sitta i smed-
jan hos Iar och hjälpa honom att hållar
eldcn vid liv.

Jag minns att iag blev alltid lika Iör-
r'ånad, var gång jag såg lar för'vandla
ctt kärl från att ha varit gan-rmalt ocl-t

iilgigt till blankt och glänsande nytt.
Vacl som var mest intressant var nog

när' {ar gjorde helt nya kopparkåit'l. När
han arbetade med ett stycke koppar så
verr det som om dctta hade fått liv i sig.

Från att ha varit ett fyrkantigt, platt
och clött stycke metall, och far nu haclc
klippt upp det i önskade bitar, så såg
clet ut som om det började att leva un-
der hänclcrna på honom.

Dcn tjoclia röda kopparplåten börja-
dc viiligt och forma sig undcr 1'al's

hamrrarslag. Ibland föIl slagcn beslämt
och hårt och då 1ät dct som om han ha-
dc tagit i på skarpcn och giort l<lart
för kopparn att: "Här fick den a1lt gc
med sig!'' Och stundom kom hammar-
slagcn mycket lätt.

Då lät det som onr han plockade ft'an-t
l'oL'nren tros mctallen, undei' det att han
hcla tiden blåste bort det {ina l<oppar-
stoftet som bildacles på ytan eftcr ham-
marslagen. Allt eftersom metallen gav
mcd sig så började den mer och mer fii
Iormen av en rundel, och när far sedan
hamt'aclc ut en botten och lödde fast

cli,:nnit inuti t'unclclsct-t, sii f icli cictr sit
smainingom utseendet av en kittcl.

Nu åtcrstod att förtenna clcn och siittit
på dc nya mässingshandtagcn? och niit'
äen scdan stodcl är frirdig och l<lar, så

såg clen ut att vilja säga: "BIcv jag inlc
I'in lianske, mcd min blanlia yta och
mina lina gula ör'on?''

Ocl-r eitersom lar stod och bctrtrl<tadc
sitt lärdiga arbctc och beiiitel nicl<adc
Iör' sig sjåil"', sii såg clct ut som om han
,;.rarade kitteln: "Jo, io, clet blev clu

allt !"

Qomnrat'cn hacle lörflutit på ett ttncler'-
r)balt sätt 1ör' oss baln. Vi hade ska{-
fat oss nya lekkamfatct', balnctr som
bodde i granngården blev snart varra
viinner.

Nog far man r'ä1 ltjrstti Iör'älclt'at'na
tiIl clessa barn, om dc inte genast lick
odla oss som nya lekkamratcr' Dc hacle
ju intc cn aning om t'acl slags 1o1!< de
hacie fått till grannar!

De r''isstc ju bara att vi t'atr zigenaLc'
och nog hacle vi märl<t i början, när vi
l'lyttacle hit till Frösijn. att mlinga arr cle

plomenade r, som Iörctogs utmed clcn
lill:r våigen som gick lör'bi husct vi bocl-
clc i, beroddc pir att man för'söhte få en
inblicl< i vacl som -fetnns ir-rnanför'. Vacl
clc sirg var ju nirgra mlirkhyade ungar'
som tumlacle om utc i träclgårdeu ocl-t

Iclitc på samma sätt som andrtr ungar''
och som avbröt sin lck genom :rtt cn
rilclre hrrinna kom ut på förstublon och
lopade på en klanderlri svenska: ''Kom
in nu barn, det är'sängdags!"

Alltunder det man uppifrån smedjan
l"riirde fars clova hammar-slag slå' De
hade ju hört så mychct undclligt om
cletta folk, som vi tillhör'de. Kansl<e ltig;
clct lite bcsvikelse i att dc inte hadc lätt
sc någoL annat. Något fr'ämmandc, llii-
ilot n-rystiskt. Kansl<c hade cle r'äntat att
i'ii sc mrin och kvinnor sitta runt cn stot'
cld inne på gårdsplanen. I{r-innor i
f iirgglernna dräktet', mcci smyciien häng-
andc om hals och al'mar och clct srrarta
hiilet i långa lochar runt :rnsiktct. Nii-
son litrnskc skulle ha ammttt clt mtirlit
kruslockigt litct baln.

Kanske hadc de rraintttl att lii so crn

rildre man stiga fram i c:l.cisl<cnet ocir
åisl<a tystnad i dct guttulala ljuclct ar"
lrjste,r som skulle ha stiglt upp ulot
skyn och lå se den gan-rlc sltr t-tled cn
i.ung silvelst:rv i tnarkcn 1t'c gångct'.
Villict skullc betycla, att hatl tin-rnacle
l'ör'a tnlan clcnna afton.

Kanske haclc man trott, trtt man skulle
få sc en zigenai-plimas komtn:i fr:rn-t
mcd en rriolin under hakan och spcli-t
cn av dessa vemodsfyllda toner solTl
l-rör-de ihop med cictta folii.

Kernske att cn och annan liniv sliullc



Fostön det gått ytterst långsomt, hor det dock hönt en hel del se-

don Roso och hennes syskon bodde i tölt och for från den eno plot-

sen till den ondro med poppo Johon, den skickligo kopporsmeden

och förtennoren. Nu ropporteros ott flertolet zigenorfomiljer i Stock-

holm fått fosto bostöder. Och till och nned myndigheterno i Morie-

fred hor slutligen bestömt sig för ott inte blomero sig ytterligore,

uton låto byggo den omstriddo småstugon åt fomiljen Josefsson.

ha blixtlat till där' inne i tnör'krct, rril-
I<ct skuile ha bctytt ittl h:ir htill matr
pii mcd att gijr:r upp ont en gammal
stamfejcl.

Jag mristc nog srig:t att jag först:ir cle-
ras bcsvikelse i sii fa1l.

Mcn lite kontpensation fick r"'ä1 vår'a
grannar i alla lall när våra slåiktingat'
l<om på bcscji< i Irirgglada kläder, och
mörklockiga ungårf snattradc pii utri-
I<isl<ar. För då blev clct rrtil niigot arr
Rydbclgs''Singoalla" ö\'er bildcn.

Hul som helst, niir det hade gått en
tid sa r-nrirkte r.i aldt'ig att barnen nc-
kaclcs leka med oss.

Ibland när r.i t'at' utc mcd vtira kam-
ratcr och lckte så gtrjmde vi bort att
tal:r sr,'cnska sinsemcllan och anv:indc
oss av zigcnarspråket i stäIlet.

Dir l<unde dc lir'åga oss: "Vad iir dct
Icir ett konst.igt språk ni talar'?"

"Det är' viil inget honstigt spr'åkl" sr,'a-
racic vi eftcrson-r det var naturligt för
oss att anr'äncla bäggc spr'åkcn.

".Ia, mcn vi begriper ju intc ett dugg
av r':rcl ni srigcr' 1,ill rr:rlandri)", klagacic
clc.

"Dot var ju tråkiet att cra frir'älclrar
intc har lairt cr tala zigenalsprdtket", sa
vi och kändc verkligcn medliclande med
r.iira karnratcr liir deras spr':ikbegriins-
nings skuil.

Flcistrrindnrn:r börjacle svcp:t in i tråici-
gärden. Och pii sin färd ut ör'el hus-
lalien drog de rned sig bladen pii trä-
clen och blomt-t-tot'ntt. Tr'åidcn s:ig ut som
om cle försöl<tc böja undan sina grcllar
t'ör' r,'indcn, för :rtt f ir bchålla de vackr:r
bl:rden som nu hade låirgats gr,rldbruna
och rruckclt rniilkröda.

Blommorna sänktc ödm.iukt sina hu-
r.Lrde-rn i vilka sommalcns sista f iirger
1 ortl'er.rarncle Iyste.

De ristc litet pir stjäll<arna och 'u'aja-
cic s'"'agt med bladen innan clc gav upp
Iiir clct ouncivikliga.

Vi baln satt i I'cinstrct och tittade på
clctta natulens sällsarnmar spel i triid-
går'dcn, niir lal hom in och avbr'öt vår't
bctr'ahtandc: "J:rha, nu iir clet dags fijr
cr att börja i skolan igen!" Denna giing
','aracle viir skolticl i sju månadcr'.

Ocl"r när' clenna skoltid tog slut så sat-
1o:; det ocliså punl<t Iör' all r'år sl<olun-
clcrvisning i barnclorncn.

Att jag tjugofyrar år scnare sl<ullc
i\tcruppt:r min zrvbrutna skolgång i Bir'-
l<agår'clens Foll<högsl<ola här i Stocl<holn-r
hade jag r'åil clii inte kunnat ana.

p[tcrsorn arbetet mcd koppal och för-
utc.nning nu htiriade ta slut, sfi blcv
iar tvungen iitcrgii tiil musiken. llern
tniistc atcl börja resa mcd sina br'öder
lrir att tillsamrlans mcd clcm ulör'ir
clansn-rusili.

Nu böt'jade ctt ltirdande runt om i
lnndet igcn, clet sattes upp tält med in-
byggd dansbana i och spelades upp tiil
clans.

Själv fick jag tillsammans med mina
1;vinnliga kusiner lära mig att utlöt'a
zigenardanser'. Ä, vad tant Klara ryade
mcd oss I'lichor när' hon l:irde oss dan-
sa!

"Tfol' ni att ni iir hästar, som står i
cn spilta och sparl<ar efter mat?" sa
hon och såg ilsken ut. Och så gav hon
pt'ov på cn dans som cn spansli dansös
intc hade kunnat göra efter.

Så småningom mildrades uttrycket i
tant Klaras ansikte när hon betraktzrde
vrirar lramsteg på dansens områdc. Och
del vill inte säga litet det.

Något år hade väl förflutit på detta
sätt, när far tyckte att Paul och jag var
gamla nog lör att liira oss hanterii in-
strument på riktigt.

Paul hade visserligen fått ett drag-
spel av far som han hanterade liktigt
bra. Och jag själv hade till min glädje
Iiitt 1ov att låna fals fiol och öva på,
cltersorn det var det instrumcnt han
spclacle. Detta, om jag ska vara åirlig,
var nog mest till glädje Iör mig själv.

Om inte lar hade sett pei denna ör'-
ning, som ett 1ed i min musikaliska ut-
vcckling, så hade han nog för att sl<ona
sina ijron och den övriga familjens ner'-
r.er'. satt stopp för oljudet som jag licl<
fram ur fiolen. Och när jag äntligen
lycliades med konststycket att lå fran-r
en melodi ur violinen, så upptäckte i'ar'
att rri inte hunde vara tr'å som spclaclc
f iol i lamiljen.

A, grymma öde, hur lite vi r.'e,.t on"r
dct clu har i beredskap åt oss!

Vid dcn tiden bodde vi i Viisterås. far
begav sig till Stockholm ftir att dtir'
inhandla de instrument som l'attades l'rir
clen trio han tänlite bilda.

"Vad var dct han packade upp niir:
han kom tillbaka från huvudstaclen?"

"Jo, trummor. . . slagverk mcd pukor
och cymbaler, tempelblock och fotcym-
baler och virveltrumman!"

Ja, här fanns en hel del att hrilla reda
pä!

"Jaha", tänkte jag, "det är rräI Paul
som ska hantera dcssa masliulina och
skrymmande instlument".

Själv får jag väl övergå till att lära
mig spcla dragspel, även om inte det åil
speciellt kvinnligt. Och så avskrev jag
drömmen om att som kvinnlig violinist
Iå framtr'äda på scenen.

"Nu du Rosa, ska vi se hur du klarar
av de här trumn-rorna!" sa far och åter'-
1örde mig snabbt till verkligheten.

Jä, hur reagerar en liten jrinta påi
nio-tio år' som ser sina dr'ömmar gii i
kras?

Jag har inget minne av att jag reage-
t'acic ij'u.erhu'"'uclt:rgct. Far hade ju be-
st:imt sig, och dct var inget att göra åt
den sal<en.

Och när' jag väl satte mig bakom den
stora tlumman, tyckte far att det rrar'
lite svår't att upptäcka vad som var jag
bakom de stola tcmpelblocken.

Det var bäst att .iag fick något högrc
att sitta på, vilket resulterade i att jag
inte nåddc nef till lottrzrmpen pir bas-
trumman.

Nåir rri så småningom hade ordnat sir
att jag blev s_vnlig bakonr trumman och
samtidigt r'ächte ner till pcdalen, s:i ficli
jag trumpinnarna i min hand, och far
stämde upp cn mclodi som jag sl<ulle
I'ölja honom i.

Då lät det som alla onda makter ha-
cle sluppit lösa och hrirjade vilt på pu-
l<or och cymbaler"

"Nej, ncj l'' r'opade far och lät fiolen
sjunka. ''Intc så fort!"

"Inte så högt, känn takten!"
''Nu börjarr vi om igen, så här." Och

så stampadc han takten mecl foten. Dct
siigs ju att zigenarbeu'n sl<all rrara spe-
cicllt musikaliska.

Jag vct inte om jag tillhörde denna
l<:rtegori begåvacle zigcr-rar-barn, eller orn
dct bcroddc på min lals oändligt stora
tiilanrclcl och rnina trägna repetitioner
pii tlumslageriområdet. Vad det nu kan
ha belott på, så började jag i a1la fail
1å lite nrera grepp ör.er tlumskinnen.

Snalt bör'jade jag känna att jag l<un-
de irjlja med i lytmen och hålla takten
riktigt bra. Och när jag kommit så långt
att jag fick göra mitt första solonum-
mcr på lrummolna, så tyckte jag nog,
att dct där' med att kunna spela liol val
nog br':r, men att \rara en duktig trum-
slagarc var r'äl inte hellcr så tokigt!

Tre månader senare hade far ordnat
med r,år't {ör'sta offentliga frarntriidan-
clc på musikens område.

Vi hade fått engagemang uppe i Norr'-
land, i Sollefteå stad.

Visst l<omtner jag ihåg den oro, jag
kåinde när' vi klev upp på estraden!

Helst av allt hade jarg velat sjunka
ned bakom den stora bastrumman, och
gömma mig ftir resten av kr'ällen.

Men den känslan varade inte längre
åin tills far hade slagit de första ansat-
scl'na med stråken på sin fiol.

Då glömdc jag helt enkelt bort att
jag satt påi cn estrad med en massa
nråinniskor som våintade på att få dansa.
Toncrna {r'iin fars fioi kom med en så-
dan fart och klän'r, att man kände att
nu vat' det musik det var fråga om.

Dct var bara att följa med!
Och Paul som nu hade utvecklat sig

till cn sl<icklig dragspelare var genast

Forts. på sid. 18
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ett
uters eende
av Nini Roll Anker

Cr edan Nina Sigvart hade slutat att\-l)driva sitt pensionat hade hon lagt
sig till mecl några små lyxvanor. Till-
sammans kunde de liknas vid muntra
solkatter en hcistlig, men ändå mild dag,

Hon tog sig gärna ett litet glas vin och

ett l<åix med ost en timma före midda-
gen. Hon använde eau de cologne i
t','ättvattnet. Och den för:sta cigarretten
täncle hon på morgonen när hon hade

smakat på kaffet, som flickan gav hen-

ne tillsammans med Posten och tid-
ningarna.

Så hände det att hon en torsdagsmor-
gon fick systerns brev med lrukosten
på sängen. Handstilen l<ände hon strax
igen - trots allt hade Louise sänt hen-

ne ett kort till jul alla dessa år - tjugo-
sex vackra julkort från henne hade hon

i albumet. Men ett helt brerr. . .

Då hon hacle läst dc åtta tättskrivna
sidorna, hade kaffet blivit kallt. Och

fast Louise inte kunde ta emot henne

förrän mellan sex och sju samma kvä1l,

steg hon upp med detsamma och klädde
sig skyndsamt.

Dagen tång gicl< hon inte utom dör-
ren. Hon vankade omkring i rummen'
plockade bort ett och annat: alla slags

böcker behövde inte ligga framme. Och

två-tre av dc röda kuddarna på diva-
nen kunde gärna sändas till rengörning.
Men då hon stod framför bilden av de

två äIskande och redan hade lossat den

från spiken, blev hon med ens skratt-
lysten, satte sig bums ned i soffan och

skrattade så det ldingade i den tysta
lägenheten. Gick hon inte och var rädd
för Louise precis som under uppväxt-
åren, då hon grävde ner nyckel till sin

låda i en blomkruka för att systern inte
skulle få tag i hennes kärleksbrev' En

snaps skulle hon ta sig - just en snaps.

Och sätta sig lugnt ned skulle hon och

vänta på att klockan skulle bli sex. Det
var ju inte sagt att Louise och mannen
kom hit upp till henne med detsamma

- först skulle hon gå till dem På ho-

tellet, som systern bad. Men så Pass

förstod hon, att när Louise skre'u' åtta

I

sidor till henne om barndomen och för-
äIdrarna och allt det där, så var det där-
för att hon börjat känna längtan efter
sin syster hon också.

Tio minuter över sex ringde Nina
Sigvart på i det Iiila privathotellet'
Värdinnan öppnade själv; hon växlade
några ord med henne - mer än en gång

hade hon hjälPt den goda människan
att förbarma sig över gäster i den brå-
daste sommartiden, när hon själv hade

lediga rum på pensionatet.

- Polismästaren och frun bor På

nummer sjutton, sa värdinnan, - tänk
att ni har en syster i livet, fru Sigvart!
Det var då mer än jag visste!

Inne på rummet hos Melgårds satt en

främmande dam. Alla tre reste sig då

hon kom in. Louise Presenterade:
Fröken Sigvart. Metgård sa namnet på

den främmande: strax efter följde han

henne ut.

Så stod de och såg På varandra, sYst-

rarna.

- Du är väl bibehållen, Nina, det

måste jag säga!
Inför Ninas ögon rörde allting på sig

lite grand - plyschmöblerna och säng-

arna och mahognybordet. . .

- Louise, de kallar mig fru här i stan.

Fru Sigvart. Var så snäll, är du söt'

- Jasså? Javisst, kära nån. Men du

är då inte gift - så långt vi vet? Eller
hur?

- Nej. Men jag har ju Per. Och nu är
han gift. Så för Per skulle det vara lite
honstigt om iag blev kallad fröken på

gamla dar.
Hon hade nu fått igen både sYn och

hörsel. Där stod Louise, stackaren, så

ähta småstadsaktig med en frisYr,
som var för gammalmodig, och en blus
som såg alltför ungdomlig ut! Lite blanl<

och röd var hennes långa näsa, precis

som förr. Men annars var ansiktet viss-
nat och förgrämt. . .

- Herregud, så konstigt det är att se

dig igen, Lussi! Nina räckte ut händer-
na i de nya vita handskarna.

- Ja, barnen och jag sll'tLlle iu möta
Melg&rd'

Utan att ta dem satte sig Louisc -
hon rättadc på bolddul<en. . .

- Jo - du ser, jag har blivit gt-tlll-

mal och grå. Vi ämbetsf<.rlh vandrat'
inte på rosor nu för' tiden. Och Melgård

- nej, du kan vara lugn han l<ommcr
inte igen på en stund. Jag str han skullc
låta oss vara ensamlna. Det tir sii liinge
sedan sist.

Nina nickade. Hon l<unde inte s'u'at'a

precis med detsamma. På högra lill-
fingret bar Louise modet'ns gulclring
med de två händerna sotn höll varand-
ra fast så gott. ..

. . . Ja tänk, jag tror inte vi h:tt' sctt

varandra sedan fars begravning, Nina?

- Jo! Hon lYfte huvudet, det tindr:r-
de till i de mörkblå ögonen. - Minns
du inte att vi möttes på liiillet rrid Hjer-
kinn, en sommar? Pii dcn gtrrnla liungs-
r'ägen?

Louis tog av sig lornjetten.

- Det mötet, dct räl<nar jag intc,
Nina!

- Nej, du var ju väldigt uPPtagcn . . .

- Jä, barnen och jag skulle möta McI-
gård. Och du minns vilket vtidcr vi ficl;
över oss! Dessutom - var du inte en-
sam. Och jag hade småIlicliornet tneci

mig. Ja, skratta du. Nina. Var sii gocl

bara skratta du!

- Lussi! Ifon böjdc sig flam och frir-
stjkte fånga systerns blicl< hijt' tru,



Lussi - jag l-raclc tiinl<t att sl<r'iva till
clig, clcn gången. Och sli tycl<ter .ili,l i

grurncl ocl'r botten :,rtt clct val' lilc lrin-
sanrt l'r)r' ciig också.

Dct I'viliga, Iritt puclr':rcle itnsil<1ct
sl<iilvclc ar.. ett lccttclc..

- I)cn llilnncn" sonr ciu tliilfaclc nri.q

såunnrAn rrrccl pii Do\.fc clcn dagen
clct var Rilil<:-rs rnåln, örrcrstcn, Louise.
Rikl<a och h:rn boddc på Hjerhinn. Så
skuilc vi visa houom clcn gatrtla r'ägetr.
Rilil<a iir' lilia halt som för'r i tidcn -
horr iiuncle-. intc gii sir långt.

- Var clct Ri/cltrcts nran?

- Mcn - dit iag vitlc prcscnicra ho-
nom lijr clig. smct du clin viig. Han tog
riitt illa vicl sig av clet. För clct var jtr
cgcr-rtligcn clu sorn var bästa viininna
nrccl Ilil<lEa ['iit'r' i 

"'iir'ldcn. 
Och han ville

sa grirna ha l-r:ilsat på clig.
Louisc st.it'r'nclt-. pii systcln.

- Dtr haclc clct lil<tigt roligt på ntin
bcl<ostnaci clcn glingcn. Nina. Men
nrcn cict n-rii vara n"rig [ör'låtct, jag l<un-
clc jr-r intc vct:r. Och jag ville inte liske-
la nugot sonr l<unclc blivit pinsan-rt Iitr
oss biicla. Siilsl<ilt sortr jug hacle barncn
n'rccl mig.

I\ina böjclc ]ruvuclet och strrjl< mecl
hande-n rir-cr sin liiclcrväslia.

- IIar cltr hiirt sir ntvcl<et ont om
rnig?

- Ja. Vi har verkligen hör't lite av
r-aljc, Nina. Du l-rcjr ju inte till clem
slom girr obernzilkta geltolrr livct. Och

- ja - upplil<tigt sagt! Dct har funit-
nits ögonblick dir jag tacl<at Gud lijr att
jag intc hcr.cr Sigvalt låingrc! Hemner
inti'csseral sig I'oli< liir sina st:rdsbarn

- och clet giiller clig också. Melgård har
ol Ltr tiinl<t pir att söka sig bort ft'ån stan.
N{en huset har hållt oss kl'ar. Det åir

honstigt mcd dcssa rum drir far och mor
harr lcvt. Jag har inte kunnat sl<iljas
I'r'lin dcm, niir det kommit till kritan.
Du ska annars ha tack, Nina, för att du
val så gcnerös, nåir dödsboet skulle gö-
r'års upp. Dct har varit en stor hjälp liör
oss att ha det gamla huset. Vi bor ju
billigt.

Det blev tyst. Fru Melgård tog ctt
hanclarbctc som 1åg på bordet och bijr-
jelde virka. Dii systern ingenting sa, sitg
hon upp.

- Gudber,'are mcj, gr'åter du? Men
liära du, - du hör väl att jag tackar dig,
Nina!

Det var inte många tårar hon hade
fåillt. Men hon hade låtit dem droppa
stilla necl på handskarna. Lite gäll och
l<olt i rösten sa hon:

- Jag har i alla fall inte legat andra
till last. Jag har klarat mig själv.

- Jä, det har vi också, hört, ska du
vcta. Och vi har dei aldrig tvivlat på din
cluglighet, Nina! Aldrig! Du l<ommer
ihirg va mor alltid sa?

Nina Sigvart r,ärjde sig med en rädd
handrörelse.

- Nina finner alitid på råd! För Nina
har jag inga bekymmer, sa mor. Och
hon fick rätt. Du har till och med blivit
r'älbärgad, efter vad folk säger?

En gäll pojkröst skrek ett namn utan-
för påi gatan. Bilarna brummade, biå
blixtar från spårvagnen flydde genon-r

clcn ljusa junikr.åillen. Nina satt och s:ig
mot frinstret.

- Ja, när jag tiinker på barndoms-
hcrlrnet, sii tycker jag clet år det ordet
som surrar i stugan, som cn bedrijvacl
humla.

- Vilka ord?

- Bcl<ymmer. Och med fars clystra
stämma. Och mors lilla suck. som lil<-
nacle cn gäspning. Minns du inte?

Dcn anclra nickade. hon virkade fli-
fi of

- Dct måste så vara. Det måste så
vala frir folk i vrir strillning, Nina. Du
l<an tro att jag försi.år mycket nu, sonl
j:rg alclrig tåinkte på förr - a\r fars och
mors slit Iör oss - för att hå1la det fly-
t:rndc. . . Och ändå slapp mor lindrigt
undan - far var ju snäll. Far var som
en ängel om man jämför med Melgård.
Jag har inte bara mina egna bekymmer
att släpa på, jag, kan du tro - jag har
ocl<så alla barnens bekymmer. Hon sit-
ter på kontoret, han - hemma ska han
ha lugn och ro! Men jag har ingen kon-
torsdörr att stänga, jag. Han har dålig
matsmältning. Men det ursäktar inte
vad som helst. Du talar om bekymmer,
Nina! De hör till mitt dagliga bröd ocl't
nu har situationen utvecklat sig . . .

Stacl<ars Lussi! Nina hade tagit upp
nåisduken ur väskan, hon satt och drog
i smala fållen. - Och jag som inte har
något att tänl<a på mer! Sedan Per gifte
sig. ser du. Jag som bara har det bra,
bala lrcclligt och gott. Stackars lilla
Lussi !

- Gud sig förbarme, så det luktar av
nåisduhen clin, Nina!

- Lussil Det trinl<te jag första gången
Forts. på sid. 15

UA r ens Rns el;q ue
och ens förutsättningar, hårkvalitet, arl-
siktsform, ha1s, håransatser m. m.

Modefärgerna är till den kommande
våren ljust gyllenblonda och ljusbruna
nyanser med solskimrande skiftningar
(den historisl<a förebilden hade blel<t
gvllenblont hår).

Det åir alltså en nätt, mycket anr'änd-
bar modefrisyr, som bör passa till de
{'lcsta i vårt land och även till de svcn-
ska hårkvalitöerna. Genom de mjul<a
vågrörclscrna och de lätt böjda toppar-
na blir clet ocksfi lättare att få frisyren
att hålla utan toupering. Detta sist-
nämnda bör såirslcilt och intc minst upp-
mtirksammas av tonåringarna, vilkas
hår i regcl nu är i stort behov av att få
vila efter de många årens toupelings-
raseri och därmed få cn chans tiil åter-
hämtning, till att åter få bli det vackra
r'åilskötta hår, som väl inncrst inne iir
varic ung dams dröm.

Ch-n

frisyr:
I-itet huvud, en asymmetrisk linic

r-necl cn anings höjcl på hjässan, platt i
nackcn, cn uppåitstliivande tendens pii
b:r1<huvuclet, siclopar'liclna l<lippta i tvri
ltlat-i med ör'oncn tå'iciit:r arr t."'a rnjukar
r,tigor', som biicla går inåt ansilitet mcd
toppnr na r'äncla baliåt, cn tjusarlugg
sr,cpt i cn nrjuli och schungtull '"'äg ncr
mot cna ögonblyr-rct och avslutad i upp-
åtbc)jda toppar' - det :ir de spccicila de-
taljcrna i clcnna tlevliga r'ärrflisyr fr'ån
T;,:;lilitncl.

Till I'r'i:;yrcns hållbalhet i'örutsättcs
1r'rimst tvii ting: Iln speciellt därtill ut-
:rlbctercl i<Iippning i bi. a. tr'åi plan på si-
clor-r-ia, clch cn specieil pcrmancntmetod.
Dc ungel'är'Iiga hirrliir-rgdcrna är' 3-5 cn-r

i naci<en, cl:ir hiirct ligger mycket platt
och giilna i cn snibb, clär hårlästct läm-
pai' sig härför'. c:a [J cnr på sirlolna san-rt

c:ii 15 cr-n p:i hjiissan. Dessa r,ärden an-
pu.s:ias olcIlc.r'ticl inrlir.iclucllt till vals
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X/T ARLEAI E DIETRICH
VAMPEN med karoktrir

-ffi
'' '''it';i',it
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När Marlene Dietlich {ör intc sir laingc

scclan gåistacle Stockholm hade Tv-tit-
tarna i hela vårt land tillfä]le att sc

henne i ett nordvisionsprogram. som

sent slia glömmas. Framför allt gjorde
hon med fi'edssången ''\,Vhele havc ali
lhe flor,r'ers gone" ett outplånligt intrycli.
Vampcn Marlene, "den bki ängeln"'
''hela värlclens mol'n-lor" trollband pubii-
l<cn när hon mcd sin intcnsiva och scn*

suellt hcsa röst sjcing sångcr l-not mili-
talism och l<r'ig. Siikcr-t fanns det en och

annåln bl:rnd den lesti<låidda publiken pii

Belns, som hetjade till och som intc litin-
de sig riktigt hemmastaclda cle'n l<r'ii1-

len.

* ANTIFASCISTEN MARLENE

Men ändå var det ingenting iivcr'-
laskancle med clet. Trots att filnlplodu-
ccntcrna alltid velat göra Marlene tili
cn lättfåirclig lilmskirdespclerska I'necl

"världens vackraste ben", så har hon

alltid hal't rnycket fasta moraliska och
politiska iisikter. Redan på trettiotztlct
protestcradc Marlene och mycket skarpt
clessutom - mot den tyska nazismell,
som fcir övrigt gjorde allt Iör att locl<a

henne över på sin sida. Men Marienc
Dietr:ich liit sig inte köpas. Tvärtom.

I en bok om den stora filmskådcspe-
lerskan, som tysken Manfred Noa publi-
cerade i fjol, berättar hon själv hur dct
hom sig att hon beslöt att låimna Tysl<-

land för alltid.
"Då förstod jag mig intc sii 'u':it'st

mycket på politik. Mcn efter- Flitlet's
makttillträde sippradc a1lt som oftast
nyheter ut frfin Tyskland om judeför-
följelser, konceutrationsläger osv. Jag

villc inte tro det. 1934 tänkte jag åter-
vända till Tyskland. Men på r'åigen hem
nrecl dct tyslia fartygct hände ntigon-
ting, som fick mig att ändra resrutt:
Undcr middagen l<om hovmåistarcn in
och kr'åivdc bryskt att vi alla skulle resa
oss. 'Der Ftihrer skall tala!' Jag rcstc
mig eftersom jag var tysk. Men från det
ögonblicl<et visste jag att cn för'skräck-
lig epok hade börjat i Tyskland och att
allt var sant som jag hade hört i Ame-
rilia.

Jag steg av fartyget i Cherbout'g och

åtcrr'ände inte mera till Tyskland."

i
I
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fredskrimpe
och ontifasc ist

* HITLER ERBJOD JATTEGAGE

Tr.å gånger försökte Hitler få kontakt
tncd l\4arlcne, cn gång via von Ribbcn-
trop. Men förgäves. Marlene meddela-
rlc vrrljc girng mycl<ct kyligt att hon in-
tc önskade träffa honom. Nazisterna
ville nämiigen ha Marlene in i sin pro-
paganclastab. Hon var då den mest be-
lijmder av alla tyska filmstjärnor och
skulle ha varit en ypperlig galjonsfigur.
Men Marlene al'visade med fasa aila dc
storstiladc anbuden. Dct hjälpte inte att
Hitlel erbjöd hela 50.000 pund för varje
lilm plus riitt till fritt val av regissör',
producent, manuskript etc. (!) Gaget var
dct h<jgsta som på den tidcn erbjöds nå-
gon filmskeidespelerska. Men Marlene
tacl<ade ncj. I stället börj:rde hon med-
r,crka i l'ilmer med antil'ascistisk ten-
dens. Exempclr'is i filmen "Gyllene ör-
lingar", som sl<ilclrade cn zigenerskas
ircle i det l'ascistiska Tyskland.

Marlene tog också konsekvenserna a\z

sin antifascistiska hållning, avsade sig
sitt tyska r-nedborgarskap och anhöllom
att bli mcdborgare i Roosevelts Ameri-
lia. Dct väckte en storm av raseri i Nazi-
Tysl<land, där Julius Stleichers beryk-
tacle tidning "Der Sttirmer" bl. a. skrev:

"Den tyskfödda Marlene Dictrich har
tillbringat så många år bland filmju-
darna i Holly"l'ood, att hon nu har blivit
amcrikansh medborgare. Det stäudiga
r.rmgänget med judar gör henne full-
stiincligt. otysk."

Dc reaktionära kretsarna i Västtysli-
iand och Västberlin har aldrig kunnat
{'rirliita Mar'1ene för hcnnes antifascis-
tiska hållning. Varje gång hon kommer
till Tyshlancl äger det rum demonstra-
tioncr mot henne, som profascistiska
gluppcr inspirerar till. Så skedde till
cxempel 1960, då hon för första gångcn
bcsöktc Västberlin. Utanför teatern där
Itlallcne uppträdde demonstrerade ex-
tlemistcr mcd plakat på vilka det bl. a.

stod: "Hau ab Marlene" (Ge dig iväg
Marlene).

Men hon har inte heller haft det så
tätt i USA. Det visar omständigheterna
i<ring filmcn "Djär,'ulen är en kvinna",
som inspelades 1935. Manuskriptet hade
sl<rivits av John Dos Passos, som val'
progrcssiv pii rien tiden. Filnrcn vrickte

det officiella Spaniens raseri, där den
inte bara blev förbjuden utan där man
påverkade den amerikanska regeringen
att inte förmedla den till andra länder.
Filmens vidare öden är obekanta. men
faktum kvarstår, att den aldrig tagits
upp på repertoaren igen och att det inte
Iängre finns någon kopia kvar av den.

I Stanley Kramers stora film "Domen
Ir'ån Ntirnberg" spelar Mariene den fa-
scistiska fru Berthold och gör en fasci-
nerande rolltolkning, som ypperligt vi-
sar hennes konstnärliga utveckling.

Under kriget uppträdde Marlene för
amerikanska soldater på alla krigsfron-
tcr, där sjöng hon ofta visan LiIi Mar-
lene, r'ilken fascisterna som bekant
skamligt utnyttjade för sina egna syf-
tcn. På sin krigsturn6 kom hon våren
1945 med de allierade till Tyskland och
träffade strax efter sammanbrottet i
april sin mor i Berlin. Hon igångsatte
genast en undersökning för att få tag
i systern Elisabeth, som Gestapo släpat
bort, och som Marlene till slut fann
bland de ör'erlevande från koncentra-
tionslägret Bergen-Belsen.

För sina insatser under kriget tillde-
lades Marlene 1947 det amerikansl<a
l<r'igsministeriets högsta utmärkelse -
"f rihetsmedaljen".

I dag är den odödliga Marlene, som
trots sina 59 år ser ut som en ung flic-
l<a, populärare än någonsin. Hennes
sånger mot krigets och militarismens
l<rafter fängslar och manar människor-
na kanske mera nu än vad de gjorde på
trettiotalet. Sången "'Where have all the
flowers gone?" toppar skivstatistiken i
många länder. Marlene fortsätter att
fascinera publiken.

"FIon är den cvigt Blå ängeln, nästan
cn symbol, knappt av kött och blod
längre", skrev en tidning efter hennes
bcsök här. "Det hörs inte en hostning,
inte en skrapning när hon sveper fram,
med magnetisk kraft håller hon blicl<ar-
na och uppmärksamheten. Hon hinnel
inte mera än svepa sin vita pälsbräm
övcr estraden och sjunga tre takter ur
"The Boys in the Backrom', så är man
besegr:ad. Ifon är en av vår tids stör:sta
scenpersonl i gheter'. "

F. T.

Where haue

oll the

flouters gone?

Where haue all the flouers g1one.?

I-ortg time passing.
Where h,aue all the flouers gone?
Long titne ago.
Where h.aue all the floraers gone?
The gLrls haue piclted them" eo'r"!l

one.
Oh, uhen u:ill yott e'uer learn?
Oh, trhen uill yott e'--er learn?

Where haue all the goung girls gone
Long time passing.
Where haue all the goung girls

gone?
Longy time ago.
Where haue all the yottng girls

gone?
Theg'ue talcen husband eD'rU one.
Oh, tthen uill gou euer Learn?
OIt, uthen utill Eou euer lern?

Wh,ere haue all the Eoungl mett
gone?

Lottg time passing.
\',/here hatte all the young nten

gone?
Long time. ago.
Where haue all the goung mpn

gone?
They're all irt uniform.
Oh, tt.hen '**ill Eou euer leartt?
Oh, uhen u:ill 1.1ott erer learn?

Wh,ere haue all the soldiers gone.?
Long time possing.
Where haue all the soldiers gone?
Long time ago.
Where haue aLL the soldiers gone?
They'ue gone to graueTyards, eL-erA

one.
Oh, ttthen uill they euer learn?
Oh, tchen uill theg euer learn?

V{here haue all the gra'uetyards
gone?

Long time passing.
Where haue all the grat:eEards

gone?
Long time ago.
Where haue all the graueyards

gone?
Theg're co'-uered zoith flou;ers,

eDera one
Oh, uchen '**ill theE e'uer learn?
Oh, tuhen u:ill theE euer learn?

\Vhere haue all the flouers gone?
Long tinte passing.
Where ha'.-e all the flou:ers gone?
Long time ago.
Where haue all the flotuers gone?
Young girls piclced them euerA

one?
Oh,, tLthen uill they euer learn?
Olt, uhen rcill they euer learn?
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Ulla pa Gotska Sandön

Tiir-rli att clct sl<all r-ara sir svirlt att
bör'ja på ctt brct. sour sliall var:r en i-r5r|l-

ning till Gotska Sairdön! Det air sii

mångar farntastislia saker, så många sl<ö-

na dctaljer, så tnånga mäl<tiga intr'1'cli
som absolut inte går' att ör'crför'a pii
papper.

Jag vaknar tidigt på morgoneu, t'ttk-
nar på dct där behagliga s:ittet - mcd

solstrålar som bryts mot latnpglaset och

spcgeln - som jag annars bara fått upp-
Icva under min barndoms skrattande
s;ommarntorgnar. Vattnet som stänks

ör'er ansiktct är alls inte så kallt nu sonl

forsta morgoncn. Sfr dricks n-rycket I<aI-

Ie och jag gcr mig ut och uPPlever

Sandön.
Stranden med mjuk, guh'it sand, brun-

svart tång som luktar friskt fränt; mil-
lioner slitna stcnar i lika många färger
slås upp tillsammans med vitt skum
och grönt vatten, ilanddrivna, r'itnandc
planl<or, flaskor, äggl<artonger och sliur-
borstar (ting, som i vanliga fall ser pro-
saiska och tråkiga ut blir här en skön-
hetsupplet'else åt alla som orkar niuta).
Rostiga bensinfat och ihullvr-ähta träd,
allt sökcr sig undan havet upp mot slio-
gen. Det är så r'idundet'ligt att gå fråu
stranden in i skogen, för allt stillnar
till, havet låter sit avlägset, vinden hörs

bara som svag, svag musil(, mossolllla
:ir så mjul<a och bilclar en utsökt bot-
tenfärg för ljungcn som blommar som

skönast nu.

Sliriktallalna knakar, gnäIlcr: och
jiirr-rrar sig spölilikt, men tindå helt i

harmoni med sanddYner, lavar, ljung
och fjärran havsmusik. Plötsligt så bryts
hela bilden sönder och man kommer
till ett {ält av sönderfrätta, kvävda tall-
stammar med brutna grenar nedanför
clen såriga stammen. Sanden har här
virrrlat upp och tagit tilibaka det om-
råde vi människor gjort skog av. Alla
dessa clöda träd med sina trötta och gråa

sl<elett går snart in mot lövdungarna -
diir finns inget av det öde och gripande

- där är allt skirt och mjukt. Veronican
brer ut sig och blandar upp sin lila färg
nlcd cn starkt gul blomma, som jag i

min lättja inte har lärt mig namnet på.

Ett spindelnät mcllan några grässtrån

skulle kunna ge en fotograf ett dagsjobb
utan att denne någonsin skulle kunna
fånga skönheten.

Bakom en ek står'madam Söderlunds
stuga, eller ruinerna av den. Madam
Söderlund dog 1906 och var då cnligt
ryktet flera hundra år gammal. I{on
lämnades ensam i unga år med två smii
söner. Eftersom hon inte ville sitta på

Får'ös fattighus, stannade hon här påi

iin. Bodde ensam helt nära strandcn i
ett litet grått hus med lågt tak och sten-
golv. Hon och hennes familj levde pdr

ingenting i många, många år. En dag

kom hon dock på grön kvist, landshöv-
clingskan i Visby ordnade insamling
bland den godhjärtade societeten i sta-

den. Och efter clet l<uncle man sc lra-
dam Söder'lund gå ut och lilubba säl i
generalskans krinoliner ellcr plocl<a

lingon iiörd lir.rö. (Al1t detta enligt A1-

bert Engströms "Gotsl<a Sandön".)

För att vandra vidare pfr ön - helt

orräntat hittas resterna av cn gamural

Iyr'. Fyrmästarbostaden, som inte hal'

anrräuts på flera år', hal i vintras rttstats
upp och är nu toppenhemlig milität'atl-
läggnir-rg, placerad i en spökby av gråa

ihopf'allna hus, övclvuxi-Ia av stt'anclgt':is

rnecl sneda clijrrar hiingancle pir ctt iiist
gångjärn.

Strax där bortom komt-uer "Högc
Sand" - enorma svindlande höjcler på

tjugu, trettio meter kan uppmätas; för-
sökcr man klättra från stranclkauten
upp på "Höge Satld" så glider nlan ned-

åt flera meter för varje steg - iir man

tilh'äckligt cnvis så kommef nlan ändå

upp och är då fullkon-rligt överr'äldigacl
vid synen av Vinbul<ten. (Detta t'acl<t'a

naffrn erhöIl stlanden efter att ha r-ariL

uppfångare av ett vinfijlr'åcl nån girng

1'ör iängesen.)

Uppe på "Högc Sand" Iinns clet (ocliså

där) den där fantasieggande blandning-
en av clöd och levande skönhet. Man

liänner sig som om ingen, ingen annall
människa någonsin varit hiir och ingcn

kommer att komma hit - det är bara

{ör fröken Ulla som allt detta linns till'
Längtan titl stranden för mig ncd till

I{amnudclen. Där håIler de fyra fyrrrak-
tarna på att bärga ett vrak. På stranden

bredvid råicldningsstationens hus (på-

rninnande om ett bättre dass på landc't)

står några jecpar och blir ttnclel dagcns

- clagarnas lopp fyllcla arr anliarkätting-
äl', dclar a\'z utrttstningen onrbord pa

skutan. och andra spännatlcle tingcstar'
Skutan l-rar gått på grund allcleics iuti1l
fyi'en. ungefär letnton meter ft'ån land'
Jag visacle n-rin dumhet och lragade fyt'-
mästalen hr-rr det kunde komtna sig -
han tittadc litc roat överseende och sa:

"vågot'na l<astade upp båten, och cl:i hal
varl<en biit eller lvr- något att s:iga till

Jusl nu sitter jag vid stranden ocl-r

har sällskap a\r andra vrak - såsot-t-t

timmerstockar (en är mitt ryggstöcl),

flaskor ar. alla de slag - Gordons Drv

Gin och Findus tornatkctchup tir: t'il<ligt,

förekomn-rande. I fickan har jag stcnar



son'r jag slickal på ibland Iör att ör'er-
tyga mig oin att dc är vackrarc r'åt:r.
Jag har en hel kasse med stenar son
jag skall {rakta med hcm till Visby.
Uppc i I'yrpersonalcns by har nran l'e-
clan tiint Iar-npan rir:el blunncn, s()nr
natulligtvis liggcr r-nitt i byn. Jag r-r-riss-

tänker att man snalt kommel att sakna
mig (känns skönt att 

"'eta). 
IIal jag tui'

irar Maj öppnat en lionservburk åt mig.
Maj - min gamla vapensyster frirn bl. a.

Greklandslägret - och jag har: gått, r'unt
ön och korsat clen håirs och trr:irs ett
otal gånger.

Fyt'personalen förstår l'år t,andrar-
nrani, men ger' oss ändir g;ärna lift med
jcep om dc ser oss vada fram i ljungen
eller i strandkanten. Fyrmästarens ft'u
Fanny blev n-räkta imponerad ör'er Majs
och min tremilsetapp igår. Vi vågade
naturligtvis inte terla om att vi förban-
nade bådc vår egen inbillade spänst och
Sandön den sista halvn-rilcn. Och jag
gjorde allt för att dölja min tr'änings-
r':ir:k i dag på morgoncn. Maj och jag
tog shogsr'åigen ncd till Schipl<a - pas-

set - låir ha fått namnet under krimkri-
get, då ön var en strategiskt viktig
punkt. När vi kommit nästan ända fram
till passet möttes vi av en övcr-rasl<an-
de, stor och märkligt ful sl<ylt i rött
och gult, som talade om att nu började
militärt område, ocl-t att varning för
vakthundar utdclades.

Maj och jag såg oss själva jagade av
blodhr-rndar som clr'eglade i väntan på

middagen, så att vi vel< av rrägen och
satte oss i ett blåbär'ssnår och åt mycket,
länge och gott. Förmodligen \rar detta
helt reglementsvidrigt, och hade genera-
lcn kommit hade han säkcr-t beslagtagit
r'år kamera. Vilket hade valit synd. trör'
i denna kamera finns just nu r':irt bevis
på att det finns orm här på Sandön. En-
ligt natursl<yddsskriftel om Gotska
Sandön så finns det nämligen ingcn orm
här. Så att när rri snubblade på denna
obefintliga orm häromdagen, så förstocl
vi att vi inte skulle bli trodda om vi
inte visade upp bevis. Maj föreslog att
vi skullc fånga in ormen i r'år termos-
flasl<a och ta med hem. Vi förstod dock
snart att vårt fysiska och psykiska mod
inte var tillr'äckligt stort. Fvrmästaren
tyckte att vi kunde ha slagit ihjäl or-
men. Men - försvaradc vi oss - ön är'
ju cn nationalpar:k så att rri villc intc
bli lagbrytare.

Nu skall jag hem och smaka cfter om
sparrissoppan smaliar likadant som i
går och i förrgirr. I morgon reser vi
härifrån. Säkerligen kommcr vi att kiin-
na ett sår mcd salt i inombords. Men det
l<änns skönt clet ocksdr. Allt son-r gåiller
Sanclön är skönt.

Till och nrcd f.'-r'mtistarns huncl.

Iliilsningar
UIIa.

"Vid, xår senast,e konferens i di-
slril:tsstgrelsen louade jag at.t ri
slculle lclara 15 lrAa medlemmar i
kampanjen. Då. jag lcom, hetn igen
tiIL mina lcan"trater L audelningen uar
jag ntistan riidd för uad jag louat.
Men tiink - ui har hjiilpts dt och det
har gå.tt bra, så. nu d.t' ui klara med
den uppgiften. Txå att uåra medlem-
mar har auflgttat från orten, f ör dem
It,ar ui ocksä skaffat nga, alltsd, 17
nua medletnmar till uårt förbund,.
Men det har skett inont, en radie au
70 mil, om det sitger ndgot . . ."

Ovanstående är hän-rtat ur en brev-
l:ipp från Valborg Vesterlund, ordfö-
ranclc i Tväråns SKV-avdelning. I all
sin cnl<eihet ett mycket talande med-
dclande. "Vi har hjälpts åt . . ." Det är
naturligtvis det som är hemligireten i
hur man på kort tid så gott som för-
dubblarr medlemsantalct i cn avdelning.

I dcn avdelningen hal man ocl<så hun-
nit med en hel del annat det här årct,
bi. a. att överskrida fjolårssif frot'na i
pl'cnumerationskampanjen. I Korsträsk,
clär en grupp av Tväråavdelningens
mccilemmar bor och verkar', ökaclcs pre-
numerationsupplagan med 8 och i Tvär-
ån med 2, den gemensamma upplagern
är nu 84 mot 74 i fjot. Fast folk inte bor
prccis "nästgårds" i de tral<terna . . .

Bland distrikten

:ir dct bara 3 som hittills öuersltridit
fjolårssiffrorna i prenumerationskam-
panjen: Vtistmanland, Örebro och Sörm-
lond. Flera distrikt står och väger på
dcn magiska gränsen, exempelvis Göte-
borgsdistrilctet som i fjol hade 933 pre-
numeranter och när när detta skrives
nått upp tilt - 932! Distriktets plan sik-
tar på en ökning till 1.200 och vi rrct att
avdelningarna strär.ar energiskt Iör att
l<lara den. Där man redan har en be-
tydande upplaga kråivs det alltid större
l<raftinsatser för ertt kunna öka den.

Detsamma gäller N orrbottensdistrilctet
som i fjol hade en prenumerationsupp-
laga på 1.156 och siktar på 1.250 i år.
Hittills har distriktet klarat 1.086, har
alltså 71 kvar innan man nått fjolårs-
siffran och ytterligare 94 innan planen
uppfyllts. Men det jobbas i Nor:rbotten,
och fast både uppgifterna och dc geo-
grafiska avstånden är stora trrivlar vi
inte ett ögonblick på att norrbottnisl<or-
na klarar den plan de uppställt för sigl
Om de ör'erallt gör som i Tr'åirånavdel-
ningcn: hjiilps åt!

I varje distrikt finns det emellertid
cnsl<ilda avdelningar sonl överskridit
l'.iolårssiffrorna i prenumerationskam-
panjen, en del med mycket vackcr mar-
ginal. Vi tzir dem här distriktsvis:

I Dalarnc - som ocl<så står och "l'åi-
gcr" på det magiska streckct: det fattas
2 innan fjolårsupplagan nåtts - åir dct
Auesta som ensalrt ör,'erskriclit sin fjol-
år'ssiffra. I Gävleborg är det Sanduil<,en.
i Norrbotten en hel rad'. Bdtskd"r'sitds,
Kosl<ullskulle, Munksund-Piteå., Ses-
karö, Tttti.rån (mecl Korsträsl<) och Po-
jala som startade sin arrdelning i f.iol
och då skaffade 15 prenumeranter, cn
sif fra som de i år höjt till 31! Fr:in Non'-
bottcn bör f. ö. nämnas ortcr där vi
saknar avdelningar men tidningen har:
gocia våinner sorn deltar i kampanjen

I'iir att få clcss u1t1t1aga i hii.iclcn: Poljus,
Nil<l<ala, Mcssaulc.

I Sl<åne är dct bara Lund som hittills
övct'skridit ljoiårssiffran, i Sn-råland rir'
dct Husliuarna, i Stor-Stockholm föI-
jandc: S:t Göran, Årsta, Nacl;,a-Bo, Sö-
dertiilje, i Värmland AmbjörbE, i Väs-
terbotten Skellef tea, t Västmanland
Viisterå.s och Surahl,mtnar, i Göteborils-
distril<tct B jursliitt, Kuiberg, V:a Lund-
by och Mölndal, i Skalaborg Tidaholtrt.,
i Älr,'sborg Alafors, i örebro Lån Htille-
fors, i Angermanlar-rd Frånö. Och slut-
ligen Uppsala, som ökat lrån 25 till 44.

I liampanjstarten bad vi distrikten ge
oss namn och adrcsser på rrtinner och
bekanta på orter dåir vi saknar SKV-
avdelningar. Syftct var att brcvledes
söka få dessa att hjälpa till i prcnume-
rationskampanjen. Tyvärl var- dct en-
dast ett par trc distrikt som gav oss cle
önskade upplysningat'na. Men rcsultatct
:lv de adresser vi ficl< rir till dags clato
114 nya prcnumeranter pdr platser drir
vi {örut haft cn cnda ellcl ingen :t11s.
Vili<et siiger oss att clct 1önar sig att
söl<a kontaktcr på ny:r orter och att tid-
ningen talar Iör sig själv, bar':r ntåinni-
sl<orner I'år tillfåille att sc denl

Vid den senaste dragningen i "tr-rcd-
lcmsvärr.ningslotteriet" blev vinnar.na
1öljande:

Terese Andersson, Göteborg, Stina
Haglund, Båtskärsnäs, Valborg Vcster'-
Iund, Tvärån, Maj-Britt Johansson,
Göteborg, Barbro Claesson, Södeltäljc,
Viola Hiller, Göteborg (som ensam vär-
vat B mcdlemmar) Thyra Bergströrn,
Göteborg, Svea HäIlström, Tvärån, Olga
Kar.lsson, Södertäljc och Signe Theanclcr
dit,o.

Resultaten ur "spat'bössegiven" sedan
för'r'a rcclovisningen kan ni studcra l-rär
nedan. Känn er alla väll<omna i den
spalten! Bössor {år ni från förbundets
expcdition. Det är l<nappt 6 r,eclior l<var
till l<ongrcsscn då detta slirir.cs. Låt det
bli goda arbetsveckor iör att klara slut-
spurten i för'bunclcls jubilcumsl<ampanj!
Lycl<a tiii ! V. ,S,

Resultaten av "sparbössegiven"
under kongreskampanjen:

Transp.
2.295:25

63:7 2
110: -
60: -

715:25
60: -27:-
20: -
21: -
36:10

100:33

Surnnta: 2.908:65

Anslag till förbunclet under
kongresskampanjcn:

Transp.
3.050: -Uppsala-audelningen, 500: -Malmö-audelningen 200: -

Sf or-Sf o c I ch ol nt s di st r il d e t
(f ör Vi Kuinnor) 500: -Anna Lundgren, Sthlm 200: -O'rebro-auclelningen 800: -

Su.rnnta: 5.250: -
13

SKV:s kongresskampani

Hiillef ors
Ambjörbg
V iisteruili
LuIed,
Vantör
Mun!rcund-Piteå,
Möt'runt"
Tuiirå.rt,
Hiigersten
Naclca-Boo



bokhyllun. . .

Ännu en bok om Fredrika Bremet:
har kommit till de många böcker, av-
handlingar, uppsatser och föredrag som

åignats hennes person och verksamhet.
Dcnna gång är det cn intressant atr-

handling av teol. dr. Emil Färnström
om trreclrika Bremers kontakter mecl

Gci jer, en väldokumenterad skildring
av Fredrikas beundran och tillgirrenhet
för en av tidens stora svenska gestalter.

Tillika ett vittnesbörd om henncs egen

betydelse i 1800-talcts hulturliv.
Fredrika Bremer föddes in i societe-

ten pdr gränsen mellan den förmögna
högborgerlighctens och dct adliga sä11-

skapslivets hretsar. Själv drog hon in
ocl<så prästerskapet och de Iiirde i sin

intressesfär. Dit hörde professorn i
historia i Upsala, Erik Gustaf Geijer,
vilkens lysande föreläsningar bevistades
av många begåvade damer, bland clem

Malla Silfverstolpe, en av Fredrika Bre-
mers vänner, som också var Geijers vän.

Från år 1834 till 1847, Geijers dödsår,
pågår brevväxling och sammanträffan-
clen mellan Fredrika och Geijer - och

i Färnströms bok får vi en god före-
ställning om denna vänskaps betydelse
för dem båda. Geijer känner sig för-
stådd av Fredrika och hon är livligt sti-
mulerad av hans originella personlig-
het.

Det värdefullaste i boken är urvaiet
av brevutdrag ur de bådas korrespon-
dens - det slcreus breu på den tiden!
Fredrika Brcmer var en inteiligent och

öppen brevskrivare, och hon lockar ur
den förbehållsamme Geijer många goda

bekännelser. Tidens stil är mera känslo-
sam än nutidens, men just de direktei
citaten ger atmosfär åt skildringen.

Nästa år - 1965 - kan vi högtidlig-

hålla hundraiirsminnet av Fredrika Bt'c-
mers död, ocl-t det kommer siil<cr:t att
uppm.ärksammas. Hennes böclicr', hen-
ncs liv och framför allt hennes brev hat'

blivit en värdefull ktilla till liunsliap
om tidens kulturpersonligheter och ancl-
liga s1,römningar. Fredrika Bremet'fiir-
bundet har bevarat hennes namn från
att försvinna och dcss tidskriLt Hertha
påminner ännu om Fredril<a Bremet's
märkligaste roman, som på samma gång

var hennes stora programsl<rift. Kvin-
nans jämställdhet med tnannen, dvs.
rättvisa, strcd hon för. I denna bol< om
Fredrika Bremer och Eril< Gustat Geijer
bcvisas i varje fall henncs egen jänr-
bördighet med tidcns största män.

F är'nströms bok är alltså ctt värdefr,r11t

och intressant bidrag till Fredrika Brc-
lrrers bild och till 1800-talets svcnskit
kulturhistoria.

Gunhild Tegle.n

Emil Färnström:
Fredrika Bremer och Erik Gustal
Geijer. Natur och Kultur. Pris 16:50.

Kvinno- ocl-r familjepolitiken har äg-

nats avsevärt utrymme i årets riksdags-
motioner. Stora programmotioner fin-
ner vi frfin höget'n, folkpartiet, center-
partiet och kommunistcrna. Det gemen-

samma för alla dessa är att man krä-
vcr radikala åtgärdel för att avhjälpa
de problcm och svårigheter för familjer-
na som uppstått genom l<r'innornas öka-
dc indragande i förvän'slivet och dess-

utom vill man var och en på sitt sätt
gc barnfamiljerna en bättre stäillning i
samhrillet. En annan gemensam näm-
nar-e iir kravct om forsl<nnig bland för-
sl<olebarn; givetrris stiillda f rån helt
olil<a utgångspunkter.

Att utförligt behandla den ocrhörda
n-rängd av förslag som lramkommer i
motioncrna är ogörligt i en kort krönika
som denna. Till detta Iår vi våil åter-
homma när motionerna cfter utskotts-
behandling återkommcr på riksdagens
bord. Mcn låt mig bara notera några
pr:oblem.

Barnbidragshöjningen mcd 150 kro-
nor i år är det ingen som nlotsätter sig.

Högeln vill dock ochså ha skatteavdrag
cniigt gammalt l<änt mönster, fp och k
säger ifrån att man ser denna höining
endast som ctt steg på väg mot en fort-
satt socialpolitisk reformgiv {ör barn-
familjcrna. Kommunisterna liräver att
cn plan läggs fram så att barnbidragen
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förc år 19?0 kommer att utgå med 1,/3

av de verkliga barnkostnaderna, som re-
clan år 1962 beräknades till ca 5.000 kro-
nor och idag är någon tusenlapp högrc.
Centerpartiet vill ha ytterligare höjning
av barnbidraget med kr. 500 inom 3-5
år. Också ett s. k. vårdnadsbidrag åter-
finnes i flera motioner. Centerpartiet
har ett konkret förslag om 1.200 l<ronor
till mödrar med barn under viss ålder,
dock endast till hemmavarande mödrar.
Kommunisterna är dessutom inne På
att ge kompensation till alla småbarlls-
mödrar som vill och kan ta förvärvs-
arbete men som hindras därav på grund
av samhällets eftersläpning av barnin-
stitutionernas utbyggnad. Vidare vill
kommunisterna att alla kvinnor som är
arbetslösa i den meningen att arbete
inte finns att få på den Plats de bor,
skall registreras som arbetslösa och er-
hålla arbetslöshetsunderstöd.

Familjebostadsbidraget är också uppe
till diskussion. Centerpartiet t. ex. krii-
ver att både familjebostadsrabatterna
och de generella bostadssubventionerna
avvecklas och att pengarna överftjres
till den allmänna familjepolitiken. Kom-
munisterna däremot kräver i särskild
motion att grundbeloppet (det fasta bi-
clraget för helt bidrag) skail höias med
25 (,i'0, vilket ju innebär att såväl redu-
cerat som förhöjt bidrag också kommer
att höjas.

Samtiiga partier fäster uppmärksam-
het på bristen när det gäiier utbildning
av förskolelärare och kräver utbyggnad,
vilket ju är nödvändigt för en fortsatt
utbyggnad av familjepolitiken. Högern
vill ha mindre kollektiva daghem där-
för att detta är en mycket dyr (!) form
för barntillsyn. Man går istället in för
familjedaghem och vill en utbyggnad

av lekskolorna och föreslår därfcir om-
fördelning av statens ekonomiska bidt'ag
på så sätt att daghemmens drittsbidrag
sänks till 800 kr per plats (dct är nu
1.200 kr.) bidrag till lekskolorna ökas

till 200 kronor (är nu 100 1<r.) och för'
fritidshemmen vill högern sänka bidr:a-
get till 300 kr. (är nu 500 l<r.).

Många andra frågor fiirs l'ram i dc

olika motionerna såsom pcnsionst'iitt
för hemmavarande kvinna, 1 års ledig-
het mcd bibehållen titläggspcnning vicl

barnsbör'd, höjning av husmi,rdrarnas
sjukpenning, ändradc statsbidl'ag till dcn
sociala hemhjälpen för att bättre sti-
rnulela till utbyggnad, åstadkommanclc
av en serviceinriktad och familjeviin-
lig bebyggelse, utökad familjerådgir'-
ning, kommunernas ekonomiska ansva-
righet för barnfamiljerna där obligato-
riska skolmåltider icke införs, m. ln.
men solrl sagt till dessa och ännu l'lcl'
problem får vi tillfälle att återl<omma.

En sak är säker, i år kommer det att
bli en intressefylld och intensiv diskus-
sion över hela fåiltet ifråga ou ln'inno-
och familjepolitik. Här måste oclisii
SKV som alltid vzrt'a mcd i debatten.

GunrteIL

GARDINER - MATTOR - LINNEVAROR
SANGKLADER - MOBELTYGER

Solnotorg 7 (Solno cenirum) Solno 1

Telefon vöxel 83 04 90

Filiol: Korlbergsvögen 36
Telefon 32 85 20 - 30 81 02



Ui ser pa
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Har du tänkt på, lyckliga ägarinna

till ctt batdrum, hur härligt det egent-
ligen är' att l<unna slösa med detta
str'ömmandc, t"ena vatten, varmt och
i<allt, som kommer ur. dess klanarl? Vil-
licn i bokstar.lig mening l<älla till glzid-
je dct är', cletta husets allr'a mest livs-
bcjal<andc rum!

Det är sängdargs i en balnlarnilj. Två
stycken ungLlt', smutsiga c[ter dagens
nrängskiftarnde och nyttiga vellisanthct,
sha bli skinanclc fina här innan de kry-
pcl i siner sängar'. De överlämnas Iör' en
Iiten stund åt sig själva, Iör mor har
annat att greja med.

Och vilken salig stuncl har de intc,
dessa två våta och nakna människo-
barn. De slabbar, plaskar och stänker
på golv och r,'äggar'. Barn och vatten !

Plats för' tusen lekuppfinningar i blöt-
rummet. I rnitten på det plattbelagdar
golvet linns en avloppsbrunn med gal-
ler' över'. Golr.et lutar från alla håll dit,
så r,'attnct rinner vcrkligen bort, och
badrunmet torkar av sig själv efter en
stuncl. Ungarna får' ägna sig åt den sun-
claste av lekzrr, att hrilla, stänka, plaska
och spruta vatten. En god er.sättning
{ör' sommal'ens shöna badstrand.

Dör'r'en har cn plåt nedtill, som gör',
att dc kan blöta ner dörren utan att
vatten rinner in i rummet intill.

budrummet
Vi vuxna kanske nog sct' det stot'a

våirdet i cletta. Men när mamma tittai.
till sina båda blötdjur och vattenfesten
måste ha ett s1ut, så uppkommcr det
kanske ett åskväder', jag menar., att hon
grälar för att ungat'na har stänkt ner.
inte bara golv, väggar. och tak, utan
åir.'en alla de små 1ör'tjusandc fir.r-naIör.-
packningar med oumbär'ligt ditt och
datt, som vi alla inte kan leva utan,
och som trängs på hyllorna. Och tvätt-
mcdelspakctet står med våta {ötter i cn
vt'å. Och den sl<är'a plash'yschiga neces-
sär'en att ha grcjor i har blivit {ull av
rratten. Och etiketterna lossnar från
flaskorna av den fuktiga luften.

Måste det vara så? Måste man upp-
Iöra sig salongsmässigt i ett badrum?
Kan man inte åtminstone försöka ha
buclrummet till vad det ursprungligen
är tänkt som, ett rum att bada i, att
tvätta sig ren i, ett rum som man inte
behöver akta så förshräckligt noga för
väta?

För små barn räcker det med en tr,åI,
en borste och en handduk i badrum-
met. Tonår'ingarna mcd föräIdrar drar
strax dit en hel massa andra prylar. Nu
skulle jag bara vilja predika om be-
gränsning av alla de ting val och en
anser sig inte kunna undvara i bad-
rummet. Shulle man inte kunna tänka

sig, att var och en tar nted sig en piisc
ellcr necessåit' med alituella gre.ior', in
och ut eftcr avslutad seans. Det är' bc-
stämt inte så besvärligt som det verliar',
och tänk, vad man skulle vinna i trcv-
nad! Och :rtt snabbt kunna lämna plal,s
för' näste n)an. Man hat' ju bala ett
bacilum, vanligen.

Ett baclrun'r, som åit' övcliastat nrcc_l

bulkhyllor', hrokar', väskor', bolstarr.,
kr'ämburkar', n-redicinlör'ptrckningar ctc.
ctc., är ingen uppbygglig syn.

Mitt dr'ömda idcalbadrum scr ut ungc-
1är' sa här'! Inte liir stort. Fönster'. Vat-
tcnhärdig r'äggbeklädnad. Stort badliar'.
antingen inmurat eller Ir istående. Elt
stolt handlat med h.ylla ör'er och l<r'a-
nal', som inte siftcr larst i falet ulan pit
r,'åiggen bakom. Toalettstol av lätt trråit-
tad modcll mecl locl<. Handduschcn, sonr
hör till handfatet placelad så, att don
kan nås av den, som, med för'lov, sittel
på toaletten. Landets bidelablikantcr
blir inte så glada förstås, men detta gör'
biden hclt ör,erllödig. Plats ocl'r besr'åir'
sparas ! Ljusl<ällan placerad ör,er en
stor spegcl ovanlör handfatet. Vär'rnc-
clement med torkr'ör' Iör badlakan ovan-
för. Handdusch också i badkaret.

F larn Iör' lite mera spartanska bad-
rum!

Chiyuan.

ett återseende
Forts. frön sid. 8

jag såg honom! Han är av clen r'ättat
solten, tänkte jag! Stort adamsäpple, li-
tet huvud och dålig hårväxt! Sådana sl<a
man passa sig {ör. Ja - enda gången jag
siig honom, alltså. På fars bcglavning.
lMen att du l<unde Iastna Iör hononr,
Lussi !

- Men Nin:r ! Du du får inte
nissför'stå mig. Det har alch'ig lunnits
nagon annan än Melgård för mig.
Aldrig! Jag säger det bara för. att du
iir min syster'. Jag säger ju inte det här'
till alla och enrrar! Jag lämnar då inte
ut en man om - om han så plågar'livet
ur mig. Jag är' inte av den sorten.

l'ystnad. Nina gömdc näsduken pti
bottnen av r,äskan och stiingde den om-
solgsfullt. Långsamt drog hon av sig
handskarna; lite vit talk satt kvar på
nugialnzr. - Systerns lillfinger spretadc
ut i luften medan hon virkade. . .

I(onstigt att se mol's ling igen, Louisc.

- Ja. Det måstc ju bli jog som licli
den, Nina.

Nina nickade. Trohetslingen hade de
liallat clen. Eftt:l en liten stund skäh'de

sig ett litet leendo lram över. hennes
munvinklar.

- Du kan tro att Per har blir,,it en
stor, stilig kall. Och så snäIl! Han brås
inte på mig, förstår du! Han har fars
mörka ögon. Bruna ögon som du. Och
så har han fått en sån snäll iiten fru.

- Och mycket rik, har jag hört?

- Jå, rik också, säger dom. Ett hclt
år har dc varit utomlands nu. Per stu-
delar'. Det kunde han inte ha gjort utan
henne. Då hade det nog inte gått så bra.
Den som vill bii vetenskapsman kan
inte räkna med stor ränta på sitt ar-
bete. Inte i pengar, väI.

- Det är väl Per, som har hjäIpt dig
på fötter, Nina? Jag menar ekonomiskt.

Det flamrnade till i fru Sigvarts btick
- för första gången sedan hon kom, såg
hon stint på systern utan att strax ta
ögonen till sig igen.

- Nej du. Jag har inte behövt pers
hjälp inte sedan pensionatet kom
igång Iör aderton år sedan. Då hjälpte
han mig med att disl<a. Men clet slutacle
med att jag hade två anställda i l<ökct
förutom jungfrun. Det är pensionatet
jag kan tacka för att jag i dag är en

- en välbärgad människa.

F lu Louise våindc spetscn och bör.jatclc
på ett nytt varv -

- Folk prisade clitt kök, hör.cle jag.
En och annan hemmilrån bodde ju son-r-
martid hos dig också? Mest hei'r.ar, för'-
stod jag?...

(Forts. i ntista nummer)

ett treuligt breu
F ör' en tid sedan fick vi ett br.ev

som gladde oss synner.ligen. Det
innehöll beställning på tvai exem-
plar av nr 1 av Vi kvinnor och
besked om tr'å nya prenumel'an-
ter'. Och det som hade inspir.c.r'at
brevskriversl<an val några rador
i vår'lcdarrc om barnbidragen: "Vi
siiger sotn ui alltLd sagt: slcdr ner
ntilitd.rbuclgeten!"

Vi är beredda att sätta dcnnir
vår' uppfattning på pr'änt i alla
f öljande numtrrer', inte bar.a i
hopp om att få llera pt'enumet'åin-
1ci', utan lråimst clär'Iör' att cietta
iir cnda v:igen att hlala upp
många socierlpolitiska och liullu-
rella bristomr'åden - atl minska
militäranslagen.
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Unclcr r,'attnol öitpnadc clc ögoncn och

siig gulclf isl<al och snäckol och kt'abbor.
Dct var som en skog där'inne, och i dct
gröna satt sjöguden med långt skägg ocir

spclte {iol på cn harpa. Jan hade tttrcn
att hilta sin slidkniv på sjöbottuctt --
silmmåI l<niv han hadc tappat i vattnct
vid sommarstället året 1örut.

Dc baclacle och {iskade och dlog bi'itx-
cn. Sen 1åg de på on lilippzr ocl-t soltot'-
kacle. Niil de I'at' tot'r'a hopp:tclc cle i
Iiläclelna ocl-r gjorde upp en lilcn cicl ocl-r

lagacle lislien de fångat.

Hiistalna betade av gräsct eller dracli
ur sjön, pojkalna klappadc sina splinga-
re och sa att de var duktiga påilar' Sä

bal clct av igen och nu liom dc ut pat

pr'ärien, ett väldigt land, och långt, långt
bolt syntcs bcrgen - där sol, nlåne och

stjär'na gömmer sig nåir cle viII sova.

Janne måiacle ctt tuscn lcmhttnclt'it
bul'flar, solrl gicli cl:ilute och biilade.
Egcntligcn var det r,äl intc fullt, srr

mtinga, kanske bara fem, men på liitsas
hunde clct giilla Iör tusenfcrnhundra.
mctrte Janne. Inte liom han heller rik-
tigt ihrig hur bufleln scr ut, så det vat't
mcst lirnghåriga tuppar med l-rorn pä.

Men djuren var stora och rätt så arga,

och så kom en ilsken buffeltjur och
ville stångas.

- Vacl sl<it jag gör'a? Irågadc Jitntrc.
Tair-ili onr han pctar till oss mccl horncn.
Da lar jag lianske ont i clcn andra lotcrr
oclisit.

- Gijl etl stort l'cgn, s:r Blii Fjädct'n.
Dii skyndadc sig Jannc att mttla ctt

stolt lcgn. str tåitt att buflcln intc l<un-

dc sc sin cgern nos lt'etmllör' sig cliil detl
spfang.

- Mu, sa builelljut'cl-t och st:ronarlc.
nrcn Janne och hans r'öde r'än red un-
darn i skydd :rv regnet. Så r'ar dc lri:l
igen och kuncle galoppcra ut i torrt och

vackelt väderr'.

Längre dröjde dct inte lör'r'än de möt-
te cn väderkrrarn, son var ute och

knailadc. För Janne hade läst om r'åi-

delirvarnen i läsebol<en. Kvalncu t"ar
lcdscn Iör att det intc bltiste. Så J:rnne

målade lite brun vincl åt kvalnen. Dii
begl'ntc i<rrat'nt'ingat'na snul'l'a och
lrrralnstcnarn:r mala, så att mjölet yrclc.

Men J:rnne hade litat pti toh föt' stor
vind, sir att kt,at'nen l<unde inte stanna
niil rljölct t,iu' slutnttrlct. I(r,arnstcnar'-
na for'lsatte av bat'a {at'tcn, och t'ätt
sorn clct \/ar h:rde de malt lram cn
gnista, sor-r-r föll i gr:isct. Då kom elclen
splingandt' ir','ct' pt'ät'it'n.

- Rid undanl ropetclc Blii trjäc'lcrn.
Rici, r'id - annal's tar oss clclenl

I rykande r'änn bar dct ar'. Manarnil
Iladdrade och svansarna pekade ralit
ut. Elden kunde också löpa. När hästar'-
na tog fyra steg tog elden tiugo. Redan
häncle lyttalna t'ärtncn fr'ån dcn spra-
kande springbrasan. Redan kom gnistor'
i luftcn, fr'äsande som tomtebloss. Rc-
clan rykte det ur indianhästens svans

och bolmade ur clen gula hästcns. Dit
litade Jannc en sax och klipptc av
svansal'na. Så blev det iu iite lugnare.
Men inte mycket. För tror nån att el-
cler ger sig {ör' så lite? Ncj, den åir cn

cnvis gynnare. Den pustadc och nös och
l nös och val' dem så nära, sä när'a
att . . . ja, så när'a var elden att jag rakt
inte l<an säga hur det gått om inte . . .

Gissa vad Jannc gjorde? Jo, han måIar-

clc en llod och - hopp, rrar de ör'el vatt-
net och kunde stå på andra sidan ocl-t

se niil clden trilladc i floden och slocl<-

naclc.

- Puh, utbt'ast Janne clåil han satt och

miilaclc, dct val bra nåit'a . . .

- Vad menar du? undradc matnma.
FIan talade om sitt äventyr nlccl fiirg-

]åidan och indianritten och clden.

Indionleken
Av Harry Iseborg

I{iinncr ni Jannt: i Kiirsbtilsgr'åincl -
han sorn blukar lelta buss? Och haL' ni
hört vad han ]ckte cn giing clti hat-t

vlicl<at cn fot och tlttstc hiilla sig inr-re?

Dct bör'jacle mcd att Jannc satt och

tittaclc pa sin oncla lot.

- Vad hopplöst, mal-llma, sucketcle

han. - Här' sitter' lnan till ingcn nytta.

- Ta lär'glådan och n-råla! sa lllam-
ll tcl.

Da tog han h'an lär'gliidan. För'st rlrai-

lercle han cn r'öcl ling. Dc-'n betyclclc ing-
cnting. Sen tog h:rn blätt och gjorclc ett
slolt. Scn gjorde h;rn ligut'cr och blt>m-

mor'. Men det vart inget bt'a.
Sä bör'jacle han pä ett uytt pappet'.

Plötsligt hade han n-rålat ctt grönt lancl

rrcci cn indiern på. Inclianen vilr r'öd och

f icli en svaLt häsl att ricla. Där'eftcl mer-

lacle Jannc en gul haist, ia penscln ät

siclan, stcg upp på clen gula hästen och

rcd i {att indianen.

- FIej, Blå Fjädcrn! hojtacle Jannc'

- Flugh, svltt'ucle inclietnen. För india-
ncl' sägel så ibland, atminstone tlär' dc

bli r' ör,erriisl<itde.
De recl in i en brun skog och mötte

cn grede).in panter'.

- Sjas, hatt:r! skreli Jannc och sud-

clacie ut pantcrn rnecl suddgummit' En

si<iil el<on'e i ett tr'äd skrattadc och

snattlade. Pä en gl'en gungade cn vit
gIarsparv.

- Vacl<et't här i skogcn, sa Jan'

- Javat's, sar Blå Fjädern. Hugh'
Dc tra','adc lörbi cn gul sågbock, son-t

bclyclde en älg. Sen n-rötte de i tur och

olclning cn gt'ön kr'ålia, solrl egcntligcn
var en ör'n, en spräciilig kalv tned sex

bcn och ett sjunde som blcv över. Så

Janne kallacle benct svans.
Mitt i skogcn \''iil' en blå sjö ocl-t clc

badaclc i sjön.
Vattnet var- smehsamt och Ijutntrlct

och Blli F jädern lärde Jaune indiansinr.
De clök ft'ån en stubbe vicl sh'anclen.
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hreu redoktionen
Brev till redoktionen ör mycket völkomno och vi öppnor görno våro

spolter för lösekretsens synpunkter, det må sedon göllo ltoro eller
små frågor. Skriv till Vi kvinnors red. Norrtullsgoton 5, 1lz tr., Stock-
holm Vo.

till

skatt på pensionen
orcittuist !

Iblernd l<an ntan vclklige n bti Iöi'-
glymmad. Som cxempclvis Iöre jul nät,
slutsknttesedlalna kont. IJn pensioniir.
ska ju i plincip inte bchrjva bctula skertt
p:i sin pension och det är' ju gott och
vril. Men ändå fick min mol' en kvaL'-
skatt på 25{ l<ronoi' h'ots zrtt henncr:; cn-
da inkomst är folkpensionen och cn li-
ten cg,en intjänad pcnsion på 1.200 kro-
nor om :tret.

Eftersc,.m mir-r n-ror bol h<ts i-r-rig och
min famii.i och min mal<c och .iag - cn-
tigt taxeringsmyp6lighetcrn:rs sätt :rtt se
dct hal rel:rtivt hygglig gentensant
ar-sinkomst sii lcvcl min mor l:illigai'c
iin hon sl<ullc gora om hon bodde en-
sam. Det zil natr,rr'ligtrris sant. I\{cn sl<a
hon vcli<ligen beskailas för' dcn skull?
Vad taxci'ingsmyndighctei'na glömr-ncl
bort iil att jag. när' jag tog hand om
min mor'. som är. sjuklig :rv sig, tick lov
att skär'a ned min egen albetstid föi.st
med tvii timmar och seclern ytterligai.e
med två, sii jag arbet:u' nll bni'a pii
halvtid. Min cgen skatteför'mliga är sir-
iunda nedsatt pii grund av alt jetg löi.e-
drar att ha min gamla mor bcencle ho:;
mig i -stället tör' att placela ltcnne pii
niigot viildhetr-r.

Är det robotal som sittcr och glans-
kar vrila del<larationer'? iVlännisi<or med
hjärta och hjär'na bordc l<unna sälta sigjn i hul folk har. dcL. Alldenstuncl rnan
i sin självdeklarar.ion frjlscjkcr för.l<1ai.a
det ef'Lcl bästa för'måga.

Oriittttist be sk attad.

deltid och gruppliu
EIlel att glupplivlörsäliringen treiddc

i lilatt {ör'r'a året har vi på r-r-rin ar-
bertsplats - som är ctt stort varuhus i
Stockholm .- miirkt hur at.betsgii'ulen
plötsligt böi'ja visa plitagligl inlressc Iöi'
arbetstidsför'liortning. Strävandena frår-r
arbetsgivarens sida g.ir ut på ail f ir nei,
de deltidsanstäIldas arbetstid under i:t
l,immar i vecl<an. Dct hela silmman-
hänger utan tvekan med fijrsäkr.ings-
prcmierna till gi'upplivförsäl<ringen.

Alltså, inte nog med att vi. som ur'-
betar på deltid ska gli mistc cn ciel :rnd-
ra. sociala förmainer, utan nu viil man
också försöka få oss utanför' ,gruppliv-
systemet. Vi har i alla fall anmält sa-
hen till vår facliförening och jag vilte
bzrla be alla andra delticlsalbelande va-
t'er på sin val<t mot liiinande försök.

"Bakom diskerL i Z0 år."

bara "hemma-
mammor" i ltisebok

Jag hal pysslat lite med balnlirrera-
tur'. Och i detia suntmanhang under'-
str'1.11"r' jag endast vad SKV:s hancl-
lingsproglarn arnför': aldrig får vi Iör-
tröttas att kän-rpa mot scliceläncleil
Men i småskolans Iäscböcl<cl har. j:rg
längc för'algat mig ör'er. illustlationcr-
r-tåI. Där' Iinns intc en pappa, sotlt är,
l ranrställcl sonl albctare, Iör. zrlt inte
tala om clc snäl1a och menlösa rnitm-
mofna: knut i nacken och förklädcn.
Där' låimnas clå ingen lörståclsc för' cr,'.
förrrär'r'sarbetande mamma!

Bqrnens efterlöngtode
3.DIMENSIONELLA

BILDERBOCKER

hor utkommit med nvcr bild-
sogor. Tip i-Top ör fortsöil-
ningen pö Pr:noromo-seriens
klossisl<<r sogor: Hons och
Greto, Rödluvon, Askungen,
Törnroso och mongo ondro
som fortforonde finns kvor.
Mer ön 250.000 ex, ör soldo.

4.25 st.

H,.:s ollo t,okhc,'noro'e

r.tc,h övrigct åierlörsöljor t'

TIP.TOP.SERIEN

FORLAG BOK.KONSUM

ABC

TV-Rsdio-Tronsistor
- olltid ett fynd hos

Blekingegoton 6 Tel. 40 96 11

- Sän tut' att jag i<om ertt måla ett
vattcn. marnnta, slutade J:rnne sin bc_
t'rittelsc. Annar.s l<ansl<c vi hacie bränt
oss ordcntligt.

- Jo, jo, sa mantma. - Dct air. nog
lilokast att alita sig för' clclen. Så cict
gör clu säkcrt i fortsiittningen, Janne.

- Ja, sa Junnc. Sen satt han tyst och
tiinlitc cn stund. - Du marnma, sa han
sti, - dct är' kul att lcka inclian emel-
lanlit. Jag keinner mig faktiskt lite båitt-
t'c i loten. Jag tlol jag bjuclcr. Blir trjåi-
clcrn pii litc pankis med biåbiirssylt.

Och sli malacie Janne ctt stort fat
gula partnkal<or och en röd ll'ul<a rlccl
r,iit'lclc-:ns gocl erstc. blåbärssylt.

Röttu lösningen
julkrgss -6 3

Här' ger' 
"'i 

r'ätta 1ösningcn av julkr'),r;:;

-63. Och vinnitr^na - cl'r..s. de som s\':lla-
clc Iör' de tle I'ör'st öppniiclc riill.a lös-
ningarna åir':

Fr. Agnes Offossori, Storgatan g0, Ilou-
nta'ittc;t'p. Fr, LIiIda Larsson, Rönnous_
gatatt 23, Hiilsitt.c;borg. Ft'. ln.clrid Jo-
hanssotl, Kolrt'tiirdsuiigen ST, 2 tr., Li-
dirLgö 3

som rilltsri l-r:u' att r,änta verl sir-r boli.
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Sueriges Radio-TV

förnekar sig inte
Det svensko folket liksom

möngo ondro folk följer med
djup sympoti och stor UPP-
mörksomhet den omerikonsko
negerbefolkningens komP för
likoberöttigonde. Inte minst
hor TV bidrogit till qtt håll<:
css informerode - de 200.000:s
morsch mot Wqshington förro
året gjorde ett oförglömligt
intryck. Ledoren för demon-
strotionen vor BoYord Rustin'
TV hode också ett utomor-
dentligt tillfölle ott låto lro-
nom kommo till tols inför
svensko folket och beröttq om
negrernos frihetskomP nöI
hon befonn sig i TYringe På
lnternotionello konfederotio-
nens för ovrustning och fred
l<ongress TV underröttodes
om ott denne mörklige mon
befonn sig i Sverige, ott hon
vor i Stockholm, ott hon vor
villig ott berötto om sin verk-
somhet för negrernos frigö-
relse, ott hon kunde sjungo
och ott denne gudobenödode
söngore med sino melodier
tolkor de omerikonsko negrer-
nos helo lidonde, lidelse och
frihetslöngton, Men Sveriges
Rodio slog dövörot till och be-
rövode svensko folket en hög-
tidsstund och en oförgötlig
upplevelse. För Rustin, freds-
kömpen, hqde TV inget ut-
rymme !

en zigenarflickas
barndom
Forts f rön sid. 7

rnccl på notet'na, även om vi inte använ-
clc oss av sådana i bokstavlig mening.
Iör rri spelade på gehör'

NIen vad det dansades i denna lokal!
Vi lick speler om samma styckc {lerar
gånger', män hurrade och stampade och
skrek: "Dacapo, dacaPo!"

Detta blcv inledningen till dcn musi-
kcrbana vi utveclilade under vtir barn-
clom. När' r'i inte spelade till dans, så
gav vi l<onserter där lar lick möjlighc-
fcr att spela mera av den zigenarmusil<
han bchär'skade så väI.

Och eftersom jag tYckte om att
sjunga, så fick jag göra det uPPc Pä
scen. Jag vet intc om det val' "FIavs-
ör'nsvalscns" eller "Jolly Bobs'' Icl att
jag höll på att spräcka mina stämband.
men jag rcpade mig eltcr en tid'

Så småningom kom vi På vår' turne
upp till Skellcfteå. Där fick vi ett för-
n-rånligt engagemang på ett stort tivoli,
Vi skulle spela där hela sommaren'

Här lät far sy upp några dräkter som
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vi shulle ha när' vi spelade. I{an hade
själv ritat modeller till dem. De såg ut
som lyska kosackuniformer" Min kjol
och Pauls byxor var av bIå manchcstcr'-
sammet, och till det hade vi fått guia
sidenskjortor som gick högt upp i hal-
sen. På huvudet hade vi de s. k. kosack-
mössorna som bestod av mjuk blå sam-
met i kullen och vitt skinn runtom i
brämcn. På fötterna hade vi strat'ttt
stövlar'.

Far hade vanliga ljusa bYxor', och
hans sidenskjorta hade en vacker oliv-
grön färg, och På huvudet hade han
sAmma slags mössa som vi.

Nog tyckte jag att vi var en stilig
h'io som här framträdcle på estraden.

Men stiligast tyckte jag lörstäs att
Iar var'! Hans bruna hy och mör'ka ögon
stod så vacket't till den här' eleganson.

Här i Skcllefteå träIfade fat' en gam-
mal barndomsvän, som ville ertt vi
skulle spela på hans cirkus.

Det var Jack Rodin, mel'a känd under'
namnet "Brasil Jack", han var då di-
rektör f ör den berömda "Cirkus Zoo".

Denna farbror Jack, som vi barn kal-
lade honom, var mycket för'tjust i zige'
nare och närhelst dessa kom på besök
fick de gå gratis På hans cirkus'

Den som en gång sett Brasil Jack
glömmer honom inte. Hans Iånga seniga
gestalt, med det vackra brunbrända an-
siktet, den kraftigt böjda näsan, som
gav iakttagaren en känsla av att här se

en ättling av det gamla inkafolket fram-
för sig.

Han gick alltid klädcl i stövlar och
ridpiska.

Hans specialitet var iu hästdressyr'.
Nu hade {arbror Jack en attraktion av
ovanligt slag i sitt etablissemang' Det
var den s. k. "Krokodildamen". Flennes
hud 1är ha liknat krokodilskinn, där'al'
namnet. Och hon lär ha haft dessa högt
stående ögonglober, som krokodiler har.
Jag minns att far inte tillät mig att se

henne.
NIen jag fick där'emot tillfälle att hö-

ra hennes r'öst. En gång när vi barn
lekte inne i kökstältet satt hon där.

Trolle, som då var i tolv-trettonåt's-
ålclern och numera är chef för Cirkus
Zoo, räkade stöta till en stol så att den
föll omkull. Han blev då förmanad av
denna dam, som var därinne. Hon var
alltid klädd i svart med en tät slöja för
ansiktet.

Varken förr eller scnare har jag hört
en sådan melodisk stämma som hennes.
Jag hörde henne förmana Trolle Pii
tyska, det var det språket hon talade.

Hennes röst tät som en sPr'öd mjuk
silverklocka, med vemod i stämman.
Just därför att jag inte ficli se henne,
utan bara höra hennes röst, är jag nog
den som har ett vackert minne kvar al'
dcnna säIlsamma dam.

f bland hände det att far ville tt'äffa
I sina släktingar', då kunde vi förena oss
med dem för en tid.

Far visste ju att det kunde ha sina
besvärligheter att resa i stort sällskap.
Det kunde ju hända att någon av läg-
rets innevånare på ett eller annat sätt
gjorde sig skyldig till någon försummel-
se eller oär'lighet av något slag. Och då
kunde hela lägret bli beskyllt för detta.

Tyvärr hat' det alltid varit så, alt om
någon zigenare har bott på något ställe
och gjort sig skyldig till något, så har
alltid den zigenare som kommit efter
Iått betala skulden med misstänl<sam-
het från folkets sida.

Nu är det väl så att det är lättare att
döma än att bcclöma.

Far kunde intc läsa, men han hade
ctt för','tinansvär't gott minne. När' han
haclc lätt cn sal< uppläst Iör' sig. så satt
dc,t kr,'ar hos honom.

FIan talade I'lela spriili, blancl annat
tysiia. Iransira, finska och -lrainlör' allt
ryska.

När vi var i säIlskap mcd r'år:r släk-
tingar, och väclret inte titlät oss baln
att vistas titc, minns jag att vi satt och
lyssnade på r'ad de aildre talade om.

Om det var något som inte län-rpadc
sig för barnaöron, så gick de snabbt
rjver till att tala ryska mcd varann. Mcn
nåir dc talade på zigenarspr'åket sins-
cmcllan, om sina barndomsupplevclset',
cla satt vi ungar mcd irroncn pii hcl-
spänn.

tr'ar val lödd i !-r'anklike i ploviilsen
Gascognc mcn undcr hans barnclotr-t
vistaclcs farlar och lttrmor mcst i Ryss-
land, eftersom fal'fat' var rysk zigenat'c.

Vi kunde lå hör'a fat'brot' Kalclttlas
cllcr labror Bessik säga:

"Minns ni när' vi rrar unga och d;rn-
sade påi teatet-n i Pelersburg?" "Ellct'
komrnel du ihåg, Johan, när Bcssik blev
biten av cn skor-pion, och far blåstc ut
nikotin ur sin pipa och la dcl, i bcttet
för att det skulle I'et'ka som motgift."

"Ja, men kommer ni ihåg n:ir vi reste
i Sibirien, och det var så kallt. Och
vargarna kom så nära oss att vi vat'
tvungna att stanna mitt på vägen och
gör'a upp eldar, {ör att hålla dem pit
avstånd.''

"Och minns ni hur oroliga kvinnrlrna
blev? De var ju neclstoppadc i slädat'na
så de hade intc sett vargarna. Och när
de frågade oss var.lör vi tände upp eldar
så sa vi att det gjorde vi därför'att det
var så kallt och att håistarna Ir'ös."

"Minns ni det?" sa far tiii sinil brri-
dcr'. Ja, så kuncle det Iåta när de kom
ig:rng och berättade gamla minnen.

T\et ll'ingflackande liv vi för'dc, l<an-
Usl<e kan tyckas {ramstå som något
r'äldigt bohemiskt och romantiskt.

Men inte låg clct vtil så n-ryckct rolnan-
tik i cn s:idan sak. Som när vi l-r:rcle fiir'-
dats cn hel d:rg mitt i vintern och {ram-
emot kvällningen kunde liomma till en
bygd och far frågadc en bondc om hitn
mot betalning fick s1å läger på dennes
mark.

Och bonden svtirade nci, dät'iör att
han inte aiis var traktelad av att Iä dcs-
sa l'r'ämlingar på sina ägot'.

Och när flcra sådana situationer liun-
cle uppstå elter varann, så vill jag intc
påstå att Iar såg sorglöst på trllvaron.

För att leva som bohem. är rräl ändåi
att ta livet ganska sorglöst? Men visst
hacle det väl nyhetens behag att lir lcsa
Irån plats till plats.

Mcn det {örde ju ocksii nccl sig cn
hcl dcl oro. Man rrisste inte hut' rnern
sliulle bli bcmött på dct nya stä1let man
liom till. Skulle rri få sätta upp våra bo-
pålar där? Och fanns det något arbcte
för' Iar', eller skulle vi få något enga-
gemang? Ja, det var många Irågor som
man inte visste svarr på {örråin eftclat.

Och när' jag nu har plockat lrant någ-
ra erv mina barndomsbildcr och åter-
upplerrer dessa, så tycher iag nog att
jag själv skulle vilja s:'iga att det i aila
fall linns något arr ctt iivcntyr övcr dem.

MALARE H ENRY KJALLAN DER
till Eder tjönst

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



KASERIET:

att aka tag
Jag har en stor Pa;sicn son Jag

burit med mej ända sedan barna-

år'en. Det är' tagresot" korta och

långa, med eller utan sovkuP6'

inom eller utom Sverige, i första'

andra eller tredje klass (då den-

na fanns)'
Nu för tiden inser jag att det

är' mycket barnsligt atL tYcka om

att äl<a tåg. Folk är' ju sä t'esvana

Den rätta attitYden är att vara

mer eller mindre blasc På resot'

Precis som det nu anses vara fint
att tycka att svensl< humanskost

är botten. Att numera bekänna

att man älskar falukorv är f:rk-

tiskt modigare än att förklara sig

vara ateist. Nej, resan skall be-

traktas som ett nödvändigt ont'

nägot som alltid innehåiller diver-

se straPatser, något som man ge-

nomlider På väg till ett lockande

mål och något man flir betala

clyrt för. Jag borde sålunda ha Ic-

vat i järnr,'ägens barndom, i äng-

lokens exPlosiva tidsPel'iod' då

loken ännu betraktades son-I ett

mellanting mellan de gudomliga

naturkrafterna och cljävulen själv

Nu när' tågen hör titt de bana-

laste av alla fortskaffningsmedel
som till och med de allra minsta

i samhället har råd att begagna'

d:r är det naturligtvis ingen som

längrc bekänner sin kär'lek till'

själva resan - annat än barn och

så undertecknad'
Resans tjusning börjar när man

väl fått uPP resväskan På bagage-

hyllan. känner den för'sta knyclien

då loket sätter igång' Är man en-

sam - vilhet i cletta lall enbart

ökar nöjet - tar man lörst uPP

den tidning man sParat Pa undcr

dage,n. Dct är bäst att börja med

ticlningen, innan läget i kuPen el-

ler vagnen s. a. s' stabiliserat sig'

innan alla fått sina rätta platser'

krängt :rv ytterkläderna och sl'u-

git sig ner och under den värsta

påsPrasselPcrioden' Tidningen

kr'äver intc sitmma l<oncentt'aliotr

som boken, korsordet eller rebu-

sen eller ttrnkenötter i stil mecl

br'öderna Andcrsson som hade en

morbror'' som val' br'ödernas mor-

n'Iors son. Man tar [ör'st de-t låit-

tare godsct som nYheter' kåserier

och korta reportage' Sedan börjar

man frzin Iörsta sidan igen' läser'

utlandskorrespondcnterna, kultur'-

artiklarna och den eventuella no-

vellen. Ledaren sparar jag alltid

till sist, såvida den inte handlar

om EuroPamarknaden då jag inte

läser den alls, Iör'vissad om att

jag ändå inget begriPcr'
Efter tidningen är det lämPligt

med en rökPaus eller fruhtPaus'

om man tillhör dem som shrämts

av amelikanska 1äkallappor'1er'

Under tiden han man granska

medPassagerarna: Iörvissad om

att de säkert redan Place'rat en

själv både i samhåillsgrupp och

inkomstklass. De t'lesta sitter ba-

rer och stirrar genom Iönstret' och

visst kan det också ha sitt behag

men måste väl ändå bli rätt tia-

tigt i längden.
Så är det dåi dags 1ör boken

omsorgsfullt utvald sedan dagar

tillbaka. Romaner och novellsam-

lingar passar bra, helst episka ro-

maner clär händelserna töljer i

jämn lunk och i vilka man lätt

t-titt"t stället där man sist slut:rde

i:isa. Lyrik och ttigresor är en lite

mer inrrecl<lad l<ombination' Et+'er

fjärde kaPitlet kan det vara nyt-

tigt med en liten Paus och en PI'o-

menacl mellan va€lnarna' Finns

det kaff6vagn kan denna besölias'

Promenaden dit genom vagnal'nål

är mYcket givande' Det är under'-

ligt att \ragnafna i ett och samma

tågsiilt l<an ha sä olika atmos[ät"

beroende pä passagel'arna' Det äl'

som att vandra genom olika värl-

dar. I för'stahlassvaplnen märl<er

man en lätt clott av cigarr- och pu-

der eller kanske av fransk Par-

fym. Det bulh'ar mindre här och

herrar med diPlomatPortf öljen

över knäna och kalkYler i Plast-

l'odral höjer knaPPt blicken nät'

man Passeral'? medan de flesta

passagerarna i andra klass har tid

att ägna sig åt en På ett helt an-

nat sätt. Kanske man har mera

intt'esse iör mcdmänniskorna i

andra klass.
Av någon anledning möter man

sällan bekanta På tåg' Bland alla

människor sitter man så ensam

och allcn. Det känns skönt' en lo-

fylld anonYmitet, som man frivil-
ligt Påtagit sig och som man tnvs

med.
Man hör ofta människor klaga

pä att de inte kan sova i sovku-

pen. .lag brukar heiler inte lyckas

,a n.o med det' Men iag iiLskar

att åka sovtåg' Det är så rofYllt

att ligga och höra hjulen mot

skensl<arvarna. Man kan ju läsa'

dricl<a lite \rarm mjölk som

man har med På terrnos' Tänka Pa

loliga saker. Vcta att ingen kom-

mer att störa en under denna natt'

nägot man uppshattar som sma-

barnsmamma'
Det är cn viss konst att åka täg'

men har man lYckats lära sig den

kan man örrcrse mcd den l:inga

kön till kalfevagnen, med Passa-

ge'I'årren i överslalen som inte vill
r,:idra ellcr mannen med dc

miing:r r'äskorna och de storzr {öt-

terna.
Efter clenna lovsång borde Sta-

tcns Jåirnv:igar anställa mig pä sin

reklamavdelning, f ör' också re-

lilammännen aker väl f itt Pa tåg?
Kraka
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- Vad d'en Jörestiitler? Det iir
ett uiÅtermotiu. Jag kallar den'

"t:'ita uidder" '
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Bulguriens Solkust
sommarens resemul

SKV inledde för'r'a sommalen en t'eseve'r-ksamhct, som blcrt stor'

succe. Deltagare i den första turistresan har ledan låtit höra av sig

och anmält sitt intresse förnya fesor'.

Och i sommar går färden trll dcn bulgariska Svarta havslivieran.
Progi'ammet är just nu undcl utformning och så myckert kan avslöjas

att det blir en verkligt fin rekleationsresa med so1 och salta bad och

intressanta utflvkter'. Evcntuellt planeras en tvådagarsutflykt med

båt till "orierntens pot't" - Istambul.

Insänd nedanstående blankett och be.gär' när'marc informationc'r om

SOMMARBWS BÄSTA RESA. Adressen är' SKV. Nor|tullsgatan 5.

Stockholm Va.

jag är intresserad av SKV-resan till SOLKUSTEN och ber om när'mare rn-

i'ormationer om program och prisuppgifter.

Itiamn:

Adless

Postadress:

semester


