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Svensko kvinnors vönsterförbund hor
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kort-

het följonde historio, 1914 bildodes föreningen Frisinnode kvinnor under porollen:
Mot krigspsykos, f ör demokroti och för
kvinnornos likstöllighet. Ar 1921 öndrodes
nomnet till Frisinnode kvinnors riksförbund

inför de större uppgifter som följde med
kvinnornos nyvunno röstrött. Är 1931 utvidgodes förbundet så ott ett somorbete blev
möjligt mellon ollo kvinnor som önskode
en somhöllsutveckling i vönsterriktning. Då
fick förbundet sitt nuvoronde nomn.
Det heter i SKV:s stodgor: - - - Förbundet "hor till möl ott orbeto för en upp-

lyst och onsvorskönnonde demokroti, förverkligod i folkmedvetonde och folkuppfottning, i logstiftning och somfundsliv.
Förbundet vill verko för fullstöndig Iikstölldhet mellon kvinnor och mön och för
kvinnornos deltogonde i full utströckning

oå ollo områden ov det ekonomisko sociolo och politisko livet; för erkönnonde
ov och respekt för kvinnornos vördighet i
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fomilj och somhölle.
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Förbundet vill verko för somorbete mellon kvinnor i ollo lönder och med oll kroft
deltogo i strövondeno ott uppnå och be-
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fösto en voroktig fred, ollt fromtidsorbetes
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Kvinnornos demokrotisko vörldsförbund
(KDV). Dess orbetsuppgift ör - kort uttryckt - en grundmurod och voroktig f red
med kvinnornos hjölp för bornens skull.
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1946 onslöts Svensko kvinnors vöns-

terförbund till KDV.
Tjugo ör senore hode KDV offilierode
orgonisotioner i 72 lönder och kontokt med
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Suerige och uärldsfreden
Frisinnode kvinnors riksförbund vors orvtogore
SKV ör giorde inför volrörelsen I 924 ett uttolonde
som på förbundsmötet sommo år ontogs som ett
moioritetsbeslut. I uttolondet stod blond onnot:

"Vi hqr hunnit till den punkt i utvecklingen då
somorbete måste eftertrödq rivoliteten mellon de
europeisko folken och då i krigets stölle såsom utslogsgivonde foktor måste trödo en ov förbundno
stoter frivilligt erkönd skiliedom . . ."
"Förbundet vill verko för ott inom vårt folk vinno onhöngore för en positiv fredspolitik, döri inberöknqd ovvecklingen ov vår krigsberedskop. Detto onse vi voro ett led i orbetet på internotionell
ovrustning."
Under de 42 år som gått sen dess hor krigsteknikens enormo utveckling lett till ott krig numero
ör ei blott ett mönsklighetens gissel ufqn ett direkf
hot mot helq vår existens. Trots dettoi fortsötter
mon i ollo lönder qtt vedervågo fromtiden. Motivet sögs voro fosterlqndskörlek. I grunden ör det
penningens mokt och frukton för dess mokt som
leder oss vilse. Även Sverige vondror med ollo
ondro och ingolundo som eftertrupp.
Det må dock med glödie konstqterqs ott den nuvoronde försvorsutredningen i sino direktiv onbefollts ott beqkto de internotionello förhondlingorno om nedrustning med frqmhållonde ov ott Sveriges krigsmokt bör uppbyggos så qtt det underlöttor vårt londs möiligheter ott snobbt medverko
i en ollmön internotionell nedrustning.
Vi glöder oss också över ott en svensk politiker,
Alvo Myrdol, spelor en ledqnde roll i de internqtionello strövondeno till nedrustning. Vi kvinnor
pubf icerode i sitt nr 6 för 1966 ett ovsnitt ur hennes viktigo onföronde den I I ougusti vid nedrustningskonferensen i Genöve. Nu nyss hqr Fogelstodsförbundets tidning ögnot större delen ov sitt
förstq nummer 1967 ät eft föredrog ov Alvo Myr-

dol om FN, freden och vopnen somt gett oss de
viktigoste portiernq ov hennes storo onföronden i
Genöve ougusti 1966.
I sin egenskop ov stqtsråd inledde .A,lvo Myrdol
utrikesdebotten i försto kommoren den 8.3.1967.
Hon tolqde om den svensko regeringens förslog,
hur vi "vid sidon qv etf ovtol som förhindror körnvopnens spridning efterströvor ett f ullstöndigt
provstoppsovtol sqmt ett ovtol om produktionsstopp för kärnvopenmoteriol." Hon fromhöll ott
nukleöro spröngömnen olltid ör potentiello körnvopen . . . Sverige stöder dörför förslogen oit en
internotionell myndighet skqll ho onsvoret och
kontrollen nör det göller dyliko spröngningor.
Alvq Myrdol nömnde öven qtt mon i FN-resolutionen i höstos för försto gången underströk behovet ov överenskommelse om förbud mot fromstöllning ov kemisko och bokferiologisko stridsmedel.
I frågo om Europos problem sode hon ott regeringen intor en positiv hållning till strövondeno ott
förböttro öst-vöst-relotionernq. Sverige kon i princip occeptero tonken på en europeisk sökerhetskonferens.

Om Vietnom sode hon qtf svensko regeringen
vidhåller sin tidigore deklqrerode uppfottning ott
Förento Stoterno bör instöllo sino bombningqr ov
Nordvietnom ... Viefnoms folk måste öntligen få
bestömmq över sitt egef öde.
Vi tror ott SKV:s ståndpunkt i frågo om utrikespolitiken i denno stund innefottor krov på:
ott regeringen vidhåller sin ståndpunkt i frågo
om körnvqpen.
otf Sverige oktivt orbetor för en körnvopenfri
zon i Europo.

qtt en klor minskning qv

Sveriges egno rustningor snqrost inledes.
ott Sverige uton dröismål erkönner Nordvietnom, Nordkoreo och Östtysklond.
Red.

t

"Bön vid lögorno", dikt ov Verner von Heidenstom
(Nyo dikter). Vid Frisinnode kvinnors riksförbundsmöte i Göteborg 1923 skrev Ado Nilsson ned dennq
dikt i progromutkostet. Är 1940 löt hon trycko dikten

i foksimil i

boken "Borrikoden volde oss". Den stod

dör som ovslutning pö ett kopitel med överskriften:
"Vedermödons onde",
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Ett märkl igt liu
en enastående gärning
-

Under sinq sistq år hör i Sverige gqv Alexondro
Kollontoy ut en bok om sinq borndoms- och ungdomsår. Titeln, "Den försto etoppen", antydde ott
den skulle fölios qv hennes minnen från senqre,
verksomhetsfylldo år. Tyvörr blev så infe follet. Nu
hqr vi emellertid fått tillgång till en skildring ov
helo hennes liv i en bok qv en rysk förfottorinno,
Anno ltkino. Den heter "Alexondro Kollontoy" och
ör i Sovietunionen översqtt till svenskq.
Hör i Sverige minns vi Alexondro Kollontoy som
en förgrundsgestolt i frettio- och fyrtiotolets Stockholm, respektingivonde i sin inflytelseriko och svåro position som Sovietunionens söndebud. Vi visste
ott hon spelode en betydelsefull roll i den rysko
revolutionen, qtt hon fördqts vido omkring i krövonde, iblond forligo uppdrog. Att nu få löso om
hennes liv i dess helhet, det befyder ott helt svepos
med i ett foscineronde öveniyr. Mon löser, höpnor
och grips. Vod ollt kon inte en mönnisko en
kvinno! - förmå och hinno med!
Mycket hode hon fått till skönks: en lycklig
borndom, en underbor hölso, skönhet, en frisk livsoptif, vetgirighet, en stor begåvning, energi,
Frömst qv ollt - hon vor möktig ett storkt, böronde potos, en förmågo till snobb, intensiv reoktion
inför lidonde och oröttfördighet. Fropperqnde ör
4

den tveklöshet, den ovgörelsens krqft hennes personlighet kunde utvecklo i situotioner, då hon
tvingodes till beslut och hondling. Det göllde brytningen med en ölskod moke, som hon måsfe lömnq då hon könde det som en ofrånkomlig uppgift
ott med helq sin förmågo och med oll sin tid orbeto för de svogo i somhöllet. Det göllde också hennes sons uppfostron, som hon måste överlåto åt
ondro - en mycket bitter uppoffring. Denno tveklöshet då det göllde hennes storo uppgift, kompen
för sociqlismen, utmörkte henne sedon under helo
hennes liv. Den drev henne ut i forlig ogitotion, i
mångårig londsflykt under vonskligo förhållonden, in i siölvo revolutionen i fordronde, moktpåliggonde orbetsuppgifter.
Noturligtvis könde hon det påfrestonde iblond.
Om sådono svårq stunder förmöler emellertid boken inte mycket. En vorm, börkroftig tro på uppgiften, ett medvetonde om styrko, en klor optimism tonor genom helq boken om detfo sforqrtqde
mö

nn

iskoöde.

Det {örtryckto, orbetonde folkets sok vor hen'
nes. Som politiker verkqde hon med helo sitt inflytonde för fredens sok. För kvinnornos utveckling
och bqrnens bösto utvecklode hon en intensiv verksomhef.

Redon i hennes tidigo ungdom, då hon påverkodes ov George Sonds och Henrik lbsens gestoltning ov kvinnor som sökte siölvständighet och vönde sig mot sqmhöllets fördomor, blev frågon om
kvinnqns frigörelse något vösentligt för henne. I
hennes hemlqnd Rysslond vor qrbetor- och bondekvinnorno de hårdost betryckto blond de betrycktq. De sottes till de tyngsto orbeten, ovlönodes
uselt, mönnen misshondlode sino hustrur, bornqdödligheten vor stor, oftq orsokqd ov hunger. Desscr hårt explooterqde kvinnor vqr emellertid inte
possivo inför sift öde, det lönqde sig ott qrbetq för
dem. "Uton ott göro sig skyldig till smicker eller
överdrifter kon mon betrqkto Rysslonds kömponde kvinnor som förtruppen för de kömponde kvinnorno i ollo länder," skriver August Bebel i ett brev
till Kollontoy 1913. Lenin vor också klqrt medveten om vikten ov qtt få med kvinnorno i somhöllsorbetet, och redqn 1918, mitt under denno period
ov hunger, köld och ekonomiskt förtryck, somlqdes en kvinnornos kongress i Moskvo. "l söndertrompode köngor, vodderode iockor, korlpölsor
och soldotkoppor kom de till Moskvq för ott diskutero frågor som oroode milioner kvinnor. Ingen beklogode sig över ott vod de fick till middqg vor en
tqllrik soppo kokod på torkod fisk, en slev hirsgröt
och en liten bit bröd. Stömningen vor entusiostisk.
"Kollontoy stod i ledningen för kongressen och
kom snort qtt som ordföronde stå i spetsen för denno revolutionens nyo giv inom den rysko kvinno'
vörlden. Den gick ut på ott få kvinnorno med idet
proktisko somhöllsbyggondet, den befordrode
moderskop- och bornovården, lös- och skrivkunnighefen. Den blev en mossrörelse över helq def
rysko londet, dess insots för kvinnornos utbildning
blev enorm.
Kollontqys erforenheter ov de rysko kvinnornos
mod och hondlingskroft och hennes vönskop med
en rod kvinn ligo pioniörer inom den sociolistisko
rörelsen bidrog sökert till hennes positivo syn på
kvinnornos möiligheter inom fromtidens somhölle
över huvud toget. Hon deltog också i den iniernqtionellq kvinnorörelsen. Om sig siölv söger hon qtt
hon som diplomot oldrig könt det som en svårighet ott voro kvinno. lmångo sommonhong förmådde hon voro den endo kvinnqn utqn qtt
tveko eller ovskröckos.
För någrq år sedqn hode iog möilighet ott tillsommons med någro qndrq svenskq kvinnor löggo ner någro blommor på hennes grov på en f. d.
klosterkyrkogård i Moskvo. En onspråkslös grqvplots, kunde det tyckos, för en Alexondrq Kollontoy. Men så stillo, så fylld qv skönhet under völdigo trödkronor.
Signild Hellhogen

Gott från det
SOLIGA
BULGARIEN
De bulgariska frukt- och grönsakskonserverna
har rönt stor uppskattning i svenska hushåll

Proaa (om

Ni inte gjort det

förut) t. ex.:

Donaus allad

Marinerad paprika
Haricots verts
I Skalade tomarer
Tomatpurd
Tomatjuice
Aprikossylt
Hallonsvlt
Jordgubbssylt
Hallonkomporr
Jordgubbskompott
NY H ETl Strimlad paprikasallad

Vinbladsdolmar
En origin alrätt från Balkan,
som på sin

rebilden

till

tid utgjorde fövåra kåldolmar.
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Alexondro Kollontoy. Av Anno ltkino. Bokförloget Progress, Moskvo"1966. 111 sidor. Pris 7,50 kr. lllustrerod. Boken kon rekvireros
frön Arbetorkulturs förlog.

Uårt ounduikliga öde
eller en ny uår

-

Med författarens tillstånd publicerar vi här en del av kapitlet "Vårt oundvikliga öde - ciler
en ny vår" ur Flonorine Hermelin Grönbechsbok"De,hemliga rollerna". Ett otidsenligt försök att fånga en glimt av "den mänskliga faktorn" i vår livssituation.

Är forskningen farlig? - Så var titeln på en stor artikel av
professor Äke Gustafsson i Stockholms-Tidningen för den 19

Sjutton är tidigare, i första numret av tidskriften Irrie Ord,
skrev Vilhelm Grönbech:

aprtl 1963. Några satser därifrån må här citeras.

den morgonen med de stora rubrikerna

Forskarna, likaväl som tcknikerna, militårerna, politikerna, drivs

Vi (forskarna) ser inte följderna av vad vi
upptäcker. Och vi behövs för "framåtskridandet", hur vi nu skall
Vetcndefiniera framåtskridandet. U toeclelingen är blind
skapsmännen i USA, England, Frankrike, Tyskland, USSR, Sverige,
ödesbestämda vidare.

liksom annorstädes, är viljelösa under sina upptäckter. De är viljelösa offer för sin egen egoism, för statscgoismen. - Kommer vi
inte logiskt fram till världssjälvmord som enda möjligheten till
egoismens förintelse?

(Kursiveringarna gjorda här.)

Svorto lekkomroter

i

sig

in i själarna,-djupare

alla

!

Problemet löst,

j"s- hur "Oclet" ätit
liksom svrmP iter sig.in i
och diuparc,-,-tåg

ä-r praktisk perklighet
atombornben

eti träd. illi*ten lyite upp dcr förfärlige "iidc"

som grasscrrr ioss

"Utvccklingcn är blind", det är samntanfattningen av Pro-

fessor Gustafssons fruktansvårda rundmålning. Vi möter precis samma innebörd i en vardagsfras, som snart sagt i alla sammanhang finner användning: "Ingen kan hejda utveckliugen."
Nej, ingen tänker längre den tanken att vi, de verktygsskapande människorna, därmed också har atrsvaret att väga vårt
verkryg i handen och fråga oss själva z Vill jag använda detta
eller inte? Granskar vi emc'llertid den gängse betydelsen- av ordet "utveckling", blir vi snart varse att det inne'

bär en stigande trappa, som leder högre och högre. Och de
som når "högst" år i alla avseenden de förnämsta, läromäs-

Kenyo, Foto: Riwkin.

folken i "utvecklingstare f.ör de "underutvecklads"
- eller
länderna", vilket innebär precis samma sak.
I denna världsbild ligger ör'ertygelsen atr vi är lösta från
att fräga vart "utvecklingen" leder oss hän - om till cn "tyst
vår" sådan det sista fågeliublet dött över våra marker, i skogar och lunder. Vi kan ju redan märka den växande tystnasom en symbol

den

för det gigantiska utrotuiugsarbete

av

livet i alla former, som likt en dödens skugga det levande
följt den västerländska civilisatiouran uppståndelsehopp
nen i spåren. Men "ingen kan hejda utvecklingen"'

'l:::.')

Det hände vid ett sarntal rned Karel Blixel, författare tili
den n-rärkliga boken Min afrikanske Farm, att hou kotu att
säga: De afrikanska barnett år livligare och bättrc orieutcradc än de vita. Men så där vid 12 är "stanllAr cic i utvccklingen" (citatet är här direkt), lrcdau de vita går viclar
Detta samtal ägdc run'r i början på 5O-talct, clå betcckningen
u-länder ännu inte fanns. Men jag fäste nrig vid uttalandet
och kunde inte släppa det. nråste tundera vidare pei cgell
hand.
Iiaren Blixen träffade jag aldrig mer.
Så smånilgom såg jag barrten för mig, de svarta, son-l "stal1och de vita son-r gick vidar.ilken?
nat i utvecklir-rgg11"
vart?

,.-*C
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Man

kur-rde

-

ju först

-

l:råga sig: Vad sker under dc där ge-

mensamma åren, de ungefiiriiga

tolv åre1? Det kur-rde

kar-rske

bäst uttryckas i ett par ord varmed vi brukar beteckna "uaturfolkens" förhållanden till omvärldel; lnan sluter "förbu1d"
med tillvaron runt omkring, med deu uärmaste människan,
genom ett leende eller ett skratt, underbart nog'

ty

"glädien

är den äldsta här på ängen", skriver Almquist. Och

likaså

sluter r-rian förbund med hus och nrark och träd, med djur,
ett eller flera, med sagor som man aldrig glömmer, "med heliga lunder", lekar, visor, berättelser. Ja, framför alla dessa

sJsta,-,ti,, skulle ordet "helig" kunna sättas för att beteckna
deras levande kraft, att de kan upplevas' upprepas hur många
gånger som helst, i oförär'rdrad form, utall att bli utslitna.
fulrto- - varje nytt möte ger dem srörre glans, större vidd
och djup. Barn finner iu själva sina "heliga" ställen och vänunder detta ogenomskådliga jätteverk att
ner och- förem:il
tillägna sig tillvaron. Därför år alla barn jämnspelta
de än le,r.r här i jordklotets så olika domäner. Men så skilsmässan. Det vita barnet lämnar det svarta i dess barntillvaro
fasthålla och ständigt vidga sin värld av "förbund" -ochatt
sjä|v eller snarare bringas in på utvecklingens
beger sig
plötsligt för oss : rakare och rakare, inga
ser
den
väg. Vi
diklskanter, inga korsvägar, inga bivägar, inga avstickare in
till skogsb ackai, till lekar och samförstånd med en levande
omgivning.
Men de svarra lekkamraterna, även om de nått det vuxna
livets mödor och ansva r, gär visst i grund och botten kvar i
si1 breda outvecklade tillvaro. Vi kan ju ibland i vår radio
få höra dem sjunga i en kristen gudstjänst, oförbehållsamt
hängivande sig själva, som om en fröjdefull värld stode vidöppån för dem att erövra. Eller vi kan få se dem i TV som
orr,rrtigu statsmän på ett allvarligt politiskt möte, som kan
gälla liv eller död för deras folk, men skrattande - pratanå. - arga - godlynta - sotn barn, säger vi från vår utvecklings höjd. Men något av erl avund smyger sig kanske in

i vår säkerhet.
Ofrånkomligt är det ju aff inre etr uns får vi, Västerlanfolk, dra av på den hjälp till självhjälp som vi i tusenfaldig måtto är skyldiga de jordens folk som vi på ett eller
sätt har utnyrtjat och misshandlat intill döden. Men
",-,,roi
yad
saken just nu gäller är en f riga till oss själva: Vart här
vår urrrecklingsväg? - Man vill nästan inte
vår egen väg
dets

del från andra världar, inte minst där vi tyckt att vi lämnat vära barnsliga lekkamrat er att "stanna i utvecklingen".
Förvisso har sådana möten redan skett i otaliga fall. - Tänk,
nyss hörde vi i radio en svensk professor som varit i Sudan
fdr att undervisa sudanesiska studenter. Men därunder hade
han tydligen upplevat något "vid sidan av" sitt uppdrag.
Han talade litet irevande oakademiskt, skulle man nästan våga säga, och slutade med att söka formulera vad vi kunde
Iåra av sudaneserna: den självfallna samhörigheten i större

till

sammanhang

-

som gör människor glada.

Vid denna vår professors antydan om en rikedom som gått
oss, men kanske kunde åten'innas, hörde jag en
nära och tydlig, så som jag för resten hört den
alldeles
röst,

förlorad för

många gånger. .

.

det var Mästarens från
Den mig så närkornmande rösten
och nyskaparen,
genomskådaren
Nasaret, den ojämfLiriige
sade nu tydligt: Ni trcr att det som handlar om min Fader
endast kan upplevas och uttryckas under judiskt-kristna former. Men det vet inte min Fader. Därför gär han sina egna
vägar över sin vida jord.

Om

vi

lyssrtar, undgår

vi inte att höra röster, ungas och

gamlas, lärdas och olärdas om varandra och från Västerland
likaval sorn från Oster, beråtta om erfarenheter som förplik-

rar till andel i en väldig uppgift: att i oförbehållsamt samarbete söka sig fram på livets egna vägar, de glömda eller
utan att därvid förneka utvecklingens gåvor. Ja,
obefarna
rösterna de är mångfaldi ga, når vi börjar höra efter. Och vi
anar att om vi ger dem resonans, är vi också delaktiga i ansvaret att genom klara tankar, ord och handlingar tjäna möjligheten till en ny vår i världen.

ord i- sin mun för att karakteris era den, så utslitna
har de blivit för våra örou, vare sig man talar om den tysta

a

nägra

i dessa ords vidaste bemärkelse - försöker besinna
r,åren
vacl anhopningen av atomvapett, atomkraft och atomavfall
betyder, Jler in'ebörden av ordet "stress", att arbetsglädjen,
livsglädjen sjunkit till nollpunkten.
Hur är det möjligt att ord om dessa öden blivit så lätta
att uttala, att de kan skrivas och förvisso också läsas så lätt?
De bär iu dock på, handlar 0111 ödeläggelsen av vår tillvaro,
vår livskr aft, ja, vår samhörighet med allt som lever. Har
som i ett murket
verkligen odet iitit sig så in i r,år själ
trad i

bokhandeln

i

folkrörelsernas tjänst

med en välsorterad

-

på den frågan har de vetenskapsmän som i början av detta
kapitel citerats svarat ja. Men den djupa bitterheten som skär
igerro,-,r deras ord låter oss förstå att den vanligtvis självklara
urrdergivenheten inför "utvecklingens" gång, den finns inte
rned. I stället förlimmer vi e1 vetskap eller kanske rättare
en outplånlig erfarenhet av andra möjligheter än den ödesviig sorn deras ord talar om. Och det underliga är att vi omedelbart uppfattar denua dolda un.rnt-tlig" n-ränniskor
d.rton. Den filner uppenbarligert genklang i vår egen erfarenMånne icke av allt det leE,rfarenhet, av vad?
het.
vande liv som vi i hemlighet "slutit förbund" med under vår
korta eller långa levnad. Det är med andra ord de hemliga
rollerna ,o- n., sig tillkänna. Och låt oss upprepa att de hemliga rollerna betyder e1 fruktbar grund ur vilken något nytt
kan växa. De kunde bli
ia, ingenting mindre än en allestäoundviklig makt, som hävdar lidärför
och
cles upodykande

samhörighetens rätt gentemot själviskhetens, de kortsynta "intressenas" välde, som nu omsnärjer iotden- och människorna. Men det fordras att dessa hemliga roller känner sin
besökelses tid, att de inifrån tvingas att tråda fram och hävda
i klara tankar, ord och handlingar.
sitt livserfarenhet
sluten. vilket märkligt stöd kan inte
och här blir ringen
och den blinda utvecklingens barn,
ensamhetens
oss,
komma

,r.t, o.h
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Asturias stämma
och uår nedlagda röst

-

ur Sara tidmans dagbok
I

Nör iog någro dogor vorit hemfqllen åt den västerlöndskq vqnmqkten ringer iog till Morino som
vet mer och öndå orkqr. Morino råder mig oft lösq
försto sidon i Moismönniskor ov Asiurios. Jog hor
hoft åtminstone tre exemplor ov den, lånqde eller
s. k. egno, men mist dem ollo på så sött ott iog
sott boken i honden på någon depponde vön som
löst försto sidon och blivit upplyft och gått sin vög
likosom buren ov Asturios. Jog förebrår dem inte.
Med det försto iog kommer hem till någon som
hor moismönniskor kommer iog ott låno den på
sommo upphöido vis. Mqrinqs exemplor kon iog
inte flygo med - om hon hor det kvor - för hennes Moismönniskor ör på sponsko.
Morino söger: Om du ör så nere måste du hörq
Aslurios siölv. Hon ör fruktonsvörd.
Och hon spelor ett bond dör hon löser sinq egnq
dikter iog kon inte sponsko men förstår öndå. Den
storo mönniskostömmon så som den inte löngre
tolor hos oss. . . vet du då vqd en människq ör. . .
Hons stömmq dundror från det miuko bqndet så
ott mon tror sig höro Moses tolq från Det Dör Berget. Asturiqs tolor om sino fottigo londsmön i Guotemolo,om det gröno gröno gröset som hårdnortill
blixtronde fonsor nör förödmiukelsen nått det
omistligq: mönniskons vördighet. Om deros vrede
som ör oerhörd
- ov körlek. Hon tolor om Guotemolo och oll vörldens fottigo, hon prisor Vietnom
- uton ott nömno ordet. Hon prisor mönniskon med sin horm.
tl

En kvöll visor Aktuellt en filmstump från Vie?nom: exempel på nopolmskqdode mönniskor. Vår
kommentotor söger ott mon icke vef vilken sido
som vållot desso skodor. . . Visserligen hor mon
oldrig hört tolqs om ott FNL hor någro bombplon
men då mon icke hor bevis för oft omerikonsko
nopqlmloster spritts över iust desso potienter ör

I

det sökrost ott lömnq skuldfrågon öppen. Så hor
mon tillmötesgått krovet på obiektivitet. Mon behöver iu inte tycko mindre synd om vietnomeserno

fördet...

Och hur ofto får vi inte löso ott bonden i risföltet inte bryr sig om politik. Hon ör så underutvecklod ott honom gör det detsommo om FNL eller
Amerikq och godsögorno isoigon vinner kriget.
Och så lönge bonden inte klogor finns det inte sköl
för oss ott krövo qtt USA sko lömnq Viefnom. Mqn
behöver iu inte tycko mindre synd om den stockqrs
bonden för det. . .
Tlotusen mönniskor flyitodes inför vörldens ögon

från "Jörnfriongeln" till ett

uppsomlingslöger

utonför Soigon. Sen brönde USA risskördor, fobriker och gummiplontoger som gett de tiotusen mönniskorno deros utkomst. Efter brönderno sottes
enormo grövmoskiner in för ott förstöro de underiordisko gångorno. Helo den vörld som hor TV
(d. ,r. s. den cirriliserode vörlden!) fick se det.
De iioiusen rrrönniskorno svölter sökerf inte dör
de nu sitfer sysslolöso bokom foggtråd i ett "flyktinglöger" utfodrode med omerikonsk mot ov internotionello völgörenhetsorgonisotioner. tngen
hor heller hört dem sögo otf flyktingmoten smokqr
sömre ön deros eget ris, deros mångo slog ov
grönsoker och frukter. Deros hem och skolor som
bröndes ned vor iu rött primitivo efter kriget sko
de nog få böttre hus eller åtminstone borocker ott
bo i . . . De kon iu olltid hoppos! Fosf noturligtvis
ör det synd om dom ott voro så underuivecklode
och ingenting fottq ov dominoteorin eller Johnsons
bolonsgång mellon hökor och duvor . . .
Bilder ov tortyr eller lemlöstode born förses görnq med iexter i stil med det meningslöso kriget.
Dörmed hor mon inget ont sogt om USA:s regering. Vietnom ör något qtt könnq opoti för, möiligen lite slopp medömkon. I stort sett gör det defsommo hur det går dörborto eftersom det ör "ett
meningslöst krig". . .

Ui skall befria södern
För ott befrio vårt lond tågor vi from beslutsomt Förtryckto och torterode, med hotfylldo hiörton Vi skoll formerq våro led fogo förrödorno och yonkees på flykten!
lmperiolismens timme ör slogen.
Floder och berg Länge soknode.
Mekong och Truong Son
Eggor oss till slutlig seger:
Befrio vårt Sydvietnqm!
Heroisko sydbor stå fost!
Enode skoll vi trotso stormen!
För ott röddq vårt lond skqll vi kömpo
Morsch fromåt med gevär i hond.
Vår dog ör nöro,

Morgonrodnod förgor himlen En strölonde fromtid för vårt lqnd

till

slutet.

cing quyöt tiån br6c.

Giåi phöng miön Nam,

Mi, phä tan

thil ngät

bö lrt

bän

trdi! Söng nii

Öi xoorg

ton

mdu

rci,

Iöng hån

Döy CbuJong

bao nhi6u ndm cåt

hing trång. Dåy Trfirng-san vinh quang, Thic

giqtc

vai chun{ möt

böng

doån ta xung phong di

!

I6n! nhån dån miön Nam anh

Nör Lyndon Johnsson begör 125 miliorder dollor i tillögg för året för ökode insotser i Vietnomkriget - så reogerqr vi infe om hon får ovslog eller bevilionde. Det ör meningslöst ivilket foll ...
Nör Honoi motsötter sig förhondlingor så lönge
bombningorno pågår suckor vårq rubriker om Ho
Chi Minhs hårdnqckode oförsonlighet, hon vill inte ho slut på krigef . . . ingo bevis för ott Honoi
menctr

nttac.

ollvor...

Vilket försåtligt sött oft to porfi för ,Amerikq!
Nör vietnomeserno en dog får tid ott löso våro
kommentorer - hur vi blev obiektivq som rullor ov
follskörmstyg eller toggtråd nör de ropode till oss:
HEJDA AMERIKAI hur vi tqlqde om vår vonmokt
och de stockqrs viefnomeserno medon de orkode
det otönkborq - kommer de inte ott rodno på våro vögnor? Visqr inte våro nedlåtonde ionfoll
emot dem hur lågt vi vörderor oss siölvo? Om
våro somhöllen bröndes ner och vi utspisodes ov
mordbrönnqrncr skulle vi inte vönfo oss en storkore
reqktion från åskådornos sido ön: hå, de dör
svenskorno vet iu inte rikfigt vod det ör frågo om
... helo oktionen verkor meningslös... men vod
vill svenskorno egentligen . . . det finns ingo bevis
för ott de vill levo som folk... ott de menor ollvor. . . de måste völ ge något rydligt tecken ott de
vill kommo utqnför toggtråden . . .

ill
Vorie morgon minns iog Phon Binh Trong som
suttit i koncentrqtionslöger sex år i Syd-Vietnom.
Under tortyren vor ofto omerikonsko rådgivore
nörvoronde. Jog frågode Phon Binh Trong hur rådgivorno såg ut och fick svqret (enkelt och som ett
betyg för helo vösterlqndef): Det vqr inget särskih
med dem. De sqtt bredvid och giorde qnteckningor.
Och öndå trodde Phon Binh Trong på livet, på
fromtiden. Hon trodde på Vietnom - och hode inte ens gett upp hoppet om oss, som sitler bredvid.
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NAPALM
Etr internationellt symposium om kemisk och biologisk krigföring

i

vår tid redige-

rat av John Takman. Tema-bok utgiven på Rabdn Ec Sjögren. Stockholm 1967. 190
sid. Illustrerad. Pris 8:50 kr.
Under medverkan av
L. I. Savinskij (Sovjetunionen)
Do Xuan Hop (Vietnram) Victor Perlo (USA)
A. I. Poltorak (Sovjetunionen) R. L. M. Synge (England)
J. B. Nielands (USA)
Phyllis Patterson

(USA)

Bertrand Russell (England)

Peter Veiss (Sverige)

Detta är en fruktansvärd bok om det som händer i världen just nu. Den angår o,ss
alia. Vi kan inte få leva i okunnighet och vara lyckliga över våra. egna barn medan
detta sker

Ur

i

Vietnam.
Napalm

inledningen

Detta är en bok om några aa de aapen sorn nästan aIIa stater, äaen \JSA, förbwndit sig att aldrig anaända. De riktas
i dag mot folken i Sydöstasien. De kommer i morgon att användas mot andra folk, om våra sarnveten nu tiger eller om
påra samrteten plågas tnen eåra röster tiger.

De amerikanska imperialisterna an,uänder i sitt angreppskrig
mot folket i Vietnam åtskill.iga sorters brand.bomber, av vilka
napalmbomber ocb bomber d,o

rwmmet.

oit losfor kommer i

t'rämsta

(Do Xuan Hop)

I
Mot den nturnera officiella amerikanska ideologin att i krig
är allting tillåtet, särskilt i krig mot ett mörkbyat folh, bebö-

vi en världsomfattande kampanj för z:anlig mänsklig moral. Mot den barbariska hrigföringen beböaer vi en mäktig
opinionsrörelse för tillämpningen av internationella konventioner och elementära folkrättsliga principer, kort sagt för

'uer

(John Takman)

t'olkrätten själa.
Folkmord

i Vietnam och Laos

Inför

amerikanska senatens utrikesutskott meddelade krigsminister McNamara den 20 april 1966 att ltan uppskattade
månadst'örbrukningen azt bomber i luftkriget mot Vietnam till
t0.000 ton (New Yorh Tirnes 215 1966). Santtidigt fArklarade ban att Pentagon, USA:s brigsdel:artement, ämnade göra
az; med 638.000 ton bomber i Vietnam under år 1966" (Time
2el4 1e66).
(John Takman)

Massförintelsevapen och folkrätten

Om användningen av git'tämnen mot vietnamesiska barn har
med. dr David Hilding, professor vid YaIe University Scbool
of Medicine, skrivit följande: "KAn någon förestäIla sig en
större förtvivlan än den sorn fAraldrar upplever när deras
små barn de sista få ögonblicken azt sitt liv deslterat llämtar
efter luft sedan de förgiftats av'Itwrnan näs- och svalgretande'
gas, softi spritts av oåra rnilitära ledare? . . . Deras små barn
förvrids i. ohygglig kramp till deras krafter är uttömda och
de blir blåa ocb s,rtarta ocb dör."

andra aärldsleriget, i Koreahriget ocb i de tidigare shedena
a,u Vietnamkont'likten, använde USA en napalm, framstäIld
au bensin som öoert'örts i. gelöt'orm med t-oå\. Erfarenbeterna.
i Vietnam visade att denna typ da napalm led aa låg aidbäf*
ningst'örmåga. Vetenskapsmän vid flygztapnets bas i Eglin
wtvechlade därpå en smetigare prodwkt, betecknad napalm-9,
som består aa 50 0lo polystyren, 25 0lo bensol och 25 0lo
(J. 8. Neilands)
bensin.

Napalm är den amerihanska brutalitetens symbol i det här
leriget. Somliga az) oss anser att den är reswltatet aa den ztåldsmentalitet som impregnerar hela ztårt samhälle.
En aa de mest betydelset'ulla proteströrelserna mot napalm är
Port Cbicago \/igil. ("Vakten i Port Cbicago"). Sedan den 7
awgusti har vakterna i Port Chicago oaabru.tet dygnet runt
trotsigt stått emot regeringen.s militärappardt. Vabtkedjan har
uarit t'öremål för många former av ztåld, ocb bögkoarteret i
den närbelägna staden Clyde förstördes den 19 ohtober, Nu
anaänder vakterna bwsvagnar och en sympatisörs hem fA,
vila ocb prouiantering.
(Phyllis Patterson)

I

sitt bidrag till detta syn?posiurn har PhyIIis Patterson gett en
detaljerad och engagerad rapport onl antinapalmkommitt|n i

Redwood City, hwr den blev till och hur den arbetar. Den
kan tjäna som ett lysande t'öredöme för fredsarbetet. De som

medaetnd. o?n sin plikt att behämpa leriget ocb aisa solidaritet med Vietnams t'olb men inte vet vad de ska göra eller
bwr rle sba göra det bör läsa detta kaltitel mer än en gång.

är

(A. I. Poltorak och L. I. Savinskij)

(John Takman)

John Takman har gjort en stor insats för mänskiigheten genom denna utomordentliga
bok. Ingen recension kan göra boken rättvisa. Vi måste själva läsa den, lida med Vieti dag
nams folk och komma till insikt om att vi alla bär ansvar för världens nöd
och
10

för framtiden.

-

0m kemiska och biologiska

uapen

Nedan följcr utdrag ur två artiklar av cn kvinnlig forskarc, L,linor Langcr, publicerade den
13 och 20 januari 1967 i tidskriftcn Sciencc, organ för American Association for thc Advanccmcnt of Scicncc.

Den första artikeln handlar bland annat om hur anslagen till forskning om

från militär synpunkt fördelen att de
kan genomtränga byggnader, de kan

dessa vapen

täcka stora områden, de kan framkalla

All

vuxit på de senaste

åren.

detelikunskap om dem är hemligstämplad men man vet att denna krigföring berömmer sig av att .vara "krig
utan att döda" och att vara relativt billig.

I Maryland finns ett väldigt område,
Fort Detrick, som är centrum för forskning rörande biologiska vapen. En del av
det arbete som sker där går ut på att
göra bakteriestammar motståndskraftiga mot antibiotika, en medicinsk forskning med omvänt förtecken. Häf arbe-

tar mer än 500 forskare, endasc om15 procent av deras resultat publiceras. Man vet att Fort Detrick sysslar
med sådana sjukdomar som mjältbrand,
dysenteri, pest, olika ;encefaliter, gula

kring

febern m. fl. Man studerar också lämpliga metoder för spridning av dessa vapen och undersöker allmänhetens inställning till dem.
I den andra artikeln går författaren
närmare in på den kemiska krigföring
som pågår i Vietnam. FIon skriver:

"I Rocky Mountain Arsenal, Denver,
olika kemiska vapen som

produceras

enligt rapporter innefattar nervgas, senapsgas, ämnen som gör människor
"oförmögna" (incapacitated) och vapen

mot skörd.
"Förenta Staterna driver ett annat
stort produktionsföretag
med upp-

- av 3,5 milskattningsvis en årskostnad
joner dollars
i Newport Indiana där
den dödliga nervgasen
Sarin tillverkas.

Med den laddar man raketer, landminor och artillerigreneter. Företaget har
300 anställda och lär ha arbetat dygnct

runt sedan 1.960 . . ."
"För några är scn avslöt Pcntagon
kontrakt med omkring 10 kommersiella firmor för forskning och framställning av bättrc lövfällnings- och uttorkningspreparat; de kemiska avlövningsmedel som används i Vietnam är i regel kommersiella. .."
"Detaljkunskap om sättct för använd-

ning av biologiska vapen d.r hcmligstämplad men vanliga handböcker antyder att de finns apterade för missilcr
(raketer) för anfall i stor skala, som
bombknippen, för att sprayas från tanks
placerade på flygplan . . ."
"Kcmiska och biologiska vapen har

ett antal verkningar under olika tidsrymder
allvarlig sjukdom för kort
- allvarlig under en
tid, mindre
längre
period, tåreflöde, hallucinationer, förlamning eller död. ..
"För närvarande anger

handböcker-

na sju kemiska ämnen som standardi-

serade för användning: två nervgaser,
en blåsbildande förening, en som gör

'oförmögen"incap', en kräkningsframkallande och två för att kontrollera
uppror. . ."
"Den 'incap' som nu * standardi-

serad för användning kallas BZ. Den
har både fysiska och psykiska verkningar, men dess exakta natur är oklar

Armdns tekniska handbok anger
följande verkningar: förhindrande av
normal aktivitet, torr hud, hjärtklappning, urinretention, förstoppning, förlångsammad kropps- och själsverksamhet, huvudvärk, yrsel, desorientering,
hallucinationer, slöhet. . .

"Ytterligare tre ämnen, DM, CS och
CN (med liknande verkningar) har frigivits för användning
och har använts på många sätt - i Vietnam..."

"Färska officiella uttalanden
om CB\W
har gjorts i samband med Vietnam. I
en presskonferens mars 7965 sade Dean
till journalisterna 'Vi sysslar inte
med gaskrig. Det strider mot vår poli-

Rusk

tik att göra det'. . ."

"Johnsonregimen vidhåller att dess
opcrationcr i Vietnam ej innefattar de
'kvävande, giftiga och andra gaser'som
förklarats olagliga enligt Genäveprotokollet (1,925) och att operation erna ej

innebär 'kemisk och biologisk krigföring'. . ."

"Enligt senaste upplysningar, lämnade av Pentagon på begäran av Science,
har mcr än 400.000 tunnland djungel
och buskskog och mer än 120.000 tunnland odlad iord 'behandlats med växtdöciandc medel'. Under det att Pentagon framhåller att detta områcle är en
obetydlig f raktion av Victnams odlingsbara jord så har programmet nu
trefaldigats i omfång... Pentagon sade
till Scicncc att man inte längre vet hur
ofta och för vilka ändamå1 upprorskon-

trollerade ämnen använts.

"Bortsett från Vietnam och frägan,
ställd av många vetenskapsmän, om
verkan av dessa kemikalier på Vietnams civila och på dess mark så reser
sig en annan fräga: Kommer det som

vi gör där, hur än regeringen vill beteckna det, att leda till ytterligarc
CBV-operationer
från USA eller av
andra, under detta- krig eller under näs-

ta

operationer angående vilkas narur

det- ej blir möjligr atr strida om ord?

Tjänstemän hos Pentagon och State-department förnekar att vi skapar ert prejudikat eller att det finns risk för upp-

trappning. . . Men man söker hela tiden efter en teknisk möjlighet till ett
genombrott som kan leda till en poli-

tisk seger i kampen mor den gäckande
gerillan. Vi tycks gå mot etr långvarigt
gerillakrig. . . Om Vietnamkrigets historia visar någoc så är det arr missräkningar och en känsla av meningslösher
kan göra även desperat^ åtgärder lockande. Det som är "otänkbart" i ena
ögonblicket kan bli statskonsr i näsra."

I anslutning till denna andra artikel
publicerar Science en översikt av de åtgärder som vidtagits av forskare i USA
i protest mot krigsföringen i Vietnam.
Den 23 september 1966 startade 22
ledande vetenskapsmän en petition till
president Johnson om am sluta använda
kemiska vapen mot växtlighet och människor

i

Vietnam. Petitionen har sedan

dess undertecknats

av tusentals forska-

re. Många vetenskapliga

samfund har

gjort liknande aktioner. 1,2 växtfysiologer har skrivit till presidenten och
varnat för skador som kan påverka dessa

trakter under åratal.
Nyligen har en grupp som innefattar

ctt 60-tal välkända forskare och

läkare

samt många andra personlighetcr bildat

en kommittd som vill rädda av kriget
brända och skadade barn. Man samlar
pengar för att få dem under behandling

i

USA.

Slutligen har en grupp vetenskapsmän tilhörande Pugwashrörclsen börjat
undersökningar över möjligheter art fä.
en avrustning i fräga om biologiska vapen. Mar hoppas, sägs det, på bidrag
svc:-rska staten i samband med dcr
forsknin:;sarbete som planeras vid det

från

internationella fredsforskningsinstitutet

i

Stockhclm.
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Komp. Hillevi Svedberg

Gå förbi

!2

au Gunhild Tegen

Det skoll olltid finnos mönniskor
(sö lönge som mönniskor finns)
som ölskor det som ör vockert

Men du som ör sof istikerod,
du som ölskor det djupt tillkrånglode,
montoge ov plöt och bröder

i oll enkelhet soluppgång, vitsippsbocke,
"ockord" på gitorren
till den ölskodes bonolo sång.
Ar det inte deros röttighet?
Höno dem inte!
Gå tyst förbi!

och det slöto ögget på Moderno Museet -

du skoll också få levo

och i'örhövo dig.
Det ör mer ön din röttighet.

Du ör den otåligo f romstegsmönniskon

Och bokslöporno
hönor dig inte, mörker dig inte.
Går tyst förbi.

!

KINh

INTERVJU

rned frsn Suqin
fi

Den amerikanska veckotidningen "The
National Guardian" har nu i januari inbarn tultade omkring.

Vi citerar litet ur den långa intcrrÄ'Jl
vjun:
"l^g tror inte att det är cn maktkamp. Kommunistiska partiet i Kina

j,

Den fenrtonåriga lliciian
rest längst av
','ä

ffi

och andra länder noga studeradc vad
man kallade den andra gcnerationcn
och man hoppadcs på degcneration.
Man sökte efter prostituerade, efter
tecken på korruption
Ett land som l(ina- kan inte räkna
det måste
med utländsk hjälp
- är enerräkna med att det egna folkct
giska sparsamma arbetare drivna av
kärlek till de idder som en socialistisk
Kina vill
ekonomi bygger på
- och inte förlora
inte föra erövringskrig
sitt oberoende men det betyder en stän-

aill i

h:rdc

farniljen" Un-

der den period clå nrln fick fria
resor, l-racle hc,n bcsökt Pe J<.ireg,
Sian, Ycrran, Cht-rntking c'rch Shtro-

dan hacle hon nrccl trc
n'iot föräld rrr'ni1s
råd gett sig ut på en lång nrrrrsch
till Chingkaugbergcn. Flicli.air, sonr
shan.

Se

liamrater

än det gamla. Men det nya samhället
påverkas av det gamla även med ett
kommunistiskt parti vid maktc

med egennytta
I denna atmosfär hade det vuxit upp
en hel ny ge neration undcr 17 år som
aldrig upplevat verkliga påfrestningar.
De kunde fräga "vad är en jordägare?"
De visste inte. Jag vet att man i USA

(jan. 62)

paraciema och sett l\{ao. FIarr rcste
hern i sällskap mecl sir-r fjoltor-rårige bror soll kunnat se Mao tre
gånger unde'r sin vistelsc i Pcliing.

säger: detta är en strid som gäller inte
bara Kinas utan världens framtid.
Det är nu alldeles säkert att Asiens bctydelse ökar i förhållande till västerns.
Kineserna önskar skapa ctt samhälle med mera iämlikhet och rättvisa

Hela tiden har det funnits två linjcr
även i ctt kommunistiskt elparti finns det omedler socialistiskt
vetna inställningar som leder bakåt
under alla dessa 17 är har det fun-nits två tendenser samtidigt inom parI alla Maos skrifter finner
tiet
man- denna starka betoning av debatt,
av argument för att som han säger omforma människors tänkande
Det som händer i dag är att- efter 17
år av fred och säkerhet i Kina uppträder på nytt en viss slapphct och där-

I sitt sista br:o' från Kina

berättar Anna I-ouise Strong on-t
sitt bcsök i Kantorr vid nyårstideir.
En kvinna, nredlem av fredskommittdn, berättade att hennes fcrn
barn i åldern 1.2 till 19 år alla
r.ar rödgardister. Den yngste, 1,2

och ett halvt år gammal, hade
I 1'ck ats fi
en b il ictt till Pek irr g
där har-r dekagit i en av cle stora

itil.H

tervjuat Han Suyin i henncs dotters
hem i New York medan ett litct barn-

just nu

tydligen hade cn stark cgcn vilja,
sade till föräldrarn a att niir Mao
uppmuntrar långa marscher så

borde föräldrarna ocl<så göra dct.
Modems enda kon-rmcutar \/ar att

flickan fick lärar genom erfarenhet.
Anna Louise tilläggcr att det
tycks henne vara ett beriin-r för

fostran
den måste ske
- innebär överpå kinesiskt vis vilkct
drivna ansträngningar i ord och mycket litet av fysiskt våld. Dctta är en
gammal kincsisk tradition
Mao
har övcrsatt cJenna moraliska -ornskolning till rcvolutionens språk
Slutligcn iir det tt f aktum att dct
finns partimedlemnlar i Kina som skulle konlpromissa för att spara folket lidig etisk

e

dandcn men cletta skulle cndast kunna
skc på bckostnad av värlcJen i övrigt.
Därför mcnar kinescrna att de gcnom
kulturrcvolution också måstc gc folkct

en känsla av intcrnationell solidaritet
av att inte svika dc fattiga i
vär1dcn.-

På frågan om dcn amcrikanska opinionens inställning till sin rcgcring vil-

lc hon

att hon önsk^r
err
USA kunde komma till insikt om ^tt
dc befinner sig i samma situation son-r
enclast säga

cn man vilkcn sparkar en annan och

så

väntar att clen sparkade skall falla

på

Kiira att modern ej behövde oroa
sig för att flickan kunde bli antastad.

Dcn sjuttonårige brodem

hade

på hösten gjort en 25 dagars
rnarsch till Shaoshan och sedan
åkt tåg till Peking så att harr fått
deltaga i Maos sista mönstriug av
rödgardister i noveniber. Marscherna var mycket billiga
1,

krona onr dagen för nrat, billigare
på landet än i Kantor.r. Sedan ämnade han söka fabriksarbete, tills
-skolorira öppnades.

Den äldsta av de fcm Lrarncn iir

cll nittoi-rårs flicka som studerar
vid radioiirstitutet i Peliing och
cieltar al<.tivt i liulturrevolutionen.
I höstas rcste hon till Vuhan,

Shaorirair och Kanton och återr'än,l: sedan till Peking eftersom
hon :-lnsåg att hennes insats behövdcs i iiampen mot en dominer;rncle
pa r:':ekreterare.

knä och tacka för soarkarna.
ri

Det stora kuinnosymPosiet

i Moskua 1967
Maj-Britt Sandlun.d, arkitelet tlillepi Svcdbcrg ocb
f il. Iic. Annika Baude, byråd,ircktör
i Mosleaa 4-18 mars 1967. Här berättar
kvinnosymposict
,råro
i'
det
deltog
Palmaer,
Margit
fört'attarinnan
ocb t'red.
Margi.t Palmaer om dertna Iysande iscensatta, mäktiga manit'es'tation a,u kztinnors ailia till samarbete

Iyra

svenska kvinnor,

Vi fick inbjudan en snrula sent, i mitten
pä februari, lnen lyckades åylä.komLa ir,äg alla fyra, trotsande alla hinder
som staplade uPP sig. Så småningom
fick vi förklaringen till denna sena inbjudan, som ju inte bara gällde oss utan
nflr, .r.rprungligen hade meningen varit
att endast kvinnor från Sovjetunionen

skulle delta i det planerade S-marssymposiet i Moskva, n-t.t-t så iindrades plair.rnu och kvinnor från hela världen infjoar. Då hade man urlgefär en månad

på

sig!
^ Ini.n
kan säga aulrat äu att denua
de ansvariga
-åtrid använts väl d"g
och natt!
både
arbetat
ha
måtte
Men så var det ju inte heller vilken
träff som helst vilk et ir som helst utan
ett världsuppbåd av kvir-rnor till inter-

nationella i.rittt od"gen under det år då
oktoberrevolutionen fyllde 50 är' Det
gatta. att visa hur långt man nått och

iud *rn

kunde, och

i

sanning: man vi-

sade det.

Over 2OO kvinnor - vi fick aldrig
,rågon exakt siffra - från ett nittital
lärider, förutom Sovjets egna kvinnor'
tr"d. ttOttammat kallelsen' Och man fick
,r..klig." ett intryck av hur växlingsrik
kvinnävärlden är vid åsynen av dessa
så olika kvinnor från så olika villkor
och länder: indiskorna

i

sina saris, väs-

terländskorna i sina korrekta dräkter'
afrikanskorna i sina praktfulla färgrika
skynken och höga huvudtonader' Kunde det verkligen finnas någon gemensam
,rärn,-,ur. för äessa kvitlnor med så oiika
bakgrund och levnadsbetingelse-r? Sympori""t skulle ge svar på den frågan'
Men innan vi var framtne vid syr-nposiet hade vi hunnit med eu hel del'
klokt nog hade man anslagit de tre-

fyra förså dagarna till
ori.,-rt.ring

i

sightseeing och

sovjetmänniskornas

liv

och

vardag
g1ömd.

Mindre än två timmar tog det för
att flyga från Stockholm
vår lilla grupp-och
själen hacle nog inte
Moskva,
till
hunnit med, som afrikanerna säriktigt
"när
vi från den egendomliga stiliger,
jetplanet
plötsligt kastades in i
t.r.n i
en virvel som
hän<lelsernas virvel
1,4

aldrig skulle upphöra att virvla de när-

fjorton dagarna.
En mur av leende kvinnor med doftande blå hyacinter i händerna kom emot

rxaste

oss på terminalen. Denna mur, dessa le-

vi senare uppleva åtskilliga gånger, både vid
ankomster och avfårder, och de kom
att bli något av en vänskapens skyddande mur. Druzba i Mir - vänskaP och
den ständigt återkommande
fred
enden och dessa blommor skulle

gyllene tråden

i

dessa dagars skimrande

väv!

De som mött oss var sovjetkvinnor
från Moskworezkidistriktet, vårt värdfolk. Alla de utländska grupperna hade nämligen fördelats på staden Moskvas sjutton distrikt, och enligt vad man
sa oss hade de gästfria värdatna riktigt

slagits om gästerna. Grupperna var sam-

-*hålltru efter länder och språk och
vi tillhörde den tysk-

hade egna tolkar,

talande gruppen, som utom oss bestod
av österrikiskor samt tyskor från Västberlin och Bundesrepublik, alla vakna

och fredsvänliga kvinnor. Det fanns
också östtyskor med, men de var i en
annan grupp. Vi hade också vår egen
svensktalande tolk, den lika förtjusan'Walleniws. Vi utde som energiska Emy
gjorde nog en ganska bångstyrig gruPP,

iom hade många egna önskemål utanför

programmet, men faktiskt blcv dessa
ibland något besvärliga önskemål så gott
som alltid tillgodosedda. Så fick Hillevi
Svedberg studera ett experimentområde

vardande, själv fick i^g ett givande
samtal orr sov jetförfattarnas villkor,
Annika Baude lyckades få kontakt med
Sovjets LO, dessutom fick vi veta en hel
del orl regional- och stadsplanering i
självaste Gossplan samt besöka dct r-rya
serviceministeriet en kolchos llere i
Ukraina inte att förglönrma. Om all den
information vi på så sätt fick kommer
säkerligen att berättas senare i Vi Kvin-

i

nor.

Att vi överhuvud taget lYckades få
in en fot på dessa inte så alldeles lätttillgängliga institutioner berodde, försäkrade man oss, på att det överallt fanns
så många kvinnor i ledairde ställning'

Det var ju för övrigt något sonr vi ofta

med egna ögon kunde konstatera: På
fabriker, forskningsinstitut, universitet

och kliniker, i sovjeter och på kolchosen. Men vad som var lika uppbyggligt
att konstatera som den raska kvinnliga
frammarschen på alla tänkbara arbetsområden

var

sovjetmännens helhjärtade

uppskattning av sina kvinnor och

deras

insatser. (Utan våra kvinnor skulle vi
aldrig stått där vi står idag! hörde man
ofta.) Och saken blev inte sämre där-

för att erkännandet gärna kryddades
man tYckte
med en nypa galanteri
och det
romantik
ny
erL
ana
ibland
sig
inte bara i bröllopspalatsen. Kanske
nådde uppskattningen sin höjdpunkt den

8 mars, sotn inte bara år internationell
kvinnodag utan också ett slags frufridag och från och med i år allmän helgdag till gladje även för männen. Officiellt firades den med en magnifik fest

i

Kongresshallen

i Kreml, där

bland

andra Kosygin var närvarande och ett
uppbåd av Sovjets främsta artister underhöll. Om denna och andra ståtliga

mottagningar och fester kunde Yara
mycket att, såga, men nu kan det vara
beråta något om själva
pät tiden
symposiet. ^tt,

Detta ägde rum i Vänskapens FIus och
öppnades den 9 mars av Nina PoPoaa
som redogjorde för sovjetkvinnornas
-ställning och insatser samt pågick i
framstående
te dagar. Bland de många
talarna må här endast nämnas fredskärn-

pen och ar-rtifascisten

Madam

e

Ewgenie

Cotton, kultunninistern J ebaterina Furtseva sanlt den uuga kosmonauteu VaIcntina Teresjhova, solll berättade att
nu förbereder sig en grupp kvinnor för
r-rya rymdfärder. Min tanke gör en stört-

d;'knirrg fyrti är tillbaka i trdenz då
var fror-rtlinjens unga sovjetkvinna traktorförerska nw ar hon kosmonaut.
Då erör,rade hon jorden nu siktar
hon mot rymden.
Efter de inledande anförandena blev
det de utländska gästernas tur. I simultar-rtolkning på olika språk kunde man
man avlyssna rapporter frän alla iordens hörn: Vietnarn, Guinea, Alger, Venezuela, Italien, Kanada, Thailand, Nya
Zeeland fiir att nu Lrara nämna några

Kongresspolotset och de 12 opostlornos
kotedrol i Kreml en solig morssöndog 1967.

Hotel Rossijo, Moskvos nyo lyxhotell, nedonför Rödo torget vid Moskvofloden. Hotellet som hor 6000 böddor, restourong för
4500 göster, konsertsol för 3000 personer
och biosolong för 1600 skoll voro fördigt
till 50-årsjubileet i oktober 1967.

Lenins stoty på ett ov de storo torgen i
Chorkov. I bokgrunden en odministrotionsbyggnod uppförd 1926.

9*;
15

ur den ständiga strömmen. Från
svensk sida talade Annika Baude om
den för oss och tydligen också för andra aktuella könsrolldebatten. En imponerande kavalkad var det men kanske
något tröttsam, då upprepningar knappast kunde undvikas. Måhanda hade det
ur kontaktsyr-rpunkt blivit mer givande
om rnan ägnat åtminstone en dag ät arbete och diskussioner i mindre gruPPer.
Vi framförde denna synpunkt vid en avlramrl

-q

fj;H

skedssamrnankomst med kvinnokommit-

l:*-l

tdn och fick veta att man även där varit inne på den linjen. Nästa gång kannu hade förberedelsetiden varit
ske

$lt
s $,

n

i;1

I

$

s{i

,$'
s 'l

- kort, ansåg Zinaida Fiodororta.
alltför
utom hur
Detta förklarade ju allt
man lyckats åstadkomma ett så oerhört
rikt och stimulerande program för dessa
två veckor.

Sedan symposiet avslutats vidtog resor: först till l.eningrad, den sköna hjältestaden, vars skakande historia vi fick

inblickar

i på film, balett, museer men
och den
vatt

också på gator, torg,

stora kyrkogården från kriget. Så upplöstes vi åter i grupper, som flögs till
olika republiker inom den väldiga Sovjetunionen, för vår del Ukraina. Vi kom
till den så svårt krigshärjade men nu
återuppbyggda industri- och univessitetsstaden Charkov och omhändertogs som

alltid av vår vänliga kvinnomur
tt:

med

blommor, presenter och iver att visa oss
allt - även den inte så lättåtkomliga
levnadsfriska kolchosen.

#.:::,:'
V.::,,::

,V,tli'

i/2""'

.i!;:l

"rl:,tl

Därpå ännu en sista d"g i Moskva
med avskedssammankomster med våra
kära nyförvärvade vänner i distriktet
hokus
och kvinnokommittdn. Och så
pokus
var man plötsligt hemma igen.

-

Vad ska man säga om en sådan resa?
Bara det att fick man välja på deir och
på att resa till månen så inte skulle jag
tveka. Vad i all världen skulle man ha

au låra sig på månen?
Margit

Pal'maer

i

Chorkov.

Folkvimmel pö en huvudgoto

Bröllopspolotset i Chorkov. Från vönster
Moj-Britt Sondlund, Morgit Polmoer, Emy
Wollenius, Hillevi Svedberg, bruden, bröllopsvil:tnet, Morgit Polmoer lyckönskor, tolken Emy Wollenius översötter.

I sol och smöltonde snö möttes vi ov kolchosens trefoldigo Leninpristogore med ett
nybokot jöttebröd i fomnen. Frön vönster
Moj-Britt Sondlund, Ety Wollenius och
Anniko Boude. Bokom brödet professor
Lubovj Molojo och Hillevi Svedberg. Nr
från höger ör Morgit Polmoer.
1/

l()

2

OVIET

OMMAREN
EMESTRA
EXTTOSf U
rplanerna börjar
för dörren
ta form. Rcsor i österled blir alltmer populära. Gör
Sommaren står

nu under iubileumsåret av Oktoberrevolutionen allvar av planerna att besöka Sovietunionen - resan

Ni aldrig

glömnrer!

Genom ön-INTOURIST-resa i Sovjetunionen får Ni
tillfelle atr se detta lands storslagna och måleriska
natur, dess historiska och kulturella minnesmärken
och itora nybyggen samt bekanta Er med folkhushållningens f.u-gåt-tg.. och sovjetfolkens kultur och
konst.

INTOURIST står till Er tjänst i 100 städer och kan
erbiuda Er 1OO olika resealternativ med buss, iärnväg,
flyg, kryssningar eller båtfärder exempelvis på Volga,
Don eller Dnjeper.
Ni kan 'beställa cr resa och få all information hos svenska rese- och turistbyråer som samarbetar med
INTOURIST.

Alla upPlysningar

ges

även av

lntourist

INFORMATIONSBYRÄ
SERGELSGATAN 21, STHLM
Telefon

A8127 59 34

Från Trelleborg

Välkommen
till DDR

till

SossniE
- den
gomlo kungsvögen
till Tysklondl

på en spännonde stsdsress
DDR runtlresor aarje aecka från

70 juni från Trelleborg inkl,.

ho-

tell och helpension fr. 455:.
Arrangiirer:
Europaresor, Resoo SIo Folkturist

ERtI

il

DDR:s huvudslod,

Rokningar genoin alla auktorise-

berömdo ieolror.

rade resehyråer.

Potsdom
IURI$IViSIIM GEhIÅSI

Slotten Sonssouci
och Cecilienhof

Dct linns sti rtrycketo båule
och, gantntolt, utt se

i

nYtt

Saerigcs

niirntoste grannlond söiler

ont'

Östers jön !

Vidare upplysningar från

Tysko Demokrqtiskq ReptlbIikens
informqtionsbyrå
för resot och turism
Vasagatan 19, Stockh,tlm. Tel. 11 82

teipzig
Internot. mössor
sedon över 800 ör

40
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SPETÄLSKA
En bok au Signe och Axel Höjer
När

är 1952
för att åta sig err

medicinalstyrelsens chef

lämnade sin tjänst

uppdrag

för

någon annan slutsats än att var och en
av dessa febersjukdomar har sina egna

Världshälsoorganisationen

(\fHO), anade väl varken han eller hans
hustru att detta skulle sträcka sig ett
årtionde framåt i tiden och föra dem
båda in i det mest krävande arbete i
olika delar av världen.

Av olika erbjudanden valde han att
bli rektor för en nyinrättad medicinsk
högskola i Travancore, en av Sydindiens stater, och samtidigt rådgivare i medicinska frågor åt landets regering. Ät
Signe Höjer uppdrogs arbete vid barnavården.

Det var självklart, att de så gott som

i kontakt med spet-

omedelbart kom

älskevården. Efterblivet och avancerar
på en gång hörde Travancore till de indiska stater, som varit mest utsatta för
denna fruktansvärda sjukdom.
I historiens gryning finner man sperälskan eller lepran'r', som den allmänt
kallas, i Indien och Kina. Med Xerves

soldater kom den är 480 f. Kr. till
Grekland och några hundra år senare

till

Italien. Från dessa länder spreds den

över Europa, ända upp till Norden.
Den går inte som de stora epidemierna i
väldiga vågor över länderna för art sedan dra sig tillbaka, liksom t ex pesr
och kolera. Den biter sig fast i små

Signe och Axel Höjer

i

Trovoncore, Syd-

indien.

noggranna beskrivningen av sjukdomen,
publicerad i Norge 1847 och ett år senare i Paris på franska. Boken är oöverträffad ännu i dag och senare fick för-

grupper av människor. Innan man anar

faran, år ett stort område nedsmittat
av en sjukclom, från vilken ingen tillfrisknar, men desto fler går långa och
plågsamma år till mötes. Genom arr inrätta upptagningsställen för insjuknade
söker man hindra sjukdomen att sprida
sig. När den hade sin högkonjunktur i
Europa uppskattas leprasjukhusens antal
där till ca 22.000. "Du måste springa,
när du ser en spetälsk, som om du
sprunge för ett lejon", är ett känt bud
i Muhammeds ordspråksbok!
Under århundraden isolerades de arma spetälska från andra människor. De
ras olycka måste vara ett straff, sänt av

den rättfärdige Guden. Låt oss noga
akta oss för de sjuka och deras anhöri'! order är grekiskt och

betyder egentligen

fjällig sjukdom. Är det gängse namnet

spetälskan utom
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Norden.

på

smådjur av nästan oändlig litenhet.
Också leprasmittan måste bero på en
dylik levande organism, och han uppmanar den behjärtade läkare, som någonsin skulle få tillgång till liket av en
spetälsk att öppna knölarna och undersöka om smådjur av nämnda slag funnos där. På så sätt bör det bli möjligt
att uttänka ett nytt sätt, säkrare än
hittills, att bota sjukdomen.
Det var inte en svensk som kom att
fortsätta den väg på vilken Linn6 kommit in utan en norrman. På 1800-talet
bredde sjukdomen åter ut sig bland den
fattiga befolkningen kring fjordarna.
Det upptäcktes
3 procent av folket
^tt Man måste bygga
där hade spetälska.
nya sjukhus. Overläkaren vid ett av
dessa, den unge Cornelius Danielssen,
hade under sina studier fått god kontakt med fiskarbefolkningen och sett
deras elände. FIan och en kamrat undersökte tillsammans 3000 hem runt
omkring på landsbygden. Resultatet
framlades i ett stort verk, Om spetälskan, som blev klassiskt. Det innehöll i
ord och bild den första vetenskapligt

ga, annars kan det gå oss på samma sätt.

Från 1500-talet började sjukdomen gå
tillbaka i Sverige liksom den redan ti-

i Mellaneuropa. Säkra siffror finns dock inte för vår del förrän
digare gjort

vid mitten av 1700-talet. Den fanns då
särskilt kvar i de norrländska landskapen och några sydligare kustlandskap.
Linnd som var en stor resande i sitt
eget land och mött många leprasjuka
lämnade en sommardag sitt Hammarby
för att i Uppsala ventilera en kort avhandling om spetälska. En holländare
hade i slutet av 1600-talet med sina linser visat, att ett myller av smådjur kunde finnas i en vattendroppe, fastän de
var osynliga för blotta ögat. Linnd menade nu, att om vi noggrant betraktade
våra olika febrar med deras utslag och
varblåsor, kan vi knappast komma till

fattaren det förnämliga Monthyonpriset från franska akademien.
Det andra stora namnet i norsk lepraforskning är Armauer Hansen, spetälskebacillens upptäckare. Som ung var
han underläkare hos Danielssen och
försvarade frimodigt sin mening, att
lepran spreds genom smitta men ej var
ärftlig, vilket var chefens åsikt. En dag
när han sysslade med mikroskopet, såg
han något egendomligt i den grodromsliknande massan han var van att hentera. Stavformiga kroppar, delvis korsande varandra i mycket spetsiga vinklar. När han upprepade sina observatio-

ner. fann han hundratals stavar eller
spröt, som rörde sig mer eller mindre
livligt under mikroskopet. I Bergen står
bysterna av Danielssen och Flansen mitt
emot varandra. Två av Norges stora
män! Men det skulle dröja länge, innan

denna upptäckt av leprabacillen kunde

praktiskt utnyttjas. Orsaken var naturligtvis att bakteriologien var en så
ny vetenskap.
Första rapporten om att sulfonpreparat med gynnsamt resultat kunde användas på leprapatienter kom från det
kända leprahuset Carville i USA. Patienterna fick i början anmäla sig frivil-

ligt, man var orolig för verkningarna.
Ofta uppkom blödningar, kväljningar

och även mera allvarliga besvär. Men
resultaten var märkliga. Det allmänna
hälsotillståndet förbättrades, sår torkades ut, knutorna försvann och det bäs-

ta av allt: bacillerna i proven minskade
i antal och kunde helt försvinna. Botemedlet mot spetälska tycktes vara funnet! "Denna jul hade det kommit in en
ny ton av hopp, aldrig förr hörd på ett
leprasjukhus. Man fick klart för sig att
något hänt." Detta skrevs på 1950-talet.
Sedan dess har stora framsteg gjorts.
Man använder preparatet Diaminoförkortat DDS. Det
Difenyl-Sulfon
vilket ju är beges nu i tablettform,
än de
mera
lätthanterligt
och
hagligare
injektioner med vilka leprapatienter tidigare behandlats. Tabletterna kan delas
ut vissa dagar under kontroll. Själva lä'

kemedlet är otroligt billigt

15 kronor per år och patient! Det- är läkare,
sköterskor, kliniker, kommunikationer
m m som kostar.
\fHO och UNICEF, de båda FN-organisationer som samarbetar mot folksjukdomarna, är nu i gång i 37 länder
för spetälskans bekämpande. Antalet patienter går upp till nära två miljoner
och de friskskrivna närmar sig 200.000.
Antalet leprasiuka i hela världen uppskattades av \WHO till nära 11 miljoner,
av dem har 4 miljoner någon form av

vanförhet som minne av sjukdomen.
Flertalet sjuka finns i U-länderna, där
fattigdomen är stor. Vad kan vi göra?
Jag kan bara säga en liten sak. Köp

och läs den lilla boken! I)en är varken
hemsk eller långtråkig. Det är en sådan
bok, som öppnar portar. Och vill någon höra mer om dessa speciella ting,
läs då också Signe Höjers Levande begraven. Den är mer personligt skriven
med åtskilliga vackra illustrationer. Den

är större och dyrare, men kan

säkert

lånas på de flesta bibliotek.

Kan iag stå till tjänst med något är

mitt

telefonnummer

04186 50 19.

Signe Fredholm

En

deklaration

i uardande
Jeonne Mortin Cisse,

En deklaration har den fördelen framför en konvention att den ej är en lag
som skall ratificeras av så många stater
som möjligt och därför måste formuleras med försiktighet. En deklaration

kan och bör vara principiellt klar så
att den får opinionsbildande betydelse.
Det förslag till deklaration om eliminerande av diskrimination mot kvinnor som utarbetats av kommissionen
om kvinnornas ställning (The Status of
'W'omen Commission) under ären 7965
från
-,66 har fått allmänt erkännande
kvinnohåll. Jeanne Martin från Guinea
som deltog

Spetälska. Av Signe och Axel Höjer. Tidens
förlag, Stockholm 1966. Illustrera'd. 127 sid.

Pris 9.50 kr.

kommissionens arbete om-

slaget. Ambassadör Inga Thorsson som
vår svensk representant när förslaget

behandlades

i FN:s tredje kommittd
i sitt anförande att det

(dec. 1966) sade

var ett utmärkt

förslag.

När förslaget xv ECOSOC (ekonomiska och sociala rådet) överlämnades
i oförändrad form till kommittdn så betydde detta emellertid inte attECOSOC
instämde

till alla delar, tvärtom'

Man

hade haft många ändringsförslag och
beslöt att låta FN lösa problemen. I

FN-kommittdn var man erkännsam,

detta skulle bli ett betydelsefullt historiskt dokument, men förslaeet måste
återremitteras till Status of \[omen
Com.

Levande begraven. Av Signe Höjer. Tidens
förlag, Stockholm 1959. Illustrerad. 209 sid.
Pris 19.50 kr.

i

vittnar i nr 4 7966 av K\D:s tidning,
'Women of the'S7hole \forld, att deklarationen kommer att bli ett vapen i
händerna på kvinnor och deras organisationer. Även Rom-seminariet om
kvinnornas deltagande i det offentliga
livet (okt. 7966\, som vi behandlat i
nr 1 1967 av Vi kvinnor, gillade för-

för

ändringar.

Framför allt ville man ha ändringar
i artikel 8 som behandlar kvinnors
rättsliga ställning och i artikel 10 om

kvinnors ekonomiska rättiqheter. Man
beslöt begära att ett nytt förslag skulle
vara inlämnat i god tid för behandling
av den tjugoandra FN-sessionen. En taman får ei veta från vilket land
lare

-

sade

att

-hänsyn till

sådana bestämmelser som tog

de fundamentala skillnader-

na mellan män och kvinnor ej kunde
kallas diskrimination. Så det gäller för
kvinnorna att se upp med det förslag
som ECOSOC kommer att inlämna till
session 22.

I sitt anförandc inför tredie kommittdn sade ambassadör Thorsson att det
viktigaste skälet till att fördomar hålls
levande är allmänna opinionen. Ä ena
sidan förutfattade åsikter om att kvin-

nor är underlägsna i en värld behärskad
av män å andra sidan likgiltighet ja,
tom instämmande från kvinnornas sida.
Sådana nedärvda tänkesätt är mycket
mäktigare än lagstiftning.
Därför måste kampen om kvinnor-

nas likställighet främst föras på det
psykologiska planet. Inga lagar leder
till verklig likställighet med mindre de
finner gensvar i mäns och kvinnors
tänkande. Det gäller därför att förändra skolböcker, reklam, TV- och radioprogram, f ilmer så att de gynnxr ett
fördomsfritt tänkande i frågan.
Det är olyckligt att tala om kvinnofrågor, när det faktiskt gäller samhällsproblem av stor betydelse för alla.
"Den svenska delegationen anser att
ett fördomsfritt tänkande skulle främ-

irr genom att generalförsamlingen antar en deklaration mot diskriminering
och vi anser att kommissionen för
kvinnornas ställning framlagt ett utmärkt förslag. För att deklarationen

skall få betydelse är det enligt vår me-

ning viktigt att den är principieilt klar.

Vi

skulle därför beklaga om ändringar
som försvagar texten infördes. Vi stöder den åsikt som framförts av många
att man ej bör skapa en lag, en kon-

vention son'I skall ratificeras av

så

många medlemsstater som möjligt. Därför kan vi ej gå med på att texten ur-

vattnas så

att den blir minsta gemenför ctt stort antal län-

samma nämnare

der med helt olika lagar och kulturell
bakgrund".
1,9

Den orättfärdiga
uälfärden
Det finns mycket iust nu som oroqr den som låter
sig oroos: De ungq nqrkomonernqs öppno men
vingklippto protest mot "knegqrnos" moteriolistisko lyckodröm. Alkoholproblemet, med drostisko
ökningor ner i åldrorno och inom bådq könen. En
meningslös förstörelselustq som kommer de kom-

bristen. De obefintligo vårdresurserno. Inte minst

vår, de pröktigo onpossodes, hårdo ottityd till
"den qndro vörlden".

Völfördssomhöllet ordet fosinor i

strupen.

Vod ör det som håller på ott höndo? Är priset som
vi betqlor för völförden ott någro qv oss, en ökonde grupp, kommer ott stå utqnför? Kommer ott
med ondro medel ön pengqr tq sin del ov den mqteriello völförden?

munolo försöken till uppsnyggning och försköninE
ov porker m m ott nörmqst te sig griponde. Råheten i överfoll på gqmlq och orkeslösq, men också,
på ondro sidon, polisens "bestömdo uppföronde"
mot politiskt medvetnq ungdomor, mot mods och
provies. Brottsligheten som oqvbrutet tilltor, också
den i ollt lögre åldror.
I sin doktorsovhondling konstqterqr Gustov Jonsson ott "brottsligheten går i orv d v s qtt den bibehålls och ökqs inom den förslummode miliö, vorifrån den rekryteros.
Andro brister i folkhemmet, mindre uttolot negotivo men kritisko nog: Bostodsbristen, doghems-

| "Den ofördigo völförden" går forskorporet
Gunnqr och Moi-Britt Inghe systemotiskt igenom
ollt som fortforonde brister, fromsållot ur ett völdigt undersökningsmoteriol. Hör möter vi, lågmölt
referot men dörför inte mindre fruktonsvört och
onklogonde, de bostqdslösqs, de olkoholiserodes,
norkomqnernos, ungdomsbrottslingornos, låginkomstgruppernos, mångbornsfqmiliernos, de ensommo mödrornqs, utlönningornos, de orbetslösos

Foto : Lo Hertzmon-Ericson.

och siukos problem.
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au Moa Martinson
Bornen föds, vinter och sommor,
de föds nokno till livets dom,
men lommen föds ock; och linet blommor
och bomullsbusken dignor ov blom.

I tidernos gryning börjode vi
vår vöv som blev öndlöst löng.
Vi öro de nomnlöso nornorno vi
som glömdes i bordernos söng,

I tidernos gryning börjode vi.
Vi sökte vört vöfte kring jordens rund.
Vi fonn fiber och bost, tågor och vöv,
vi fonn ull och lin, och en silkesmosk
med fördig spole i ett mullbörströd
fonn vi en dog i en doftonde lund.

Vi vövde för levonde storo och
vi vövde för kvrko och Gud.
Vi vövde Guds moders drökt

smo,

också,

vi vövde ock bödelns skrud.
Vi vövde vi sponn för log och
vi vövde för kriget och soton.

bud,

Vör vöv blev löngre ön vintergoton.
Den röcker ott svepo helo vör jord
i vorv pö vorv till ett jötteknyte
och döljo dess nokenhets lyte.

Aldrig den slutos vår völdigo duk.
Aldrig vi vöver den sisto drökten.

I krigs.si16ncrnos vrölonde tjut
vi vöver för kommonde slökten
och lyssnor till blodets sir6n i vört öro,
som susor om liv, om skydd, om huld.
A,ldrig vi frögot: Herre vod skolo vi göro?
Ty vi sonor sö fort vöro hönder förmö
orött och hördhet och skuld.
Ni ollo som vöver med tonke och ord,
vöv en duk liko völdig som vör,
en duk ov vörme kring helo vör jord
och vi skoll mötos i levondets vör
på en jord dör ingen ör rödd och ingen ör noken
dör hotet hor dött och friden ör voken,
Ni ollo som vöver med tonke och ord,
vöv en duk liko völdig som vår!
Bornen föds nokno vinter och sommor.
Men lommen föds ock; och linet blommor
och bomullsbusken dignor ov blom.

Ty hur vi vönde och hur vi sponn
vöven dock oldrig röckte
ott skylo för kölden vor kvinno och mon
och sökro en drökt för ett kommonde slökte

Nöston vqrie kopitel slutqr med frågor. En ov
dem som tröffor diupost lyder: hur ör det möiligt
för oss oit niuto vår egen lycko, nör vi vet ott så
mångo inte hqr del i den? Mångo rekommendotioner till lösningor kon poret Inghe inte ge - om
inte ott förhållqndenq måste undersökos, Iösningqr och förslog frombringos.
"Vi måste studero de osociqlqs situqtion, behov,
sociolq relqtioner, normer och ottityder, gruPperno och göngen, helq den torftigo, bittro, osökro
och bedrövligo tillvqro, som ollt flero ungdomor
och qllt flero vuxnq hqmnor i mitt i den fullo sysselsöttningens, löneökningornos, den stigonde levnodsstondordens och den ökode biltöthetens somhölle."
Mot slutet vidgos perspektivet ut mot vörlden.
Våro problem ter sig nöstqn groteskt små - och
onödigo nör de stölls mot den globolo nöden.

-

Men måste vi ho desso "överf lödsproble m"?

Vi öro de nomnlöso nornorno vi
som glömdes i bordernos söng'
I tidernos gryning börjode vi
vör vöv som blev öndlöst löng.

Gunnor Inghe ör inte söker. Brottsligheten och nöden i vösf ör långt större ön i öst. Är det en tillföllighet? "Konske deros ensomhet och isolering blir
diupore, mero obsolut och hopplös iett sqmhölle
pröglot ov kopitolistisk konkurrens, individuolism
och siölvtillröcklighet ön i ett somhälle genomsyrot
ov gruppkönslo och solidoritet."
Vi kon inte löngre låfsos ott detto inte ongår
oss. Vi kqnske kloror oss, men knoppost våro born.
Om inte qnnot så för deros skull borde vi to itu
med problemen. Eller skoll vi, siölvo på toppen ov
moteriell stondord, ge dem i orv en vörld som ör
torftigore, forligore, ondore och mer egoistisk ön
någon onnqn u-pok i historien?
K. W.

Den ofördigo välförden. Av Gunnor lnghe och Moj-Britt Inghe.

Tidens förlog-Folksom. Stockholm 1967. lllustrerod. 276 sid. Pris
22,50 kr.
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Fortsöttning frön nummer 3

INDISK KUINNA
au Eric Lundqulst
lnte endost under livet kunde monnen
behondlo kvinnon som sin obsoluto egendom: hon tvingodes också följo honom i
döden, Mon uppfonn den ivåro ögon
ohyggligo sed som kollots soti och som innebör ott önkon brönns levonde pö monnens likförbrö nningsbö l.
Denno sed förbjöds för ungeför hundro-

trettio ör sedon.

Det beröttos ott mångo kvinnor med
glödje följde sino mön i döden genom ott
frivilligt hoppo i det flommonde bölet.
Mon förstör böttre det dör tolet om frivilligt dö mon vet hur önkorno behondlodes. De som vögrode ott bestigo bölet,
o

lltsö,

Mqn rokor önkons huvud och klör henne
i de sömsto trosor. Tempel och fester ör
henne förbjudno och de lögsto göromålen
i hushöllet foller på hennes lott. Hon blir
uton vönner, uton någon ott tolo med. Ingen gift kvinon vögor kommo i hennes nör-

het på grund ov det "ondo inflytonde"
som utgör från henne: mon onser det voro
önkon som ör orsok till monnens död.
De för lndien typisko bornöktenskopen
för ocksö ses som ett led i monnens strövon

ott oldrig ge den kvinno som skulle tillhöro honom nögon som helst chons ott kommo nöro någon onnon mon. Bornen giftes
bort ov föröldrorno innon de nör pubertetsåldern: vid åtto till tolv örs ålder. lblond
gifts de bort medon de önnu ör i sino
mödrors liv. Visor det sig dö senore ott de
ör ov sommo kön, onnulleros outomotiskt
öktenskopet.

Det onsögs, och onses olltjömt ov

de

flesto, ott det ör en fruktonsvörd olycko om
en flicko för sin försto menstruotion innon

hon hunnit bli gift. Skommen foller då pö
hennes stqckors föröldror eller deros stöll.
företrödore. Den stockors flickon blir kvolificerod för helvetet.
Vonligen onses det ott gifto born inte
sko ho somlog förrön flickon hoft sin försto
menstruotion. Avvikelser frön den reoeln
förekommer noturligtvis.
Den försto menstruotionen ör en mycket
viktig höndelse i en flickos liv: den följs ov

hennes försto så kollode Rituperiod, de
fyro dogorno nörmost menstruotionen.
22

Ritu ör den period under vilken en kvin-

no onses mottoglig för befruktning. Vorje
södon period möste onvöndos. Att inte göro bruk ov den försto rituperioden ör synd.
En bildod indier gov mig följonde förkloring

till denno förestöllning:

Genom ott inte onvöndo möjligheten ott
befrukto, hindror jog en liten sjöl som just
vöntor pö chonsen ott bli reinkornerod ott
bli född hör på jorden. Huruvido denno tro
ör ollmön numero könner jog inte till.
Plikten ott onvöndo den försto rituperioden ör sö övervöldigonde viktig ott den
tycks kommo före ollo logor och bud om
kvinnons sexuello trohet mot monnen. Skulle nömligen hennes mon pö grund ov sjuk-

dom eller frönvoro inte sjölv voro i stönd
ott göro bruk ov denno period begör mon
hjölp ov en pröst eller nögon helig osket.
Vetenskopligt sett ör förstås denno nituperiod feloktigt plocerod. Det råkor ju voro så ott just under desso dogor nörmost
efter menstruotionen ör kvinnon ej mottoglig för befruktning. Den religiöso vonförestöllningen hor olltså röddot mångon
ung hustru ott bli för tidigt befruktqd.
Numero ör bornöktenskop ovskoffot på
popperet men ej i proktiken.
För ott hindro den förnedrode kvinnon

ott göro sig fri vor det viktigt ott höllo
henne okunnig, obildod. Dörför blev skrivkunnighet och boklig bildning stömplode
för kvinnor, vilket som bekont
öven hönt onnorstödes ön i lndien.
Porodoxolt kon mon sögo ott fottigdomen hor vorit kvinnons bösto vön i lndien.
Mörk völ: vorit - den ör det inte numero.
Det vor nömligen endost de högre kosterno, de völbörgode som hode röd ott
stöngo in sino kvinnor i purdoh. Den storo
som synd

jordbrukorbefolkningens kvinnor måste orbeto böde på fölten och i hemmen och
ötnjöt betydligt större frihet ön sino rikore
medsystror.

Och sö hode Indien olltid desso bergs-

till exempel Noyorfolket, dör
kvinnorno trots ollo döligo exempel frön

stommor och

omgivonde folk behöll sin mokt och mönniskovördigo stöllning.
Allro sömst vor det för de högöttode
brohminernos kvinnor. Det ör också från

deros lond den moderno

kvinnorörelsen

emonerot, inte dörför ott de vor de ofrioste
uton dörför ott de vor de endo med ekonomisko resurser ott göro något.

Möngo söger ott den indisko kvinnons
frigörelse frön det monligo förtrycket börjode då en grupp indier leddo ov den berömde rojo Rom Mohon Roy förmödde den

engelsko regerngen ott förbjudo soti
brönnondet ov levonde önkor.
Detto hönde ör 1829, under storkt mot-

stönd från engelsmönnens sidq. De vor
röddo ott förbudet skulle östodkommo oro
somhöllet, och det ör klort
ott de ortodoxo brökode, med prösterno i

i det indisko

spetsen.

De lyckodes emellertid inte fö

önkebrönningen.

behöllo

,

Nu konske nögon tycker ott indierno ör
sörskilt grymmo och omönskligo jömfördo
med oss högstöende vösterlönningor. Ett
södont tyckonde ör folskt. Vi hor vorit och
konske ör, mycket vörre i Vösterlond.
Tönk på vöro egno höxbrönningor som
vor somtidigo med indiernos soti. Och som
också ovskoffodes mot prösterns viljo.
Och tönk på ollo de miljoner mönninskor
som brönts i Vösterlond för ott de inte hode den för tillföllet rötto tron. Eller torterodes till döds eller gosodes för ott de inte
vor ov rött ros.
Dör ligger indierno löngt i lö. Ankebålen ör reno smö lusteldor jömfördo med
vod vi hor gjort.
Allo problem hor en förmögo ott viko
undon i Indien, det ör ötminstone min erforenhet. Men Indiens moderno kvinnor ger
sig på problemen med ovsikt ott löso dem.
De hor definitivt lömnot sitt medeltidsföngelse och går roskt fromåt i sin komp för
likstöllighet med monnen. Tyvörr utgör desso moderno kvinnor endost en brökdel ov

den storq

mosson.

Det vor sörskilt under frihetskompen mot
engelsmönnen under senore hölften ov
fyrtiotolet som kvinnon tog ett jöttesteg
fromåt. Hon stöllde sig stolt vid mönnens
sido i striden på ollo områden, politisk le.
dore, som demonstront på gotorno, som
deltogore i ohörsomhetskomponjer. Hon
följde mönnen i föngelserno då de föngs-

vi

helvete som en stor del bykvinnor lever i.

som olltid. Sen protode

fullt inlösto dyrborheter. Trots oll förnedring levde önnu kvinnon frön Mohoboro-

indisk londsbygd.

kring dem. Sen beröttode de med lågo
röster för oss om det som hönt, pö hindi

thos sogor och vor beredd ott stå vid mon-

dien.

lodes ov engelsmönnen. Mönnen stod höpr1o, förtjusto över sino kvinnors plötsligo
mod och företogsomhet. Något sådont hqde de oldrig vöntot sig ov sino omsorgs.

nens sido

i

stridsvognen.

Nehru skriver om hur frihetsrörelsens ledore föngslodes, den ene efter den ondre,
men hur hustrurno och döttrorno övertog
ledorskopet och förde striden vidore på ett
sött som slog både vönner och fiender med

höpnod och beundron'

Overklosskvinnon i Indien hode lönrnot
Purdoh och kunde inte tvingos tillboko dit

igen då striden vor vunnen.
Nu onses det inte löngre syndigt ov en
kvinno ott studero, öven om de ortodoxo
ser med skorpt ogillonde på hennes universitetsstudier, Men nu kon intet hindro ott

fler och fler kvinnor kommer in vid universiteten och i försto hond studeror till lökore, odvokoter och politiker.
Men mon klogor för nörvoronde över ott
olltför möngo ov de kvinnligo studenterno
gifter sig efter ovslutode studier och oldrig
utövor det yrke de lört.
Tolor mon med dogens kvinno i lndien
(den endo en frömling kon tolo med ör noturligtvis den helt moderno, frigjordo kvinnon) för mon snort höro ott de som gjort
mest för kvinnons f romötskridonde i det
frio lndien ör Gondhi och Nehru' Uton de'

ros ledorskop hode inte mycket

kunnot

uppnös.

Då mon hör desso moderno kvinnor för
mon lött det intrycket ott den storo mqsson

ov Indiens kvinnor redon ör på morsch.
Detto ör tyvörr ingolundo förhållondet.
Mon kommer snort underfund med ott det
ör ett i den storo mosson försvinnonde fötol som hor lyckots frigöro sig, vilket för oll

del ör betydelsefullt nog. En förberedelse
för stormen som sko kommo,
Kommer dö denno storm? Går det from-

öt för kvinnorörelserno i dogens

lndien?
Jog vet inte om någon kon svoro på den
f rögon.
Mitt privoto intryck ör ott en mycket god
börjon ör gjord men ott det just nu röder

ett visst stillesönd eller konske en öterhömtning som sker före kommonde fromstötor. På djupet hor det inte rört sig ön;
det som hönt ör boro fino krusningor pö
yton.

Jog fick tyvörr oldrig tillfölle ott bekonto mig nörmore med lndiens bykvinno. Jog
sög henne boro så dör i förbigående löngs
vögor, vid brunnor eller på fölten. Nögro
få gönger besökte jog öven de enkloste
hyddorno, mötte kvinnorno som levde och
orbetode dör, men kunde inte tolo till desso kvinnor som olltid tycktes voro i orbete.
Jog hor redon sogt ott bykvinnon vor nå-

got friore ön överklosskvinnon, vilket öndö

inte gör hennes lott ovundsvörd i dogens
lndien. Hon pressos inte boro ov sociolo
fördomor uton konske liko mycket ov noken fottigdom.
Av en tillföllighet fick jog en glimt ov det

Det jog sko berötto hönde

i

jog inte förstod mycket ov. Jögmöstorno översotte volCo delor för mig:
- Joint fomily ör orsoken, både svörmodern och monnen hor vorit eloko mot henne. Det ör en gommol sed, och de fottigo

resthouse".

ör inte ekonomiskt tillröckligt storko ott

Ungeför femtio meter frön vår verondo

bybrunnen, målet för ollq
vondring mornor och kvöllor. Völdigo svöllonde mössingsurnor bors ov mörko, mog'
ro kvinnor, spinkigo ben, storo fötter trompode dommig stig.
Som völdigo guldkörl glimmode de olltid nyskurode urnorno. Vottnet hinkos upp
med hjölp ov ett block ur den trettio meter
djupo brunnen. Mogro ryggor böjs, knoppt
skyldo ov trödslitno, mörko soris. Kvinnorno hor högo, lite skrikigo röstel och det ör
ont om glodo leenden. Trots den tidigo
morgonen ör luften redon het och dommig. Torrtiden gör fort mot sitt slut. Hjulet
i blocket gnisslor, och hink efter hink hissos upp, kruko efter kruko fylles och svingos upp pö huvudet ov ögoren med hjölp

lög

Mino,

som

vöstro ln-

Tillsommons med ett por indisko jögmöstore sott jog på verondon till ett litet
"

skog.

komroters betjönter flyttode ut vöro söngor pö gården och höngde mYggnöt om-

Uton denno tillföllighet hode jog konske
inte vetot mycket om hur döligt stöllt det
ör trots ett helt örs resor kors och tvörs på

kvinnors

levo pö onnot sött. Det sögs hör ott hennes mon gjorde ov med Pengor både Pö
sprit och ondro kvinnor och ott svörmodern tog hons porti. Dem hör dödo stockorno fick oldrig öto sig mötto en gång,
och skilsmösso ör omöjlig. Det fonns konske ingen onnon möjlighet för henne. I den
hör delen ov Indien ör det vonligost ott de
brönner sig till döds, det ör böttre ön ott
smutso ner brunnen. Stockors flicko, hon
konske inte ens hode råd ott skoffo sej
nögro liter bensin. Och det ör svört ott se
sino smö born brinno. Två smö flickor som
ingen vill ho.

Och sönt dör ör vonligt?
Hör ör det nog gonsko vonligt' Hör
fortsötter de ju olltjömt med bornökten-

-

komrot.
Och dör kommer mön med kor och buff-

skop, fost det ör förbjudet' Inte bryr de sej
heller om logen som förbjuder polygomi -

lor som sko vottnos, och dör kommer mön
med högor ov klöder som sko tvöttqs, och
plötsligt blir dör ett stort hollå. Allo slöpper det de hor för hönder, ollo hönger

betolo för en mon så mycket de boro orkor. Ofto tor de inte sö nogo redo pö vod

ov nögot

över brunnskonten och stirror ned i djupet.
En ösno går ensom omkring och skri'ker
ihöllonde. Ungor trönger sig from och fö-

ses undon. Hinken hor stonnot, hjulet

i

blocket gnisslor inte löngre.
- Vod hor hönt, frågode jog mino komroter.

- Vet inte, det

ollo föröldror vill ju ho sino flickor gifto
innon de nött puberteten. Och de möste

för sorts korl det ör. Och monnens fomilj
tor flickon för pengornos skull' Sen blir det
völ olltid nögon råd med henne'
- Men vor kommer nu ioint fomilY in i
bilden?

- Joint fomily betyder ott monnen bor
hos sino föröldror eller hor dem hos sig.

verkor som om nögon

hor romlot i. Men vorför gör de då inget?
Löt oss gö och se vod som hönt.
En mon beröttor för min komrot vod som
hönt. Jog ber honom översötto.
- Det ligger nÖgon dör nere i brunnen,
söger hon, någon som inte kommit dit nu.
Jog hor sogt åt dem ott skoffo ett storkqre

Mor och born. Oljemålning ov den indiske
konstnören Krishno Hebbor' Originolet ögs
ov Volborg Svensson.

rep och hisso ner nögon i brunnen för ott
undersöko vod det ör frögon om.
Vi ovslutode vört morgonte, och en timme senore hode vi slöngt i oss vör frukost
ocksö. De hode fått upp en kvinno och tvö
smö born ur brunnen. Bornen vor boro två
eller tre ör gomlo. Nokno smö flickor.
Kvinnon sög moger och törd ut. Hon hode
sökert inte legot möngo timmor i vottnet.
- Hur hor de kunnot romlo i? frågode
jog.

- Mon romlor inte i en

södon brunn,

mon hoppor frivilligt. Men låt oss ge oss
ivög nu,
Vi återvönde inte förrön det vor mörkt pö
kvöllen, Vi höllde votten över vöro heto,
dommigo kroppor - votten frön brunnen
konske? Jo, sökert. Det fonns inget onnot
votten i byn, Sommo votten som en mor
och ett por smö born drönkt sig i försökte
vi tvötto oss reno i.
Vi öt vört oftonmöl - hönscurry och ris

2t

Plus konske en hel del ondro fomiljemedlemmor. Modern styr vonligen hushöllet och
tor sin sons hustru som orbetskroft som sko

utnyttjos till det yttersto. lnte olltid, men
ofto. Och nör monnen hor togit sin hustru
boro för ott fö de pengor som flickons föröldror ör villigo ott betolo bryr hon sig in.
te olls om hustrun senore. Hon vill boro
bli ov med henne. Och svörmodern hjölper
görno till ott göro livet outhördligt för flickon sö ott hon sko försvinno. Men det ör
svört, nöston omöjligt för en flicko ott lömno sin mon, Hon hor inget vol, boro döden.
- Dö ör det monnen som ör mördore
och inte kvinnon som ör sjölvmördore,
- Det kon mon nog sögo.
Jog sov dåligt den sisto notten i hörbörget vid den smutsode brunnen. Äsnon
skrek som om den sörjde dödo born.

Senore fick jog tog pö ett nummer ov
veckotidskriften Blitz, utgiven i Bomboy, dör
just den hör frögon behondlodes. Det vor

en löng ortikel om mångo kvinnors grymmo
öde. Dör beröttodes om sociolo förhöllonden så vidrigo ott jog trott sådont omöjligt. Dör beröttodes om detto dogens Indien, dör det officiellt vorken för före-

Sen vor det döden eller bordellen. Och vor
de mönnen till vilju-s sö blev de oftost med
born. Det betydde ocksö döden eller bordellen.

kommo polygomi eller bornöktenskop, Hör
fick mon veto ott i detto dogens Indien gif-

ler brunnen. Ingen vill veto ov en flicko
som hor blivit hovonde uton ott voro gift,
ingen vill veto ov en önko eller en frön.

tes flickorno olltjömt bort som born, mot
sin viljo, Mon fick veto ott mönnen tog sig
flero hustrur och ott de stockors kvinnorno
ofto tvingodes i döden om de inte dröptes
ov mönnen. Dör stod ott enligt stotistiken
sker det nu tre till fyro sjölvmird om dogen
boro i stoten Gujorot. Dör stod om flickor
som oldrig kunde giftos bort, dörför ottföröldrorno vor för fottigo men ott nögro ov
desso flickor i stöllet för hemgift fött löro
sig ott löso och skrivo, Södono flickor kunde fö nögon enklore plots på kontor eller
i industrier. Dör utnyttjode monligo komroter och chefer desso flickors belögenhet.
Gjorde flickorno inte mönnen till viljes fick
de sporken. Sedon kunde de söko någon
onnon plots tills de f ick sporken dör ocksö.

Någro liter bensin och en töndsticko.

skild

El-

kvinno.

Soti

- önkebrönnondet ör förbjudet. Men
vod ör då detto?
Enligt tidningen ör det inte sö sökert ott
ollo desso registrerode sjölvmord verkligen

ör sjölvmord. Ar en icke ölskod hustru ej
kvick nog ott sjölv sörjo för sin hödonförd
hönder det ott korlen hjölper henne, slår
ihjöl henne, höller bensin över henne och
tönder på och ropporteror önnu ett sjölvmord till polisen.
Ätto munkor brönde sig sjölvo till döds
i Vietnom. Helo vörlden fosode. I lndien
brönner sig kvinnor till döds vorje dog,
Ingen lögger mörke till det.
Men soti ör officiellt ovskoffot.

gH
gfi

tr***€ågrri4rodrug+{Fldruel!{F{trF$!g&{*å,€{tr1\eSe,€e(å,ggr}ee&dsåg{M*åådF4ltde€seGgdF{dF{ee}d,g{FådB

{fi
dH
sff

$ Flickornas

$$

ä
d
F
$
ä
g
{
q
d
ff
ä
3
$

$
å

vår...

Or, blir.etr. flickornas vår i år, en vår för kalvbenra
9.h knubbiga, [ör fnilterslängiga och stillb]ommand"- '.' A lla flickors vår' inte bara de vackras
Någon överraskning blev det kanske inte. Urveok,.
ll"g:." har gått ovanJigt ,konsekvent för att.gälla så
lrrarronella trng som mode och kvinnoideal. Vamper,

i 80-årsåldern genom
gesrer..).

måtr upp
nastiski

€

vad han kallar

"gym- g
H

Dct är helt fölidriktigt art bilden härintill hämtats H
g
ur MMT:s barn- och ,on"r,koll"ktionl j;;' ;;iffi;
tre-iersey i Elisabeths design. DeL ull";g" -","riri"i
F
årerfinns i uår dels i tryckri mönster: faniasiblommor, F
primadonnor, bysrv,enusar
:.h diT:i har ungt' lek- pepparkaka eller smäliebär ,o_ a" i"E ;;":;; lii;_ F
DoJI sam:'d:gt med slatuskladernå' -efterhand
korn.r koLetterar med; dels jacquerdstickadc
ger .6
:ti:"ti:'
lulh, okonsllat och lätrskött är vid dct här laget be- Iite fylligare kinsel: en ,rrit, ,.l"rr,n"tl.r";,.,som
;;
;i
H
'-"j
oi"t:"
och vi har så sakta. fåtr lo.v atr vänja krkcliutå i- skolflickornas
p.f"i.r:irri"g
l:llo*?ld
$
-lr"
att kombinera utseende med ålder och samhälls- skärp
rcliefmönstcr ä
iust på höftkammcn
:::,,1:
sEallnrng! rentav vaga! tofsol(et at! se ut som oss s,äl- som kommcr så fint till "ri". "ntlrg",
sin rätt i Å enkeh skurcn 4
klänning. vit ellcr gul ellcr påfågelsblå.
'";;^I
Färs rår vi rårr rysrmätc av i vår och ias tror r-risaj;'",1#';JJ,'",X0:,;:'il
*"llil i,?jå,"i;;"::#.',1i:t;
€
,
il;l;;":';;'i". ,r.ppia"",'i'i,iåa"'å.|, ,-1,i"ai""i,", beths är mer fräscha lin vilda, vilkcr kan vrra vilsamt d

nnX;
l,ji,;,J."ä.J;:jf tt1*#i#ä:ffi i"'1.:i.'JJiii":ii'-:,T:li,tj:i::,'.ffi: ",,^äi5it
ä
-;ii.;;s.;ili;;i;;"-;ö;;
samt $
kiäå.-fö;ili;i..;;å;";;_
ff
kombinarioner av lira (som

ff
p
$
$
ä

qq
{d

bririr cn frickfärgrl

#
$
underförstår naturlig spänsr och fördenskull tillåter Den hlir ungdomliga kollektioncn görs i tre centi- g
q
långa kliv, sträck och böj även för dem ,om inte delrar longgrupper, motsvårånde 2-7 -äringar, 7
- 2 är stmt g
i tidens vilda danser. (Men försök gärnr under duschen. ronårsstorlekrrna 34-.10.
Jag uet en gentleman rom hållir sin ungdoms midjeBirgit Ohrn
4

t".

och folrar

ä$

,o- ,"i". ,r,, o- .idh

;i ;;;; -;"

klassiskt

marin-rött.

1

Cqds{e/*qlGtuRCq&dFlM*ädFå€{xilF{*qdgåe'*{qg}4*&,iHrdlF{4P&dF{dgge#UF&dFt!{F4lld's&$4ådru#&dF&dFS8i{{q$dr"Sdrugåd'&drud'g{p*orFAuÄ
24

#.ffi

--ffi k

-ffffi
Foto: C. J. Rönn.
25

Fortsöttning frön nummer 3.

Hiroshimas skörd
au Edita Moruis
lil
"Jog ber om ursökt för mino dåligo munkor. Tog för er! Jog hor bokot dem sjö|v."
Ah, det ör tröttsomt ott gö omkring med
bombubrickon och upprepo sommo ortig.
heter! Men det gör ingenting. Det ör en
ljuvlig nott - ideolisk för Moedo-sons mönskensfest. För en timme sedon - medon
hons göster lög på knö på verondon
gick mönen upp på himlen som en völdig
gul ost, Dör kom den ! Det vor en löttnod
för mig ott den steg upp så punktligt.
Oj, jog hode foktiskt röknot fel. Jog hode beröknot ott Moedos elever skulle to
tre munkor vor. Men de hor redon slukot
fyro, och slickor sig glupskt om munnen. Jo,
nör det göller mig höller de inte på etiketten. Vi rökos ju vorje dog! Jog kokor deros
ris till middog, och på kvöllen tvöttor jog
deros mölorpenslor. Jog skrottor till, och

sötter brickon utom röckhåll för dem.
(Himmel, vor det vör grind som knorrode? Nej det vor boro en syrso som gned
benen. Jog ör sö orolig över ott Tonso inte
hor kommit ön! Hor hon blivit togen ov polisen? Hons beotnikvönner ör olltid redo
ott to emot honom nör förtvivlon får honom ott begö de vonsinnigo hondlingor
hon gjort sedon borndomen. För Tonso vor
ju ett föröldrolöst born tills Morioko odopterode honom; hon hörde till skororno ov
vildo ungor som drog genom Hiroshimqs
ödelogdo gotor.)
"En mönskensfest och risvin ör liko oskiljoktigo som tvö ölskonde," skömtor Moedo,
och glider from till mig i sin svorto sidenkimono. "Det ör på tiden
vinet, Yuko-son."

ott du

serveror

Min lörores leende hor blivit en del ov
hons onsikte, precis som hons sorgsno
ögon och noblo ponno, Köro MoedolHons
personligo lidonden och hons omtonke för

ondro ligger bokom hons mildo uttryck.
"Till en fullöndod vördinno!" söger hon,

hons ögon söker sonen hon odopterode
nör hons egen flög bort i ett dommoln,
Som brukode sögo nögonting om ögg och
korgor. Jo, stockors Morioko hor logt ollo
sino ögg i korgen Tonso.
"Ah, Moriokq-son, kom hit ett tog!" ro-

Jog bugor mig om och om igen. Over
solfjödern smöler jog mot professorn uton
ott låto honom se vod jog tönker.
"Tusen tock, professor Morioko," mumlor
jog, "Vod i oll vörlden ligger bokom hons
inbjudon? Professorn förkloror det genost,

por Moedo.

"Konske Tonso följer med oss," söger hon,

till

oss pö grösmotton Medon jog bugor, gör jog mitt onsikte
liko uttryckslöst som en ov mino munkor
"Morioko-son hor hedrot vår onsprökslöso fest genom ott kommo så tidigt," söger
jog med den förvånode min som min slugo
moster Motsui lörde mig "Sö vönligt ov
profesorn ott kommo så snort."
Men den intelligente professorn genomProfessorn sluter sig

sködor mig. Sonningen ör ott månen, liksom vör fest, stör på sin hjödpunkt. Trolo-lo ! sjunger Moedos ungo mölore. De
hor börjot donso pö gröset, en omerikonsk
swing med joponsko voriotioner, Tro-lo-lo

sjunger de, och skuttor omkring.
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och

mig?)

"Rund, rund

som en boll,

en möndikt, och nör de ollo tigger honom
ger hon e ter, och reciteror den försto ro-

ö nd

rot.)

"Kon jog få sögo ett ord

till Nokomuro-

son?"

Sö bryskt hon bör sig öt, denne vörldsberömde professor! Hon rycker till sig en
munk frön mitt lillo förröd, och stoppor den
hel i munnen. Konske den berömde specio-

ihop tönderno.

gördsgrinden. Det ör just det jog vor rödd
för! Den berömde professorn nickor till vöro göster pö sitt oceremoniöso sött, men

so

"Tonso so ott hon skulle pö en onnon
bjudning först," norros jog helt glott, "Det
ör sö möngo månskensfester i kvö11."
Morioko ger mig en blick som ett knivhugg. Ho ! Jog vet nog vod professorn tönker! Det ör jog som ör skufd till hons sons
frönvoro. Som om jog vore en generol och
kunde befollo över mitt hjörto! (Konske jog
kunde ho fortsott ott "lötsos" om iog inte
fött Som's telegrom. Men nu ör ollt för-

professorn och ser vemodigt på Tonsos
komroter som roor sig pö ett sött som ör
otönkbort för hons stockors Tonso.

mig den. Jog kon foktiskt inte tönko mig

I detto ögonblick får jog syn på professor Morioko som kommer in genom tröd-

sens svorto listo, och Morioko-son går i
stöndig oro för ott hons son skoll homno i
föngelse. Jo, det skulle voro "bro" för Tonso ott kommo bort, men reson kunde bli forlig. Noturligtvis löngtor jog till Tokyo.
(Konsko jog kunde möto Soms flyg nör det
kommer in.) Men hur skoll det gå med Ton-

tittor månen
öt mitt hö11".
De ungo mölorno sjunger den köndo
lillo bornvison. En ov dem ber Moedo löso

denne gomle mölore uton en förgrik blommo!

Himmel! Nu förrådde hon sin hemlighet.
Tonso, oftore full ön nykter, stör pö poli-

"Hor inte min son kommit ön?" frögor

listen på rodiooktivitet hor glömt våro joponsko seder under sino möngo utrikesresor? Hons moderno sött får mig ott bito

och tor en komeloi frön sitt skörp. Hon ger

!

och ger mig en underlig blick. "Det skulle
voro bro för honom ott kommo bort frön
Hiroshimo ett tog."

"Nokomuro-son," söger hon, och svöljer

sö fort som en hund. "Jog skoll foro till
Tokyo nösto vecko. Det ör årsdogen ov den

sjötte ougusti. Hor Ni lust ott följo med som min tolk? Dör kommer mångo engelsktolonde delegoter."

den till ett ov vöro mönpoem: "Ack, måne,

strölonde möne, möste ocksö du hosto
bort?" Men hon ovbryter sig hostigt och
hons blick dröjer kvor på notthimlen, Tönk-

te Moedo på sin hustru, som också
"hosto bort"

möste

pöskyndod ov otombomben? Men hons leende kommer tillboko

- -

nör hon fortsötter recitotionen. Min osjölviske lörore söger ott det ör egoistiskt ott
viso sino sorger för ondro,
Usch, grinden! Ocn den hör gången ör
det inte en syrso. Nör jog vönder på huvudet ser jog tvö poliser stigo in i tröd-

görden bokom Moedos hus. Med en onströngning somlor jog mig, fost besluten
ott desso uniformerode herror inte skoll
få fördörvo Moedos mönskensfest.
"En sön hörlig möne!" söger jog, och
bugor och ler, men mitt försök ott voro ortig möts med en iskoll bick.
"Ar Tonso-son hör? Vi skoll orrestero honom! Hon hor slogit sönder ett butiksfönster."
"Tonso Morioko ?" Jog ser grönslöst förvönod ut. Jog kommer ihög ett onnot ov mos-

ter Motsuis knep, och brister i skrott. "För-

min knubbigo lillo pojke som sover

[åt, men boro tonken ott bjudo den

hönderno knöppto pö töcket,
"En göng hode jog södono hönder," söger hon efter ett ögonblick. Hons röst ör

busen

till en månskensfest ör

-

den

löjlig !"

"Förlöt, frun. Vi fick den upplysningen."
Jog skokor pö huvudet, smöler, och bugor om igen.
Medon jog står och ser poliserno cyklo
bort, ör mitt onsikte fuktigt ov svett, Det
vor nöro ögot! Jog torkor mig om ponnon,
och skyndor till mitt rum genom bombutröden som döljer mig. Lite votten i onsik-

tet, ett por tog med kommen, sö ör jog
snygg igen.

Äh, mitt tryggo lillo rum! Jog skulle vil-

jo to dig i fomn tillsommons med mino
vonde born och min

sosnorkonde Fru Sisko.

Medon jog ligger på knö fromför spegeln
och flötor håret, kostor jog en tocksom
blick på min mönbelysto tillflyktsort. lnom
desso fyro vöggor hor jog somlot spillrorno ov mitt liv efter Fumios död, och ingenting - nej ingenting skoll fö slito mitt liv
i stycken igen.
"Tonso !"

Hon klev så hostigt in genom min öppno skjutdörr ott jog ropor till ov rödslo.
Tonsos ögon som

ör holvt doldo ov

hons

beotniklugg, ör blodspröngdo och hon hor
ett djupt sår pö eno kinden. Ah, hon ör
illo döron! Hons mölorrock som hon olltid

i

(dess rymligo fickor ör godo gömstöllen för vonstölldo hönder) ör trosig pö
mångo stöllen. Sö völ ott polisen inte fick
syn på min onyktre, roglonde vön ! Hon
stopplor from till mig, foller på knö - och
begrover sitt blödonde onsikte i mitt hår.
"Vod hor hönt?" viskor jog. Instinktivt

går

sticker

jog ut en finger och rör vid

hons

blodigo kind, "Ah, min stockors Tonsol"
Men Tonso reser sig pö ostodigo ben.
Hons ögon blixtror till i hons förvridno onsi

kte.

"Behöll ditt medlidonde för dig sjölv!"
skriker hon till mig. "Jog betockor mig för
ditt medlidonde. Och - och dro öt helvete,

Jukko !"

Jog ber honom tolo tystore, men

Tonso

lögmöld nu, jog kon knoppost höro honom. "Jog vor i hons ålder nör mino blev

- nör jog blev förstörd."
Jog svoror inte. Det ör försto gången
jog hor hört Tonso tolo öppet om sino kloförstördo

liknonde hönder. Jog får inte ovbryto honom med dummo infoll.

"Den dogen såg jog det Ondo rött

bomben ör nömligen det Ondos symbol,
visste du det, Jukko? Och den som sett det
Ondo in i ögonen - ör dömd!"
Tonso ger duvon en völdsom spork sö
ott den flyger över golvet. Hon brister i
skrott. Det ör så sköronde efter hons förtvivlode ord ott jog sötter hönderno för
öronen.

"Fredsduvor!" ropor Tonso. "Kon nögot

voro löjligore - de som tillverkor moskingevör och bomber gör ocksö fredsduvor?
Ett sönt skömt! Och somtidigt finns det
idioter som min odoptivfor, professorn, som
reser omkring och snockor på fredsmöten
- det vill sögo nör "fredsnikorno" inte kivos med vorondro som tokigo hundor. Dåror

skjutdörren.

!

Jog vågor inte röro pö mig. Vod jog ön
söger kon öko Tonso's ilsko och drivo honom ott stöllo till skondol inför vöro örode göster. Hon ger fredsduvon önnu en
spork, men förloror bolonsen, och foller

omkull på min bödd. Med ormorno utströckto så ott vontorno snuddor vid golvet foller hon i sömn. Om en liten stund
hör jog hons druckno snorkning.
"Rund, rund
som en boll."
Pö ondro sidon den öppno dörren hör
jog Moedos målorelever skrotto. Ack vod
Tonsos komroter ör frisko och strölonle glo-

do! Sönt skoj ott sjungo smö bornvisor till
månen

åt mitt hö11."

Plötsligt vill jog bort frön Tonso - bort
från vör gemensommo sorg. Atombombens
blöckfiskormor hor kvövt mig för lönge.
Nu vill jog levo. Jo, nu - - medon det ön-

nu ör tid! Med gfödje kommer jog ihåg
Moriokos bjudning till Tokyo. Ah, jog skoll
foro! Ingenting kon hejdo mig.

Det ör ödet

i

form ov min lille pojkes

till min hjölp.

"Ko-ro-o!" kurror den nör Tonso trompor
pö den med sin druckno fot. Och sö ett

ondro löngdroget, "Ko-ro-o !" Dess
glosögon skiner

i

rödo

mönljuset.

Tonso stonnor. Hon ser sig omkring i
mitt mönbelysto rum och hons blick dröjer
vid mino borns böddor. Tonso stirror på

vid den öppno dörren, viko ihop sino tillhörigheter och löggo in dem - proto med
Fru Sisko och gnolo en melodi, Om jog
vönder på huvudet kon jog se Moedos
elever stö och mölo, Nå, de för inte loto
sig ! Om tio dor öppnos den örligo tovelutstöllningen i Hiroshimo, och de för inte
sviko sin lörore. Underligt ott Tonso ör den

mest tolongfulle, fostön hon möste mölo
med penseln fostbunden vid hondleden
som Corot,
"Mi-chi-ko !"
Pö min dotters sött ott vinko till mig förstår jog ott hon hoppos ott jog inte skoll

hejdo henne. Hon ör sökert på vög till
sitt otomskyddsrum. jog möste le nör jog
tönker mig henne hopkrupen bredvid det,
öngsligt röknonde dess invånore för ott se
ott ingen försvunnit. Det ör egentligen ingenting ott skrotto åt. Ar det inte Michikos
rödslo för en ny bomb som kommit henne

ott byggo sin Nooks ork? Allo vi
vonde delor sommo frukton.

tv.

Skoll

jog pocko ner min bösto kimono?

Eller behöver jog den inte? Nö, hur som
helst så tor jog med den till Tokyo. Det ör
förorgligt ott jog inte hor en resvösko, men
det gör ingenting. Jog kon löggo mino

tillhörigheter i en sjol. Det går mig
foktiskt på nerverno ott pocko ! Och Fru
Sisko gör mig öndå mer nervös genom ott
klogo i buren.

fö

överle-

"Him-mel !"
Hennes rop ov förtvivlon nör mig frön
skyddsrummet, Köro hjörtondes ! Det gör
nöston inte en dog uton ott Michikos burk-

högor völter omkull och hennes insekter
och skolboggor springer ivög på sino
spindelben med Michiko tött ihölorno.
Stockors insekter, de vet inte vorför de
skyddos sö körleksf ullt !
Jog rusor över grösmotton och dör sit-

ter Michiko och gröver desperot med

en

spetsig pinne.
"Hons fru - gov sig ov."
"Vems fru, Michiko-son?"
(Nej, jog får inte löto noncholont! Min
lillo flicko hor beslutot sig ott skyddo sino
ölskode insekter frön det öde som drobbode hennes for och hundrotusen ondro Hi"Moskens fru," svoror hon ollvorligt.
"Nör den nösto bomben foller så kommer
det inte ott finnos någro moskborn som
kon fortsötto. Min mosk möste ho en fru
för ott det skoll bli born, förstår du."
"Jo, jog förstör,"
Ah, hör kommer Moedo ! Som om hon
också vore ongelögen ott moskor skoll
överlevo, börjor hon ott leto efter den
bortkomne moken. Om ett ögonblick höller hon upp den slingronde vorelsen i sino
f

skömmos.

leksoksduvo som kommer

(Vod ör det med dig, ölskling? Du ör
för vorm? Men det ör ougusti, Fru Sisko,
så vod kon du begöro? Sö dör! Nu hor
jo9 flyttot din bur i skuggon. Vill du lötq
mig fortsötto med min pockning?)
Ah, det ör underbort ott liggo på knö

roshimobor.)

skiner mönen

Hon hor bestömt sig för ott göro en scen
som ofto förr - hon ömnor förstöro kvöllen
och löto den mon som hon hor ott tocko

för ollt, fö

!

"Rund, rund
som en boll,

till din omerikonore! Löt inte mig hindro dig! Du kon inte

Hon roglor mot den öppno

i

ögonen," fortsötter hon med blicken föstod
på min lille sons mulligo hönder. "Atom-

fortsötter ott ropo.
"Vorför reser du inte

röddo mig. Ingen kon röddo mig - ingen,
söger jog."
Ah, jog möste ordno det hör! Om ett
ögonblick kommer nog hons for. Himmel,
ett sönt möte!
Jog hoppor upp, men innon jog hinner
nörmo mig Tonso, skjuter hon undon mig.

med

ing ror.

"Hör hor vi honom!" Hon slöpper ner
i burken som ör dess hem, och
viker upp kimonoörmorno för ott hjölpo
Michiko ott byggo upp sitt skyddsrum.
"Tonsq hor just slutot sin tovlo, Yukoson," söger hon och lögger en stor sten
på toppen ov burkpyromiden. "Det ör ett
mosken

storortot orbete. Förstklossigt! Jog tror ott
Tonso kon röddos endost om hons tolong

blir erkönd. Hon ör enormt könslig.
skoll jog viso dig tovlon."

Kom
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Men - vod hor hönt? Nci; j< g kommer
from till studion ser jog ollo de ungo eleverno somlode runt en tovlo. Ett slogsmöl
ör i göng. Plötsligt rycker sig Tonso lös
och kommer springonde mot oss på vög till
grinden. Röd förg dryper som blod frön
penseln som ör fostbunden vid hons hondled, och nör hon störtor förbi, möts våro
ögon, Himmel! | hons blick löser jog sommo tröstlöshet, sommo vildo förtvivlon som
hörom kvöllen nör hon gömde sitt blödonde onsikte i mitt hör.
"Moedo-son, kom hit och se! Kom hit!"
ropor möloreleverno. Men det blir tyst nör
Moedo stöller sig fromför duken. Äh-h'!
Tonso hor gjort det igen - förstört sin tovlo. Over en fontosistod droppor försk, röd
förg frön himlen. Vod ör detto ondo föremål Tonso skissot dit? Ett - bombplon? Annu en ny otomexplosion?
"Tonso ör - hon ör vonsinnig!" söger
en ov möloreleverno, "Tokigo Tonso!"
Men Moedo hor lömnot otelj6n uton ett
ord. Hon gör över grösmotton till den storo slöto stenen dör hon ofto sitter i kontemplotion.

"Moedo-son," viskor jog, och knöböjer
bredvid honom i gröset.
"Yuko, jog hor misslyckots." Moedo to-

lor sö tyst ott jog knoppt kon höro

ho-

nom. "Jog trodde ott Tonso skulle kunno
röddos om hons tolong blev erkönd. Jogl
hode fel. Det visor ott jog önnu inte förstår ett mönniskohjörto."
Moedo smeker sin stens slöto kind.
"Jog måste tönko igenom detto. Jo, jog
måste försöko få klorhet i det helo. Lömno
mig, Yuko-son..."

! Pling ! Pling ! Pling ! Pling !
Min gomlo vön köksklockons röst nör
mig i trödgården. (Den ör en ov de fö
klenoder jog fick behöllo nör Fumios och
mitt hus såldes pö quktien.) Jog måste
Pling

skyndo mig! Ohotsu vöntor på mig vorje
kvöll nör Hiroo följer sin mor till buddisttemplet. Om jog inte skyndor mig - och
öven om jog skyndor mig - kommer jog

för sent,..

"Storo Syster! Jog hor vöntot på dig.
Äh, jog trodde ott nögot - förförligt hode
hönt !"
Lillo systers röst ör spönd, hennes ögon
ör stirronde. Äh, vorför kon hon inte to soker lött? Vorför kon hon inte skrotto åt ott
någon kommer en kvort för sent? Ohotsu
knöböjer vid vöggen i sin vido kimono som
döljer hennes hovondeskop, och ser på
mig med en trogisk blick. Vod hon ör ljuv-

ligt

vocker

!

Men nu smyger ett litet leende över hennes onsikte. Hennes öngslighet hor logt sig

dö jog hor kommit, och hon hor redon
glömt orsoken till sin rödslo.
"Titto, storo Syster!" ropor hon och lög.

ger någonting blött och mjukt i min hond.
"Sockor! Jog hor stickot dem. Blött för en
pojke, du vet!"
"Och det skoll bli en pojke?"
"Jo, jo det måste det bli, Hiroo skulle
oldrig förlöto sig sjölv om hon inte gov
sino örode förföder en monlig orvinge. Du
tror völ ott det blir en pojke?" Hon frågor
det så spönt ott jog lögger ormen om hennes liv. Min stockors överöngsligo lillo syster

!

"Jo, det blir en pojke!" (Jog hor lovot
Ohotsu ollt hon önskot öndo sedon hon
vor en liten flicko.)
Ah, det ör gudomligt

ott voro tillsomott sitto och proto intimt ihop, ott
skrotto öt ingenting ! Jog ser mig lycklig
omkring. I detto lillo trödgördsrum skoll
mons,

Ohotsus born tillbringo sino försto timmor
på jorden. Hons flyttboro korgsöng står i
ett soligt hörn, och mjuko leksoker ligger
ströddo på motton. (Jog misstönker ott

Ohotsu leker med dem. Hon ör tokig

i lek-

soker.) Hennes girlonder ov lyckoföglor
prosslor nör vinden tor fott i dem. "Sh-h,"
söger de, och lillo syster ler mot mig frön
ögonvrån, Hon tor upp soxen och börjor
klippo ut flero tronor.

"Det sögs ott mon måste göro ett tusen
fem hundro om de skoll voro verkligen
lyckobringonde," söger Ohotsu.
Tungspetsen skymtor frqm mellon hennes
tönder nör hon klipper. Snövito fåglor flyger ut från soxen, och hon suckor hönförd.

Nu ör rötto ögonblicket ott to upp det
besvörligo ömnet om min Tokyoreso, Jog
ör rödd ott Ohotsu skoll voro emot den.
"Noturligtvis skoll jog inte foro om du
inte vill," söger jog och försöker ott inte
löto för lycklig vid tonken på reson. (Jog
ör völdigt nöjeslysten. Det ör ett fel ott jog
ör så tokig i ott roo mig.) "Jog skoll boro
voro borto ett por dor," lovor jog lillo syster.

Tock och lov, Ohotsu skrottor, "Men min
pojke skoll inte kommo förrön tredje vec-

kon iougusti, storo syster. Och jog

hor

sö brått med ott klippo lyckofåglor ott jog
knoppost kommer ott sokno dig."
Lillo syster ör glod igen. Sö ollting ör
bro. Men nör kvöllens skuggor sönker sig
över vöxterno i trödgörden, slutor hon ott
klippo. Sö hostigt min systers könsligo on-

sikte kon skifto frön glödje
"Storo syster l"

till

oro.

"Jo, vod ör det?"
"Hur skoll det gå med mino krukvöxter
medon

jog får

pojken?"

Ohotsu röcker ut honden och rör vid ett
slokörot blomblod, och en insekt flyger ut
ur kolken - zoom ! Min systers öngsligo

blick vilor på den törstigo blommon, Äh,
jog ovskyr den dör rynkon i hennes ponno ! Den pöminner mig om hennes "svöro"
dogor.

"Ser du, storo syster, de behöver doglig
skötsel. Hiroos mommo ör gommol, och
hon glömmer. Jog tönkte, om du inte hor
något emot det, ott jog skulle be Michiko
ott se efter dem."
"Michiko?"
Min röst låter förorgod. Vorför Michiko,
vorför inte jog? Fostön jog tönker med
körlek på min pålitligo lillo tös, könner jog
töror stigo upp i ögonen. Äh, Michiko, Michiko, jog önskor ott jog vore som du! Till
det yttre ör vi liko som tvö bör, men invör-

tes...

Minnesmörket

över de dödode

i

Hiroshimo

"Tror du ospirin ör bro för vöxter?" frågor Ohotsu. "Jog skoll be Michiko ge dem
ospirin sö fort de ser nedslogno ut, Ser du,
din Michiko bryr sig om ollting! Allting!"
Insekten frön blommon hor slogit sig ner
på Ohotsus hond. Den sitter dör så förtroendefullt, och de sköro ontL.nnerno viftor belåtet, Jog tönker på dess bröder och
systror som Michiko tor hond om isitt
skyddsrum. Jo, Michiko lrryr sig om. Ar det
hennes hemlighet? Ar det det som gör Michiko - till Michiko?

1945.

Foto: Riwkin.
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UIETNAM
2500 kuinnor
Den 15 april

tågar mot

dagen för nya inkallelser, skall väldiga
demonstrationer hållas i New York och
San Francisco av ett antal fredsorganisationer gemensamt. Man vill bygga upp
en motståndsrörelse mot kriget i Vietnam och mot inkallelserna. Man vill förmå skolmyndigheter att jämsides med sin
rekryteringsverksamhet omtala att det

Pentagon
Den 8 februari kom medlemmar av \flSP
(women strike for peace) för fjärde gång-

en till \Washington i protest mot kriget
i Vietnam. De bar standar med inskrifter som "Mödrar säger stoppa kriget i
Vietnam" och "Kalla inte in våra söner
för att bränna och förstöra". Vid ett efterföljande möte talade bland andra en
av de fyra amerikanska kvinnor som

finns lagliga möjligheter för dem som
vill arbeta för icke-militära lösningar på
världens problem.

nyss besökt Hanoi.

Uietnam synes

Reulrinstinkten

mig uara den allt

Den gradvis skeende eskaleringen, ökningen av E, resultatet i en motsvarande ökning av A. Revirförsvaret blir mer
och mer förbittrat. Låt USA i ett lokalt
blodbad hemföra en "seger" och förvandla iandet till aska: ur askan stiger

överskuggande frågan

i

dag, och de som

kritiserar att alltför stor uppmärksamhet ägnas denna sak framstår som tanklösa. Det är särskilt den ständiga intensifieringen av Vietnamkriget som oroar,
medan på andra världspolitiska fronter
en dämpning skett. Det är därtill i Vietnam den gnista kan springa fram som
tänder ett tredje världskrig. Skulle detta hända, år en av de grundläggande
orsakerna

till

katastrofen

att

söka

i

en

ideologisk, moralisk och politisk felsyn

den antikommunistiska dogmatiken
hos dem som har hand om den
amerikanska maktapparaten.
OIot' l-agercrantz DN 5.3.1967

fågel Fenix, och den har ingenting glömt.

För USA finns ingen annan kurs kvar
än den hedersamma reträtten (för syns
skull insvept i en lämplig molnbank av
retoriska "segerbulletiner"). I varje annat fall framtoner det löjliga och vanhedrande i Goliats position, medan en
värld hurrar för David.
Biörn Kurtön DN 5.3.1967
(A : omity, vönskopen inom reviret, gruppen.
E

: enmity, fienskopen mot

gruppen.)

"tlera

au

samma slag"
kanske kan begreppet i
Civila offer
sin anonymitet för mången te sig som
nästan acceptabelt, som gällde det tråkiga förluster i en avlägsen naturkatastrof. Man undrar hur många som insett
att det i mer än hälften av fallen kan
röra sig om barn. Enligt den radikala
studenttidningen Ramparts har en kvarts

miljon vietnamesiska barn dödats under 1960-talet, medan en miljon sårats,
lemlästats eller napalmskadats för livet!
Ur DN:s ledare 2t.3.1967
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DEBATT
"Okunnigheten

Fram ftir

Kondom
o
nya morallagar än en gang

Shriftställaren Tage Ekelöf aaslöjar här hwr
vårt dagliga lia alltjämt styrs och bestäms
av helt otidsenliga sedelagar, instiltade t'ör
t'lera twsen år sedan.

Med moral menar man alltid s. k. "fasta normer" i allmänhet och sexualmoral
i synnerhet, sade nyligen en svensk
journalist och frågade om kvinnorna
var osäkrare, räddare och otryggare än
männen. Om det är det som orsakar så
många kvinnors krav på fasthållandet

vid det

bestående,

vid lättigenkännliga

moraliska värden cller pekpinnar.
E,ftersom många kvinnor känner sig
oförmögna att på egen hand orientera
sig bland morallagarna klamrar de sig
fast vid en moral från i förrgår som inte passar dagens samhälle, slutade den
ovannämnde journalisten.

Vid läsning av detta kommer

man

osökt att tänka på några ord av biskop
Bo Giertz:
"Det finns bland oss kristna alldeles för mycket av en sur oginhet mot
världens alla glada syndare. Den låter
ana, ått vi i grund och botten avundas
dem. Sämre propaganda kan man ej
göra för sin tro."
Han tycks ha så rätt, den gode biskopen, ty människorna har från sin tidigaste barndom blivit straffade, hotadc, fått utskällning och smäll på fingrarna, ända till dess de blivit ett fegt
och kuvat släktc, som tror att all gläd-

jc är syncl, att all lust straffar sig. Som
skyggt scr sig om efter riset, döden och
domen var gång de har vågat känna den
allra nrinsta glädje. Men oftast är skuld-

där på förhand
och förlamar handen som vill gripa,
munncn som vill skratta och kyssa, sinnet som vill glädja sig.
Det finns i dag de som vill avskaffa
äktenskapet och de som praktiserar
känslan, bondångern

full

mit i skymundan.
En av nackdelarna med p-piller

år
kostnaderna. Per kvinna och samlag kos-

tar de i runt tal 2 kronor.
En annan nackdel är de besvär som ej
sällan orsakas av dem: illamående, filenspänningskänsla i

brösten, migrän etc.

En tredje och viktig nackdel är den
som framhölls av docent Furuhjelm i
vår artikel att nämligen av biologiska
skäl p-piller icke bör ordineras till kvinnor som ej fyllt 18 år. "En så stor grupp
av kvinnor som 175.000
de som är
15, 76 eller 77 är
är därför hänvisaclc

till

Slutligen framhåller dr Ortengren i
likhet med docent Furuhjelm att p-piller har en könshygienisk svaghet eftersom de i motsats till kondonrcn inte fiirebygger kontaktsrr itta.

Dr Ortengren erinrar om att 1956 rcdovisades i Sverige 13.810 fall av gonorr6 och 1,26 syfilisfall. Motsvarande
siffror 1,965 var 24.1,00 resp. 485 fall.
Härtill kommer som docent lruruhjelm
påpekade den väldiga ölinir-rgen av s. k.
banala infektioner i slidarr vilka bl. a.

kan leda till ett förstadium av

livn-ro-

dertappcancer.

"Den svenska årskonsurntionen av
kondomer uppgick i fjol till omkring
35 miljoner med ett styckepris per kon-

så de som med stöd av de gamla moral-

sument av 85 öre."

hur som helst med detta. men man kan

Kondom ställer sig alltså f. n. betydligt billigare än p-piller. Dr Ortengren

citera den cngelske ärkcbiskopen

anser dock

\filli-

am Campbell:

"Det är alldeles fel, att tro att Gud

enbart eller ens huvudsakligen är intresserad av religion".
.)u

insats genom sin modernt upplagda
sexualundervisning, men har vid undervisningens genon-rförande att brottas med
lokal konservatism."

Alldeles
sin ordning

i

att en förnärnlig författare

som Artur

Lundkvist skapat det nya verb vi behöver
samligga. Inte ens radiochefen

-

torde ha något att invända"

-

andra preventivmedel."

grupperotik och ser promiskuitet som
något helt naturligt. Men det finns ocklagarna förfasar sig över alla dylika
reformer inom erotiken. Det må vara

födelsekontrollens

och samlagshygienens områden är stor.
Skolöverstyrelsen gör en mycket värde-

Hörnartikeln i DN 1.4.1967 är ett apropå till Vi kvinnors artikel i denna fråga
i nr 3, 1,967. Författaren, fil. dr John
Ortengren, skriver att det i många avseenden är olyckligt att kondomen kom-

struell viktökning,

på

att distributionstekniska skäl

onödigt fördyrar kondomen. Han citerar
Statens pris- och kartellnämnd "pålägg
på över 300 procent förekommer".

Framtidens
melodi
haft ett av värlclens
Vi har dcn hiigsta nlc-

Sverige har länge
lägsta fijclelsctal.

clcllivslängden

Vår

i

värlc{en.

befolkningsutveckling

är

inte

"skev" (se DN 12.3.(r7) utan franrtidens
melodi.

Vi

lönt för friskar
fortsätta arbeta med de'

nråste bara göra det

gamla att
uppgifter som passar åldern.

Rättelse
Flortense Grönstrands bok "Lir.ets gång"

kostar i Sverige 34:1.5. Den kan beställas i bokhandeln. Finns errdast häftad.

Frukta
el

Naturen

För livet frukto ej
storkost ov ollt

på uår sida

för mönskon ej
livsf röet

För vopnen frukto ej
giftet från skröckens reptiler
sprids blott i skröckens isode blod
röds dem ej!

Madame Bui thi Cao, medlem av den
sydvietnamesiska delegationen vid det

i Moskva mars
till Hillevi Svedberg att vi

stora kvinnosymposiet
1967, sade

inte bör oroa

i

oss så mycket

över situa-

för den är mycket
av ameriframgär
som
vad
är-r
bättre
kanskfärgade rapporter. Fyra femtedetionen

Sydvietnam

lar av Sydvietnam behärskas nu av FNL.

Kvinnoförbundets representanter reser
ornkring i alla byar och hjälper kvin-

norna rned sådd och skörd och vid barDe kemiska rnedlen för
nafödande.
lövfällning och skördförstörar-rde har inte

alls haft så stor effekt som avsetts ef-

tersom allt växer så fort och växtligheten ofta repat sig. Naturen är på vår

Hjälpen till byarna med försida.
sörjningen har stor betydelse också för
att öka männens förtroende för FNL -

de män som arbetar i sydvietnamesiska
när de besöker sin by och ser
armdn
hur mycket förhållandena förbättras. Vi är också bättre i stånd att fä kännedom om bombanfall i förväg nulnera
genom hemlig underrättelsetjänst och vi

kan därför ofta sätta befolkningen

i

sä-

Röds ej

men res åt tonken
rymd

livs kroft

ur solljus

ur körlek som intet fruktor
Dö stiger hon rok ur grotton
dit hon kröp i skröck för sin broder
vöxer sig stork
och fri
bygger sig bo
blond blommor.

kerhet.

Edith Andreos

Sanningen om Nordkorea
ir sedan Demokratiska Folkrepubliken Korca (dvs. Nordkorca) antog .t-t las om jämlikhet n-rellan män och
kvinuor.
Nu sitter mer ätr 25.OOO kviuuor i oli-

Det är 20

acln-rinistrativa organ från "r1" till
högsta folkförsamlingcn. 35.000 har genorr.rgått högre skolor och 20.000 tjänar
"rroderslattdet". sotn det l-reter på deras
språk, i eger-rskap av tekniker, liikare och
lrir;rre nr. ltl.
Kvitrnoruas deltagande i produlitionen
urrdcrliittas gclloltt att det finns dagherrr

ka

och förskolor på alla orter där kvirlnor
yrkcsarbeter. Dct finns 38.400 daghcm

frjr

1

F

.672.000 barn.

Skolunclervisuittgen är kosttradsfri'
Irrån och rned 1967 iir nioårig skola genornfijrd (tidigare sjuårig).
Irrgct-t skulle drön.rr-na om ittt kalla
Nordkorea ctt u-land' Säkerligen har
Nordkorea haft ckonomiskt stöd från
socialistiska länder liksom Sydkorea från
Fiirenta staterlta.

E ,''.f
r
:l

d""

W

Andrea Andrtan oclt Hill,:vi Svedberg bcsöber dåtarande jordbruksministern Pak Den AI
1959.
31,

Res i lugoslauien
pö i timmor och mon sjöng unisont som
ockomponjemong, ofto impoviserot efter

Semesterfirore som besökt Jugoslovien hor
stundom kommit kontokt med folkdonsore.
Folkloren ör ocksö synnerligen spridd i ollo
londsöndor och i sommor hålls folkdons.

nögon skömtsom försöngore som roljerode

med ön den eno ön den ondro i ringen
eller i sin söng kommenterode ungdoms-

festivofer i Koper, Zogreb, Sorojevo och

ondro plotser.

brigodens jobb.
I våros besöktes vört lond ov en trupp
Polet, som vi för övrigt hode glödjen ott se
öven i ett TV-progrom höri'örleden. Konstkulturello föreningen Polet hor nu 350 med-

Jugosloverno sjunger och donsor för ott
ge uttryck öt en nedörvd och djupt ingrodd

körlek till livet, De gomlo folkdonserno
skopodes under turkornos femhundroårigo
ockupotion ov londet. Det ör heller ingen

lemmor och bedriver vuxenutbildning ej

tillföllighet ott denno i sitt slog enostöende folklore fick en renössons just under

boro i folkdons uton ocksö i dromotik, deklomotion, litteroturhistorio, söng och musik. Pö repertooren hor mon 65 jugoslovisko folkdonser som ollo fromförs i originolkostymer. För instudering svoror ko.
reogrofen Bronko Morkovic och bolettmöstoren vid Belgrodoperon Boson Stonic. Po-

de omönskligo lidonden som londet tvongs
utstö under det senoste kriget, dö Morschen
till Drino inte göllde dons och nöjen uton
strid på liv och död. Nör svensko ungdomor åren efter kriget vid ungdomsbrigoder
hjölpte till med öteruppbyggnoden ov vö-

let hor ett örorikt förflutet. Det kon voro
ov intresse ott veto ott den 1935 tillkom

gor och jörnvögor hörde mon dem ofto
förvöno sig över ott söngen och donsen
vor sö utbredd och ollmön blond deros
jugoslovisko ko mroter. Antingen desso
gick till eller frön orbetsplotsen, gick till
bod och dusch eller till mot så sjöng de
unisont, ofto portison- och folksånger. På
kvöllorno töndes olltid ett bål utonför någon borock och mon drog dit för ott donso
kolo. Det vor ringdonser som kunde höllo

som en förtöckt frihetsorgonisotion, riktod
mot den kungligo diktoturen. Med mer ön
200 förestöllningor lyckodes mon kommo i
kontokt med ungdomen och informero den
om den illegolo frihetsrörelsen. Polets medlemmor kom ocksö ott to oktiv del i kom-

pen mot foscisterno under ockupotionen
och ov dess dö 400 medlemmor stupode
Jugoslovisk bondkvinno

Dörren stör

i notionoldrökt.

slltid

300

i

portisonstrider.

öppen

,goslavien

till det sommqrfogro och gästvönligo

/2

En 14 dagars bussrundtur, som
varje vecka startar från Ljub-

ljana, ger Er tillfälle atr se
nrera av det vackra landet.
För dem, som vill kurera sin
hälsa, fortsätter de välkända
hälsoreserna till Opatija och

?Tffi'Mffi'
Ni får stor

semestervaluta för

i. Jugoslavien
i är mer än nägonsin förr. En
15-dagarssemester i Verudela
t. ex., de ungdomliga resenärernas favoritplats, har blivit
130 kr billigare. En 15-dagarsresa med A-hotell i Brela på
respengarna

den härliga Makarska-rivieran,
som 1966 kostade 945 kr, kostar i år 695 kr. 15 dagar i Po-

rec med helpension och flyg
från Köpenhamn eller Malmö
kostar mindre än 500 kr!
Men hur kan detta vara möiligt? frågar Ni. Jo, dels är Ju-

32

andra kurorter.

Välkommen till

Jugoslavien

1967 den internationella
turismens år. Välj en prisbillig

sällskapsresa.

Eller låt Ju-

goslavien bli målet för årets
bilsemester. Eller flyg med
JAT CARAVELLE Jet från
Köpenhamn varje torsdag och
söndag. Ni behöver inget visum. Dörren står alltid öppen!

vit bättre och slutligen har
res.earrangö rerna sänkt sina
prlser.

Ni har mycket att välja på i
år. Urvalet är stort, antingcn
Ni r'äljer en sällskapsresa med

charterflyg eller reser på egen
hand. Adriatiska magistralen,
ett av Europas vackraste turiststråk, ocli många andra vägar har byggts. Jugoslavien är
numera ett bilvänligr land.
Välkommen till de glada sornmarfestivalerna i I)ubrovnik,
Split, Zagreb, Koper, Pula och
andra platser. Låc Er resebyrå

goslavien alltjämt Europas billigaste turistland, dels har vä-

berätta mer orn de

gar och kommunikationer bli-

vänliga kusten

sommarparadisen r.id
!

många

dcl

bad-

Till

Jugoslaviska Turistbyrån, Box 40003,
Slöjdgatan 10, Stockholm 40
intresserad
är
av Jugoslavien.
Jag

Narnn:

....................

Adress:

Postadrcss:

....

.,.............

......................

vi kv

lÄcervxer r HsB
tt

Bostad med merva rde

Bo med bostadsrätt och utnyttja fördelarna av
en rationell och spekulationsfri bostadsförvaltning.
Bostadsrätten ger mervärde med boende till

självkostnad. En del av bostadskostnaden
förs över till insatskontot. Därigenom ökar
lägenhetens överlåtelsevärde.
Man bor tryggare genom delägarskap, medbestämmanderätt och insyn i den bostads-

rättsförening som äger och förvaltar fastigheten.

Bor man med bostadsrätt

i

HSB bestämmer

man själv efter samråd med styrelsen när
reparation av lägenheten skall ske. Pengar
avsättes därför regelbundet på en fond för
lägenhetens underhåll. Bostadsrätt innebär
nyttjantlerätt till bostaden på obegränsad tid.

Men bostadsrätten kan naturligtvis överlåtas
om lägenhetsinnehavaren så önskar. Genom
HSB:s bytesservice kan man också lättare
byta lägenhet över hela landet. Ytterligare ett
mervärde med bostadsrätt i HSB.
en boSiitt sotn sparmål en bostad i HSB
- gör det
stad nted mervärde.IlSB.'s sparkassa
lött att spara
och att bospara ger lögsta
ränta.

-

Bo på rdtt sätt
med bostadsratti
![ti'å'iå"':

H*'B

VI LAMNAR UPP TILL

5oo/o RABATT
pä 7967 års modeller av

RADIO.TV.BANDSPELARE

STEREO-ANLAGGNINGAR
o
o Itiågra prisex.:
o
o
o TU R-pris Tiil, ,o,, 895:_
o
o
o tråil::I9å"#?å?, uKv f, e8
o
o
o R1T*"ili3\uu^, no,, 29 5 : o
o
Stor specialist på
o
HI-FI-S'TEREO
o
o
o Ni får upp tiII 90 olo tillbaka när
o Ni'bytei'till t'ärg-TV inom 3 år.
o
o
o
o
S:t ERIKS TV
o
Kungsholr-nsgrtan 20
o
o
Tel. 51 43 02, 51 48 55
o

u,6M
DAMSALONGER

SPECIALPERMANE,N'T
KLIPPNING, TVATTNING, LAGGNING

'IVATTNING och LAGGNING

.

_
. . 2OZ _
30:

10:

-

Sltecialsalongen

Salon Carina

Skanön,ägen 16

-

Rjörkhagen

Te!. 59 24 20

MANNE NILSSON
Odet.rgirtan 75

Allt i

(vid OdcnPlan)

modcrn hårvård

Torsdagsöppet

'lcl.

KVALLSOPPE,T

tiil kl. 20

30 74 95

J,1

Vid köp av

Radio -

TV- Kylskåp
kontakta

Philip Carlsson
Radio o TV
Husargatan 24, Göteborg. Tel.

ll

15 86

IIIIIII

TU-Radio-Transistor
alltid ett fvnd

HSL$ lt{cE

Blekingegatan

hos

6, Sthlm. Tel.

40

96ll

IIIIIII

Wll

Ni

ba

r-i-k-r-i-g

såj d(i

Barcelona-fisk
t hg torskfilå i 2 cm bredo

strimmor

1 tsk oljo
2-3 tomoter i lövtunno skivor
1 grön eler röd popriko, grovskuren
2 storo lökor i lövtunno skivor

l dussin

oliver

1 finskuren vitlökskly{to
112

tsk soffron

1 dl torrt vitt vin
2-3 storo pototisor ilövtunno skivor
nymold svortpeppor

i/2 dl oljo

il0sl(0u-sl(A-YA-HA

Gnid botten och sidor ov en rött stor
gryto med en tesked oljo. Lögg tomoterno
underst. Lögg poprikon över dem. Lögg
lökskivorno över poprikon. Lögg fisken pö
lökskivorno och lögg oliverno och vitlöken
över dem. Sött soffron till vinet och höll
det över. Strö pö solt i möttlig möngd och
nymold svortpeppor. Bred över pototisskivorno. Dryp oljon över det helc. Sött gryton i ugn (co 2500). Fördigt nör pototisen
ör guldgul och mjuk. Röcker till 4-6 personer. Görno "poin riche" till.

så

tär

l{i äkta
RYSK

U(|DKA

NYA SPECIALITEER VARJE VECKA
NÄR FICK ER MA:i EN BLOMMA SIST?
Ärstidcns sr.rittblornnror, kransar, bul<crtcr

BLOMSTERHöNruNNI
Tel. 46 43 08

34

Axel Söderberg

O. L:s
Manufaktur
29 i]AGAI{MOSSEN
Tel. 48 c3 47

EMÄGATAN

Bogormossens Blomsterhqndel
Lagaplan

-

Telefon 39 19 39

Stegra arbetet

ftir Uietnams
kuinnor och barn
Det ör 26 dogor sedon vi skrev ner

den

redovisning som publicerodes i Vi Kvinnor
nr 3, 1967 och som slutqde på den som-

monlogdo summon ov 53.850:35. Sedon
dess hor insomlingen tillförts ytterligore
kr 4,600: 08. Huvudporten ov dettq kr
3.540:50 - hor åstodkommits genom vår

oförtröttligo Mio

Emsheimers och hennes
medhjölpores insotser. Dels ! form ov bössinsomling utonför Scoloteotern nögro kvöllor, dels tock vore de generöso svoren på
de brev med förbundets vödjon och Soro
Lidmons "rop pö de rnönskligo röttigheternos dog" som skickots ut till köndo personer I skildo delor ov londet.
Den sisto tedovisningen på nedonstående förteckning kom i dog från Sito Andersen : Stockholm: resultot ov bössinsomling
i gronnhusen. Om det ,får hon sjölv berötto

hör bredvid, dei kon sökert ge tips till
ondro om de möjligheter som finns ott
somlo in pengor till dem som så obeskrivligt völ behöver vått stöd!
Tronsport 58.450: 53

(m

u

[tikonstvern issogehonoro r)

Mörto o. C H Hermonsson, Sthlm
Folke Corlbom, Eskilstuno
G. Englund, Viggbyholm
Uno Bruhn, Tunstrond
Aso o. Tord Lundgren, Sthlm
Hildur Lönnström, Porjus (ins.
bl. komr, i fullmöktige)

Arne Viklund,

Junsele

Anonym givore
Rut Hillorp, Johonneshov, Sthlm

Mio

Emsheimer, ins.
Museet

vid

Hoff mon-Serner,

Lidingö

110:25
100:00

20:00
800:00
100:00
100:00
10: 00

20:00
25:00
75:00
50:00
20;00
200:00

Moderno

343:00

25: 00
40: 00
150: 00

Götrik Ortenholm, Stockholm
Bjurslötts SKV-ovd., Gbs
Hons Göron Froncke, Sthlm

50:00

Stockholm
Erik o. Ollegård Hell, Solno
Moshhour, Stockholm
T. Rexed, Stockholm
Peter Bernövoll, Noro stod
Bengt Nordenson, Forsto, Sthlm

5: 25: 00
20; 00

Rolin-Gerholm,

10: 00

10: 00

10:00

5:00

Siri Aschberg,

Stockholm

Anny Ohmon, Porjus

Nodjo Wiking,

Ljungby

Brito of Petersens, Lidingö
Korin Horpen, Göteborg
Dcro Thenggren, Sövedolen
M. E., bössinsomling vid Scolo-

teotern, Stockholm
Nils Lindroth, Hokkosbyn
Morto Spik,

Seskorö

Korolino Vikmon, Seskorö
Arvid Gronberg, Ludviko

solidariteten
Får jog hör redoviso de erforenheter som
någro Stockholrnskvinnor hor giort med ett
iyvörr rnycket opopulört sött ott sqmlo
pengor? Att somlo pengor til! Vietnom hqr

10: 00

Sthlm

öka

66: 00

Astrid Wöhring-Ohmon, Brommo,

Seskerö SKV-ovdelning

Och här följer nu redovisningen:
Skövde SKV-ovdelning
Birger Normon, Stockholm
A. Jönsson, Molmö
Clos och Pye Engström, Lörbro

Äke Edfeldt, Stockholm
Heleno Persson, Domnorvet

25; 0O
100:00

25:00
'10; 00

50:00
10: 00

1.287:50

50:00
35:00
10: 00
10: 00
1O; 00

Brommo SKV-ovd., Sthlm
Tor Bergner, Stockholm
A, Ericsson, Sundbyberg
Edith HLibinette, Göteborg
Sonnederoz, Stockholm
Hjolmor Johonsson, Uddevollo
Olgo Mognusson, Kristionstod
Aroceli Blomberg, Stocksund
Rolf Blomberg, Stocksund

150;02

Alrik Jonsson, Dikonös

100:00

5: 00
3: 0O
25:00
10: 00

100:00
15: 00
10: 00
10: 00

Elisobeth Höggqvist, Stockholm
Ally Lidmon, Dångebo
Ruth Liljeholm, Stockholm

25:00

Sito Andersen, Vontörs SKV, Sthlm

95:31

10: 00

20:00

Summo kronor 58.450:43

nämligen glödjonde nog visot sig mötq
böttve och böi;tre förståelse blond ollmönheten. Till och med det gomlo hederligo
söitet ott knocko dörr. Jo, vi hor mörkt ott
dörrknockning ger bösto resultotet på kortqste tid. Om mon ger sig ut t ex mellon
holv 6 och holv 7 på kvöllen så hqr mångo
hunnit kommo hem och det ör före nyhetevno. Att somlo pengor inomhus ör tillötet,
boro mon inte visor bösson på offentlig
goto. L!ngeför 50 procent qv de tillfrågode
brukor reogero positivt omedelbort. Orn
folk söger någonting så är det mest frågor
om vem som står bokom, vort pengorno
gör, vod de onvönds till eller om de verk-

ligen kommer from. Dörför kon det voro
nyttigt ott ho med sig t ex nummer 5 1966
qv "Vi Kvinnor" som pö boksidon behqndlor desso frögor. På en timme brukqr vi i
genomsnitt fö in 50 kronor, men roligt nog
visor det sig ott hyresgöster i HSB-hus lig'

ger bro över genomsnittet.
Köro Ni, låt oss i fredens nomn öko våro
onströngningor för ott viso vöro så hört
drobbode vönner i Vietnom vår solidoritet.
Tänk pö de möngo små böckor som inte

får L,li torro uton i stöllet bör bli

större

och bredore!
Sito A.
35

