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Ess Ll't iir ett uratfett rtred
t'gcnskalrer solll I'arje ltusrnor kittr
giiirl.ja sig rlt. Siiilv trlrpskattar .iag

rnvt'kt't tlt'tt gotlar. fiirska sttr:rkert
nx'rl precis lagonr siilta. Och sri är

'l'rt' Flss [,]'t vegetalriliskt ! Bekr iirrtt :rtt lrrerla: till Iråtle srttå
l'irr a satttlrvit'lres. tnttst igtt vill'llla
srrriirgirsar oclr till kext'tt l,å ostln'it'kan. Fiirpackningerr i gtrlrlf'olie rir tilltalantle ot'h lrt'varar
srnak ot'lr ilronl. Ett ytterligare
;rlrrs iir rlen rtlrlrlvsatrde. tvrlliga

llut.iorn'nuli

st

f'aktareckx'isttittgetr på lraketet onr
niiringsr'ärtlt' ot'lt länrpligaste fijr'varitrg. !!

en Y t'tr.r1111' Sen.so/i

alltidfärskt...gott
. . . nyttigt!
I 'fre

Lvr tillverkas av tle fi'
I Entlast r-egetalri'
liskt I'ett. innehirllarrtle ('a 16/o
linolsvra oclr totalt ca 20()t fler'
onriittarle fettsvror. I 'fre Ess Lt'r
til lr.erkas i takt ttrerl e{'tcrf r:igan
och iir rliirfiir alltitl {'iirskt. r (}ultlfolit'lrakett't ltevarar tlert {'riska
Ess

naste rrlvaror.

aronrt'rt oclr skvtltlar tnot skatllig

inverkatt av ljtrs och ltr{'t. r Tre
Lvx iir liitt att lrreda. l-ttsl nretr
iirrriri srnirlig konsistens. I 'I're Ess
Lvx lrar hiigt närinssr ärrle. \'itaniinlralterr iit lika iriig irret ()nr.
r Tre Ess Lvx har lagorlr sälta och
härlig. {'risk srnak.
Ess

smak och takta
talar för Tre Ess Lyx
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Dr Gustov Jonsson, mme Nguyen Thi Binh,
och mme Eug6nie Cotton,

3-6 oktober sam,lades i Stockholm
kvinnor och en oc'h annan man från
55 länder från världens alla de,ler för
att diskutera barnens situation i dagens värld. Som vi skrivit om förut beslöts denna konf erens när Kvinnornes
demokratiska världsförbund firade sitt
2O-årsjubileumiSalzburgioktober
1,965.

Under det år som gått har konferensen förberetts i en rad länder, Japan,

Syd- (FNL) och Nordvietnam, Israel,
Merico, Angola, Frankrike, LIruguay,
Tyskland, Schweiz, Skandinavien och
Finland ,genorn möten och andra tnanif e:tationer. Det var en imponerande

mängd delegater som samlades i Medborgarhuset i Stockholm den 3 okto-

ber. Från Afrika kom representanter
från Algeriet, Sydafrika, Angola, Guinea, Mali, Förenade Arebrepubliken,
Sierra Leone, Sudan, Tchad och Tunisi-

cn. Amerika

företräddes av de,ltagare
från Argentina, Brasilien, Chiie, Coste
Rica, Kuba, Equador, Förenta Staterna,
Mexico oc.h ljruguay. Asien representerades av Ceylon, Indien, Irak, Iran, Isrlel, Japan, Mongoliet, Nord- och Sydvietnam. Australien och nästan samtliga
curopcis'ka stater var givetvis representerade. Flertalet av de närvarande var
lärare, läkare, socialarbetare eller representanter för olika kvinnoförbund.

'

Medborgarhusets stora sal, vanligen

ganska grå och

trist, var festligi

deko-

rerad med teckningar utförda av svent-

ka barn i färger som tävlade med de
af rikanska delegaternas prunkande

Sydvietnom

driiktcr. Sällan har clen salcn lyst sä r

lilir

regnbåger-rs nyanser.

rv SKV:s hedersordförande, Anclrca Anclreen.
Hon hälsade alla välkomna tiil Sverige,
och till denna viktiga konferens för
barnens bästa. Hon påpekade nödvänOppningstalet hijlls

cligheten av föclelsekontroll och vikten
ev att ta hand om de barn som finnes.

Föräldrarna behöver hjälp med cleras
uppf ostran, särskilt under de viktiga
förskoleåren. FIon berörde också krigets förödande inverkan på barnen.
E,fter öppningsanförandet följdc

se-

den åtta huvudrapporter. KDV:s ordförande,Mme Eugdnie Cotton ta-

lade om "Nödvändiga livsvillkor för
att säkr:r alla barn en harmonisk utveckling", cien ir-rdiska parlamentsledamoten för kongresspartict Shyam
Kumari Khan om "Ilxrnens hälsa
i c'lagens värlcl", professor Arturo
Baeza Goni, Chile, om "Barnens
hälsotillstånd i Latinarnerika", M n-r e

eleine SoLllnah, Guinea, onr
i Afrika". NguycnKhan-Piruang, Sydvietnam, be-

Mac'l

"BArnens hälsl

rättacle om barnen som offer för USA:s
krigshancllingar i Syclvietnam och
P h a n-t h i-A n från Nordvietnam berättacle om barnens öclen under de fruktansvärda arnerikanska anfallen; delar
av talen från Vietnam återger vi nedan.
Mme Hdlöne D äzy, generalsekre-

terare i lärarnas internationella fackliga
organisation (FISE) gav en översikt
över skolsituationen och dr Janeira
Koblewska från Polens pedagogiska institut talade orn olika fritidssysselsättningar.

Inför plenum talade också dr

Gus-

t a v J o ns s on från Skå om ungdomsbrottsligheten och Madelinc

D u c li I c s från USA orr kampen m()t
vietnanrkriget. De sista två talen återges i huvudsak i detta nummer av "Vi

kvinnor".
Två av de fyra dagarna hölls plenar-

samlnanträcle, i övrigt arbetades i kommissioncr, en för pedagogiska frågor,
en för hälsofrågor och en som särskilt

behandlade Vietnam.

Att redogöra någorlunda utförligt
för dessa intressanta och innehållsdigra
rapporter liksom för kommissionernas
diskussioner år givetvis alldeles omöjligt av utrymmesskäI. Jag får nöja mig
rned att plocka ut vad som förefallit
inig intressantast, dessutom publicerar
vi som redan sagts delar av vad som sylle s vara cle viktigaste talen, väl vetande att urvalet är subjektivt och kanske godtyckligt.
Mme Cotton redogjorde i sitt tal

för FN:s cleklaration om barn'ens rättigheter, antagen av Generalf örsamlingen 1959. Man vädjar där till föräld-

rar, män, kvinnor, samhällen och regeringar att erkänna dessa rättigheter och
respektera clem.

Alla barn skall ha

samme villkor

oavs'ett ras, hudfärg, kön, språk och re-

ligion, de skall åtnjuta erforderligt
skydd, och ha alla möjligheter att utvecklas fysiskt och psykiskt. De har
rätt till tillfredsställande föda, bostäder
och hä'lsovård. De har rätt till skolundervisning, till lek och vila, de får ej
utnyttjas och inte utsättas för vå'ld eller
grymhet.

Är 1965 antogs ett ungdomsmanifest som bl. a. innebär att ungdomen

måste få känna ansvar för den värld den
snart skall rjverta. FN:s unc{erorganisttioner, FAO, var.s uppgift iir:rtt bckämpa hungern, UNE,SCO, organisation för uppfostran, vetenskap och kul-

rur, och UNICEF, som har hand om
hjälpen till barnen, är de som närmast
skall arbeta för förverkligandet av barnens rättigheter.

Hur är nu det verkliga läget? Man
kan säga att hela barnkonferensen utgör ett svar på den frågan.
En miljard barn lever på jorden, av
dem hungrar 600 miljoner. Av jordens
tre miljarder människor är det bara
en miljard som har tillräckligt med
föda.

I Vietnam utsätts barnen för de frurktansvärdaste krigshandlingar, och vi
kan inte blunda för den oerhörda risk
som föreligger för al'la barn i världen,
orrr den ohyggliga amerikanska eskalationen får utvecklas till ett vär'ldskrig.
Mme Cotton erinrade också om
det förtvivlade läget för barn till politiska fångar i Grekland, Spanien, Portuga'l och Sydafrika.
I många länder, speciellt i Asien,
Afrika och Latinamerika, är nöden så
stor att två tred jedelar av alla barn
svälter. Spädbarnsdödligheten ar fruk-

I många afrikanska länder är
spädbarnsdödligheten 27 per tusen
bland den vita befolkningen ocih 400
per tusen bland den fårgade befolksom jämförelse kan anmärningen
kas att -den i Sverige är 15 per tusen.
Barnarbetet florerar i u-länderna, i
vissa länder utgöres enlig,t ILO en femtedel, en fjärdedel och ända upp till en
tredjedel av arbetsstyrkan av barn och
tansvärd.

W.

d;3*d

följd dtirav iir bl. a. att änlv barnen inte har
r.rågor-r niii jlighct rrtt bcsijkir skolor.
Vacl rcgeringarna i världsmåttstock
gcr ut för barnen utgör inte ens en
tiondel av rustningskostnaderne.
Professor G o n i, Chile, berörde i
sitt tal onr situationen i Latinamerika
Lrngclom. E,n
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ävcn clen höga bam- och spädbarnsdödligheten beroende på undernäring, otill-

räcklig hygien, dåliga bostäder och iäkrrbrist. Mer än 40 procent av befolkningen består av barn och ungdom. Be-

folkningstillväxten

är 2,7 procent,

en

av de högsta i världen. I Sverige är den
0,6 procent (0,9 procent om de inflyt-
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Akr-rt unc{ernäring iivcrviiger .som
:jyn-)tom på barnsjukdomAr, blancl de
sjLrke spiiclblrncn led två tret{jedelar av
otillriicli'lig föda.
I Srntiago dc Chile visar minst en
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trcdjedel av skolbarnen uppenbara syrn-

tom på undernäring.

Madcleine Sounlah, Gttitrel,
beriittacle om vacl som görcs i någre av
Af rikas nya stater för barnens skydcl,
särskilt berördc hon förhållandena i sitt
eget land, Guinea. Man har arbetsskydd
för blivande mödrar och barn, ledigt
f rån arbctet med lön 12-14 veckor
kring förlossningen och f ri läkarvård
under havandeskapet. Familjebidrag ges,
skolplikt föreligger, man inrättar daghcm och har hälsokontroll. Man stimulerar möd rarna att amma sina barn och
ar'betar för upplysning om hygien och
rätt kost. Samarbete med UNICEF föreiigger i en rad stater, t. ex. Nigeria,
Senegal, Guinea. Särskild vik't lägges
vid inrättandet av central för socialvård och barn- och mödraskydo.
I dr Janeira Ko'blewskas, Polcn, tal fäste jag rnig särskilt vid några
uppgifter om barns TV-tittande. Särskilt
intresserade tycks barnen

l-rörda mängder livsmedel förs,töres, me-

miijoner människor hungrar. K"pprustningen sijr xtt militärbu d€ieterna

ci:rn

Delegoterno mme Jeonne Cisse och mme Modeleine Soumoh-Fober frön

i åldern 5-L2

år vara. En undersökning utförd i Kanada och USA 1959-61 visar att 5-6åringar i genomsnitt tittar på TV två
timmar clagligcn och 7-l2-åringar tre
till fyra timmar. E,n engelsk undersökning visar att 5-11-åringar ser på TV
upp till rre till fyra timmar om dagen.
I Polen och andra socialistiska länder har man kommit till liknande resultat. Talaren ansåg inte att TV-tittandet
inverkat på barnens val av allvarligare
litteratur, t. ex. populärvetenskap, men
en viss fara för passivitet föreligger givetvis. Man inser också vikten av kvalitdn på barnprogrammen.
Världskonf erensen antog en appell
där man fastslog att FN-deklarationen
om barnens rättigheter långt ifrån förverkligats. Man vänder sig mot att oer-

Guineo.

Mme loono Bogo frön Rumönien och mme Aouo Keito från Moli.

Mrs Shyom Kumori Khon från Indien,

uppgår

till

enorma summor, medan för

människorna livsviktiga behov ej tillfredsställes. Man vänder sig mot kolonialism och neokolonialism och mot det
fruktansvärda krig USA 10.000 km
från sina gränser för mot det vietnamesiska folket. Rekon-rmendationer o,n-r
skolrr och uppfostran samt nijdväncliga

levnadsvillkor för all världens barn antogs även.
SJutligen antogs ett upprop med krav
att stoppa aggressioncn i Vietnam oc,h
clra tillbaka de amerikanska trupperna
cch rädda Vietnams barn från krigets
fasor till ett liv i fred och lycka.
Eva Palmaer
5

ra Argentina dor 200 .ry 1000 föclcla
fi..re ett-årsåldcrn ! I N4exico iir sif'f ran
r;å hiig som 68. I Sydafrilia är talct f'iir
vita lågt
24, n'rcn för afrik;rncr lisger siffran- mellan 61 och 400 beroencle
på plats. I Angola under kolonialvälde

barnens hälsa
; dagens uärld
Utdrog ur Mrs Kumori Khons
ropport om bornens hölso'
tillstånd i helo vörlden.

Det totala antalet barn (under 18 år) i
världen har nyligen uppskattats till
men det är ett tra1.000 miljoner
- trots alla anstränggiskt faktum att,
ningar 600 av dessa miljoner lider av
sjukdom och hunger. Är 1,959 anto€i
FN Deklaration'en om barnets rättigheter där stadgans sektioner 4 och 5 behandlade barnens hälsobehov. Länder
som redan uppmärksammat detta program började ge det prioritet och barnet som alltid varit landets största till-

gång borjade

bli föremål f ör

landets

främsta intresse. Man insåg att en tredjedel av världens befolkning är under
18 år och att det stora problemet om
barnens hälsa är ytterst betyde'lsefullt
om en nation skall kunna göra avsevär-

da framsteg.
Ett av vår -tids mest spännande pro-

blem år bra bostäder med hygieniska
anordningar. Ju mer komplicerad civilisationen blir oc,h iu större städerna
dess större blir barnens problem genom
brist på utrymme, brist på rent vat'ten
och brist på renhål'lning. Frankrike, där
73 procent av bostäder saknar \WC och
42 procent rinnande vatten, är ett typis,kt exempel. I Haiti har bostadskrisen
lett till stigande hyror så att ett litet
bekvämt hus, hygieniskt tillfredsställande kostar mer i hyra än en genomsnittlig arbetarlon! I Angola är halmhyddor,
illa byggda med dålig ventilation lantbefolkningens lott medan byarna omges

av dammar med stillastående vat-

ten, avträden saknas och husdjuren of-

ta delar ru,m m,ed sina ägare.
Särskilt al'lvarlig är bostadssituationen i Asiens växande städer. De slumområden som utvecklats har mycket begränsade bekvämligheter och än mindre
hygieniska anordningar. De har varken
avlopp eller soptunnor. På Filippinerna
lever 15 procent av den totala befolkningen i slumbostäder, i Pakistan 28
procent och i Indien fann man är 1961
att en fjär,dedel av befolkningen i Kal-

kutta levde i slumområden med

en

folk-

täther på cika 1000 personer per 0,4
he,ktar. Det har på sista tiden uppskattats atr Asien har den ojämförligt störs-

ta

bostadsbristen

i världen. Enligt

en

ungefärlig beräkning har endast 60 procent av stadsbefo,lkningen och 50 procent av lantbefolkningen bra bostäder.
6

är den över 60 procent! I Asiens utvecklingsländer är bilden lika dyster.
Indien har 126 döda på 1000 föc-lelser
och Pakistan 155 döda på tOoO levande

Äterstoden har antingen inga bostäder

alls eller bor ohygieniskt och alltför

trångt.

Med en hygienisk bostad semmanhänger nära kravet på vattenförsörj-

ning och sanitära anordningar för att
oskadliggöra bakteriehaltigt avf all. På
Ceylon beror 30 procent av sjukdomxrna på vattenbakterier. I Indien f inns
vattenledning

i

50 procent av hus

i

stä-

der medan det på landet är ovanligt
med tillgång på rent dricksvatten från
kranar eller borrbrunnar. I Jordanien
får 7 | procent av befolkningen si,tt
dricksvatten från floder eller kärr. Oppetstående vattensamlingar de'las med

husdjur, används för tvätt, bad m. m.
Det är så ont om vatten att människor
kan byta kläder bara varannan månad
och är lyckliga om de kan få mer än ett
bad på flera månader! Vattenbrist leder
till brist på sanitära anordningar och i
flertalet asiatiska länder är dålig hygien
huvudorsak till sjukdomar som diarrö,

tarmkata,rrer, dysenteri och kolera.
En annan rnycket viktig faktor av

stor betydelse för barnens hä,lsomöjligheter är rbefolkningsutvecklingen. F. n.

växer Asiens be,folkning snabbt i skarp
till västliga länder.
Bördan av en stor familj leder i underutvecklade länder till lägre ekonomisk
standard och när därtill kommer brist
på arbete uppstår ett allvarligt läge. Så

motsättning

hindras barnen från att växa up'p friska.
Procenten barn i en befolkning är också

av vikt. I Latinamerika är enl. siffror
från 1965 43 procent av befol,kningen
under 14 är. Enbart i Argentina finns
4,2 miljoner barn mellan 6 och 14 är;
i Mexico fanns 1960 16 miljoner barn
med en årlig ökning av 3,6 procent. I
Indien var 1.961, 41, procent av befolkningen ,barn under 15 år medan i utvecklade länder proportionen mellan
barn och vuxna ligger omkring 30
Procent.

Spädbarnsdödligheten

har

sjunkit

(I det folsnabbt under senare är.
jande ges antalet döda i- 1:a- levnadsåret
på 1000 levande födda år 1,963 när ej

annat anges. övers. anm.) I Storbritannien 22, i Sovjetunionen 31, i USA 25,

i Norge 16,9, i

Sverige 15,

i Osttyskland

i Australien 19,5.
I skarp Lkontrast till dessa låga siffror
för spädbarnsdödlighet står de man får
från Latinamerika, Afrika oc,h Asien.
Argentina har 60,5 för 1962 men i nor-

24,

födda (Indiens siffra är 83 f ör 1962.
övers.) Japan är ett undantag n-recl 23.
Praktis,kt tager två tredjedelar ev
världens fo'lk
innefattande tre fjärlever i ekonodedelar av dess- barn
miskt och industriellt- underutvecklade
länder och 35 procenr av jordens befolkning lever i tropiska och subtropiska områden.
Tarmåkomn-ror,
dysenteri, äggvitebrist
i födan hos för
tidigt avvanda barn i städer är huvuclorsaker till spädbarnsdödlighet. Brist
på läkare är en annan orsak. Skiilnaclen
i antalet läkare är kolossal inom cle 4
kontinenterna Afrika, Asien. de båda
Amerika och Europe, 1963 fanns det i
Sydafrika 8.468 alhnänpraktiker och
1.797 specialister av vilka vid slutet av
1964 endast 103 var afrikaner. Befolkningstalet per läkare var i Niger (Afri-

103.000 på en; i Syd-Vietnam
29.000 per läkare. I Guatemala 6.400
invånare per läkare; i Sverige 1.100 invånare per läkare. Det finns också skill-

kt)

nader mellan land och land inom

kontinent.

nade

en

Arabrepubliken
har t. ex. 2.600 invånarc per läkare och
Japan 930 per läkare. Sovjetunionen
har 310 personer per läkare och USA
780 personer per läkare. Läget på landsbygden är sämre iin i städer eftersom
tränad personal har en tendens att stanna istäderna. Efterblivna och underFöre

fler läkare,
fler arbetare i hälsovård cch bättre
det kon-rmer att
organisation av den
ta årtionden
Några ungefärliga siffror kan ges för
att antyda betydelsen för världen av

utvecklade länder behöver

vissa sjukdomar som allvarligt skadar
kvinnors och barns hälsa. Man beräknar
att häl,ften av jordens befolkning hot:rs
av malaria, trakom (.n ögonsjukdom)

angriper 400 miljoner människor och

bilharziasis (orsakad av en liten inälvsmask övers.) angriper 150 miljoncr,
främst 'barn. Aktiv tuberkulos finns hos
1lz ttll 1 procent av världens vuxna och
barn i 'kontakt med dem hotas av in-

fektion. Man beräknar att 10 till 1,2
rniljoner människor lider av lepra
(spetälska) vilket betyder att ett mot-

svarande antal barn hotas därav. Hung-

er år emel'lertid en av de viktigaste av
de faktorer som bidrar till barns lidan-

i mindre utvecklade länder. Undermålig föda är en mycket försåtlig långden

samt verkande sjukdomsorsak som full-

ständigt underminerar kroppens mots;tåndskrafr.

-

höfd leunadsstandard r

ökad ungdomsbrottslighet ?
Dr Gustov Jonssons onföronde vid
internotionello bornkonferensen.
Först några pcrsonliga ord, e l'r bekännelse. I går när jag satt här och lyssnacle till era råpporter från många länder

över hela världen

rapporter om

svält, krigstid, sjukdom
då s'kämdes
jag, skämdes verkligen eftersom
vi i r'åra rika länder här i Skandinavien, i
vårt överflödssamhälle inte har dessa
elementära problem om liv och död.
Våra problem ter rig så små, så obetydliga.

Men icke desto mindre är det måhända av etr visst intresse för oss alla
att få veta något om de speciella barnproblem soffr uppstår i överflödssamhället.
I Sverige liksom

i många andra västländer möter vi etr oväntat och en

smula överras,kande fenomen: den höida levnadsstandarden åtföljs av en sam-

tidig ökning av ungdomsbrottsligheten.
FN:s Europaråd har på basen av ett

frågeformulär till o,lika europeiska länder sammanfattat problemet i följande
ord:

"Den mest iögonenf allande faktor
som framgår av svaren är kanske att
en alimän förbättrins av ekonomiska

levnadsvillkor ej med nödvändighet leder till en minskad ungdornsbrottslighct. Vissa tecken tyder tvärto,m på atc
en hög levnadsstandard kan skapa sina
cgna problem. E,ller är det blott så att
gan-rla olösta problem, täckta av nöd,
f ramhävs starkare när väl nöden är
lindrad?"

Detta är alltså problemet, vårr

be-

kymmer i välfärdsstaten

att barn och
ungdom tycks vara missanpassade
oftare när materiella behov är bättre tillgodosedda.

faktorer fattiga människor,
alkoholister eller kriminella, nervösa
personer, obildade mäninskor ej blott
bland barnens föräldrar utan också
bland dera: far- och morföräldrar. Det
innebär att samhället kommit till korta
under generationer, ett asocialt arv
samma

människor i al'lmänhet för åtskilliga år
sedan men självfallet jämför de sin levnadsstandard inte med den som gällde
för människor de aldrig sett de ser
på sina grannar, sina skolkamrater
och
människorna i deras omedelbara om-

Några av dessa bidragande faktorer
är, tror jag, av särSkilt intresse för oss
alla på grund av sin innebörd. Låt mig
berätta för er om dem från min egen
erfarenhet som läkare för missanpassade
och brottsliga barn, "barn som hatar"
som någon har kallat dem.
dessr

drag: För det första fattiga familjer.
Det må vara nog att säga att dessa familjer har lägre inkomst än den genomsnittliga och har varit i trängande behov av ekonomisk hjälp från samhället
fyra till fem gånger så ofta som vanliga familjer.
För det andra familjer där fadern är

ffi

barnens och föräldrarnas skolutbildning är mycket sämre än barns och föräldrars i allmänhet.
Och jag anser det vara en synnerligen vi'ktig upptäckt i samband med dessa undersökningar att man kan finna

storlek. Varför?
Jag tror inte att någon verkligen vet
hela svaret. Kanske kommer ingen någonsin att kunna ge svaret eftersom
problemet är mycket komplicerat. Det
kan inte finnas endast ett svår, en enda
förklaring, det finns en mängd ;bidra-

Det dr intet tvive,l om att

,

mer än hälf-

inte är en fråga om högre levnadsstandard utan en fråga om lägre levnadsstandard för en minoritet jämfört med
maioriteten av landets invånare. Naturligtvis har denna minoritet i Sverige

brottsliga pojkar och flickor tillhör fan-riljer med tre eller fyra utmärkande

$f,,

i

ten av f allen en f ruktansvärt hög
siffra. Och slutligen, familjer där både

Flera undersökningar, gjorda även i
Sverige, antyder emellertid att frågan
har en annan aspekt.
Först och ,främst är det endast en
mycket liten minoritet av barnen som
framhärdar i brottslighet även om nästan alla av dem stjäl eller gör något annat ont under sin barndom. I Sverige
är inte mer än två till tre procent framhärdande lagbrytare. Men den skada
denna minoritet, hur liten den än må
vara, vållar samhä,llet är proportionsvis mycket större än gruppens verkliga

gande faktorer.

ffi

rildrarnas levnadshistoria

kriminell eller alkoholist rre till fyra

i allmänhet. För
det tredje, psykiska sjukdomar eller
nervösa rubbningar förekommer i förgånger oftare än fäder

mitt i

välfärdssamhället.

Om man betraktar problemet ur den-

na synvinkel problemet on-r ökad
så
brottslighet mitt i välfärdstaten
finner man lätt att nyckelproblemet

en mycket högre

levnadsstandard än

givning och så känner de sig underlägsna oc'h besvikna på mycket goda
grunoer.

Detta är grundpro'blemet, anser jag.
Det finns där i varje land som eftersträvar en bättre levnadsstandard. Man
kan benämna det med den socialogiska

ter)men status-f rustration el'ler, anser
jag, med den gamla marxistiska termen
alienation, främlingskap, och jag anser
att den ökade ungdomsbrottslighet vi
ser i våra överflödssamhällen endast är
en sida av ett mera fundamentalt problem.

Jag började med ert per,sonligt uttalande, cn bekännelse. Jrg skulle vilja
sluta mitt anförande på samma sätt: i
era s. k. underutvecklade länder, där ni
börjar bygg" upp etr nytt samhälle har

ni kanske en bättre utgångspunkt än
vi har i vårt överflödssamhälle med
dess inneboende problem om alienation,
en skiljemur mellan några av samhällets
rnedlemmar och samhället siälvt.

Modeline Duckles,

en ov de tre
i bqrn'

kvinnor från USA som deltog

konferensen tolode å WISP:s vögnor.

Det är s.rårt för en amerikansk kvinna
att tala här i närvaro av Vietnams heroiska kvinnor. Vi vet till fullo att vi
ej blott bär ansvaret för det vietnames:ska folkets lidanden utan att vi bidrar
till den förfärliga situationen i Afrika,
Latinamerika och Centralamerika och
vi hoppas att ni tack vare ert hjärtas
storsinthet skall kunna förlåta oss de
brott som begås i vårt namn.
Vi har under dessa dagar sysslat med
barnens välfärd. Under hela konferen:rer1 har kriget i Vietnam varit de t
främsta ämnet i våra tal och i våra tan-

ty Vietnams barn vägras icke endast
de grundläggande villkoren för ett gott
liv utan livet självt. De som överlever

kar,

bombanfallen och brännskadorna av
napalm och fosfor är lämnade stympade till kropp och själ utan hopp om
rndrum så länge kriget fortsätter. Genom hela mänsklighetens historia har
krig varit grymma och den oskyldiga

av alla kemikalier som framställs a\r
den firma vilken tillverkar napalm, vi
lämnar ut listor över dessa produkter

Att vårda offren för krigcts gry'mheter är endast en liten del av det arbete
som måste göras. Det år mot kriget
självt, den fundamentala grymheten vi
protesterar. För att nå resultat behöver
vi hjälp av alla kvinnor i alla länder.
Visserligen är det sant att Förenta Staterna är krigets förövare rnen andra
llationer ger sitt stöd. Aven länder som

till husmödrar som går ut och handlar.
Vi visar dem bilc{cr av brända victnamesiska barn, vi ger clem brcvkort och
frimärken så att cle också kan protestera nlot bruke t av cletta vapen som
bränncr till döds.

Tre av våra kvinnor kändc att c{ess,r
aktioner ej var nog, c{e ville göra något
mera omcdelbart effektivt. Så de besliit
att lägga sig på vägbanan för att hejcia
de lastbilar som transporteradc napalm-

ej lämnar militär hjälp men är ekonorniskt beroende av Förenta Staterna
f rärn jar aggressionen gcnom sin passivitet. Må folken i Sverige, Italien, England, Västtyskland och alla ancira tala
ut. Vi uppmanar även er att protestera'
att kräva av era regeringar att de skall
ha mod att tala sanning till den mäktioo
"I
Fö..,-,r:r Statcrna har vi kvinnor va-

bomber.

till kriget från dess
Vi märkte hur det tillkom med hjälp av lögner, bedrägcri
och hyckleri och vi har med fasa sett
militärandan växa och vårt folk förråas. De dagliga uppgifterna om antarit

motståndare

första början.

let kroppar av döda fiender kväljer oss;
och när vi läser att fel by bombats av
misstag så frågar vi viiken by i him-

civil'befolkningen har alltid varit offer.

lens nanln är den rätta!

detta krig slutgiltigt till ett krig väsentligen mot barnen.

nar marscher, vi demonstrerar, vi of-

Men användningen av modern teknisk
kunskap för militära ändarnål har gjort

\Women Strike for
Peace försöker med alla medel vi känner till ats. fä slut på detta krig. Vi ord-

Vi som hör till

Från napalmclemonstrationerna växcr
cn annan protest fram. Efter vår marsch
den 6 augusti, årsdagen av Hiroshimabomrben, började en vakthållning vid
den hamn därifrån vapen och material
sänds

till

Vietnam. Denna vakthåilning

har pågått dag och natt sedan den 6
augusti och den pågår i denna stund.

Unga studerande forlojligas där de står
med sina plakat framför ingången till
lastfartygens kaj. De beskylls för f.ghet, de kallas förrädare, de kallas beatniker om de har skägg eller långt hår
eller bär sandaler, man förolämpar dem.
Det händer ofta att raggare försöker
köra över dem med sina bilar eller kas-

tar flaskor på dem. Eftersom det år
minclre troligt att de blir anfallna om

llll|lIll||||ll|l|||ll|||I|llll|lllll|||||llll|||||ll||llll|l||l|l|lI|||lllllIl|lIll||llll||ll|l||lllll|l|||ll|l||llll|l|I||I|llll|l

DET MODERNA KRIGET
ETT KRIG MOT BARNEN
Sydvienam finns det bokstavligen
tusentals hemlösa barn utan föräldrar,
utan skydd och där finns inte tillräcklig
vård för de sårade, de svältande och de
hundra och åter hundratal som är brända av napalm och den ännu förfärligare vita fosforn som inte slocknar utan
brinner så länge sårytan nås av luften.
Kvinnor från Förenta Staterna känner sitt ansvar och sin skyldighet att
lindra dessa barns lidanden. Vi s'kulle
vilja förena' oss med kvinnor i hela

I

världen om en plan

för att

evakuera

de svårast brännskadade och finna spe-

cialvård

för dem i olika länder.

vi vill att det

Och

amerikanska folket skall

få levande vittnesbörd om sin regerings
krigföring.
8

fentliggör fakta om och om igen och nu
blir många av oss lagbrytare för att
väcka vårt folks samvete och påverka
regeringens politik. Låt mig ge er ett
litet exempel på hur vi går tillväga:
I San Francisco-ornrådet har vi nu

det f inns kvinnor bland dem så

tion mot uppförandet av denna fabrik.
Politiska ledare, präster, f redsarbetare
av alla slag organiserade offentliga möten så att folk skulle fA veta att en
ondskans kräftsvulst höll på att växa
fram inför våra ögan. Vi lyckades inte
förhindra att napalmfabriken byggdes,
men vi fortsätter att protestera. Vi har
organiserat en landsomfattande bojkott

dessa vakthållningar,

en napalmfabrik. Innan den byggdes
gick vi kvinnor från dörr till dörr och
bad medborgarna underteckna cn peti-

har

nä.gra av våra vithåriga mormödrar-för-

fred tagit till vana att gå ut och stå
under sena kvällstimmar.
Andra kvinnor som ej kan lämna sina
barn eller sitt yrkesarbete skickar matvaror eller ger pengar som bidrag till
de böter man ålägger dem för intrång
på militärområde. Vi hoppas kunna öka
n-red dem

vi vill

ordna dem

vid varje utskeppningspunkt runt Förenta Staterna så att folket skall få veta
vad slags exportvaror de sänder utomlands.

I

Förenta Staterna anklagas de av oss
för att vara förrädare. för att vara emot vårt land. Det

som talar emot kriget

gångtunnlar

från by rill by
Ur Wilfred Burchetts ortikel i "The Notionol Guordion" 1.10,1966. Hon skriver frön Cu Chi-distriktet
som ligger någro mil utonför Soigon.

"Vi

gravar utan leder ut i alla ri,ktningar i
en labyrint med förbindelsegångar som

vänder deras egna vapen mot dem
Vi har t. o. m. tagit icke tömda giftgasbehållare
som de släppt ned i
våra tunnelsystem och så har vi själva
skapat en sektion för kemisk krigföring och vänt deras egen giftgas mot

grovt taget motsvarar de terrasserade
gångarna mel'lan risfälten. På ett par
meters avstånd från varandra finns
skyddsfickor med plats för en person i

dem."

sittande ställning. Endast de som lever

"Ibland förstör de delar av våra tunnlar men vi bygger nya. Arbetet upphör
aldri,g. Vi har mer än 744 km under-

ut i

alla riktningar, för.bindande hus med hus, by
med by och nu även till andra distrikt.
Om fienden önskar få kontakt
lordiska gångar strå,lande

- måste han följa oss ned i
med oss

gångarna".

och kämpar där vet vart gångarna leder och vilka fickor som har en ingång

till

det underjordiska tunnelsystem som
i försvarskomplexet."
"De ständiga bombningarna och- granatangreppen mot denna region avser
att förvandla området till en öken där
intet kan leva eller växa. Bortsett från
avsikten att hindra våra styrkor att rycockså ingår

"Gångarna är så djupa att en man
kan gå rak i dem med huvudet under
marknivå oc,h aldrig bredare än som
krävs för en man med ränsel pä ryggen. De går inte i sicksack som skytte-

ka fram mot huvudstaden hoppas

år viktig i Förenta

Franklin, Thomas Jefferson och Abraham Lincoln och vi håller troget fast
vid rättigheten att protestera, rättigheten att hysa en åsikt i strid rnot
regeringspoliti,ken, rättigheter som de,s-

Staterna och det
är viktigt här att ni vec just vad vi protesterar emot och varför vi protesterar.
Vi är inte illojala. Det är tvärto'm just
därför att vi älskar vårt land som vi
måste säga ifrån. Vi protesterar inte
mot en demokratisk styrelseform. Vi är

tvärtom oändligt stolta över de stora

till grund
för vårt land. Vi ärar de framstående
amerikanare som skrev vår konstitution, vi vördar Tomas Paine, Benjamin
demokratiska ideal som lades

ame-

rikanarna tvinga befolkningen in i
flykdngläger. Trots allt hänger befolkningen dock fast. Av 60.000 har mindre än 800 lämnat, 150 familier i allt

-

sa ädla män tillförsäkrade

oss.

Även vi år ett revolutionärt folk
och vi har ett ar.v att vara stolta över,
det innebär frihet, oberoende och rättvisa. Det är sveket mot dessa ideal vi
protesterar emot. Förenta Staternas aktion i Vietnam strider mot varje prin-

men inte

till

flyktinglägren. Några har

dragit sig längre in i de befriade områdena, andra har flyttat till områden
med omstridcl tillhörighet för att undgå
bombning. Saigonregeringen försöker
köpa övcr vårt folk.
Men för
att fä komma till ett -flyktingläger måste man underteckna en petition som
ber amerikanarna att stanna, egentligen
1,5 år men i den här trakten som år
känd för ;rtt vara revolutionär kräver
man bara tre år."
"Jag besökte underjordiska skolor,
kliniker, verkstäder. bondgårdar som
bestod av tak vilande på markcn med
hängmattor som kunde rullas ihop vicl
hotande anfall. Matlagning skedc{e mest
i gemensamma kök med "skorstenar"

löpande parallellt med marken så att
röken inte skulle inbjuda flygplan och
bomber.

- - -"

cip som vårt land står för. Detta krig
förhånar våra traditioner och våra ideal. Mot detta protesterar vi och vi

kommer att fortsätta att protestera.
Vi kommer att intensif iera våra ansträngningar att få slut på kriget och
jag vet att vi kommer att lyckas. En
dag skall intet folk behöva se på vårt
land med fruktan och fördö,mande utan
med vänskap och förtroende. T'ill dess
den tiden kommer ber vi er om stöd.
om förståelse och om förlåtelse.
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fyra dikter från

Uietnam

Thoi ör en ov möngo mino.iteter som lever spriddo i
Vietnoms bergstroktar. Följonde ör en gommol folkviso ur Thois söngskott, som först på senore år blivit
upptecknod. log försöker, söger Soro Lidmon i sin
bok ,'Somtol i Honoi", en översöttning till svensko
efter den fronsko versionen som ör översott frdn vietnom, som ör översott från thoi ...

Che Lon Vien, lödd 1g2O, skrev som sexton6ring en
diktsomling om det gomlo keisordömet Chompos
undergång. Lösorno kunde lött finno trettiotolets
Vietnom under den historisko drökten - och mot'
ståndssignolerno. Under kriget mot fronsmönnen oF
betode hon som reporter och journolist, nu skriver
hon poesi "om fosterlondets nyo liv "
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Gsrtand)

Skuggor ov storor som trippor iplöjorens spör. Den
gleso skuggon ov en björk på grösplonen dörhemmo.
Den storo skuggon ov en vojonde blommo. Skuggon ov
floddronde lokon på ett klödstreck. Skuggon ov ett borr
som en myro slöpor pö. Metspöets skuggo på sjöbodsvöggen. Den seno vögfororens skuggo pö det djupgröno gröset. Ogonfronsornos skuggo på kinden. De
ölskondes skuggo i månskenet.

Det ör godo skuggor.

Soxof on istens

skuggo pö kof6vöggen.

Skidspårens

svogo skuggo på snön, Skuggon ov mitt borns teddy-

björn. Den ilonde skuggon ov ett tåg över slötten.
Skuggon ov nögro som skokor hond vid hörnet och
:kuggon ov någon som vöntor.

Det ör godo skuggor.
Det ör godo skuggor.
Fisknötets skuggo och ett noket borns skuggo på den
vormo vito sonden. Skuggon ov en tom roddböt i vossen,
Skuggon ov rödbruno lerkrukor som torkor pö stoketet.
Skuggon ov en orbetore som skyndor hemöt. Skuggon
ov för som vilor pö vögen en kvolmig dog. Skuggon ov
en gren tung ov öpplen. Skuggon ov ett svolkonde regnmoln över en öng. Skuggon ov de Ungo Pionjörernos

Men skuggon ov monnen iNogosoki som sott pö
troppon och vilode sino fötter tvö minuter över elvo, i
det ögonblick dö otombomben brönde ollt till intet den skuggon istenen ör fosonsfull.

tölt,

Det ör godo skuggor.

En flygonde fögels skuggo över ett höstligt körr, ett
mossgrått londskop. Skuggor ov rågskylor pö stubbökern, Skuggon ov en trumpetonde höger. Den klumpigo skuggon ov en bulldozer. Skuggon ov ett lönnblod
follonde frön ett tröd, En drömmores skuggo pö bolkongen i skymningen. Poroplyets skuggo på den våto osfolten. Skuggon ov förfottorens hond pö vitt popper.
Den nyo skuggon ov ett nybyggt boningshus. Och skug-

gon ov en triumfböge, rest till minnet ov en frihetshjölte.
Skuggon ov en röd krysontemum.

Det ör en skuggo

ov

s

onde f oso,

Den finns imig och idig. Men inte idem som ör skyldigo. Mö de okto sig nör förnekod skuggo skrior. Det
finns möngo vilkos l<lopponde hjörto ropor, De ör flero
ön vi kon förstå, Och deros kroft ör inte mindre ön kroften hos otomsvompen över Nogosoki.

Mö det oldrig

glömmos!

övers. av Gunilla Tegen
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Nordvietnom. (utdrog)

Ni vet förmodligen att vårt folk

efter

dct andra världskrigets slut genom en
ihärdig kamp mot de franska kolonialistcrna och de japanska f ascisterna

återvann nationellt oberoende och den
2 september 1.945 grundades Demokratiska republiken Vietnam. Vårt folk
vill enclast leva i f red och lå arbeta för

förstöra så mångir. boningshus som möj-

iigr. Dc förklarar högljutt att deras anfall endast giiller militära må1 men fakta visar att cle också anfaller fredliga
byar och förstör hcnr för fan-riljer och
barn.

Våra ficr-rdcr sölier också fiirstiira våneciicinslie ccntrt. Mellan fcbruari
1965 och juli 1966 triiffacles 25 hälso-

rr

r'årcisanstalte r i l3 prttvinser tv bombcr, blanrl clct.t.t spetäl:;ke k linik cn i

Quyh-Lan. Det :rnreriklnska flygct sprrar ir-rtc cirs p;t[ttclcrnl t;ch kyrliornlr.

av

Flitintills h,rr nrer iin 8O liyrkor och
i0 plgocicr :'krrcl:rts ,rllvlrligr av bonrbcr. Air v;irrc iir:tmcrikanarnas vålclsamn-ia anfall nrot bevlttningskanaler

vårt folk. Men när de franska kolonialisterna bescgrats vid Dien-Bien-Fu och
Gcnövavtaler, som högtidligt erkände
vårt folks grundläggande rättigheter,

ningskanaler och c{;1mmar i 14 provinser och i utkanicrna av F{anoi. Dcssa installationer iir av enorm betydelse

sitt egci och sina barns biista. Men
drivet av sin önskan att
USA h:rr
- den rikaste clelen av Infå makt över
dokina

sedan 20 är

fört en politik

systematisk intervention mot Vietnam.
Det började med hjälp till de franska
kolonialisterna i deras aggression tnot

undertccknats

blev

de

n

amerikanska

interventionspolitiken mer påtaglig.
Serlan den 5 augusti 1.964 har de sänt

sin flygstyrka och sin flotta mot

oss.

och dammanläggningar i iorclbruksområc{ena. Från februari till augusti 1966
företogs ZOO bombräder under vilka tusental: ton boir-rber fälldes över be'n'att-

för hela folkets existens. Det

f

aktum

;rtt amerikanarna valde regnperioden till
att fäl1a tuscntals ton bon-rber visar cynismen hos männen i Vita huset som

ton bomber i Vietnam; det är
tre gånger så många som under en må,rad av Koreakriget och motsvarar 120
procent ar. den bombkvantitet som de
tyska nazisterna f ällde över England

kaliblocligt förstcjr vattenanläggningar
iir att cliima vårt f olk och våra barn
till svält och clöd.
Så nrånga barn har förlorat livct i
flygriider. Det inf ernaliska oljudet av
cle amerikanska flygplancn som korsar
hin-rlen tvingar i de mest bombhemsökta
delarna av lanclet våra barn att leva i
stänclig f ruktan. Skycldsrum och förbinclelsegår-rgar finr-rs i närheten .tv cle
borcl där de äter, under deras bärtkar,
vaggor och sängar. Vicl varje flyglarm
nåste cle tränga ihop sig där
Villiet liclancle är det,inte för- vietnamesiska mcic{rar att se sina barn förgås
genom brutala bombningar! Våra kära
små :ronl vi burit undcr våra hjärtan,
skött or,h fött upp rr-recl så nryc,ket kärvåra sn-rå vars jollcr, sånger och
lek
- var vår dagliga glädje har bränts,
skratt

1940.

:;prängt

Bombardemanget av tätbebodda områden, av ekonomiska och kulturella centra och livsviktiga arbetsplatser har med-

fört ett stort lidande för civilbefolkningen och i synnerhet för kvinnor och

barn. De amerikanska räderna har ökat
kontinuerligt och i ett snabbt tempo,
t. o. 1rr. Associ:rted Press tvangs den 24
jtrni 1966 att erkänna att amerikanska
plan utförde 9.000 till 11.000 uppdrag
per månad över Nordvietnam. Kvantiteten av bomber som fällts över Nordvietnam har också ökat betydligt.
McNamara har själv medgett att amerilianarna under mars månad 1966 använt
5O.OOO

Under sina flygräder använder amerikanarna utom explosions-, napalm- och

vitfosforbomber även splitterbomber

innehållande många mindre bomber. Då
dessa exploderar sänder cie tusentals

stålnålkulor djupt in i kroppcn vållan de nästan outhärdlig smärta. Dessa dö-

dande vapen kallas

av

amerikan;rrna

"antipersonal weapons".

Den amerikanska aggressioncn går ut
på att döde så många människor och
12
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stycken ellcr bcgravts levande

under spiilrorna av hus. På ett ögonblick finns ir-rgenting mer kvar av clem
än blodstiink, bitar av kläder, en halvt
uppbrunnen sko, en bit av en skolbok
Vi lian bara inte sc på sådana
hjärtslitande lämningar uten att ropa
ut vår smärta och vårt hat.
Mår-rga av de barn som inte dödas av

lingar för rcsten av livet: "ska min
arm eller mitt ben växa ut igen?" Och
clessa barn som plötsligt har blivit föriildralösa och inte förstår sin olycka
utan stannar uppe hela r-ratten för att
vänta på att deras föräldrar skall återvänd;r! An-rcrikanarna söker noga ut
skokrr fiir att fiirstiira clern. Visste ni
xtt hittills 240 utbilclningsanstelte r i

Nordvictnan-r bon-rbats, cliirav många
s;nråskolor och lckskolor.
De t iir på cletta siitt amcrikanlrna
iriinsy n:;liist f i)rgiir våra baru. Dc di;lar clenr innlr-r rle fiitts, tneci,rn cic st-l\",ef, Llnrlcr må1ticl, lck cllcr stuc'lier. Våra hjiirtan.ir fyllcla av hat fijr ail tid.

Kära vänner, cle t vietnarncsis,ka folket
önskar frcd mer än någonsin, vi vill inte att våra barn skall tvingas stanna i
skycldsrum. Det finns ingen mor sorn ej
vill leva tillsarnmans med sina barn,
som inte önskar dem en lycklig barndom under cn klar himmel utan bo'mber. Men verklig fred måste vara förbunden mecl verkligt oberoende och
det är just för att våra barn skall kr.rnna få glädja sig åt en riktig fred utatr
förtryck, tcrror och dagligt dödande
som vi tvingas ta till vapen för att driva den amerikanska angriparen från
vårt land. E,ndast på detta sätt kan vi
skydda våra barn och nå vårt nationelna obcroende. Hur stora våra offer än
vi s,kall
rnå vara, hur lång vår kamp
alclrig ge upp. Ty vi vet att en återgång
till slaveri skulle betyda fler offer och
n-rcr lidande och våra barn skulle få leva e it liv sonr vore hundra gånger värre.
Dct står klart att angriparnas hela
teknik ej förmår slå ncd det sammansvctsade vietnamesiska folkets enade och
okuvliga kampvilja. Vi besegrar inte bar:r amerikanarna i stricler utan vi omintetgör också cleras planer på att un-

vår ekonomi och förstöra
kultur och sociala standard vi lycliats förvärva. Visst har vi lidit mycket
under c{e sista två åren men vi är beredda att bära varje förlust och lidandc
för f riheten och vårt oberoende. Vi
arbctar clag och natt på våra risfält, vi
lagar våra redskap för att producera
mer; vi fijrsvarar våra vägar och broar
för att säkra kontinuerliga transporter.
L,ndast till detta pris kan vi f ortsätta
den långa kampen fram till en slutlig
cierininera
cJen

anrcrikanska bomber såras av dem. Och

Att bära den dubbla bördan av
produktion och aktiv kamp har blivit

så f rågar cless;r små olycklig:r vlrelse r
soln inte Vct att cle skl f;;rbli liry|np-

s;onr

seger.

vårt Iivs prestatioll, ett konststycke
vlrit svårt att genomfiira men vårt

folk är lugnt och förlorar inte

srn

orubbliga tro på derr slutligx segern.
Krira viinncr, p-rå s:lllnta gånt stt,nr vi
fijrsvar;rr oss giir vi allt fi;r:rtt.skyc.lclrr
våra barn. Vår regering och vårt foik
har vidtagit förebyggande åtgärder för

att minska förlusterna till ett minimum, säkra åt våra barn sådana livsvillkor att

cleras hälsa skyddas och cle-

ras studier kan f ortsätta trots kriget.

Barnen flyttas från städerna till landsbygden. Tack vare dessa åtgärder under
L965 kan närmare tre milioner skolbarn normalt fortsätta sina studier. Deras antal har t. o. m. i år ökat med 8,2
procent. Läroplanen har foljts och utbildningstakten ar tillfredsställande.
Det är omöjligt att ta de s. k. freds-

lidaritet och fonder till hjälp. Vi år
r-r-rycket glada ijver att veta xtt alla
r,k ikt av c'le t sve nska folke t tagic dcl i
mäktiga alitioner. Kvinnor i Stockholm
har demonstrerar utanför den amerikanska ambassaden. Folk i Hälsingborgs
hamn har demonstrerat mot en ameririkanska pappersflaggor f ramför ambassaden. Intellektuella, förf attare och

journalister har gjort uttalanden, skrivit böcker och artiklar, n-rå1at tavlor
och gjort aktioner till stöd för Vietnam. Stora folksamlingar i 10 svenska
städer har deltagit i demonstrationer

trevarna på allvar. Fienclerna försöker
envist ta <iver söclra delcn av vårt lanc'I.

ena halvan av Victnam!

Nyheten om den 17 dagar långa hungerstrejk som konstnärcn Sten Fransson
genomfiircle i närheten av den amerilrrrnska ambassaden frem till den 20 ju-

Kära viinner, clet är gripancle att

sc

hur det i alla delar av Sverige gtirs
hjälpaktioner f ör Vietn:rm. Ert Riida
Kors har sänt vårt folk i båcla delarna

av landet olika mediciner och penningsom gåva från det svens'ka folket.
^r har upprättats kommittder för soDet

Phuongs ropport

om

Sydvietnoms

born under de omerikonsko ongripornos ok. (utdrog)

kansk jagare. Ungdomar har bränt ame-

och möten trots regn. Victor Vinde
och Sara Lidman har blivit välkän,da
namn för det vietnamesiska folket genom de tal cle hållit och de böcker
de skrivit efter sina besök i Vietnam.

De säger alltid "vi är bereclda på att
stanna i Sydvietnam". Hur skulle vi
kunna nredge c{eras rätt rtt tillägnl sig

Medlem qv centrolkomm. ov föreningen till skydd för mödror och
born i Sydvietnom. Modome Khonh

li

årsdagen

clertecknancle

ev

Genöveavtalets uninspirerade i hög gred

Vietnan-rs konstnärcr

och kulturarbe-

tare.

Vi tackar varmt det svenska folket

för

stöd både det moraliska och det
materiella.
dess

Det ar säkerligen e1 okänt för er att
c{et krig som nu förs mot vårt land är
ytterligt grymt och vållar folket, kvinnor och barn i Sydvietnam ständigt
ökat lidande. Tjugoett år har gått men
smattret av gevärseld ljuder alltjämt i

vårt äls'kade land. Omedelbart efter det
att den franska kolonialmakten lidit ett
totalt nederiag och Genöveöverenskommelsen undertecknats började den ame-

rikanska regeringen etr utomordentligt
grymt krig n-rot vårt folk i ett brottslig försök att dela vårt land.
Generationer :lv barn hos oss har
vuxit upp utan ert uppleva en enda
dag av fred. Från sin födelse
om de
- dömda
överlever clen dagen är de

till försakclser och lidanden sådana som
vi år vissa om att inga andra barn i
världen erfarit.

Under 1,2 är har amerikanska styrkor, nu till ett antal al' 300.000, och
mer än 30.000 legotrupper från Sydkorea, Australien, Nya Zeeland och
Filippinerna samt 500.000 man av USA
betalda trupper från marionettregeringen nedtrampat vår mark. Varje dag utför de hundratals "sök upp och förstör"
operationer tillämpande den brända jordens metod vilket innebär att de brän-

ner allt, förstör allt, dödar allt;

raserar

byar till grunden, massakrerar befolkningen Lltan att skona gamla eller kvinnor oc'h barn. Bombning dag och natt
av B 52
USA:s mest moderna flygplan -dränker hela distrikt, städer
och byar, fält och fruktodlingar i eld
och blod, utr'otar allt från människoliv
till sista grässtrå. Den amerikanska regeringen har för att med våld undertrycka vårt folks frihetskamp använt
de mest fulländade och barbariska
stridsmedel, fördömda av internationell
lag: napalm- och fosforbomber, gifriga

kemikalier och giftgaser.

Tidigt i år rapporterade amerikansk
i genomsnitt gör
500 uppstigningar per d"g i Sydvietnam. E,nligt ett Reutertelegram 11.2
har de militära myndigheterna i USA
uppgivit att de amerikanska styrkorna
i Vietnam använder per månad 120.8
miljoner kulor, granater, handgranater
press att US-flygvapen

och bomber över våra 14 miljoner sydvietnameser
en genomsnittlig "dos"
av 80 per person.
Lidice och Oradour kan inte jämföras

med Sydvietnam. Antalet dödade

är

nära 200.000; 800.000 är sårade för att
inte tala om den halva miljon som sitter i fängelser och miljoner andra som
hålls i clc konc:entrationsläeer man kalIJ

lar strategiska byar. USA:s terror omfattar a1la folkgrupper, oberoende av
hön och ålder och grymmast av allt

-

barnen.

Tiotusentals barn vars föräldrar dtidats irrar omkring utan omvårdnad. I
en .ncl: hv finns 194 sådana hemlösa.
Nästan nyfödda plågas de av världens
tlingsta lidande. "Varför har andra far
och mor men inre iap?"
De ame-

- - o'cilr grarikanska angriparnas bomber
nxrer sparar på intet sätt de oskyldigr
barnen. Under sömnen, under måltider, på väg

till

skolan med skolbo,ken i
handen nedskjuts våra älskade barn i
tusental. De dödas på de omänskligaste
,:itt: halshuggs, begravs levande, kastas
in i eld, några dödas ofödda. Och hur

*3.." hli" i.'"

L
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Hur många skolor har inte varit

bombmå1 för US-flyget! Ve,m kan
glömrna anfallet mot Luong Hoa-skoIan 24.3 1965 med napalm. Bensingeldet
som fä1ldes från planen satte eld på allt
det vidrörde. Mer än 50 barn under 12

år

rusa'de

mot ytterdörren till

skolan.

Fem av dem begrovs bland spillrorna,
fem andra blev levande facklor och
sprang mot sina hem ropande: "Mamma, pappa, hjälp det bränns". Efter
räden fanns der 10 små gravrr och tio
var krymplin'gar för livet.

F"ll.ri..li-t "t"- Lln5yn till internrr:orrell 1;rs för den rmerikanska regcringen kemiskt krig iSydvietnam i

avsikt att utplåna människoliv och gröda. De första offren för denna brutala
utrotningsmetod är kvinnor och barn.

De dör av kvävning, blir

blinda,

liroppsytan täcks av variga sår, de fal1er offer för olika farliga sjukdomar.
Enligc den första rapporten från FNL:s
hälsokommission fick 58 proccnr av
befolkningen i området, magåkommor,

70 procent fick luftrörskrtarr, i båda
frllen mest kvinnor och barn. 30 procent av havande kvinnor fick missfa1l,
nästan alla ammande blev ur stånd till
digivning. 36 av Sydvietnams 42 pro.ri.cor
l.
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december 1965 förgiftades 46.000 personer, två tredjedelar av dem var kvinnor och barn. 12.000 acres gröda förstördes. Sedan början av 1.965 har den
amerikansira regeringen sanktionerat
allmän ökning av gaskrig som ett medel

att utrota civilbefolkningen. Gift,gaser
sprids över folkrika byar från luften
eller blåses in i befolirningens luftsliyddsrum.

Den 10.i i år i Kimh Tai drevs 42 bybor mest kvinnor och barn in i skydds-

rummen och dödades med gas. I mitten
av febrr"rari 1966 var det i Gia Rai
3.000 fa1l av gasförgiftning bland dem

1.000 barn efter 9 giftgasräder.
Vi har inga ord att skildra de -namnlösa brott som dagligen begåtts av ame14

ril.n."rn r .3
r'irt
t"rritorium.
(rarr
r4aL
l/4

Thomas Bayne, en soldat från Georgia,
medgav i en intervju med den indiska
tidningen "Blitz": "Dct ir ctr tttar.lrönt.

Våra officerare har tjort oss till mördare för ro sku1l. Just som Hitlers
trupper öppnar vi eld mot barn, kvin-

nor och gamla."

i

Sydvietnams stäLevnadsvillkoren
der är mycket svåra. För att möjliggöra för någr:L hundratusen amerikanskx
rrupper aft leva i lyx och överf1öd lägger marionettregeringen beslag på allt
de han använda och skapar en hemsk
Iivsmedelsbrist och extremt högr levnadskostnader. Arbetslösheten är stor,

intet arbete är

så lönande som

att vara

i marionettarmdn eller prostituerad åt USA-Irupperna. Tiotusentals barn i Sydvietnamesiska städer Iever som luff:rre, rotar i avskrädestunkanonmat

norna för sitt uppehä1le. Föräldrar drivna till det yttersta begår självmorcl och
tar ibland sina ttarn med sig för att
göra slut på deras lidanden. Här finns
färre sholor än fängelser, sjukhus och

är sällsynta under det
fyllda av nattklubbar.
Det är sjä1vklart att barnen i ockuperade städer lider brist på a1lt: mat, k1äförlossningshem
att städerna är

der, 1äkemedel, vård, skolmaterial. h{en
föräldrarnas största bekymmer är ändå

det shadliga inflytandet av amerikansk
kui,tur, en degenererad kultur som den
amerikanska regeringen har exPorterat
tiil vårt land med den cyniska avsikten
att förgifta våra oskyldiga barns själar.
I skolorna, i böcker och tidningar begagnar amerikanarna och deras tjinare
i Saigon alla tillfällen att proppa våra
barn fulla med reaktionära teorier som
gör dem till slavar under utlänningarna
och går stick i stäv mot nationens intressen, dess historia och deras egna förfäder.

Äsynen av utsvävningar, amerikans-

kr gangsterhandlingrr som

dagligen

sker inför barnens ögon förvrider deras
unga sinnen driver dem fram på vägen
mot brot och korruption. Ungdoms-

brottsligheten griper om'kring sig. Socialministern i Saigon har sjä1v med-

gett att "ungdomsbrottslingarnas antal
är mellan två- och trehnndratusen.
Med vad rätt sänder den amerikanska rcgeringen sinr tnrpper över Stilla
havet för att döda Sydvietnams foiir
och våra barn? Vårt folk har:Lldrig

hysr minsta fiendskap mot det amerikanska folket ej heller har vi handlat
mot Förenta sttternas intressen. Nej,
,lcrr rmcrikati:kr rcgcrirrgerr hrr ingcn

rätt till c1ler ansvar för Sydvietnrm.
Närv:Lron av en he1 amerikansk arm6kår i Sydvietnam och dess fräcka och

brutala krigshandlingar innebär ett
grovt övergrepp mot det sy.lvietnamesiska folkets heliga nationella rättigheter. Med sina avskyvärda brott mot
vårt folk och våra barn i strid mot internationella konventioner och de mest
elementära etiska principer har Johnsonregeringen och dess tjänare visat sig
vara historien\ grymmaste angripare
r--^- rurrrlrlrlS
f:--..f.:- rrrränniskr kan tro
rrr6str
- att utrotande av kvinnor och barn, an-

vändning av giftiga hemikalier och
giftgr.cr mot Lrefolkningen r ittnrr om
en.irlig fredsvillr.

det sydvietUnder FNL:s ledning
iramcsirk.r f"lkets ende ucrkligx representan!
har hela vårt folk från bönc'lcr och .rrbetare till intellektueila, bor-

gerlige och religiösa grupper gjort sitt
yttersta i striden mot amerikanarna för
FNL:s prestilandets befrielse.
ge växer. Den befriade zonen omfattar
,rrr f vr.r femt edel:r ,r Iandet med cn

befolkning av 1O miljoner. Här leder
FNL folket ej blott i {örsvar utan också

i

uppbyggnad av ett

hvssr

av

el

nytt liv. Vi har

r srorr xntal skolor. Vid slutet

1,965 far-rns

det 4.578 grundskolor

med mer än en halv miljon elever. 70
ti11 90 procent av alla ibarn i skolåldern
går i skolan. Det finns områden där 90

procent av småbarnen är i barnhem.
fienden bombar skolor bygger vi

NIr

senrst rrnn dem igcn Mitt urrder striderna författar vära 1ärare skolböcker

sonr scdan ges

ut från

diungeltrycke-

rierna.

V;.ie bv hrr sim medicinsk:r centrum
och sin mödravårdscentral. De flesta
barnen.ir veccinerrde meJ vårr egna
1

:rboratorieprodukter.

Vi är djupt rörda över de bcvis på
r ..r -^"r ^-:, frSn mlnniskor i

fem världsdelar som är vänner av fred

r rätt.
l.åt mig här i denna församling på
Sydvietnanrs vägnar ge uttryck åt vår
djtrpa tacksamhet för den sympati och
det stöd som folket och barnen i Sydvietnamfätr..---

oc
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måndagen den 3 oktober
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Det ör möjligt ott vi som vorit med i or.
betskommitten vor litet extro nervöso. Så
mycket hode vorit motigt: press som inte
kom, press och fotogrofer som kom, men
då hode tyvörr de som skulle fotogroferos
gått in på Bokfickon, press som vöntot ollt
mer otåligt pö en 4 timmor försenod Giselo Moy. Mycket hode vorit överroskonde
positivt ocksö: ollo som stöllde upp, och
villigt stöllde tolong och tid till förfogonde.
Håkon Nyberg, Slos, Sven-Olof Ah16n,
Sigvord Olson och Yngve Gomlin som må-

lot offischer, Gunillo

Polmstierno-Weiss,

som gjort progrom och offisch och funge-

rode som conferenciör. Edvin

Adolphson

som verksomt gripit in med 50 örs teoterkunnonde bokom sig och orgoniserot soor6n, Birgitto Molmsten, som ilsket eller

övertolonde förmått pressen ott kommo,
med en övermönsklig energi . .
Hode det lyckots? Ropporterno vor po.

:;itivo: möngo biljetter såldo, tröngsel
Konserthuset,

full kommers på

i

progrom,

litogrofier etc. till förmån för Vietnoms
born. Möngo köndc nomn, men detto ör
inget Golopeter-reportoge.
Andö vor det litet oroligt. Frön löktoren
syntes helo högro porkettholvon tom. Hode vi glömt eller toppot ett biljttthöfte?
Klockon vor redon fem över ötto . .
.

Då kom de ofril<onsko deleqoterno

och

r Wffimftffiffiffiffi fuartr
irrtog sino plotser i somlod trupp. Med lysonde gröno turboner mot sommetsmörk
hy, guldstickode droperingor kring proktfullo skuldror och höfter, en stolt vördighet, en skönhetssyn sö mognifik ott helo
solen höll ondon en sponton opplöd
brost ut, som vöxte och omfomnode dem.
5tömningen för kvöllen vor med ens ongiven: vörme, uppskottning, glödje. Det gjorde inte löngre nögonting ott KonEerthusets
lillo sol hör till det minst stimuleronde som
kon uppletos i lokolvög, ott dess golv ör
så gott som odonsbort, dess okustik bedrövlig, dess inredning skrottretonde.
Soor6n hode redon lyft och bor nu, under tvö lysonde och oförglömligo timmor.
Som ett utropstecken i svort och vitt höll
Nguyen The Bihn sitt tol på fronsko, med
en stolthet som boro rörde vid oröttvisorno

Aven de svensko sködespelorno tycktes
denno kvöll lockots ott övertröffo sig sjölvo. Ocksö den som förhöller sig gonsko
kollsinnigt inför H C Andersens eloko sogor möste ryckos med ov Ollegård Welltons intelligento och dubbelbottnode tolkning ov Dummerjöns, och Leno Gronhogen
lode nögro konstnörligo tum till sin lillo
grocilo person med sin Bob Dylon-söng

och som monode vidore, mot fortsott

sen, Giselo Moy. Lied von der Moldou,

komp, en beröttelse om stolthet, mod och
livsviljo,

deros donser löpte perfekt, oöndligt skönt
- på nögot sött blev ocksö deros dons en
ondens och den godo viljons seger över
vidrigheter, tönkte mon, konske litet potetiskt.

till guitorrockomponjemong. Att Ho Chi
Minh ocksö ör diktore visste konske nögon; i Erik Hells tolkning kom hon oss
mycket nöro.
Och sö, tvö gånger, före och efter pouUnd wos bekom des Soldotenweib, Bollo-

de von der Judenhure, An meine Londsleute, Friedenslied , . , Det fonns en stolt
protest i desso sönger, som kon ljudo nös-

Sommo mod återklingode ide vietnomesisko dikter, som Evoliso Lennortson löste, i översöttning ov Soro Lidmon. Bolsjoiteotern i Moskvo hode skickot ett ungt

ton triumfotorisk. Den tonen vor också oftonens. Av de 6,500 kronor som insomlo-

por, Ludmilo Vlosovo och Stonislov Vlosov,
Helo dogen hode de repeterot på Konserthussolens omöjligo golv, övot och övot sino possningor och steg, Det vor deros
seger, som uppfottodes ov solongen, nör

des pö oliko sött denno kvöll, kunde drygt
ollt betolts, hyro, onnonser, etc.
skickos vidore till bornen i Vietnom, Men,
ville vi görno tro, kvöllens behållning vor
långt större ön sö.
K. W.
4.000, nör

15

Leno Gronhogen och Phon-ti-An

Edvin Adolphson och Gunillo Polmstierno-Weiss förröttor drogningen på de
vinster som utlottodes på progromblodet.

Olleoörd Wellton löser H C Andersen

Ludmilo Vlosovo och Stonislov Vlosov
frörr Bolsjoiteotern i Moskvo

Giselo Moy

*:!!.::?):iE
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Bertholt Brecht:

rill
mlna

landsmän

Ni som finns kvor bok röksveddo

oltoner,

lör er till sist ho misskund med er sjölvo!
Och sluto upp ott fölttågsploner völvo
(scm om det gått på tok ov brist på plonerf.
Jog ber er: viso misskund med er sjölvo!

Ni mön som ölskor krigståg och stropotser:
dro orbetsblusen på, gör bygget fördigt!
Mon lever böttre och mer mönskovördigt
med slnq gronnor pö h,eboddo plotser.
Dro pö er orbetsblus, gör bygget fördigt!

Ni born, må mon från nyo krig er skono!
Ero föröldror må ni be och tiggo:
sög klort ifrån ott oldrig ni vill liggo
i skyddsrum mer ott deros skulder sono.
Ni born, må mon från kriget er förskonq!

Ni mödror stommode i synd från

Evo

-

ni som bör onsvor tför vårt slöktes öden

-

bonnlys vor hörnnd! Låt erq born få levo!
Livet ni gov dem: ge dem inte döden.
Er mödror ber jog ott ni låter bornen levo !

(1

esol
17

lE E

I

E

!M E

T

I

I

I

I

I

E

T

f,

N

I

I

E

U

I

EE

m

m

ffi

ffi

T
T

n

kffirft pffir$$ med

ffi
ffi

H

å

Hon ör kroftigore ön mon tönkt sig.
Nyss på scenen vor hennes gestolt nöston potetiskt liten,
ensorn, koncentrerod, måltovlo för ollo vito onsikten i sqlen.
Stömningen, spönningen vor nöstqn påtogbor, nör hon böriode
siungo z - Zv Potzdqm unter den Eichen . . .
Sången utlöser spönningen, publik och sångerskq förenos.
Mot opplådernos liudkuliss kommer hon in iden skrubb, som
kqllos ortistloge, och dör Leno Gronhogen, Öllegård Wellton,
Erik Hell och ytterligore ett tiotol personer befinner sig.
Hennes gestolt återfår tyngd och kroppslighef. Hon ser inte trött
ut, hennes onsikte ör bretf, infelligent, med mycket mörko
ögon. Hon ör inte riktigt Uhg, men det soknor betydelse.
Giselo Moy hor ovbrutit en ltqlien-turn6 för ott kunno medverko
vid Vietnom-soor6n. Hos oss ör hon könd, men vi hor knoppost
något begrepp om vilket stort nqmn hon ör ute i Europo. Hon
hor ett storkt konstnörligt påbrå, hennes fqr vor förfclttore, hennes mor skådespelerskq och redon i I l-årsåldern giorde hon
sino försto kompositioner. Det ör som Brechtuttolkersko
hon blivit berömd, hon tillhör Berlinerensemble. Hur ör det,
Giselo Moy, siunger ni boro eller helst Brecht?
- Helst, konske, men iog hor siungit visor ov Tucholsky, siunger
förresten görno ov ondro förfottqre. Huvudsoken ör ott det ör
brq texter, litterörq texter. På scenen hor iog spelot ien rod
Brecht-piöser, men också klqssiker och qktuello piöser.
Shokespeqre, Tennesse Williqms. Så hor iog spelot och siungit
i TV, giort en grommofonskivo med Brecht-visor . . .
- Ni könde Brecht?
iog hor iu så ofto regisserots ov honom.
- Jo, noturligtvis,
På kvöllor och nötfer hode hon somtql med skådespelorno om
teotern och sino teoterteorier. För mig ör hons teoterform
den högsto: nör störsto reolism och högstq konstnörlighet ges en
siölvklor form . . . Jog kommer iust från ltolien. Det ör
fontqstiskt ott upplevo hur itolienorno förstår och ölskqr Brecht.
Som vore hon en itoliensk förfqtfqre. Hon spelos överollt,
och överollt drqr hqns piöser fullo hus.
Fousen ör slut. Edvin Adolphson hor iust ouktionerot bort
Siri Derkerts portrött i betong qv Soro Lidmon. Det grociöso
rysko donsporet förbereder sig för entr6.
K. W.
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När Alfa var liten gick hon i söndagssko,la i ett stort kape'l,I, där rnan ofta
med belägg ur Skriften orntalade hur
mycket riktigare det var att döpas genom neddoppning än genom begjutning.
Kan det vara så viktigt? tänkte Alfa
mången gång. Är det möjligt att Gud är
så noga?

Och hon trivdcs allt r-nindrc i Elimkapellet, r-nen gick dock kvar tills hon
n-ran fick
samlat sexton blomsterkor't
ett kort var sjätte söndag -- och när
man då lämnade tillbaka de sertou korten fick man en bibcl med små, små
bokstävcr i. När c{ctta händc Alfa var
hon to,lv år. Kort därefter slutade hon
söndagsskolan för alltid.
Något rnåste man i alla fa'll ha utan-

tör skolan

och så gick hon in

i

SSUFI. Med iver och glöd blev hon nykterist. Hon försakade med hänförelse
att smaka på den söta madeiran och hon

försummade inte

att berätta för

pappa

når
om skrumpnjure och fetthjårta
han tog sig en toddy. Dock sade hon
ingcnting när man vid surströmmingskalasen tog fram den gamla brännvinskaraffen. Hor-r kände sig inte kallad att
reformera aila dessa glada f arbröder,
som seglat på världshaven liksom pappa. Förresten \rar det hon och inte de
som lovat att avstå f rån sprithaltiga

drycker.

Den skall spelas här på tcatern.
Får jag gå? f rägar Alfa ögonblick-

-

ligen.

N.j,

de't

tror itg

knappast. Det

;ir nog inte för barn . . .
Alfa biter ihop tänderna. Det är avsiryvä','t att vara barn. Allting är förde stora måste ha
bjudct för barn
varit idiotcr när- de var barn, annars
borde de väl veta att rnan förstår allt
och
precis lika bra som de stora
c{cssutom är man myckct mcr intrcsserad. . .
Socialist, pappa, vad är det?
det är sådana sonl anser att
-.1o,
statcrl skall rå orn allt och dcla allt lika
åt alla.
Alfa går tyst cn stund. Så sägcr hon
tvekande:

Vore det inte bra, då?
småler och svarar:
Jo, det vore nog brr om det kunde- förbli så. Men om du idag ger 100
kronor år var och en här i stan, så har
intc hälften kvar dem i morgon, men
den andra hälften har dubbelt så myc-

-Pappa

ket.

Pappa menar

att somliga är duk-

- att förtjäna och andra är slösaktitiga
g;1

...
ungefär.
- J^,går tyst.
Alfa
-

.

.

Men vore det inte bra om

man

pratar länge. Till slut bjuder f arbror
på kor-rdis. Alfa får kaffe med bakelser.
Hon är förtjust.
Farbror är disponent på ett sågverk.
Han talar om de nya fackföreningarna
och arbetarnas höjda krav. Hans röst
låter förbittrad.
Pappa skrattar åt hononr.
Du skulle ha hört hur bra Alfa

nyss försvarade socialismer-r! sägcr han'
Alfa blir generad. Varför skulle papPa
säga det?

Men farbror ser frånvar:tnde på hcnne och säger:

J., vi har ju

berön-rda rcpresentan-

tcr- för rörelscn här

Sundsvall!
't<
^i

Från denna tid läser Alf a med uppmärksamhet allt som sägs om socialismen

i Sundsvalls-Posten,

och det är inte

mycket gott. När hon blir äldre frågar hon en dag sin lärarinna i historia
och kristendo'm vad hon tänker om socialismen.

Den är kristendomsfientlig, säger
- Berg avmätt.
fröken
Alfa har konfirmerats och varit n.rycket from. Hon har med bävande och
troende hjärta mottagit nattvarden. Sedan dess går hon varje söndag i kyrkan
och hör sin läspräst predika. Ibland

går hon både i högmässa och aftonsång.
Då och då komrner ilningar av tvivel

Alfa blir socialist
en gammal historia

au Gunhild Tegen
Men snart

blir det med SSUH

sorn

med söndagsskolan. FIon trivs inte. Hon

finner ingen riktig

atmosf

är f ör

sitt

Hon längtar halvt omedveter efter något att leva och dö för,
och nykterheten är liksom inte nog.
Inte i SSUH åtminstone. Där ar det

hemrliga patos.

mest folkdanser, och Alfa dansar inte
gärna. Kanske beror det på att hon inte
vem vet?
dansar så bra
Så går hon en drg med pappa på
Storgatan och de möter en underbart
stilig fru med ungt ansikte och alldeles grått hår.
Pappa, verrl var det? frägar Alfa.

- Det var stadsläkarens fru. Hon är
och socialist och kallar sig
författarinna

Harold Gote när hon skriver böcker.
O, vad hon var vacker, säger Alfa.
Pappa skrattar, men han tycirer också

att hon är vaclicr.

Vad har hon skrivit? frågar Alfa.
pjäs som heter Lejonets ungc.

- En
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fick försöka? säger hon till sist. För
inte är väl alla rika duktiga och a'lla
fattiga slösaktiga. Tänk, så sparsam tant

Lina är! Och Sigrid som tvättar åt

oss,

hon är så duktig, men mamma säger att
det inte kan räcka åt hennes fem barn.
Och morbror Anders, han är nog rik
för att han är duktig men hans barn
eller Sigrids
är inte duktigare än vi

-

barn...

Kära Alfa, säger pappa och ler, du

är -en fullfjädrad socialist.
Alfa blir röd.
Vad är pappa då?

--_ Ä,

jag röstar med högern, jag . . .
Vad tror dom då?

- Vi tycker det är ganska bra som
det är. . .
Tyclier pappa verkligen det?
- Hm kanske in'te, men det tjänar
det blir bar:r
ingentir-rg till att bråka
oirevllgt . .
Nu möter pappa en farbror och dc
.

och skakar hennes tro. Men då behö\rer \on bara tänka pL fröken Berg.
När en så intelligent och överlägser-r
kvinna går i god för kristendomens
sanningar, måste det vara något i dem.
Och nu säger hon att socialismen är
kristendomsfientlig. Det hade inte pappa sagt. Men han tänkte inte så mycket
på religion.

Men

fru Harold Gote var ocksa

en

inte'l,ligent kvinna . . .?

Ack, vad det var svårt att veta vad

man s'kulle tro!
Så annonserades en dag

i

tidningarna

att den kända författarinnan skulle hålla ett föredrag på Stadshuset, anordnat
av en fredsförening.

Alfa lyckades få tag på en biljett till
läktaren.
Så sagoligt vacker och förnäm talarinnrn v,1r när l-ron trädde fran-r. Med mcloCisk röst började hon sitt tal:
Världen är mitt fosterland.

Sverige är den vrå av världen
där jag lade ut från land
och begynte levnadsfärden. . .
Alfa var gripen och uppskakad. Det
var nya tankar i det långa föredraget.
Det var så många som s'tämde överens
med henne's egna funderingar.
Hon hade sin goda vän Eva med sig.

det inte bra? stormade Alfa
när-Var
de kom ut.
Inte vidare roligt, svarade Eva.
var det ofostedändskt.
Förresten
men världen å r väl förmer
- Ja,
och krig ä r väl vansinän Sverige

nigt... Du skall jämt hoppa på allt som
är -nytt, sa Eva otåligt.
N.j, sa Alfa hetsigt. - Jag sökcr
- som är s a n t, men det
bryr sig
det
ingen om...
Talar inte fröken Berg sanning då?
Du- som tycker så mycket om henne. .
.

men
J^, jag tycker om henne
om- hon har rätt vet jag inte, -sa Alfa
trött.
Äsch, var inte lessen nu! Du är i

Frido Steenhoff - stodslökorens fru, Oljemålning ov

- fall den hyggligaste av hela högen.
Kom nu så går vi på Snobbrännan ett

Elisobeth Bornekow

al,la
tag

!

Men Alfa ville inte gå på Snobbrännan. Hon gick hem.
Så en dag kom Eva i flygande fläng
.rppför trapporna till Alfas vindsrum.
Eva gick kvar i åttonde klassen men
Alfa läste "privat".
Alfa, har du hört? Det skall bli ett
mot Harold Gote
protestmöte
och fröken Berg skall hål'la inledningsföredraget !
P16'1s5tmötc? Vad ska
te'stera emot?

dom pro-

A, begriper du inte. Hon är ju

socia,list och fredsvän och allting. Och

hon skrivit en bok som heter
Humanitet och barna,lstring . . .
Det sista viskade Eva.
Ar den så farlig? frågade Alfa,
men också hon blev röd och generad.
så har

Gräslig! Mamma säger att den är

-

en skam

-

för

FIar

serad.

stan!

ni

den? frågade

Alfa intres-

Är du tokig! Inte har vi

såna

böcker!

Alfa satt tyst.
Du går väl med? sa Eva.
J*g går nog inte. Jag tänker läsa
- där
den
boken först.
Hur ska du få tag i den? frågade

Eva

förfärad.

- Köpa
Ar du tokig? Hur
säja det i bokhandeln?
den förstås.

ska du kunna

Alfa rodnade men svarade häftigt:
väl ingen idiot heller !
- Jag är
Alfa gruvade sig fruktansvärt, men
hon övervann sin blyghet och gick
in i bokhandeln för att köpa ett häfte
som bar det förf ärliga namnet Humanitet och barnalstrine.

Expediten var korrektheten själv,
han gjorde ingen annan min än om
hon köpt multip,likationstabellen eller
katekesen.

Hon störtade hem för att läsa. Hon
väntade något uppskakande och sensationellt, men fann en mycket förståndig och enke,l up,psats, vars författarinna ivrade för att fattiga mödrar inte
det var
skulle ha så många barn
till skada både för mödrarna och barnen. Färre barn, mcn bättre kvalitet
var hennes motto. Man borde inte ha
flera barn än man hade tid och råd att
uppfostra.

När Alfa läst ut häfter kände

hon

en stark lust att fä, tala med mamma om
saken. Mamma hade haft fem barn

hon borde ve,ta något. Men

-

vågade

- om att
hon fråga? Skui;le mamma tycka
man talade om sådana ämnen? Mamma
hade aldrig sagt varifrån barnen kom,
det hade Alfa med stor möda och stor
smär'ta fått reda på ändå.
Nej, hon kunde inte tala med mamma. Det var bäsr hon gömde häftet
mamma skulle kanske inte tycka om
att hon läst det.
men
Det lät så enkelt och klokt
- son
det måste vara någon svårighet
något som inte saAlfa inte förstod
des rent
lisn-ren

håll

!

-

- väl som med sociaut. Det var
den såg så olika ut från olika

Men protestmötet gick hon inte

på.

Dagen efter träffade hon fröken Berg.
Vad tyckte du igår? sade hon.

var inte där, sa Alfa förläget.
- Jag Berg stelnade till.
Fröken
jag
Jrg kunde inte protestera
-

-

vet förresten intc vad det
gällde . .

cgentligen

.

hade du

fått veta det!

- Därmen genom xtr gå dit hadc jag
J^,
ju -deltagit i en pro,tc'st n-rot något som
jag först där sku,lle få veta . . .

Ä, hennes läror känner man nog!

-Alfa kändc sig bedrövad. Fröken Berg
hade varit henne's avgud i skolan i
många år. Hennes lcktioner i svenska
och historia hade gjort livet värt att
leva. Men hennes andliga tryck hade
blivit allt tyr-rgre. Alfa var i en mothon ville b,li överspänstig ålder
?gaa med skäl och intc med

påståen-

oen.

Mcn hon älskade fröken Berg.
Och nu hade hon gjort henne ledsen.
Men vad skulle hon säga? Hur skulle
hon förklara?
har läst Socialismen av Bran- Jrg
sa hon tve'ksamt.
ting,
Och Fredsrörelsen . .

.

sade

-

fröken Berg mörkt.

-O, Jaså,
nu förstod Alfa att det var

det

dummaste hon kunde ha sagt! Fröken
Berg tog det inte som cn förklaring.

Och så har jag läst Harold Gotes
- om Flumanitet och barnalstring
bok
och jag tyckte den var b r a! sa Alfa
-förtvivlat.
.la, jag n-rärker att vi inte har mycket- gemensamt numera, sa fröken Berg
kyligt.
De var framme vid fröken Bergs port.
Adjö då, sade hon och gick in.
-Alfa gick hemåt med svidande hjärta. Nu var hon utstött ur fröken Bergs
vänskap, nu betraktades hon som avFortsättning på sidan
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hon skriver nog också den giftigaste, när det passar och det
passar alldeles utmärkt här när hon beskr.ivcr den nyfiknc
europdn, den djupt oroade politikern, Lyi-rdon Johnson och

offi Wfrmånfim

Uictor Uindes bok

Ntr har Sara Lidmans boli från hcnncs rcs:r i Nord-Viettrarn
konrmit. Dcn he'tcr Samtirl i Hanoi (l3onniers, 22:5A) och
när man lägger dcn ifrån sig vill man bara säga: köp den,
läs dcn, sprid den.
Man får följa henne från Kina in över gränsen til,l Nord\/ietnam till mötet med de okuvliga, intelligen,ta, klarsynta
och ömsinta vietnameserna.
Tåget hon kommer med avbryts av luftlarm, dessbättre
klarar rig alla inklusive Saras skrivmaskin och resan kan

McNamara.

det smutsiga krigct (ltabön & Sjiigrcn, lir 7:50)
Vietnam
iir iivcnledcs- ovärderlig för var och cn sorlr vill vcta nrcr onl
Victnan-r" Victor Vinde har följt Victnanrs utvcckling mrn
kan nog siiga dlgligcn från dcn tid dct ännu hcttc lrransli:r
Indokina.
Hans grundliga känncdon-r om dcnna tid, har-rs djupa insikter i den franska in-rperialismens stora misstag och i det vietn'amesiska folkets tappra av gammal fin kultur genomsyradc
historia ger ökad trovärdighet åt hans dagsaktuella anaiyscr

och hypoteser.
E. P.

fortsät,ta.

I Vietnam får orden til'lbaks sin mening. Imperialism, fosterlandskärle,k, mod, kär'lek, hjältar, blir inte längre slitna
klyschor utan realite,ter med sin ursprungliga, obevekliga begud hjältydelse. Livet blir enkelt, oerhört och samtidigt
pe mig
glatt.
Oavbrutet
bygger vietnameserna upp vad fienden förstör
broar, skolor, sjukhus, bostäder. Jordbruket hålles igång
- stor del på nätterna, när risken för anfall är mindre. Man
till
får inte mycket sömn i Nord-Vietnam.
Man får också ta sig tid att be,kämpa vidskeperlse och medicinman inrte minst har kvinnoorganisationerna varit
verksamma. Det gäller att utbyta svartkonst mo't hygien
vid barnsbörd t. ex.
Sara Lidr-r-ran skriver intc bara samtidcns vackraste svenska.

kulturcirkeln
bokhande,ln

i
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med en välsorterad
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Den svenska litteraturen överflödar just inte av inträngande
barndomsskildringar och ungdomsporträtt. Tora Dahls skildringar av flickan Gunborgs liv frår-r tidig barndom till nybliven studen,tska har också mottagits me'd stort intresse av
kritik och publik. Den sista, nyss utkomna delen ". . . när du
kommcr ur i livet..." (Tidens förlag, kr 31:50) avslutar enligt förrlagsrek'lamen denna enastående romansvit. Tora Daht
är nu åttio år gammal och förunderligt fräscha och rneningsfyllda är hennes minnesbilder från ungdom och barndom.
De lyser med oförminskad glans och totalt oberörda av tiden
liksom guldskatter som påtas upp ur jorden efter århundradens förvaring

i

myllan.

Gunborg hör hemma i en småborgerlig miljö av enastående triste,ss, men där de flesta kämpar vilt för att synas vara
eller b'li lite "finare" än dc är. Gunborg är trolovningsbarn
och he,nnes fattiga mamma, som livnär sig på bakning och
rumsuthyrning, är ytter,ligt noga med att hon inte är "oäkta".
Modern är tjatig, odräglig och överambitiös, när det gäller
den begåvade dottern, som skall gottgöra henne för alla egna
besvikelser. Flickan är obstinat och ko,mmer på kant med de
kitsliga lärarinnorna i den förkrympta värld som gamla flicksko,lan utgjorde. Hon väcker skandal med att neka låta sig
konfirmeras och hon går och hör på Ellen Key's föreläsningar pi Arbetarinstitutet. Hon svärmar för Almqvists "Det går
an" och en av hennes egna lärare har t. o. m. varit ko,llega
med Almqvist. Hon är långt ifrån socialism och arbetarrösläktingar är åtminstone på verkmästarp,lanet
relse
- hennes
och skiljer sig vida från "vanliga arbetare".
Gunborg har många förälskelser av så kyskt slag att man
ibland undrar över att dessa upp,levelser ligger bara sextio år
Hennes opposition mot en trång och intillbaks i tiden.
krökr värld är häftig
och spontan, hon är oerhört självuppT'ora Dahl har lyckats göra dettagen och individualistisk.
ta begåvade, omogna, illa- kantstötta, ömtåliga flickebarn
oändligr levande för oss, hennes trogna läsare. Det är smärtsamt om ". . . när du kommer ut i livet" vore den definitivt sista boken i serien. Vi skulle vilja veta hur det gick den
dag Gunborg började få vidare perspektiv på den vrånga
värld, hon hamnat i.
E. P.
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En ov de försto bilder som möter frömlingen genom tögfönstret: buffeln som stör
i en domm ov gyttjigt votten och fromför
honom ett por born med skopor: de öser
votten över hornen och holsen och buffeln
ryser ov trivsel. Senore ser mon honom
överollt. Pö vög in till ston med livsmedel.
Fromför plogen i risföltet, fromför bulten
itröskningen. Sokto, sokto. Bonden slör
honom inte, ropor inte åt honom ott skyndo sig, buffelns löngsomhet ör höjd över
oll diskussion. Boro vid flyglorm för hon
bröttom. Bonden lossor honom från vorje
bond och tillsommons springer de till
nörmsto dike. "lngen ov oss hor glömt hur
fronsmönnen sköt ner bufflorno under det
förro kriget. Och buffeln ov idog vet ott

*
&-1j.
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MYl) inte ör böttre..

.

l<reotur uton en vorelse i stånd till potriotisko könslor. På bonoder och i små gipsfigurer öterges hon, tålig, from, med huvudet i urskuldonde lutning. Hon förekommer iotoligo dikter och ordsprök. Och
mon kon förestöllo sig vod Ho Chi Minh
förestöllt sig om livet i frihet nör hon för
tjugufem år sedon i föngelse skrev denno
d

ikt

I

KVATLNINGEN

Stormens svörd slipos mot bergets brynsten
Kylon s,kör genom nervernos grenverk

En klocko ringer löngt borto:
skyndo dig, pilten min
Gossen blöser i sin flöjt
och rider hem med buffeln,
!

."

Vietnomeserno tolor om buffeln med en

lekfull respekt: buffeln ör inte ett osköligt

Här följer cn .lv n-rånga srgor onl
buffeln.
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tidernas början hade Himlens herre
skapat jorden och satt dit djur och

människor. Men dessa varelser måste få

näring och därför skickade Himlens

herre ett väsen till jorden med ris, majs,
hirs, ärter och kål och många sorters
gräs
- somliga örter för människorna,
andra för diuren. Den himmelske härskarens sändebud hade en stadig skepnad och var hart när outtröttlig. Under
de grova dragen klappade ett vänligt
hjärta. Denna kroppshydda utan behag
dolde förvisso värdefulla egenskaper
men den duktiga tjänsteanden var ty-

värr korttänkt och

ouppmärksam.

Himlens härskare hade gett honom två
paket som såg likadana ut. Det ena innehöll utsäde, det andra gräsfrö. Herren hade sagt åt sitt sändebud att först
så ut de korn som skulle bli människornas gröda. Människorna stod skaparens hjärta närmast emedan de liknade honom siälv.
Men på vägen till jorden blev den
himmelske tjänsteanden tankspridd som
vanligt och förväxlade de två paketen.
Och han sådde de vilda gräsfröna på
jorden. De frodades och bredde ut sig
genast över hela jorden. Djurflockarna
växte och de betade i ro på gränslösa
ängder, säkra på att det alltid skulle

finnas tillräckligt med föda för dem;
de skulle aldrig behöva odla något.

ffi*rffi$#

När himladrängen blev varse sitt

misstag skyndade han sig att tömma ut

det andra paketet som innehöll brödsädens korn. Men ack det var för sent!
Det fanns mycket mera gräs än sädesslag emedan den heliga vind som satts
att blåsa för att sprida de ädla kornen
istället burit de vilda gräsens frön runt
omkring.

IJtom sig av skam återvände himlafrån jorden men kunde inte
förmå sig att ,bekänna sitt ödesdigra
drängen

misstag för skaparen.
Människornas klagomål lät emellerti,d

inte vänta på sig. "Varför, Herre,

vi

år

så missgynnade i jämförelse med de
vilda djuren? De har ändlösa betesmarker och gräs i överflöd, medan vi får så

litet. Vi måste fasta och kämpa

med

djuren orn livsuppehället. Varför kommer du inte till vår hjälp?"
Människornas arbete var verkligen
tungt och dessutom tidsödande, ty i sin
brådska att bli av med det andra paketets innehåll hade den himla drängen
slungat omkring sädeskornen så våldsamt att de gått sönder i tusentals bitar.

ord när han träffade sin dräng som inte bara varit försumlig utan dessurom

förtigit sitt brott. Till straff förvandtill buffel.
"Det är ditt fel att det nu finns mera

lades han

gräs än säd på jorden. Jag dömer dig
härmed att endast leva av örter, otjänliga till människofoda. Men av riset
må du intet äta."
Så kom det sig att Himiens herre inte gav sådana tänder åt buffeln att han
kan äta ,korn: buffeln saknar framtänder i överkäken. Dessutom
eftersom
hans nisstag hade försvårat -människornas ar'bete innebär straffet sedan sekler
det ödet för buffeln art han måste hjälpa bönderna i deras arbete.
Därför jagar människorna alltid bort

honom när han närmar sig risfälten i
avsikt att beta. Men de vet också att de
aldrig får vanvårda denne gode tjänare.
Man måste alltid hålla i minnet att buffeln, som icke har en förnäm linje i sin
gestalt, likväl döljer ett himmelskt väsen, en ande som evigt sonar en enda
lättsinnig stund.
(Overs. via franskan av Sara Lidman.)

Sädeskornen, som ursprungligen varit
srora och lätta att så blev härigenom

svåra

att

omplantera.2)

Himlens härskare gjorde efterforskningar och fann att missnöjet var befogat. Och han sparade inte på stränga

t)

MY betyder USA på vietnamesiska.

r) Risgrodden sätts

om efter en

ticl

plantskola. Overs. rnm.
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hurudan
Carl Jor-ras Love Almquist
var han egentligen som författare? Den,
som fördjupar sig i läsning av hans poesi och prosa blir villrådig nog. Vad ville
han säga oss? Visste han det riktigt
själv? Hurudan var hans inre människa?

Det framgår klart, att han i sin diktning gärna tar gestalt av en kvinna. Genom att försöka rita huvuddragen av
några flickor och kvinnor i hans rika
männis'kogalleri kan man då och då
kanske snudda vid något som är sanningcn om Almquist.
S,köna Margret, Greta från torpet
Stenhugget i den fagra trakten kring
F,ds kyrka i Uppland, kommer till

Stockholm som stads-laclugårdspiga.
Hon besitter båcle gott förstånd och
stor täckhet, och sköter de henne anförtrodda korna med nit och omsorg i
ett par års tid. Snart har hon sin plan
på "eget" klar, i sarnråd med Anders
f rån hemtrakten, bryggardräng i sta-

den och en spelevinker av naturen. Hon

har tidigarc hjälpt till på Hötorget
med att sälja kvastar, 1ärt sig addera

kvickt, och genomför sina affärsplaner
r-i1l punkt och pricka.
Almquists skildring av Gretas förehavanden är prov på hans realistiska berättarstil. Men man undrar litet över
veffr som egentligen skulle läsa dessa
folklivsskildringar; som t. ex. "Ladugårdsarrendet". Han vet en hel del om
lantliv och lantbruk, men visste egentligen inte en läskunnig bonde själv vad
Almquist liir ut?
Om han ville skriva underhållande
skildringar för mera läsvant folk i staclen, så borde han väl inte heller skönmåla livet på landet som han gör. Greta
råkrr brrl ut fiir en enc'llste liten olyc1l
;1

lia, innan hon blir en förmögen arrenclatorska: en ko dör för henne. Sin Anders träffar hon om söndagarna. De båda är uppklädda och fina, och de har
en sparad slant. De gör sköna vandringar på tu man hand om sommarkvällar-

na. Kärleken finns där. Men fast detta
rned blommor och bin ligger i luften, så
ko'mmer inte detta unga par på sådana
tankar. Nej, de pr^tar om sina koplaner och går sedan var och en tilrl sitt.
Inget litet barn på väg stjälper arrendetorpsplanerna. Ett nutida sådant ungt

par skulle kanske vid ett stadsbesök
sryra sina steg till RFSU, men här är
dct visst inte behovligt.
Sara Videbeck, vars samlevnadspro-

gran i "Det går an" kommit så myc-

liet gny åstad, har många drag lika Gretas. FIon har samma självständiga företagsamhet) samma alimänna redlighet
och behaglighet, ooh samma insikter om
var sLkåpet skall stå. Men Sara är inte
realist tillräckligt f ör att föreställa sig
världen, sedd från ett barns synpunkt.
Det ginge nog an att leva i ett olegaliserat samvetsäktenskap, bara inte barnen finge lida för föräldrarnas undantagsställning. Man kan inte föreställa
sig, att deras barn skulle gå oskadda ige-

nom sin uppväxttid i en småstad som
Lidköping. Al,mquist har helc avstått
från att skildra den sidan av saken. Sara
tänker inte på det. Hennes andlige fader är .Almquist.
Hennes Albert, sergeanten, hör troget på vad hon har att säga. Men medan
Gretas Anders säger ifrån om, att han
vill vara med i hennes nya företag genom att på egen hand odla grönsaker,
så har man en känsla av, att det sista
Saras Albert sacle till on-r iclettr livet

var ett glas Haut-Brion på

ångbåten

Yngve Frey.
"Även utlevade gubbar och gu,mmor

är folk",

säger Almquist själv. Kvast-

gumman Lisa på Snickartorpet var änka oc,h försörjde sig med att varje lördag sälja kvastar och ris på Hötorget
i Stockholm. Så gammal var hon nu
inte egentligen, men blev orkeslös tidigt och dog vid 64 är.I den idyll-realistiska berättelsen om hennes näringsfång får man veta myckec om för"hållandet mellan stad och land i dåtidens
Sverige. Lisa var en prydlig, livlig och
talför försäljerska, som ofta blev in-

bjuden på kaffe i stockholmsfruarnas
kök. Där fick hon höra de senaste nyheterna, och sysslade, vilket nämns
mycket i förbigående, med äggsmuggling. Både hon oc,h fruarna tjänade på
detta.

En vacker dag orkade hon inte läng-

re, utan gick över till Grimstahamn,
där sonen och sonhustrun var torparfolk. Hon togs emot med öppna armar
av sin goda svärdotter Katrina, lades i
husets bästa kammare

till

sängs, vårda-

des ömt, men "'kom aldrig mera

i

värl-

den upp".
Detta sista är en idyll, och måste ha
varit en ovanlig sådan. Man tänker sig
åldringsvård nu i Sverige. Många männis'kor har nog minnet kvar av en bild
utanpå en veckotidning: Ivar Lo-Johanssons patetiska fotografi av en gam-

ling, frisk, men lite skröplig, sittande
på en kal, vit järnsäng i ett ålderdomshe,m, vilsen, undrande och olycklig mitt
i all skinande hygien.
Trolleri och "skrömt" var på modet
vid den tiden, här "Häxan i Konung
Karls tid" skrevs. Karl den elfte xv-

skaffade dödsstraffet för häxeri redan
år 1779, men cfterclyningar av hiixtrcr
fiirsporclcs rir-rntr

år

1ti30.

I)enna gunrnr:1 k:rn hcllcr intc i-r;r vrrrit så gamrnal. Hon har små barn. Här
visar Almquist en innerlig medkänsla

med den fattiga modern, som skaf,far
mat åt sina små genom art tjuvmjölka

Hon dömdes att rnista li\ret på bålet. Mellan raderna läses cn
flammande indignation nrot samhället,
prästens ko.

sonr dömer så hårt.

Lena är äldst av nio syskon i fiskaramiljen i Södra Möres skärgård.
Knapphändigt, men med fin känsla är
hon skildrad i "Kapellet". Hon är utskickad att tjäna piga inåt landet, inte
hos majorskan på Värnanäs herrgård,
nei. det vore alltför fint. Att vara barnf

piga hos gårclsfogden anses vAra gott
r-rog åt henne.
Hon går och drar sina itvättade blrnplagg på en liten vagn i parken, niir
clcn ny;r prästen i hennes hemförsan'r-

ling miiter henne. Detta barn, 12 å.,
fiirtjänar pengar åt fiskarfamiljen. Det
kan inte ha varit stora pengar, men
hon har alltså av sin lön kunna skaffa
sig själv kläder och skänka sina syskon

var sin slant. De åtta yngre syskonen
kan inte gå i kyrkan om söndagen i
brist på kläder och skor. Äldsta bror
säger om henne att hon är präktig, förnäm och rart klädd. När hennes mor
tror sig ha bliv,it änka genom faderns
förmodade förlisning under en f isketur, sätter hon sitt enda hopp till denna sin dotter, fattig unge, som är så
rik, att hon har tjänst som barnpiga.
Modern räknar med hennes hjälp till
att försörja de yngre barnen. Detta är
svensk, realistisk fattigdom på 1830talet. Något av Lenas livsvillkor måste
ha avspeglat sig i hennes ansi'kte, som
prästen beskniver som "vackert, blekt,
och högst intressant."
En vit eller ljusblå, tunn ridå i en

salong
brukad till teater på en upp- skilde åskådarna f rån de
landsgår,d,

uppträdande. Här kunde den häpna
Maria i "Songes" se en strålning omkring jesusbarnets hår. Tablåer var en

mycket uppskattad underhållning

på

högreståndsgårdarna i trakten kring
Stockholm den tiden. Men i detta slags

teater såg man inte vad som hände

på "scenen" riktigt tydligt. Tygets blåa
skimmer lämnade stort rum för egna
fantasier och spekulationer. Man kan
tala om att slå blå dunster i folks ögon.
Man har en känsla av Almquist själv i
detta undanglidande, än strålande och

Honorine Hermelin Grönbech B0 är
Stockholmskretsen

av

Fogeistadför-

bundet samlade den 19 oktober ca
150 deltagare till stor fest på Stallmästargården, då Honorine Hermc-

lin Grönbech

Förbundets högt
älskade ordförande
fyllde 80 år.
För de flesta människor,
som hunnit så långt upp i åldrarr-ra, syns det

naturligt att betrakta den

längsta

sträokan väg som något bakomliggande. Men för Flonorine Hermelin
gäller inte konventionella gränsdragningar. För henne är det gångna och
nuet alltjämt bara utsiktspunkter

mot framtiden. Genom är och

er-

farenheter har hon förmått bevara
den sinnets ungdomlighet och fördomsfrihet, den o'bundenhet av normer och det m o d som självfallet
riktar banbrytarens blick mot framtid och okänd nrark.

Bland svenska märkeskvinnor är
det r'äl endast ett fåtal, som haft

vänner och beundrare i så vitt skilda
läger som H. H. och som lyckats alla divergenser till trots arr få dem

alla att känna samhörighet och

ge-

än skrämmande sätt att berätta.
Almquist är borta för alltid, och ingen 1är väl kunna förstå honom helt och
fullt. Vi kan inte vara annat än tack-

menskap. Synnerligen starkr trädde
denna gemenskapskänsla fram vic{

samma

arbetsfält och med vitt skilda livsåskådningar mötte den dagen fogel-

för att han så gärna

erättade

om ,kvinnor. Hans kvinnogestalter
fängslande.

ar

festen på Stallmästargården.

Från när och fjärran, från olika

stadsförbundare, vänner och f. d. elever upp som en cnda stor familj för
att tacka hcnne, som för var och en
cnskilt av clem betytt så mycket. Ge-

för de många som den
kvälien tog till orda var också den
jälvfallna enkelhct och det direkt
från hjärtat gående sätt på vilket de
alla tolkade den glädje och förundrade gripenhet sonr mötet med Honorine för clem inneburit.
"Du skall inte vara högfärdig över
att du kan hålla föredrag, Ine lilla,
för det har du ärvt av -ig" sade en
gång Honorine: far till sin lilla clottcr. Det må nu vara hur det vill med
det arvet, ffren var och en som hört
Honorine Hermelin tala vet att hon
besitter den ordcts trollkraft som
bryter bojor och vidgar horisonten.
lrrensamt

s

Och den makten kan aldrig vara enkel ordakonst bara. För att nå den
fordras mod att våga ge sig själv och
sina f örutsättningar i Jivets tjänst.
Den insatsen har H. H. vågat och i
gengälcl har det förunderliga livet
skänkt henne makten som förlöser
andra. Tacksamheten över en sådan
förlossningskonst kan aldrig bli en
konventionell attitycl
den är lika
livsnödvändig ooh ursprunglig
som
ett källspråne. Tack Honorine!
M. L.

Karin Odeen
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senoste

brev.20.9.1966.

"Jog frågode 'Red' (18-örig flicl<o, studeronde

vid dromotisko

högsko-

lon), vod rödo gordet gjort tillsvidore.
Hon svorode blond onnot ott nör det
blev frögo om ott göro husundersökningor så rödgjorde mon inte boro
med de lokolo gotukommitt6erno och

På förmiddagen den 17 juni for jtg
frår-r Genöve med Madame Cotton pius
sgkrererare ocrh chaufför i hennes bil till
den gamla släktgård, där hon vilar ut
mellan alla sammanträden och resor i
fredens tjänst. Gården ligger i Dhuys
inte långt från Bourg. Den har tillhört
släkten Cotton i generationer. Vi f or
på slingrande vägar bland Jurabergen
mecl storartade utsikter. Vi såg två
praktfullt gröna sjöar och vi kom till
Rhones biflod Ain. Vid en av sjöarna
åt vi lunch i en liten restaurang vars
specialitet var queneller lagade på sjöns
fisk.

I

I dessa trakter var motståndsrörelsen
under andra världskriget stark. Vi såg
ctt av dess minnesmärkett, en kvinnogestalt liksom huggen ur klippan med
en inskrift ur en dikt av Aragon:
"Lå ou je meurs renait la Patrie"
Fäderneslandet pånyttföds där jtg
dör.

Nedanför stod små kors tätt.

Släktgården var ganska under,bar,
byggd av sten förstås, med både loge
och vinkällare i samma pietetsfullt bevarade huskropp. På 1 8 8O-talet, när
släkten började fä lärda rnedlemmar,

hade den byggts till så där fanns många
höga rum i två våningar. Nu hade man
lett in elektrisk ström. men annars var
j^, det fanns vatten
allt oförändrat

- par ställen.
och avlopp på ett

Det var en fröjd att bli visad omliring av Madame Cotton, hon är som

en drottning i sin lugna anspråkslöshet.
När vi stod i portlidret på gränsen till
nästa gård, kom dess ägare förbi på
hemväg med sina kor. Med staven ännu
i viinster hanci kom han frlm, bugadc
26

och tog i hancl, medan hans gyllengula
kor drog förbi utanför porten.
Ty,piskt nog bestämde Madame Cot-

ton till min förskräckelse att iag måste
bo över natten i hennes eget rum, därför att man från dess balkong hade
den vac'kraste utsikten över bergen.
Från den balkongen såg jag också nästa
klädd i en vackert
morgon hur hon
röd morgonrock - talade med chauf- som borde ordnas
fören Jean om det
innan vi alla for vidare.
Vi satt i trädgården och jag fick höra henne berätta om den ännu outgivna bok hon skrivit om sin man. FIan
var en framstående vetenskapsman. En
del av hans undersökningar börjar först
nu komma till sin rätt. Madame Cotton
själv blev visserligen med åren adminastratör, men hon gifte sig inte förrän i
början av första världskriget och hade
då bakom sig en rad av år som forskare, dels hos Marie Curie, dels i samarbete med sin blivande man. Därför behärskar hon än i dag sin vetenskap och
kan skriva sakkunnigt om sin mans arbete.

Under de fem första åren av sitt äktenskap fick Eugdnie Cotton fyra barn.

E,tt av dem dog mycket snart, ett annat vid nio år sålder. Av de båda som
lever ar dottern lårare och sonen vetenskapsman. Madame Cotton har en
hel rad barnbarn och ett eller två barnbarnsbarn. Hon är högt älskad och vördad som familjeöverhuvud. Själv har
jag sett hur kvinnor från alla världens
länder hyllar henne med samma käns-

lor. Detta ar inte underligt
liombination av hog intelligens

den

och

mänsklig värme som utmärker Eugdnie
Cotton är lika sällsynt som fascinerancle.

Andrea Andreen

med lokolpolisen uton också med 'gron-

norno i nörheten'.Desso vor i ollmön het 'mycket entusiostisko' nör det göllde ott utpeko de stöllen dör 'klossfienden' lönge hode undvikit eller förlöjligot logen. Så detto slogs undersökningor gick i regel mycket fort och vor

i stort sett ovslutode i möngo delor ov
Peking men ej i ollo, Möngder ov guldoch silvertockor hode upptöckts och vor
utstölldo tillsommons med mångo köpekontro

kt pö

egendomo

r som

lönge sen fördelots isombond

f

ör

med

jordreformen och möngder ov gomlo

Chiong Koi-shek-mynt. Också en

hel

del illegolt innehovdo vopen".
"Det vor tydligt nog pö vilken sido
desso möninskor stod, sode hon," och

vod de ömnode göro om de fick

ett

tilllfölle." Hon tillode ott ollt detto guld
och silver vor som en uppenborelse,

en

helt ny erforenhet'i'ör

rödgordisterno
som oldrig sett södono soker och först
inte visste vod det vor. "Nör vi såg ollo

de dör Chiong Koi-shek pengorno trodde somligo ott det vor tenn".
Jog frögode om jordögorflyktingorno,

- som ju ollo vor i Peking illegolt och
som enligt en order för två ör sen skulle
lytto hem till sino byor dör deros histo-

f

rio vor könd och dör de kunde söko
- fått nögon
tidsfrist inom vilken de skulle lömno
Peking. Hon svorode ott södono doto
getts men de vor ej bindonde. Men
mångo hode nu lömnot Peking pö
gottgörelse genom orbete

grund ov gordets oktioner.
Hon medgov ott rödgordisterno

i

bör-

jon gjort misstog. Nu vor det överenskommet ott mon ej fick slö mönniskorno, mon skulle hondlo genom ott över.
tygo ej genom tvöng.

till frågan om hemmafruaf..,
I föregöende nr ov Vl KVINNOR tog en monlig lösore till ordo. Hon hövdode
ott hemmofrun som den nyo stotussymbolen boro vor en ny voriont ov det gomlo
kvinnosloveriet. En nedvördering som kvinnorno inte borde finno sig i. Hon tyckte
dessutom ott orbetsuppgifterno i dogens hushöll, med moskiner ov vorjehondo
slog, inte kunde onses sörskilt betungonde. "Vorje vLrxen frisk mönnisko skoll ho

rött och plikt ott försörjo sig sjölv", vor den principiello innebörden i ortikeln
if

rögo,

Vi tyckte ott den innehöll åtskilligt brönnbort stoff och inbjöd till debott och
hör kommer de tre försto replikerno,

det utan att slitas för mycket av både hem
och förvärvsarbete.

Så några frågor till clebattören (utan sign.
nr 6 Vi Kv.). Anscr ni att den förvärvsarbetande hvinnan med farnilf har 8-9
cimmars arbetstid? I annar fall hur har ni
tänkt er den frågans lösning? Ar vi jämlikar skall vi väl ha lika lång arbetstid.
Anscr ni att ett hembiträclcs arbete är
likviirdigt med övriga arbetstagares? I så

fall varför då ncdvärder'. en h:mmafru

som

gör samma sysslor (hobbyjobb cnligt

cr

åsikt)?

Ni påpekar bekvänligheterna som finus,

tvättmaskiner o. dyl. Tror ni clct f inns i
alla hushåll, har ni ingen vetskap om att
rnånga bor omodernt? Eller ej har råd?
Anser ni att mannen i tungindustri ei-

lcr dylikt arbetar med

samrna slags mashi-

ner eller på samma sätt som förr? Ar det
på något sätt märlivärdigt om moderna

maskiner i någon mån har trängt in i våra
hem? Bör det inte underlättas i ett hem
likaväl som på arbetsplatserna? Allas olika
insatser behövs nog i vårt samhälle.

dubbelarbete r nei tack !
Den manliga debattören förvånar mig. Jag
anser det inte vara något "hobbyjobb" att
sköta hem och barn. Ni borde shämmas

helt enkelt.

Så länge förvärvsarbete innebär dubbelarbete så vägrar jag. Männen hjälper på sin
höjd till litet grand med disken emellanåt

ta kvinnor som förvärvsarbetar.
Sambeskattningen tar det mesta och barnen behöver växa upp i ett hem åtminenligt

gif

Den unga kvinna (eller man) som vill

stone de första åren.

Har prövat dubbelarbetct också.

Hela

hemmet.vart upp- och nedvänt och famil,en nervos.

Nej, jag stannar hemma. Gör den manliga
debattören lika stor samhällsinsats som jag
så kan han lugna ner sig och lämna oss
hemmafruar i fred. Han vet inte vad han

talar

om.

Ung och arg

stanna hemma och uppfostra barnen borde
kunna göra det hanske rned något samhällsbidrag. För familjer där alla förvärvsarbe-

tar är nog kollektivhus lösningen. D:t

byggr alldeles för litet sådana.

I en familj där kvinnan (eller mannen)
i hemmet och utför arbetet där är
det säkert lämpligast för den familjen. Så

stannat

länge kvinnan har den lägsta inhomsten of-

tast så blir det hon. Med de möjligheter
som finns nu med sl<olor och yrkesutbild-

ning blir det nog inte många "hemrnafruar" (avskyvärt ord!) i
jobb att sköta ett hem. Det är sannerligen
inte att bara trycka på knappar. Många

inget hobbyjobb
att sköta hem
Jag anser att barnens plats är

manliga anser det jobbigt enligt debatter i
veckotidningar. Så länge männen ligger på
soffan och sitter bakom tidningen som han
gjort i alla tider efter arbetstidens slut i

i hemmet till

de börjar lehskolan. Samhället borde hjäl-

vill att vara

hemma till
skolan börjar eller gärna något år till. Barnen är det viktigaste vi har i samhället.
pa alla mödrar som

Män och kvinnor bör vara iämställda antingen de sköter hem eller förvärvsarbete.
Till den manliga debattören vill jag säga:
"Vet hut!" Det är nämligen inget hobby-

stället för att deltaga i alla förekommande
sysslor så borde gifta kvinnor vägra att
förvärvsarbeta.
När samhället löst de frågorna så att gift
kvinna inte får fler arbetstimmar än männen då är det självklart att de kvinnor som
kan och orkar skall ut i förvärvslivet. Det
inser kvinnorna själva och var familj löser
clen frågan som det blir bäst.

varit.

Efter många år som hemmafru beslöt jag

att söka förvärvsarbete. Jag hade då familj, man och två tonåringar. Man fick
sina gliringar ay familjen. "Du som går
hemma, vad du har det bra." Man fick

vara passopp åt alla. Ekonomin var inte

så

bra heller. Så trodde man det skulle vara
skönt att komma ut och känna sig mer

järnställd med familien.
Sökte till industrin där kvinnor lär behövas. Kom in på nåd. Man skall helst inte
vara 40 år. Lönen var inte så dålig innan
sambeskattning, resor och dyrare hushåll
frånräknats. Då blev det inte mycket kvar
av årsinkomsten. Någon ledighet existerade
knappast. Då vi bor i förort och familiemedlemmarna arbetar på olika håll med

lång restid fick jag försöka få ett arbete
med kortast möjliga restid för att hinna
med att handla. Of tast fanns inget kvar.

"Hernma-Kajsa"

NAR FICK ER MAN EN BLOMMA

SIST?

Ärstidcns snittblorlr-nor. i<ransar. bukctter

BLOMSTERFIORNAN
Axel

T'el. 46 43 08

Söderberg

Rosita

KAOS

alla har iu inte tuättmaskin
Innan jag allmänt ser på frågan vill jag ge
exempel på min egen situation som den har

fran-rticlen. Debat-

tören (utan sign.) kan vara lugn. Bara samhället har förståelse och ordnar så kvinnan
slipper dubbelarbete. Bostadsfrågan och
sambeskattningen är också en stötesten för
den förvärvsarbetande kvinnan i dag.

Det höll på att plockas bort när vi förvärvsarbetande kom inrusande strax före
stängningsdags. Oftast släpade j^g tunga
matkassar från stan. Sedan var det matlagning, disk och städning. Man tar för givet

att familjen delar hemarbetet. Intc

många

i Gamla stan
är en visrestaurang sonr Saga Sjöberg
öppnat och som blivit alltmer populär
för sitt goda kök och sin ljuvliga atmos'fär rncd såns och r-nusik från kl. 8
Oppet till kl. 1-2.00.

familjer gör det enligt undersökning. Alla
vill vara lediga efter dagens slit.
Arbetstakten är så hårt driven att det
behör's faktiskt (men hur?). De fria lördagarna är visst till för män. Då fick jag skö-

ta tvätt, fönsterputs och övrig

städning.

Man orkade ju inte allt i veckorna och vill
ju inte att hemmet skall förfalla för att man
förvärvsarbetar. Den här situationen höll
ungefär ett år, sedan var jag totalt nedsliten enligt läkare.
Min situation är inte ovanlig. Numera är
jag hemmafru och värderas på ett annat

sätt av familjen. Med risk att bli kallad
konservativ vill j^g ändå säga möjligheterna att välja bör finnas. En småbarnsmammå (eller pappa) borde också kunna

t)
\M/

..,=-.EAqBF*^*r

AY
\>
Stora Nygatan 2l

-

Telefon 20 58 tl6
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Piffa upp iulens bord
med läckra grönsaker
De bulgariska frukt- och grönsakskonserverna
har rönt stor uppskattning i svenska hushåll

bygga
Ni inte gjort det
t.
ex.:
t'örut)
Proaa (om

ftir barn

Donaus allad

I syfte ott informero kommunerno om bornstugeverksomheten hor
Kungl. Sociolstyrelsen i somorbete med Svensko Arkitekters Riksförbund, Sveriges Förskollörores Riksförbund och Svensko Fock-

-ffi;

lörorförbundet iordningstöllt en vondringsutstöllning med motto
"Byggo för born".
Utstöllningen skoll till ott börjo med visos i följonde residensstöder: Nyköping, Linköping, jönköping, Vöxjö, Kolmor, Korlskrono,
Kristionstod, Lund, Holmstod, Göteborg, Vönersborg, Korlstod,
Skövde, 'Orebro, Vösterås, Uppsolo, Gövle och Folun.
Lönsgrupperno för plonering och utbyggnod ov bornstugor stör
som lokolo utstöllningskommitt6er,
Utstöllningen invigs den 8 december 1966 nör den premiörvisos

i

Marinerad paprika
Haricots verts
Skalade tomater
\. ;,1 Tomatpurd
Tomatjuice
Aprikossylt
Hallonsylt
Jordgubbssylt

Hallonkompott
Jordgubbskompott

Nyköping.

Utstöllningens centrolo del kommer ott bestå ov ett "lekcentrum"
dör en grupp born i5-6-örsöldern visso tider pö dogen för leko
under förskollörores ledning. Kring detto centrum grupperor sig
interiördetoljer som belyser hur bornstugornos inredning och utrustning ovpossos efter bornens ölder och behov. Desso inred-

ningsdetoljer inromos ov skörmor med informotion om stodsplonering, stotligt stöd till bornstugorno, orbetsmorknodsfrögor,
ritningsförslog till lokoler och utelekplotser för bornstugor, bornstugornos orgonisotion och verksomhetens upplöggning med hön-

till bornens oliko utvecklingsstodier.
Två modeller ov bornstugor efter sociolstyrelsens principritningor
kommer ott visos pö utstöllningen, Ett ontol byggnodsfirmor som
levereror monteringsfördigo bornstugor visor på skörmor sino ov
syn

sociolstyrelsen godköndo typritningor somt lömnor onnon informotion ov intresse.
En 20 minuter lång film, "Born och förg", ingör i utstöllningen.
Filmen ör gjord i somorbete med loborotor Stino Sondels, Bornpsykologisko forskningsinstitutet vid Lörorhögskolon i Stockholm
och visor hur förger på oliko sött kon voro en utgöngspunkt för

borns skoponde verksomhet.
Representonter

för kommunerno i lönet kommer ott inbjudos till

överlöggningor

i sombond med utstöllningen,

pe för ollmönheten,
28

Denno ör öven öp-

I{Y HETl Strimlad paprikasallad

Vinbladsdolmar
En originalrätt från Balkan,
som på sin tid utgjorde förebilden

till

våra kåldolmar.

Generalagent:

AB S. I. NORMAN
STYRMANSGATAN 5. STOCKHOLM O.

Tel.: 08/63 01 40

Wrm hjälpevl
Huskurer är nog bra. Kattskinn är skönt och ungarna
älskar honung. Men värme på djupet hjälper! OSRAM
värmelampa ger värmestrålning av solljusets karaktär,
värme som når under det ytliga hudlagret och stimulerar

blodcirkulationen i muskler och kroppsvävnader. Vid värk
och lättare infektioner
tänd Er OSRAM värmelampa,
- på djupet hjälper. Den gör hela
känn hur värme som går
familjen piggare, gladare, vackrare!

FY FOR SNUVA! Värme på djupet gör det lät- KNARR I LEDERNA? Värme på djupet lindrar
tare att andas'och tar bort det tunga trycket den molande värken och ökar rörligheten i
över pannan.

stelnade muskler.

TROTT OCH TRÄK|G HY? Ansiktsbehandling
med OSRAM värmelampa stimulerar blodcirkulationen, hyn blir smidig, mjuk och fräsch.

AN SEN DÄ? Värme På
TRANINGSVARK
djupet mjukar upp- överansträngda och ömman-

TRIST MED FINNABI Värme på djupet hjälper
mot ytliga infektioner och småsår i huden.

de muskler.

OSRAM

-D ET LYSAN

DE

VARLDSMARKET

-

OSRAM Värme PoPulär
OSRAM Värme de Luxe med automatisk strombrytare och skyddande, eleoant armatur kostar

' ' kr" '
':, 7A

amVrina
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en

klänning

"att bo i"
lrrte bokstovligt förstös. Men nöro rrog.
lblond iprovrummet kon mon med ens
könno ott det hör, det ör klönningen just
för mej. Mon behöver knoppost se efter
spe.geln, det hor redon uppstått ett slogs
i

romförstånd mellon kropp och plogg. Mon
könner trivsel, Mon hor lrittot err klönnino
"ott bo i".

Det ör völ något ov den könslon

som

K.otjo of Sweden sotsor pö nör hon skopor

sino isörkloss enklo, ledigo och figurvönligo klöder. Och det ör vi henne djupt tocks,ommo

för. För det ör just de dör

ningorno s,om mon "bor

i",

klönsom oldrig blir

för gomlo och som mon inte tröttnor

på,

Vi hor volt tre plogg ur Kotjos och MMT:s
höstkollektion. Den grovstickode kurbits-

blommonde ylleklönningen i mörkbrunt
och vitt ör något ott löngto efter i kulno
och kollo dogor. Den tillhör Kotjos boutiquekollektion och lör dessvörre inte voro
så lött ott få tog på hör hemmo. Mångo ov
hennes modeller går i stor utströckning på
export. Priset för den hör rör sig omkring
265:

-

kronor.

Polokrogen och de nedholkode fickorno
ör någro ov den hör sösongens könnemör-

ken, Hör utgör de viktigo detoljer pö

en

onnors jumperslöt, tuppfjötsmönstrod klönning i yllejersey. Pris c:o 195: - kronor.

Rönder idiogonol till omvöxling med
rönder på tvören och löngden ör en onnor'l ov höstens nyheter. Hör skopor rondningen en slogs spiroleffekt som får jerseyn ott önnu mero följsomt rötto sig efter
kroppens rörelser, Ett långt s. k. jump-in

blixtlös utgör den endo detoljen på den
hör modellen som finns ibeige, gröno,
gråo, gulo och lilo toner. Pris c:o 220:kronor.

Frön MMT kommer ocksö Elisobeths bedåronde plogg för de minsto. Moteriolet
ör den proktisko 3te-jerseyn. Den reliefmönstrode klönningen med sin lite blusode

örm och för så ungo domer evigt oktuello

A-linjen, finns iförgerno vitt, roso

och

tu rkos.

Err mero tuff stil könnetecknor de roligt
spelkortsnrönstrode ploggen. Såvöl klönningen som pojkkostymen finns bl. o. i föl-

jonde spönnonde förgkombinotioner

oliv-

roso-ljusblått, roso-morin-rött och bruntbeige-vitt.
JU

stegra
vietnaminsamlingen
Avgöronde strider rosor i Vietnom. Om
det vietnqmesisko folket skulle förloro sin

ioppro försvorsstrid skulle hittills

oonode

fosor, konske ett förintonde vötebombskrig
bli perspektiv för oss och ollo vörldens
folk.

Vi kon inte deltogo i kompen, men vi
kon ge vår fottigo skörv öt dem som köm_
por och Eer ollt.
Vi vet ott det finns mångo som vill hjölpo till om de borq får en pöstötning. Soo_
ren i Konserthuset i Stockholm ör ett sti_
muleronde exempel. Sött igöng på nytt.
Förböttro våro godo hittillsvoronde resul-

tot

!
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:t Görans SKV-aadclning
Antti Konbia, Borås
,9

60:
10:
200:
25:
20:

Hjalmar Jobansson, Utlc{evalla
Mira och Vide Sr.,cnsson, Solna

]::rt'.

Gustavsson, Linkö7ting
öteborgs S KV -d is tr., bö'ssin"saml.
fulöLndals SKV-apd.

G

G. Fröbom, Por jus

lngrid lJoströtn, h'<,tpparbcrp
Brit l-lcdman, Rotebro, listinsaml

Anna-Lisc Möller, Hwslevarna

fulme Eugönie Cotton, paris
Senora Issa Cardel Mexico 1 -D.

Mia E., Stblm, bössinsaml.
Kcrsti;t Ekberg, Stblm
t'rano J^V-aad.
Cunnar Skott, Vingåkcr
Alary oclt Björg, Oslo

ll; Lorcntzoi, Solna

Cerda och llror, Stblnt
I.cnnart Tbunman, Stblm, listitts.

BiursLättsavd., Gbc
Karlsson-Varnamo, N nrrköping, listittsaml.
Anna Englund, Mora
I nner stad,ens .g KV -av-d., S t blm

Mhta

I.opa Mäki,
,r'.t:nt

Scskarö
A pelbcrg, Västcrås
p

Köjaaikcn

Annv Oltman, Porjus

I-lildttr Lönnström, Porjus

P,crtil Wcsttnan. Adclsö
Stor-Sthlms S KV-distr.,
i4

inso:mL. ",;id Folkets Hus
.9 I{V -aad., hössittsaml.

ö!nda!s

\/;;ttörs SK\/-aad., Stblm
.'liaert Lar,sson, Södertälje
Ester Eitgci'Antz, Stblm

,4rric V ihLu.ntl, .l unselc
Sandberg, Göteborg
K. foltansson, IJddcpalla
t-l

.\KV-attd.
Englwnc!, I7ägerstcn

Lc;s Tunegard, Stblm, listittsaml.

ul. 8.,

bössinsamling, Stblm

Lu!eå SIiV-avclelnmg
Ccntrala S I(V-avdeltzing,

150:

--30:
20: 100: F. 2t: -50:

20:

681:30

20: -*
25:
225: 20: 65: 175:50
--I0: -15: _
10:
10.-100: _
50:
10: 100
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20:

1

248:
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.)nn. _
100:
25: 1n. 10: _

'182:

t(.
100:

.

Jleotdc

7'.

.040: I2

l0:

llromma SKV-aad., Sthlm

Ilu!da Könbcrg,

r

-_

25:
330:

ta

LJ

32: 2B

50:

_

141:200:

GbS

Ann-Marie o. Kjell Lundin,Nåcka
S'umntd kronot

__6:-

4t0:

44.866:52
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ett gott nytt år

en

viil vi tillönska alla läsare liksom hela kretsen av trogna medarbetare
landet runr. I denna nyårsönskan innesluter vi allt gott för Er personligen
gocl hälsa och framgång i arbete. Men vi vill gärna hoppas att clct nya
-året skall föra med sig framgång för oss i vår egenskap av små beståndscielar av hela mänskligheten. Det vill säga: arr- 1967 måtte bli ett vänd-

iul-

punktens år för alla som kämpar för fred och oberoende: atr 1967 måtte
bli det år då alla rika länder tar sig sanrman för att på ett verksamt sätt
bistå de fattiga länderna; att 1,967 måtte bli ett märkesår i strävandena

hälsning
Vid jultiden 1893 bodde vi hos

att uppnå jämlikhet, inte bara mellan nationer och folkgrupper utan ockmin

kvinnor och män
På vårt sätt och med våra blygsamma resurser

så mellan

morbror som vor förvoltore På Skokloster, Från den julen minns jog en

för fred, trygghet och rättvisa. Och vi

bild ov en flicko som vor sö liten
ott hon måste stå På en stol för ott
kunno tolo ien vöggtelefon' Jog

Vi kvinnors redaktion och expedition.

minns också de roder som stod un-

der bilden - jog lrode just lört

ott

mig

löso.

Hollå, hollå till eder ollo

i telefon signol jog ger
och jorden runt mitt roP må skollo

en jur så

srod,Hr:::T;:""

f

Stockholms stad
biöd på slght-seeing
Stockholms stad bjöd en av dagarna hela barnkonferensen på sight-seeing
i bussar. Södra förstäderna, Essingeleden, Gärdet och Djurgården besågs
och Stadshuset besöktes. Programmet uppskattades livligt av delegaterna
som mangrannt infunnit sig.

t-
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RING

229940
vid bchov av

iiilling, som socialist och fredsvän. Och
vad hade hon fått i stället? Ingenting'
FIon kände inte en levande människa
som var socialist eller fredsvän erller ens
ateist. Alla deras bekanta var högerfolk
och försvarsvänner och trodcle på Gud
så där i alhnänhet.
Vad skulle hon göra?
I-{arold Gotc kunde hon inte tala med
och ingcn annan he'ller. Hon gick hem
till sina böckcr. De var hennes verkliga vänner. De frågade in'te efter om

hån var rik eller f attig, höger eller
r

Förrestcn, var hon vcrkligcn socillist?
Hon visste inte - hon hade ju ingen
att fråga.

Hon visste bara att hon var fruktansvärt ensam.

KOL
ANTRACIT

TV-Radio-Transistor
elltid ett fynd

hos

förstås

!

Husqvarna erbjuder Er ett stort urval
moderna symaskiner med friarm för
bekväm sömnad av ärmar, byxben.
småbarnskläder. lagning. Provsy idag!

Pris

ttE

från 945:- *

oms.

Itrrs€frrarrila
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Ring 50 90 25
demonstrqtion!
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MÄLAITE HENRY I(JALLANDER
till Eder tiänst
BONDEGATAN 65 - STOCKHOLM Sö
4t 6259
Tel. +131 89
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Salon Carina
MANNE NILSSON

Allt i nrodern

III
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om Ni tänker modernt
-i symaskiner!

Odengatan 75 (vid Odenplan)

Blekingegatan 6 - Tcl. 40 961'1
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CHIC MAMMA
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Optik

Finn Malmgrens plan 7
Johanneshov - Tel. 59 40 50
Stjärnurmakare
L.g. Optiker SOR
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KÖP INGET

CERTINA
Urreparationcr utföres noggrant, och
unde.r garanti. Läkarrecept expe'dieras,
grasogon utproYas.

KAFFE, BROD, DJUPFRYST m. m.

MAYS SHOP
Ulricehamnsvägen 2

öppet alla dagar kl 9-22

tär

trl äkta

glasögonbågar

och optiska artiklar
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Flusargatan 24, Göteborg. Tel. 11 15 86
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Tre boknyheter
ANNA ITKINA:

Alexandra Kollontay
Generalsdottern

BAGARMOSSEN:

nll nrlesan tecK

ATLT

Ambassadören

Kollontays levnadsbana
skildras i en mycket koncentrerad form. Ithina var nära vän
till Kollontay och har därför kunnat urnyttja ett rihhaltigt material av brev och
n 1n ga

r.
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(kvällsöppet)

Evas Fruktshop
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Manufaktur
Emågatan 29
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Bagarmossen
- 03 47
+8

Bogormossens Blomsterhqndel
Lagaplan
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Telefon 3919 39

Antarktisk Dagbok
"Man läser den med nöje och behag och
under begrundan." Förf. Gunnar Adolfspris inb.
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Barn och våd sträcker
sig mot solen
Lika intressant som titeln är bokens inne-

...
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Böckerna kan köpas
rekt från
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Kem.- och vittvätr

Oppet:

Måndag, onsdag, fredag 8-18, tisdag,
torsdag 8-20. Lördag 8-13.
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DAGNIJA ZIGMONTE:

håll

BroRr(HAGENS

Halmstadsvägen 41, tel. 49 03 02
Björkhagen Centrum (läkarhuset)

JUHAN SMUUL:
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BIORKHAGEN:

-

i bokhandeln eller di-

Völkommen till

Ritas

Damfrisering
Böstodsv. 6, Björkhogen. Tel. 59 24 lO

Förlags AB

INTERNATIONELL REVY
Box 9004
Stockholm
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Avslutande roman i Gunborg-serien.
Allt större krav ställs på Gunborg. Skolan väntar att hon skall
vara mogen inför studentexamen. I kärleken vill hon inte såra
och göra ont - men hon står mellan två män. Hon söker sin
väg mot självständighet och oberoende . . .
Pris 31:50 inb. 36:50

Utkornmer med nio nr per ör
Prenumerotionspris per

ör 8

kr

Lösnummer 1: - kr.

Postgiro 5 13 23

i Gunborg-serien: FOSTERBARN . LANGT BORT HARIFRAMMANDE LAND. DORRAR SOM OPPNAS . BESYNNERLIGA VARLD . INTE RIKTIG KARLEK . SOMMAR OCH VINTER

Ovriga romaner
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GUNNEL GRANLID

. I

Norrtulls-

goton 5, 1lz tr., Stockholm
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Vo

SVENSKA KVINNORS
VANSTERFORBUND

Tel. 32 B0 96
Tryckcri AB,

Sjuhäradsbygdens

ur

Borås 1966

innehållet:

ör en lycblig barndom
Barnens bälsa i clagens pärld
ökad ungHöjd levnadsstandard
domsbrottsLigbe t?
Det moderna leriget, ett krig mot
L

20-konto

Kort paus med Gis
Llt'a blir .socialist
Carl Jonas Loae

Nu kan Ni köpa
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t2-13
t8-19
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20-21
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Rcsök bos Mad,ame Cotton
Till t'rågan om bem ntat'ruar,

27
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enkelt. o .
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barnen

\/IETN AM

gör pälsköpet

sid.:
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O],,ISLAGSBILDEN:
Scra Lidman ocb Nguyen Tbi Bibn

pälsar på 2O-konto

till

kontantpriser utan räntor och extra tilllägg. Betala 20 oio i handpenning och resterande pä zo månadsbetalningar.
Se säsongens vac,kra pälsar i vår nya sPe-

cialbutik. Aven päls{odrade kappor samt
skinn- och mockakappor i stor sortering.

Saenska Kuinnors

Vänsterförbund
uppstoci år 19i1 cch har utvccklats ur förcr-rini;cn Frisinnrdc kvit'ti'to;:, som bildadcs
191.1. Dct byggcr på samarbetc rnellan olika
å';ilitsriktninsar och har clärvid alltid hävdet sin tro på kvinnortia:; s;iirskilda uppgift
för frcclcns sali och sin övertygelsc att san.rhäilct måstc omdanas till att motsvara ävct-t

dc kvinnliga n-rcdborgarnas bci'iov.

SI(V iir

scdar-r

maj 1946 svcnsk

sektior-r

av Kvinirorues Dcmokratislia Viirlclsförbr-rnd
(l(DV), sonl on-rfatt;rr ijver 200 rniljoncr
livir-rncr i 8O Linder. I{L)V och dcss netionclla o:ganisationcr liärnpar för att vittne
oclr prelrtiskt förvcrkliga kvinitornas riittig/tetcr: r';'itt att rösta ocl-r rätt att v;iljas, r.itt

Karlbergsvägen

46

Telefon

30 87 51

T-banan tiil S:t Eriksplan. Buss 50
Lätt att parkera. Måndagsöppet till kl 20.
Vårt popwlära 11-bonto på dam- och herr'
kläder t'år
vägen 40.

J',

Ni i

r,,år bwvwdat't'är Karlbt'rgs-

till
till

arbc';c, till lika lön för lika arbete och
bcfordrar-r; rätt till unclervisning och yr-

kcsutbildning och till social trygghct för
moCcr och barn.
i(D V' ocl-r dcss r-rationclle organisationer

iiämpar för: att tillförsäkre alla barn ett
iycleiigt Liv i tryggbet; unclervisning och
goda bostiiCcr, hi'ilsovård, suucl litteretur,

gocla {ritidssysselsät'..ning:ir. KDV vill samia all r,ärldcns kvinr-ror obcrcende lv hcmoit, r:1s och iiv så sk a cl n in g ti il fii rsv rr r 11\'
f re dut.

kåseriet:

Den fö rlöriska

banaliteten
--, Jag har egentligen mycket få
laster och tillåter mig inte några
mer anmärkningsvärda utsvävningar. Någon gång vill jag dock
känna mig lite lyxig och går då
till en salong, en damfrisering på
ett av stans fina hotell.
Jag

har valt ut den med omsorg

och det som slutligen fick -ig
som kund där var den avdelning
där torkhuvarna är placerade. Sedan jag lyckats få salongens ägare
att köpa in ett par fotpallar som
komplement till möbleringen ar
denna clel av salongen rena psyko-

terapin. Vi sitter där i djupa sköna tegelröda fåtö,ljer. Framför oss
sorlar cn liten fontän så sinnrikt
konstruerad atr vattenstrålen skif-

trrr färg med en behaglig monotoni. Varmluften susar sövande
runt öronen. Man beställer in en
bricka med huclöst dyrt kaffe,

tiinder en cigarill. Du
r'ärld

sköna

!

I'.n liten rar människa brukar
t.r hancl om mej. Nu ver hon att
jag iir hårcjm och bchandlar mig
nrccl yttersta varsamhet. Vi spelar
våra roller n-rycket bra. Jag försöker verka fin dam och låter mig
villigt passes upp. Det är något
j.g medger det
sliumt med det

-

gärna. Men stunden i salongen är
så kort, bara en timme då jag får

en berusande känsla av att vara
något anmärkningsvärr, en person
som man springer med tändsticksaskar och askfat och kaffe till.
i-_.]

En allvarlig person har påpekat

för mig att damfrisöryrker är ett
av de slitigaste som finns, etr typiskt serviceyrke i vilket det är
som mest arbetsamt då andra
människor skall ha ledigt. Ibland
plågar mig också samveter och jag
n-rinns en novell jag läste jusr där
jag tror den var
på salongen
av Tove Ditlevsen
om en dam-

-

frisörska och hennes kund. Den
var mycker frän
mot kunden.
Efter en sådan rannsakningsstund

i den tegelröda fåtöljen länrnar jag
lite extra dricks, vilket inte precis
gör mig bättre i min seriöse väns
ögon. Allmosor, muttrar han.
Men han kan ju intc veta hur
det känns att klippa en ny frisyr
och lägga lite toning övr:r luggen.
Vi känner oss som om vi sa\r oss
ut på ett stort äventyr -- j,rg och
min tjänande ande. Vi diskuterar
ansiktsformcn, nacken, r'ilken linär fördelaktigasr för pan-

i"J:-

Vi gör

oss bekymmer

för nritt

hårfäste och grubblar över nyrnserna på toningsskalan. Till slut
går hon till verker med sax, rakblad, små tuber och flaskor, hand-

dukar och spolar. Efter en sådan
procedur är stunden i trtrkhuven
dubbclt njutbar. Det är som atr
vänta på en julklapp. Jag föreställer mig att jag skall träda ur ur
salongen som en ny kvinna, fattigare men med kornplexen bortträngda och nred en känsla a\..
inre säker"het. I)etta förstår inte
min annars

så kloke vän.

tl Jtg vet inte om man har specialgjorda speglar i min s:rlong eller om det är något med ljuset.
Man scr annorlunda ut när
man ser sitt ansikte i toilettbordets spege'I. Man lägger på lite extra mascara, jämnar till linjen på
överläppen nred läppstiftspenseln.

Det är så tacksamt här där alla
ögon blir klara och alla kinder
rosiga. Man känner sig ung och
lyssnar metl en tonårings öron på
romantiska bitar i stil rned "The
man I love" och "Livets rrnderba-

r:r gåva". Musiken finns i bakgrunden och trr bort metalliska
ljud och bullret från gatan. Och
det spe,las bara "soft music". Hos
Irårfrisörskan älskar jag den sortens musik. Jag ger mig hän åt
banalitetcr. Jag njuter av cler som
Thomas Mann kallar "Das l,eben
in seiner verföhrerischen Banali-

tät".
Kraka

Insönd lösningen till Vi I<viniror, Norrtullsgoton 5,
Sthlm Vo före derr 15 jonuori, lv1örk kuvertet: Jull<ryss.
De först öppnode rötlo lösningorno belönos nred bok
priser.
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