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kommer iag att återse dig?
Nguyen Von Troi, en ung elektriker i Soigon, ovrötto-
des pö omerikonornos befollning i oktober 1964. ln-
för döden bekröftode hon sin fosto tro på folkets se-

ger över de omerikonsko oggressorerno.
Hittills hor mon inte vetot mycket om vem denne

Nguyen Von Troi vor, mer ön ott hon vor en hön-
given potriot, Men nör Quyen, hons ungo hustru,
kom över till det befriode omrödet, beröttode hon
om deros sisto somvoro i ougusti 1964 i föngelset.
Quyen och Troi hode gift sig i moj sommo år, Hör
följer hennes beröttelse.

.[ag konr klockan tre på eftermiclclagen. I väntrummet tili
de clödsdörndas avdelning stod Troi vid sidan av en fånge
som hjälpt honom att stiga r-rerför trappan (Troi hade så-

rats under tortyren). En polis som satr på ett bord några ffrc-
ter längre borr hade uppsikt ör'er oss. Trois kamrat avlägs-
nade sig när han fick se mig. 'Iroi lyckades själv hålla sig upp-
rätt. Han var klädd i vit skjorta och randiga byxor. Kramp-
aktigt pressac{e j^g korgen med sötsakerna j^g tagit med
rnig intill rnig för att inte tappa alltsammans i golvet. Jag
erinrade mig de råd mina kamrater gett när jag själv var i

fängelse: "Man måste bita ihop tänderna. Gråt inte. Det
iikar rbara deras lidande som älskar oss." Jag ville att min
rnan åtminstone under de sista dagarna av sitt liv inte skulle
belastas rned bekymmer för min skull. Men mot min vilja
rann tårarna över mina kinder. Jag ville säga något men min
strupe var som hopsnörd. Min man kom emot rnig, inte
heller han fick fram ett ord. Han bredde ut armarna och
fick mig att sitta ner på bänken vid hans sida. Jag lutade
mitt huvud hot hans skuldra och i min djupa smärta kunde
jag bara snyfta. Troi strök mej ömt över håret och frågade
sedan: "Du grät förstås mycket när du läste tidningarna, inte
sant?" Först kunde 1ag bara snyfta till svar. När jag återfick
rösten sade jag: "F:[ur skulle jag kunnat låta bli. Våra för-

äldrar och många av våra vänner kom. Också de grät alle-
samman. Jag har sprungit omkring i flera dagar för att få
rcda på i vilket fängelse du var."

Är du ond på mig?
li{edan han torkade mii-ra tårar med nrin näscluk frågade

han: "För min skuil är du n-rycket olycklig. Är du ond på
rnig?"

"Jag kan bara äiska dig. Hur skulle jag kunna vara ond
på dig? Jag står i skuld till dig, samtalen med kamraterna
i fängelset har hj;ilpt mig, jag är klar över hur dåraktig jag
varit och måste gråta ännu mera. Men försök förstå mig,
jag kunde inte ana att clu var med i kampen. Jag biev miss-
trogen och svartsjuk, och jag hindrade dig."

N4in man svarade: "Just vid den tidpunkt när vårt brijl-
lop närrnade sig stocl jag i begrepp att påskynda förberedel-
serna för att lyckligt slutföra mitt uppc{rag. l)ärför nråste jag

vara borta hela dagarna och ibland också hela nätterna. Jag
l<ände att du var förtvivlad och höll mig för att vara obe-
ständig.

Efter att vi gift oss kunde vi båda inte gå ut och prome-
nerA en enda gång, så som jag hade lovat dig. Jag visste att
jag försummade dig, men jag kunde inte handla annorlunda.
I(nappt hade vi gift oss så gick jag hemifrån varje kväll och
för att komma tillbaka först sent på natten.

Vad var jag dig för en man. Jämt när du oroade dig kun-
de jag bara svara: Jag är upptagen. I ditt ställe skulle jag
också blivit ond. Men du var verkligen söt och god, en an-
nan skulle ha satt himmel och jord i rörelse. Jag kunde inte
ge dig någon förklaring. Jag måste först genomföra mitt
uppdrag, sedan kunde jag berätta allt for dig. I dag har du
förstått det, inte sant?"

"Jag har förstått det, när jag såg dig med handbojor."

Fortsättning på sidan 23



Vattnet hade stigit igen. Det hade regnat
nästan t.,'å dygn i sträck och ån var fyllci
ända upp till kanten av strandbrinken.
Den dageir hade gryningen varit grå, och
nu var himlen blå och varm för första
gången på hela veckan.

Les drog av sig skiortan och knäppte upp
byxorna. Han behövde aldrig spilla någon
tid på underkläcler, f ör så snart det blev
u"tåt nog att gå barfota på våren gömde
han undan sin combination i en garderob
och där fick den ligga till hösten. Hans
rnamrna var död och hans pappe bekym-
radc sig aldrig om underkläderna.

- Vi skulle ha haft en spade att gräva
upp gyttia med, sa han. Så fort det reg-
näi blir det alltid fullt av gyttia här. Men
iag vill inte springa efter nån nu, för om
tlom får se mej, kanske iag blir tvungen
att stanna hemma och göra nånting.

Mcdan Les hängCe upp skjorta och byxor
på en buske, vadade iag ut i det gula vatt-
iret. Jag sjönh ner till smalbenen i gyttian
och det var alldeles f ullt av gamla torra
trädgrenar på botten. Jag drog upp några
av de störsla och kastade dem på andra
strandeu.

- FIur djupt är det, frågade Les.

J"g vadade Llt till mitten av ån, där
strömmen var starhast. Det gula vattnet
nådde mig nästatr upp till axlarna.

- Det går nästan ända upp till halsen,
sa jag. Men det är miljoner gamla trädgre-
nar på botten. Skynda def så vi får bort
dom.

Les plaskade i. Det dyiga vattnet sög
och gui'glade kring kroppen på honom.

- 
-J"g ger mej farr på att det är nån

som går hit enkom och kastar i garnla gre-
nar iarenda dag, sa han och giorde en ful

gubbe. Hur skulle dom annars kornma hit?
Så här nycket grenar kan inte ramla i av
sig sjä{va. Det är uåtr som kastar i dom,
oih du kan klappa d"j på att han inte'
bor så värst långt härifrån.

- Det kanske är gubben Flov'es.

- Ja, just han. Det var honom iag tänk-
te på. Jag ger rnej fan på att han går hit
varenCa dag och kastar i grenar.

Harr snubblade på en vass gren och han
nöp ihop näsan med fingrarna och knep
ihop ögönen och dök ner och clrog upp
den ur gytt;an.

- F{ördudu, sa han.

- Ja?

- Gubben Flowes har sagt åt pappa att
vi shrämdc hans lior i lördags. Han på-
stod att vi hade skrämt dom så att han
inte fick dom att släppa miölken.

- Än är väl inte hans heller. Han äger
inte ett dugg hiir, annat än ängarna på and-
ra sidan stängslet. Och 'r'i har väl inte varit
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på andra sidan stängslet en enda gång i år?

- Jag har inte sett till hans kor på hela
sornmaren. Och om i"S ochså hade sett
ctom, shulle jag väl inte ha brytt mej om
att sliräinma dom. Det clär säjer han bara
för att vi inte ska få gå hit och bada.

En lnassa stickor och barkbitar kom
plötsligt flytande nedför ån. Någonstans
längre upp hade väl en hop smörla fast-
nat inot en nedhängande gren eller något
sånt och så hade alltihop lossnat på en
gång. Jag satte ihop underarmarna som
ett V och fångade upp smörjan och kas-
tccle iland den.

n-es inuttrade nånting och dök ner för
att härnta upp en gren. Botten var så miuk
rtt vi inte ktrncle ta ett steg utan att förs';
clra upp foten ur den sega gyttian; annars
shulle vi ha fallit framstupa. Gyttjan stank
lorn en s-rinstia.

Les slängde upp en stor gren på andra
stranden.

- t{ör du, Jack - ifall gubben Flowes
skulle kornma hit nån gåhg när vi är här:
och vilja köra bort oss, så kastar vi gyttia
på honom. Ar du med om det? Det skulle
väl smaha. va?

Det skulle vara lagorn åt'en, men
det är nog bäst vi låter bli. Han skulle gå

raha vägen och skvallra hemma.

- Jag är inte rädd för honom, sa Les.
Det är ingen fara. Han säger ingenting, det
vågar han inte. Då passar vi honom en dag
och t.rålar in hononr rned gyttja, det vet
han.

- J"g vet intt, sa jag. Han slivallra pä
rncj den där gången när jag släppte in hans
ankbonde i hönsgårn.

-_ Det var så länge -- Les hejclade sig
och lyssnade.

Någon hade trampat på en torr kvist
bakom buskarna. Liudet var så skarpt att
det hörcles tydligt över vattnets plaskande
och porlande.

--Vad ver det? sa vi båtla två.

- Vem kan clet vara? undrade Les.

- Tyst! sa j;.g. Kryp ner och var tyst!
Upp" bakom busk;rrna hörde vi någon

trampa i de torra löven och kvistarna. Vi
kröp ner i vattnet tills bara huvudet var
ovanför.

- Vem kan det vara? viskade Les.

Jag skakade på huvudet och höll näsan
under vattnet. Det gula vattnet virvlade
och sorlade kring trädröttema bredvid oss.
De hade blivit renspolade av högvattnet
för flera år sedan, och nu var de över-
växta av bark och såg gamla och gråa ut.

Les dök djupare och djupare, tills bara
ögonen och hjässan var uppo. Han höll sig
om näsan med båda händerna under vatt-
net. Strömmen var så stark och vattnet så

tf ockt av dy, att porlandet riktigt f yllde
luften.

Plötsligt skildes bnskarnas grenar och
Jenny steg fram. När Les fick se henne,
spärrade han upp ögonen och röck upp
huvuclet ur vattnet för att andas. Plasket
han gjorde kom oss att rycka till alla tre.

Jenny var gubben Flowes' dotter. Hon
var ungefär i vår å!der, kanske något år
äldre.

När Les såg att hon stod och tittade på
våra kläder, puffade han till mig med arm-
bågen.

- \/ad gör du här? sa han barskt för
att försöka skrämma henne.

- J"g får väl vara här så mycket iag
vi!1.

- Du irar inte här att göra, när vi hål-
ler på och badar. Du är ingen grabb.

- Gör dei inte vihtig, jag går hit så

mycket jag vill, sa Jenny. Än iir väl inte
din heller?

- Inte din heller, sa Les t,ch räckte ut
turlgan. Vad sa du nu då?

- Du behöver inte göra dej viktig för
clet, sa Jenny. Akta dej så jag inte tar dina
kiäcler och gömmer dom nånstans så dr.t

aldrig hittar dom rner i hela ditt liv. Vad
sa du nu då?

Hon gick frarn till busken där våra klä-
der hängde och tog Les' byxor och min
r:onbination.

Les grep mig i armen och drog mig mot
stranden. Det gick inte fort i början, för
vi måste rycka upp fötterna ur gyttjan
innan vi kunde röra oss.

Vi tar och doppar henne, viskade
Les. Vi doppar henne så st,lr hon är. Kom!

Vi kravlade upp för strandbrinken och
fick tag i Jenny just sorn hon skulle till
att rusa igenom busliarna med våra kläder.
Les tog henne om livet och jag grep tag i
r,rmarna på ht nne och drog så mycket jag
orkade.

- Jag skriker, sa Jenny. Släpp mei, an-
nars skriker jag allt vad jag orkar! Akta er
bara, pappa är där borta på ängen.

- Vi är inte rädda för nån, sa Les ocFi
försökte se hotfull ut för att sätta skräck
i henne.

[ag lade handen ör,er munnen på henne
och höll henne med ett fast grepp om
halsen. NIed förenade krafter släpade och
drog vi henne tillbaka till stranden.

'Iror du inte hon shulle må bra av det?
Hon har säkert slagit i gubben allt möj-
ligt om oss. Hon är en riktig slivallerbytta.

- Det vore lagom åt henne, sa jag. Men
tänk om hon går och skvallrar.

- När hon har fått vad hon behöver,
ahtar hon sej nog för att gå och skvallra
mer. Vi doppar henne tills hon lovar på
hedersord att inte säja nånting. Det är hon
som går och kastar gamla grenar i ån var-
enda dag, det kan jag svära på.

Jenny var hjälplös i våra armar. Les ha-
de båda armarna orn livet på henne och
jag höll henne om halsen mecl vänstra ar-
men. F{on försökte bita rnig i högra han-
clen, som jag höll för munnen på ltenne,
men varje gång hon försökte klärnde jag till
om halsen så att hon måste släppa.

Jag var litet rädd för att doppa henne,
för en gång hade vi doppat en nr:gerpoike,
som hette Bisco, så att han nästan drunk-
nade. Vi doppade honom så att han slu-
tade andas och blev slapp i hela kroppen.
Vi fick lägga honom på marken och rulla
honom fram och tillbaka, och hela tiden
rann gult dyvatten ur munnen på honom.
Jag var orolig för att vi kanske shulle
dränlia Jenny, och hur skulle det då gå
för oss?

- N"i, jag vet vad vi ska göra med hen-
ne, sa tag.

- Vad då?

- Vi tar och tvålar in henne med gyttja.



- Det är väl lika hra fltt doppa hcnne?
Sen aktar hon sei för att kasta i mera gre-
nar. Och skvallra med.

- N"i, det är inte värt, sa iag. Kom-
mer du inte ihåg Bisco? Han nästan drunli-
na ju. Det vill jag inte vara metl om en
gång till.

Les tänkte ef ter en stund medan han
betraktade Jennes rygg. Hon sparkade och
klöste hela tiden, men hon kom inte åt att
göra oss något och inte kunde hon konr-
ma liis heller.

- Kör för det då. sa Les. Vi tar och
lvålar henne, det är lika bra. Sen lär hon
sej nog att sluta skvnllra.

- Skvallra gör hon nog i alla fall, så

det är lika bra att vi gör'et ordentligt. Så
kanske hon låter bli att kasta grenar på
vårat badställe i alla fall.

- Hon ska inte skvallra heller, sa Les.
Du ska f å se att hon inte ska våga säja
nånting. Inte åt gubben Flowes en gång.
Doppning och tvålning är det bästa som
f inns för skvallerbyttor. Det är det enda
som hjälper.

- Då sätter vi igång då, sa jag. Hon
har gjort rätt för det. Nån måste i alla
fall gtira't oclr ingen han göra't bättre än
vi. Sen aktar hon sej nog för oss ska du se.

Les lacle omkull Jenny på stranden och
låste hennes armar på ryggen och tryckte
hennes ansikte mot marken så att hon inte
kunde ge ett ljud ifrån sig. Han måste sätta
sig grensle över nacken på henne för att
hålla henne stilla.

- Klä av henrre du. sa han. Hon kan
inte komma nån vart.

Jag böjde mig ner för att dra av hennc'
klänningen och hon sparkade mig med bå-
da fötterna mitt i magen. Jag ramlade bak-
Iänges och när jag försökte sätta mig upp
hade jag alldeles tappat andan. J"g öpp-
irade nrunnen och f örsökte skrika iit Les.
men jag förmådde inte så mycket som viska.

- Vad är det, Jack? sa Les och vände
sig om.

Jag kom upp på knäna och krökte mig
framöver med båda armarna om magen.

Vad är det med dej, Jack? sa han.
Sparka hon dej?

Han hade suttit med ryggen till så han
hade inte sett något.

- Sparka mej? sa jag matt. Ja, det måt-
te väl ha varit hon, men det kändes som
en mu!åsna. Jag kan inte andas.

Sätt d"i på hennes ben då, så kan
hon inte sparkas, sa Les.

Jag sprang ner till ån och hämtade båda
händerna fulla av gul gyttia. Der hördes
ett smaskande ljud, när jag grävde upp den,
och det luktade värre än en svinstia. Det
fanns ingenting som stank så otäckt som
gyttian där i ån. Det var bara rutrna löv
och dy, men det luktade som skämda ägg
och annat i den vägen.

Jag drog av Jenny klänningen och kas-
tade upp den över en buske så att den inte
skr.rlle bli nersmetad. Les kunde både hålla
fast hennes armar och täppa till munnen
på henne, för hon var inte hälften så stark
som nagon av oss.

- Hon har underkläcler på sej, sa jag.

- Ja, det är klart, sa Les. Det har alla
jiinter. Det är därför dom är så fåniga.

- Du menar väl inte mej? sa jag och såg
på honom. För då...

- J"g menar henne, sa Les. Det vet jag
väl att du går med underkläder bara för
att du är tvungen. Men jänter gillar det.
Dom v i I I inte vara utan. Det är dirfiir
dom är så fåniga.

- Ja, det är inte värt du menar nån-
ting om mej, sa jag, för då. ..

- Håll käften och raska på, sa Les.

- Ska vi klä av henne naken?

- Ja, det är klart. Det måste vi, annars
kan vi iu inte tvåla henne.

- N"j, clct fiirstås, sa jag, men tänk om
gubben Howes konrmer och får se . . .

- Han är väl inte farlig. Vem fan bryr
sej om honom? Inte jag i al,r fall.. .

Vi lrrottades med Jenny en stund till,
och när vi äntligen fått av henne under-
kläderna, sa Les att han var trött på att
hålla henne. Han pustade och flåsade som
om han hade sprr,rngit en hel mil utan att
hämta andan.

Jag satte mej grensle river hennes nacke
och höll hennes armar med ena hanclen
och täppte till munnen på henne med den
andra. Les tog en näve gyttia och slängde
på henne. Den träffade henne på magen och
dct lät sonr när man slår vattcn på en brä-
da. Han kastade en näve till. Det stänkte
över oss båda två. Medan han sprang ner
till ån efter mera vände j"g på Jenny så att
han kunde tvåla henne på ryggen också.
Hon kämpade inte emot längre men j;rg
vågade inte släppa taget. När jag vänt på
henne, låg hon orörlig på marken utan att
så mycket som sparka.

- Här ska hon få. sa Les när han kom
tillbaka med händer och underarmar fulia
av gul gyttja. Det här skulle hon ha haft
fiir länge sen egentligen. Nu kanshe hon
aktar sej för att skvallra mera.

Han slängde alltsammans över ryggen på
henne och sprang efter mer.

- Gnugga in det där så länge, mens jag
hämtar mera, sa han. Det ska hon ha för
hon kastar grenar på vårt badställe. Skval-
lerbytta !

Jag böjde mig fran och gned ut gyttjan
över hennes rygg, ner över benen och upp
iiver axlarna och armarna. J"g försökte
låta bli att smeta ner henne i håret, för
jag visste hur svårt det var att tvätta bort
dyigt åvatten.

- Väncl på henne igen, sa Les och föll
på knä bredvid oss med en ny laddning.
Mer ska hon ha.

Jag vände på henne igen och hon gjor-
de inte det minsta försök att komma
loss. Les bredde ut gyttjan över henne
och började gnugga in den ordentligt. Han
tog en näve och smetade över hennes ben
och lår och mage. Sedan tog hon en näve
till och smetade över axlarna och brösten.
Hon gjorde fortfarande inte ett försök att
komma undan, fast hon vred på sig litet
när Les gned in de mjuka delarna av hen-
nes kropp med gröten av dy och ruttna
löv. Mest låg hon stilla som om hon sov.

- Konstigt, sa jag.

- Vad då? frågade Les och hejdade sig.

- Att hon inte försöker komma loss
iängre,

Hon bara f örsöker lura oss, sa Les.
Rätt vad det är tänker hon sticka iväg. Jag
ska hålla henne ett tag, nu.

Han avlöste mig och jag tog en näve
gyttia och började tvåla henne. Gytt jan
var inte klibbig längre, när jag gned Lrr

den över hennes kropp kändes den ren och
len. När mina händer gled över henne,
kände jag att hennes kropp gled över henne,
mjukare än min och att delar av den var
mycket mjuka. När jog gned den rena
gyttian över hennes bröst, kändes det så
lent och mjuht att jag inte vågade kom-
ma åt henne där mera. J"g kastade en
blick på hennes ansikte och såg att hon rit-
tade på mig. Hennes sätt arr se på mig
kom mig att tro att hon kanske inte var
arg på oss för att vi gjorde så här med hen-
ne. Jag inbillade mig till och med att om
inte Les hade varit med skulle hon ha Iå-
tit mig tvåla henne så länge jag ville.

- Vad gör du? sa Les. Det där är väl
ett konstigt sätt att tvåla henne.

- Det räcker nu, sa jag. Hon behöver
inte mera. Vi går hem nu. Det räcker.

- va d ä r det 
^ll,,ll,t',,1f, *r"' 0",t, ^,,åIf);

realpolitik

ur Söllskap för nqtten

au Artur lundkvist

Det finns oliko olternotiv - mör-
ko och ljuso, Om de mörko tor
överhonden kon det bli som Ar-
tur Lundkvist hör tecknor då hon
ger uttryck för den mest f ruk-
tonsvördo ov ollo forhåoor.

Befolkningsökningen sörskilt i de
underutvecklode lönderno, blond de
förgo.de folken, hotor inom kort
mönskligheten med kotostrof. Svölt
för ollo, uttömdo resurser, en ur-
sinnig tröngsel, konnibolism som
utbreder sig.

Det ör de högt utvecklode vito
notionernos sok ott förhindro denno
kotostrof. Vetenskopsmönnen orbe-
tor febrilt pö ott löso problemet ge-
nom ott skopo en bomb som inte
förgiftor luft och votten, inte för-
intor onnot ön mönniskor och hög.
re djurliv, men i övrigt lömnor lond-
områden och noturresurser intokto"

Så snort denno bomb föreligger
kon mon snobbt och proktiskt toget
smörtf ritt utplåno huvudporten ov
de förgode folken, uton risk för
egen del. Det blir den mest idea-
lisko lösningen på det hotonde
överbefolkningsproblemet.

De högtstående vito folken får
dörigenom ollt det utrymme de be-
höver och jordens ollo resurser stör
till deros förfogonde. Levnodsnivön
kon höjos som oldrig förr i mönsk-
lighetens historio, krigsorsokerno
bortfoller, teknikens utveckling gör
slovorbetore överflödigo,

Tockonde Gud för den offergör-
ning mon utfört, med det böstq
somvete över ott ho röddot den
mönskligo eliten från undergöng,
kon mon nu se from emot en poro-
disisk tid på jorden.
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KDV:s Rådsmöte 26-29 0kiober dö mon firode 20-örsminnet ov

förbundets grundonde kunde oldrig ho fött en vockrore rom ön

Solzburg, denno stod blond bergen med onor från vör tiderök-

nings börjon, med borg och kyrkor från medeltiden och minnen

ov Mozort och Hoydn. Solen strålode, bergens ollo lövtröd bor

sin bösto höstskrud.
Förgrik vor också den skoro kvinnor som somlots frön 60 lön-

der iollo vörldsdelor, Vi vor 157 delegoter och så represen-

tonter för ett 10-tol internotionello orgonisotioner. 14 ov de nör-

voronde hoä-e vorit med nör förbundet bildodes i Poris på hösten

1g45. osterrikes Kvinnoförbund och frömst lrmo schwoger hode

oll heder ov ott ho ordnot ollt perfekt.

Modome Eug6nie Cotton, vör högt ölskode ordföronde under

ollo ör och nu ifortsöttningen beröttode pö sitt underboro sött om

de år som gött och om fromtidsperspektiv. Hon sode blond onnot

ott KDV ej ör ensomt om ott fyllo 20 år 1965 - orbetornos och

ungdomens internotionello orgonisotioner bildodes 1945 liksom

fromför ollt Förento Notionerno.
Vorför bildodes en kvinnoorgonisotion som vår just vid krigs-

slutet? Frömst dörför ott kvinnorno, mödrorno' uppreser sig mot

kriget som brutolt förgör livet, dödor de born kvinnorno fött till
vörlden, Vi minns idog helt gripno de ord som den göngen ut-

tolodes ov en ung vietnomesisko:"Vi lever sedon 80 år i koloniolt

förtryck. I ett somhölle dör mönniskor explooteros och förtrycks får

de svogoste böro den tyngsto bördon' Och vem ör svogore ido-
gens somhölle ön kvinnor och born?"

KDV hor velot verkligen eno ollo kvinnor för ott skopo en

möktig kroft istånd ott försvoro det som ollo kvinnor hor kört,

bornens fromtid, deros hem och völförd, För ott nå detto möl

hor vi orbetot för kvinnornos frigörelse, för deros fullo medborger-

ligo röttigheter för ott kvinnon som moko och mor, som orbetore

och medborgore sko stå vid monnens sido.

Modome Cotton nömnde de viktigoste milstolporno i KDV:s 20-

årigo verksomhet:

6

1946 i december vönde sig KDV till FN med krov pö minskode

rustningor och förbud mot otomvopen,

1947 söndes en internotionell kommission till Tysklond. KDV

vor den försr.o internotionello orgonisotion som tog upp tysko

kvinnor som medlemmor. (det beslöts pö ett möte i Stockholm).

1949 utsöndes frön Budopest en griponde oppell mot kriget:
"- - om vi kvinnor som ör holvo mönskligheten stör enode kon

ett nytt krig ej bli till".
1949 föreslog KDV tillsommons med en grupp intellektuello en

vörldsfredskongress som ledde till bildonde ov Vörldsfredsrörel-

sen.

1951 sönde KDV en internotionell kvinnokommission till Koreo

som då hörjodes ov ett fruktonsvört krig,

1953 hölls iKöpenhomn en kongress till försvor för kvinnornos

röttigheter med deltogore från 70 lönder'

1955 hölls pö KDV:s initiotiv i Lousonne Mödrornos vörldskon-

gress till bornens försvor mot kriget. Denno kongress hode 1060

deltogore frön 66 lönder.

1958 höll KDV sin fjörde kongress - iWien - dör ömnet vor

"Kvinnons roll och onsvor idogens vörld".

1959 höll KDV tillsommons med kvinnor frön ondro internotio-
nello orgonisotioner en ovrustningskonferens i Kungölv - - "Do-

gens dröm, morgondogens verklighet"' Blond deltogorno mörktes

den odvokot frön Vietnom som också deltog irödsmötet nu iSolz-
burg.

1960 firodes 50-årsminnet ov lnternotionello kvinnodogens in-

stiftonde med en stor kongress iKöpenhomn. Kongressen som

hode bokom sig en sörskild sommonkollonde kommitt6 röknode

deltogore trän 74 lönder.

1962 tog KDV initiotivet till en Kvinnornos vörldssomling för ov-

rustning som upptog kontokt med FN:s orgon i Genöve.

"Vi monor er till outtröttlig komp uton frukton för svörigheter

och offer för ott vinno och försvoro kvinnornos röttigheter pö ollo



'I'.t. Den iransh,t aetcnskapshvinnan trlatlame Eugönia Cotton ltar alltscdan KD\i
ocb Asiens kvinnor kom tidigt att spcla cn betyduncle roll inom KD\/. Här en bilcl
ganiserar. Ncdan t. b. ta;i bildcr t'rån Kvinnornas ,uärltlskongrcss i Mosleaa 1963.
Kuti irån Nigcria sLtlnt cn dcl aa den sacnska c{elegationen.

'lrlt'tlan t.v. nL|grd 6."' iIrgruntlsgastaltcrna i KDV gcttott åran - I'l ari,r, Lladtlalanrr
ocb Ant{rca Antlracn i prcsidiat vitl ett ,rv uiirlclsorganisationcns råtlsmt)tcn.

bilrlatle s stått i spctscn iör cärldsf örbundct. 7'. h. At'rikas
från en av de At'ro-Asiatiska leont'erenser som KDV or-
Dr Antlrca Andrccn tillsammans mccl Funrni llansome

Rttssi ocb Carntcn Zdnti f rån It'tlicn, Euglnic Cotton

omröden,..". Detto ör formuleringen i oppellen vid Kvinnornos
Vörldskongress i Moskvo 1963.

Regionolo konferenser hor hållits i ett ontol lönder.
Under desso 20 ör, fortsotte Modome Cotton, hor vörlden för-

öndrot sig, den hor vuxit och krympt. 1945 vor 30 procent ov ollo
lönder kolonier, 1965 ör det 6 procent. Vi hor nu mycket mer kon-
tokt med ollo lönder ön tidigore. KDV hor offilierode orgoniso-
tioner i72 lönder och kontokt med större eller mindre grupper
ov kvinnor iinolles 113 lönder. KDV lror ofto understrukit ott vi

inte vill voro en överorgonisotion som ger direktiv till de onslutno
notionello orgonisotionerno, men vört kollektiv hor som ollo södo-
no en personlighet med sin egen utströlning, vi ör ej blott en som-
ling notionello grupper. Mellon KDV och dess onslutno orgoniso-
tioner går en ström ov upplysningor, hjölp och vönskop ibådo
riktnirrgor. lvört hjörto lever den storo drömmen från 1945 om ott
eno ollo kvinnor till komp för fred och notionellt oberoende, för
kvinnornos fullo likstöllighet isomhöllet, för bornens hölso och
lyckligo fromtid. A. A.
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Fiirrr,r clagcn av färclcn v:rr tiimligcn bchaglig. De båcl:r resc-

niircrn;r känclc sig upplivade av tanken på att äga mer skatter
iin Asien, Europa och Afrika tillsanrmans kunde uppvisa. I
ör'ersvallande glädje ristade Candide Kunigundas na'mn i trä-
clens bark. Men redan andra dagen gick två av deras djur ner
sig i ett kärr och försvann med packning och allt. Ett par
dagar scnare stupade två andra av trötchet och sedan var det
sju ellcr åtta som dukade under i brist på föda i en öken. Ef-
tcr yttcrligare några dar störtade en del ner i en avgrund och
slutliger-r, c.fter hundra dagars färd, åtcrstod inte mer än två.

- Där ser du, sa Candide till Cacambo, hur förgängliga
clcnna världens skatter är. Det enda varaktiga är dygden och
min längtan att återse fröken Kunigunda.

- Medges, sa Cacambo. Men vi har i alla fall n'å vädurar
kvar och skatter, vars make kungen av Spanien aldrig kunnat
clrömm:r on-r. Långt därborta skymtar en stad. Jag skulle tro
clet är Surinam. Det. är holländsk besittning. Vi står inför
slutet på våra mödor och lyckan vinkar.

Inte långt från staden såg de en neger ligga utsträckt på

marken. Han hade bara hälften av sina kläder på sig, det vill
säga hälftcn av ett par blå l;rftkalsonger. Dessutom hade den
stackarn nrist vänstra benet och högra handen.

- Min vän, sa Candide till honom på hollänclska, vad i

Hcrrans namn gör du här i dctta hemska tillstånd?

- Jag väntar på min husbonde, clen store köpmannen
hcrr van dcr clen Dur, svarade negern.

- Är clet herr v,rn cler clcn Dur sour har tygat till dig så

där? frågade Candide.

- Ja, herrc, svaracle nc.gcrn. Så brulias clct hiir hos oss.

Allt vi får i klädväg är ett par lärftkalsongcn två gånger om
årct. Om vi får ett finger krossat av kvarnstcncn uncler arbc-
tct i secl<crbrui<,ct, ntistcr yi ficla hanc]en och onr vi fijrsökcr
fly huggcr cle av oss bc'nct. Jag har varit mecl om båcla clelar-

nrr. Dct är till clct priset ni ätcr socker i[,uropa. Men när min
nrL)r en gång i ticJen sålclc nrig för tio pattlgoner på Slavkus-
tcn i Guinea sa hon:

"Kära barn, välsigna våra fctischer och sluta aldrig upp
att tillbc dem! De kommer att skänka dig ett lyckligt liv.
Du har nu fått äran att arbeta som slav hos de vita, r'årl her-
r;rr, och därmed skapat clina föräldrars lycka".

- J"g vet nu intc hur clct förhåller sig mccl clcn s:rlicn,

mcn i varjc fall har clå inte c{c skapat rnin' Httnclar, apor och
p;rpegojor iir inte tuscnciclcn så olyckliga som vi' De hol-
länciska trollk;rrl;rrna sont ontr,änt mig rill sina fetischer, för-
klarar varencJa söndag att vi alla är Ac{anrs brrrn, både svart,r
och vita. Jag är ingen genealog, nlen om cle clär prästerna har
riitt så är vi sysslingar hela bunten. Och ni måste väl medgc,

rtt värrc än så h;ir kan man clå inte uppträcla mot sitra egne

sliiktingar.

- O Pangloss! utropacle Car-rdiclc. Något så gräsligt sonr

dctta hade clu aldrig kunnat föreställa dig. Och nu får dct
v;1ra slut. Jag är färdig med dig och din optirr-rism.

- C)ptin-rism? Vad är det för något? frågade Cacan'rbo.

- Jo, sa Candide, clet iir den vanvettiga manin att n-ritt

i allt elände hävda att allt är inrättat till clet bästa.

Och han betraktade ncgern och grät och clet gjordc han
fortfarandc när de red in i Surinam.

D..*, fiirst:r fråga gällclc hamnen och om det n-röjligen fanns
något fartyg clär att hyra icir cn rcsa till Ilucnos Aires. Slur-n-

pcn villc att just clen pcrson t{e vänc{e sig till \rar en spansk

skcpp;tre. Han erbjöd sig att segla dem dit fiir cn sliälig sunl-
nra och stämde möte mecl dcn-r på en krog. Candide och
hans trogne Cacambo begav sig till mötesplatsen med de två
vädurarna för att invänta honom där.

När han kom berättade Candide, som alltid bar hjärtat på

läpparna, utan omsvep alla sina äventyr och sa också att han
hade för avsikt att enlevera fröken Kunigunda.

- Då aktar jag mig allt för att segla er till Buenos Aires,
s;r skapparn. Ståthållaren skulle sända mig direkt till galgen

och er också. Skö1 Kunigunda är excellensens favoritmiitress.

I

I

ur Candide

eu uoltaire



(hnriidc kiindc clct sonr onr blixtcn hr,.lc shgir ncr och h,rn
griit länge. Slutligen clrog han Clcan-rbo rvsicles.

- Hijr på, kiirc Cacambo, .så ska jag säga clig vad vi ska
giira. Vi går båda n.å onrkring rred diamanter fi;r sådär fem
cllcr:;cx nriljor-rcr i iick,rrnrr. I)tr iir rnyckcr slugare än jag, så

c{et är bäst att clr-r f;rr till lluenos Aircs och hämtar fröken
Kur-rigunda. On-r sråthållaren gcir svårigheter, så ge honom en
niiljon eller ivärsta fall två. Du har inre tagit livet av någon
srorinkvisitor, så ciig rr-risstror hln inte. Urrder ticlen utruster
.jrrg ctt.lrlnet ferty* och rescr till Vencclis, cliir jag vänrar på
rli11. Vcncclig iir crr iri srirr ()ch cliir her jag inter rrtt Frulitr från
vrrre sig bulgrrrcr, rrrlbcr, jucl,rr cller .storinkvisitorer.

cacenr,bo sliiinkte clennrr 'iil r-rttär'rktr plan sirt oreserveracle
gillande. F{an var visserligen fiirtvivled ijver att behöve skil-
jas från Candide, som han berraktade inte bara som en god
husbonde utan som en förtrogen vän. Men glädjen arr kunna
vara honom till hjälp uppvägde sorgen över skilsmässan. De
omfamnacle varlndra uncler tårar. Candide lacle honom på
hjiirtat att inte slönrnra bort su,mnran som varit clern till så

iaod hjiilp, och Clcanrbo, clen rrosnc. sjrilen, briit upp reclan
s;1llllna Clt'g.

Canclicle cliircmot stxnnrrle livrr iSr-rrinam iviintan på
rtt någon ltapren sliulle f(;rlilara sig villig :1rr segla honom
och cle två resterlnclc viiclurarna till Italien. Han sräclsllcle
tjiinare och köpte allt som kuncle bel-rijvrs fiir en lånsresa. E,n
vlcker clag infrnn sis herr von cler clen Dur sonr vxr ägrre till
ett stort fartyg.

- FIur mycliet beeär ni, frågrde Canclicle, fiir atr segl,r
n-riq, mina tjänare, nritt b;rgrge och cle hrir två viicJr.rrarne cli-
rekt till Venec{ig?

Herr van cler clen f)trr sliulle niijr sirl nrccl rir-r tuse'n prirrs-

ter. C:rnclide slog till.

-.fasså, sa clerl sluge affiirsm,rnnen fiir sig s.iiilv, clen där
utllnningcn slängcr trt tio rLlsen pi:rstcr utan vicl,rre. Hln
rttättc varr st()rnrrilt.

En stuncl senare var hen rillbaka och fiirlilarlcle atr hln
onriijligt kunde qijra resan uncler tjugu rusen.

- Då får ni väl clet då, sa Candicle.

- 
.fiinka sig, mutrracle holländaren niir hrn gicli, clcn

cliir liarlen slänger ut tjugu ruserl lilia vårclsliisr sonr tio.
Så konr han tillbeka fi;r treclje gårrgen och sa atr trertio

tusen var clet absolut lägste priset Fiir en resl till Venedig.

- Ni ska få era trettio rusen, sa Candide.

- Fan, sa kiipmannen för sig själv, rrertio rusen piaster,
clct är som droppe i havet för clen där karlen. Då råder det
nog inget tvivel om rrr hens två väclurar släpar på oflntliga
rikedomlr. Men nu iir clet nog bäst att ta det lite lugnr. F<jrst
ska vi se till ltt hrrn pun!{irr ur nrecl sine trertio tnsen, oclr
sen får vi se.

Canclicle r.,rlcle ut n,å snrå cliln-ranrer och sålcie clem. Den
rninsta inbragte, blrl c{en, en sun"lme som ijversteg vad kiip-
nrennen hacle begärt. Så betalacle han resan iförskott och de
båc{r väclurerna skeppacles in. Själr. följde han efter i en liten
båt for att stigx ombord ute på reclc{en. Köpmannen såg sitt
till,fälle och grep det. Han gav order orn avgånr. Fartyget
lärtacle ankar och styrde för fulla segel och fOrlig vind till
havs. Det dröjde inte länge förrän clen bestrirte och hand-
fellne Candicle hacle förlorar der ur sikte.

- Detta, utbrast han, är srrnnerligen ett skurkstreck
ftrllt viircligt Gamla världen!

H:rn lät båten väncla tillbaka och steg i land urom sig av
smärtl och tiirtvivlan. I ett ende slag hede han frirlorar en
fiirmögcnhet srrm hade kunnlt fylla tjugr.r konunsars skatr-
kammare.

Så begav han sig raka vägen rill rätten för att inför den
holländska domaren framföra sina klagomåI. Upprörd som
han var, bultade han onödigt hårt på porten och när han
l<om in och sliulle skilclra vad son hade hänt, förn-rådde han
inte behärska sig utan talacle en smula hiigre än vad sonl
kunclc' anses prssande. Domarens första åtgärcl var att böt-
f ,ill:r honorl fiir fijrsrgclseviicliancle beteencje: tio tusen pias-

Voltoires skildring ov Condides möte med den svårt lemlöstode
negersloverr kunde liko völ voro hömtod frön dogens Sydofriko.
Fronqois Morie Arouet de Voltoire föddes i slutet ov 1600-tolet
oclr levde from till 1778 och de förhöllonden som dö rådde mellon
"vito herror" och deros "svorto slovor" hor igrunden inte öndrots
i lönder som Sydofriko, portugisisko Angolo och Mogombique.

ter. Seclan lyssnacle han tålmodigt titl hans berätrelse, lovadc
att unc'lersiika saken så fort köpmannen hacle kommit till-
bakl, och utkrävde secJan tio tusen piaster i lrvodc.

Detta handlingssätt gjorde Candicle urorll sig. Visserligen
hacle hln tidieare drabbats av olyckor som vrr tusen gånger
värre, men de båcla holländarnas kallblodigr fräckher när de
plunclracle ut honom, bragte honom försr till vanmäktigt
raseri och sedan rill svårraste misströsran. Människornas
ondska framsrod fiir hononr i hela sin veclerstygglighet. Han
fiirsjiink i dysrert grubbel.

Nlr han slutligen fick hiira, att. clet låg ett franskt fartyg i
hamnen reclo att segla till Bordeaux, beställde han en venlig
hytt till orclinarie pris fiir han hade ju inte längre några av
cliamanter dignrnde väc{urar atr frakta med sig. Sedan lät
lran liungiira i staden att han sökre en tålitlig person sonr
var villig att göra honom sällskap mot fri resr och förtäring
plus ett belopp på två tusen piaster. Men ett villkor måste
veclerbrirande uppfylla: han skulle varl clen av olyckan hår-
clrst drabbade mxnnen i hel:r landet och clen som cljuplsr
vantrivdes med sitt yrke.

Det konr sådana massor rv siikrnc{e atr inre en hel flotta
skr"rlle hr räckt till. Candide fann sig fiiranlåten atc giira ett
fiirsta urval och gallrade ut err rjugoral, som sliulle kunnr
tänkas vara lämpliga som sällsk:rp på resan. Av dem ansåg
sig varcnda en varA den som i främsta rlrmmet borde komma
i åtanke. Så inbjc;d han denr till supd på värdshuset där han
bodde, på villkor arr var och en av dem berättade om sitr
liv och med ed bekräftade sanningshalten i sina uppgifter.
Han å sin sida lovade att välja den som med rätta kunde an-
ses vara den mesr beklagansvärde och som hade den srörsra
anledningen att vara missnöjd med sin lott. De andra skulle
få en viss ersättning för det omak de hade gjort sig.

Sanrmlnkomsten vr.racle iinc{a till klockan fyra, pä morgo-
Fortsättning på sidan 26



Eiloth, urgommol iudisk stqd, nu uppstånden ur en lcrngl

sömn som nörts qv drömmen om dess forno storhetstid.
Aniik iuvel som poleros upp med fromtidens och hoppets

blöndonde perspektiv.
Eiloth, glittronde solstod, doppor tveksomt sin fot i Rödo

hovets gronitblåcr vågor, lutor sin nocke rnot öknens hårdo
och svekfullo kudde ov scrnd och sten.

Till vönster om sig hotos den ov Jordoniens mossivq bergs-
kedio, till höger qv det egyptisko Sinois högt utmqnqnde
bergsfoppor, men sitt onsikte speglor den noket i en skorp-
blå himmel.

Om dogen ör Eiloth gyllenvitt ov vörme.
Torkcrn dollror i luften som en osynlig ströng ov under-

tryckt musik.
Tidigr på kvöllen kryper bergsskuggorno in över stoden,

fångor in den i ett frysonde grepp.
Om notten somlos öknens vindor, dror genom stoden med

hem ligo viskningor.
Öknen ör Eilof hs vörstcr f iende och notten ör öknens

bundsförvont: vod mönniskon erövrot på dogen tor öknen
tillboko på notten.

Öknen kröver stöndigt vokonde bevokning, ör lik en siuk
som envisos ott bo i sin siukdom.

Stqdens homn tycks inte riktigt ho voknot upp, det ör som
om den infe vågqde tro på sin utlovode storhetstid.

Lostbåtqrno ligger flerq veckor utqn synligo tecken till
orbete.

Homnens endo kron orbetqr tveksomt, dess långo orm
ov stål bör långsomt borf sin bördo.

En blek orörlighet vilqr över homnen, inte ens snobbo bu-
ketter qv vito måsor lyser upp eller genombryier stillheten
med sino vildo skrik, dock - flero gånger om dogen kqn en
flygmoskins dånonde brus genomborro homnens stillhet:
efteråt tycks tystnoden önnu sförre.

Stoden orbetor döremot snobbt, snobbore ön snobb+.
Lostbilqr rullor i ett genom de holvfördigo gotorno: stön-

digo moln ov dqmm virvlos upp och foller åter till ro.
Bilorno ör överfylldo ov siungonde, skrikonde, gestikule-

ronde orbetqre som kommer från oliko håll i vörlden: stoden
dror stöndigt nyo flyktingor till sig.

Mon ör på vög till gruvornq iöknen eller mot stodens ut-
konter för ott byggo nytt, nytt - och åter nytf.

Eiloth vöxer dog för dogt eno veckqn står husen som oför-
digo block, qndro veckon ör de fördigo och redon beboddo.

Fromför vorie husblock en liten trödgård: en flöck iord
som verkor potetisk med sin brist på blommor och grönt liv.

Bornen fyller genost ut de små iordflöckorno, lyser upp
med sino förgglodq klöder som stodens riktigo blommor.

Bornen ör frisko som löftesriko regndroppor.
Det ör sont ott det finns brist på fåglor och gomlo mön-

niskor, på trottoorer och grös i Eiloth.
Ty önnu ör stqden så ung ott ingen hunnit bli gommol dör.
Ännu hor ston så bråttom ott ingen får tid ott gå dröm-

monde på en trottoor.
Ännu hindror öknen med sin votientörst invånorncr ifrån

ott uppfyllo sin önskon ott tumlo kring i grönf grös eller ott
lyssno till fågelsång.

Men - önnu ör stoden också så ung ott ollo önskningor
ör möiligo och orbetsglödien lyser ur mångos snsikten, stor-
kost lyser det blöndonde vito fuktigo leendet från mörk-
bröndcr ungo mönniskor, lyser upp som ett löfte om Eiloths
slutgiltigo erövring ov öknens förtorkade hiörto.
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Der- storl nriitet iir iiver. Vlr och en
sliyndacle henr fortast nriijligt. I)e gran-
n:l afriklnsliorn:r isine otroliga oclr
vle:krl lil:iclcr och n.red stolr obiijlir
hållning, okuvlisrr sonr livcr sjiilvt clrci-
j.t li v,'rr på niithinnan. Dc har gir,it
fiirg åt rådsn-riitct.

Dessa ståtlige reprcsenrxnre r fijr dc
nya afrikanska steterrle iir ifull färcl
med att bygga upp en ny viirld alldc-
les säkert nred otroligr hinder och svå-
righeter.

Änclå ble',. det inte de som kom ltr
cltlnrinera råclsr-niitet. Det vrr istiillct
sex snrå siita :rsiatiska blomlika pers()-

blonrmor ar. stål sliulle j:rg vil-
ia siige trc från Norclvietnanr ttch
trc, från Sydvietnanr.

Nguyen 't'hi Binh är vice ordfiirrndc
fiir Nationella befrielselrontens lil'rnno-
fiirbr"rncl. Dct iir hennes foro ni ser hiir
breclvicl. I sitt tel åtcrger hor.r svincl-
lenc'le siffror. ti00.0C0 nriinnisiior i Sycl-
vietnanr crt folk på ungcfiir l5
nriljoner, her torterlts, suttit ifiingc'l-
.,;er, bränts levancle, uneefär en tredje-
del ev dem är kvinnor och barn. Flust-
rllr, mijdrar och barn tvinges att se

sinl niirnraste torteras och lvriittas of-
fentligt. F,n *rynrhct utiln griinscr', un-
c'ler sli,ydd av rnrerikenska vrrpen.

I byn Linh Phr-rny ficli niijclrru'nrr bc-
vittnl rriir r'leres Lrarn [rrrinc]es irrn.'i
sin skola, antiirrd AV cr1 rrlpalnrL'ronrb.
I{iiclda oss, här är så hett, hiirties fiir-
tvivlacle rop inn;r.n allt ver slut.

[:n liten flick.r s()nr blivit blind r\r
qiitgas ropar:

Opprre nrina iison, nr.lnrnr:1, i"g
rnåste se clig ir-rnan jag cliir.

Anrerikanlrne är inte cnslrlnrl nrec'l

sinl snarr 200.000 rnrrn - irtta lnclr,r
Ilnder clr,ltar llitivt. \/iistty5lilxnd sän-
der 50.000 nran, Sydkr)rc;r. 12.000. Ar.en
Australien och Nyrr Zeehr-rcl iir nrecl.
De ;rustraliske kvinnorne h.rr c-lenron-
strcrilt utanfiir klserncr oclr lyclirrts
hinclr;r en clel tr;1nsp()rte r. bcriittrr nrrul
fiir oss.

Sydvic'tnams kvinnor rilsklr freder-r
precis lika n'ryckc't sonl alla anclra
nu kämprr dc .sonr leion och är stoltrr
iiver atr kvinnotiirbundets ordförancle
Ngr,rye.n Thi Dinrh iir r.ice OB fijr be-
f rielselrrn dn.

Sydvietnanrs kvinnor är djupt tacli-
sanrmA för den hjälp de får frår'r orge-
nisationer runt världen, inte minst från
de lrneril(;1nska kvinnr>rna. \'rrs insrt-
ser de skettlr hiigt. Det:ir ett rnnfrt
An-rerike rin clet de lrirt kiinnrr.

'I'vå trcclicdel,rr :lv Syclvietn,inr iir

befriet, dct onrfrrrrrrr nr-rsefär lO nriljo-
ner rl.inniskor.

I)en norclvietnr.nrcsiske trlarinnrn bc-
rätter oru de storil franrstegcn i Nord-
vietnln'r, en fantastisk r.rtveckling se-

dan nrern bcfriat sis från 80 års kolo-
nialt fijrtryck. 6(> livinnor sitter i prr-
lamentet, i komn-runala och statliga or-
gan utgrir kvinnorna 20 procenr (b.-
tydligt bättre siffra än hos oss!). Sko-
lor finns ftir alla barn. Studenterna är
200 gånger fler än tidigare. Det är det-
ta land som USA nu söker tillintetgöra.

En del av de av SKV insamlade nred-
lerr fick l.S tillfiille atr iiverlämnr i

Salz.bure. De mottogs r-ned en tacksant-
het som nästan gjorde en generad.

Det är inte bara pengarne, det
iir vetsliapen om människors solidari-
iet och nreclkiinsla sonl klnns så Lln-
clcrb;rr fiir ()ss, fijrklaracle m.in. Men
vissr behiivs pengarn;r också. Vi behti-
ver rr-recliciner, säncl oss vit;rnrin t,ch
lntibioticr iiver Moskvrr och pengxr
till våra representxnter i Prlg r'ller
tiverlämna dem direkt.

Vi fick mottaga tr:å t'ilrner - cn från
Syd- och e n f rån Nordvietnam sonl
vi får visa ivårr avclelninsar, en ena-
ståencle gåv,r sonr vi hoppas skell h.iäl-
prr till ltt iikl r,'årl anstrringningar f iir

Vietnanrs plågade folli. Och bäst rv allt,
vi ficli j. på vår inbjudxn xtr sänd:r hir
två kvinnor från Syclvietnanr. De konr-
mer efter jul, antagligen i fcbrurrri r.l-
ler nrlrs.

Iln resolution i Vietnamfrågan ,rntogs
enhälligt. Där krävs art Genöveavtalet
från 1954 tillämpas, att Vietnams själv-
ständighet och enande erkännes, atr
striderna upphör och de amerikanska
trupperna dras bort.

I Salzburg beslöts också etr inkalla
en internationell barnkonferens, antag-
ligen i oktober 1966. Temat skall bli
barnens bästa - uppfosrran, hälsofrå-
gor och övriga levnadsfiirhållanden.

Låt mig sluta denna ofullstärrdiga och
sporadiska redogörelse nTed några ord
av Nguyen Thi Binh (se bilden). Hon
berättade pliitsligt så här när vi disku-
terade inbjudan till Si,erige.

- .lrg har c'n s()n, som nu .ir åtta år.
Hln ;ir hemnra i Vietnan-r - i norr.
Jag her inte sett honom på två år. När
vi skildes hade han varit med om err
bombardemang och en av hans lekkam-
rlter hade dödats. - Vet ni vad han
sa till nrig. stilla och alldeles lugn.

MantrnA, har arnerikanarna inga
barn?

Eve Palmaer

tl



foachim lsrael :

h$llflil

Vid diskussioneu onr lågli;nernt saknls
ofta en bestämning av vad man mener
med "låglöner". Avser man löner soln

ligger under en viss, vanligtvis inte när-
mare specificeracl nivå? Eller avser nlan
avståndet n-rellan de lägsta och högstl
lijnerna inom samma bransch, inonr
sammr yrkesgrupp, nrellan arbetare och

tjiinstemän eller direlttörer? I det sena-

re fallet är det så att vi alltid kommer
att ha låglöner, förutsatt att vi inte av-
skaffar alla löneskillnader och inför en

enhetslön, vilket är helt otänkbart.
Låt mig ta upp dessa två problem

var för sig. Det första skulle iag vilja
kalla problernet rned den absoluta låg-
lönenivån Det au,clra rör den relatiaa
låglönenivån, dvs. där nlarl sätter dc

lägste lönerne i relation till andre hcig-

re liiner.
Det första problemet rir i hr'rvuds;rk

ett värderingsproblem som kan formu-
leras så här: Finns det en inkornstnivå
som samhället enser vara så låg att den

med hänsyn till rådande värderingar
är oacceptabel? Jag anser att man utan
större svårigheter skulle kunnr bestäm-
ma en sådan nivå t. ex. genom att utgå
från ev. levnadsstandard. En xv kon-
sekvenserna vore att det sedan lagstif-
tades om en minimilön: Samhället skul-
le alltså inte tillåta människor att sälja

sin arbetskraft billigare än den lagligt
bestämda nivån. Mot en lagstiftning om
minimilöner brukar anföras en del ar-
gLlment. Ett är att minimilön ofta kan
bli maximallön, dvs. att arbetsgivarna
betalar minimilönen men inte ett öre
nrera. E,rr sådan r,rtveckling beror på en

12
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hel scrie falttorer, bl. a. sysscls.ittninus-
nir,ån, tillgången på arbetskreft och iure
rninst de fackliga organisationcruas styr-
lia. LC):s stäilning i Sverige är så starli
xtt clen srikerligen sliulle hindra lijr-re-

nivån ett låsls vid minimiliin.
Ett ennat xrgument mot lagstiftning

på detta onrråde iir att sanrhället tre-
ditionellt ir-rte lagt sig i liinefrågor ut;rn
ijverlåtit åt arbetsmarknrdens parter
att lösr denr. Ivlen det finns exempel på

att san'rhället har ingripit lagstiftnings-
viigen på andra on-rrådcn inonr arbets-
livet, t. cx. genom semcsterlagstiftning-
en och ATP.

Iitt tredje argument mot lagstiFtning

om minimilöner är att det finns ftirc-
tag som he'lt enl<elt inte kan betala des-

s;r liiner. Men då är de vanligtvis ej hei-
ler rrintable och biir rationaliseras bort.
Omskolnings- och flyttningsbidrag samt
lndra åtgärder för att underlätta om-
flyttning av friställd arbetskraf t btir
därför kombineras med minimilön.

Det andra problemet om låglönerna
är, som nämnts, att med ett differcn-
tierat löncsystem finns det alltid grup-
per som har låg lön och andra som har
h<ig lön. Fackföreningsriirelsen bör där-
för koncentrera sig på att verka för en

minskning av löneklyftorna. Det gäller
skillnader i inkomster mellan arbetare
och tjänstemän, mellan arbetare och
chefer på ett företag (det borde vara
helt oacceptabelt att en företagschef
skall ha lika stor lön som 20-30 av

hans anställda tillsarnrnans), mellan ar-
betare inonr olika branscher och nrel-

lrn olika liatcgoricr av enstiilltl.t in.'ttn
slmmrr bransch och fiiretag.

Därmed komnrer vi in på ctt trcdj.'
problem. Det riir cle liritcria enligt vil-
kl liinesiittningen sker. Varftir sklll
t. cx. dltrudr i ctt arbcte bctalas så ntyc-
kci mcr;r än monotoni? Den som hlr
cit ansv:rrsfullt jobb får iu nrycke't stiir-
rc personlig tillfreclsstiillelse än den sonr

har ctt monotont iobb. Därför bordc
det vera så att nränniskclr med molto-
tont arbete borde få extra ekononrisli
l<ompensation. Det gäller inte b,rr,t nro-
notoni. Det giiller iiven lrbete som är
tungt, smutsiet, riskabelt osv. CXt,rst
iir det iu så att t. cx. tungt och sntut-
sigt arbcte kriivcr r-rrindrc utbilclnins.
Mcn venr sägcr ltt just utbildning sl<,rll

varr ctt skiil frir hiigre liin. Det gillcr
spcciellt i vårt san'rhiille, clär sjiilva ut-
bildningen inte blra är kostnrdsfri r'rtan

där cle n errskilde f år lir:rf tigt cliono-
nriskt sernhiillsstiicl fiir levnaclskostrlil-
derne under utbildningsticlc'n.

Slutligen h:rr vi ytterligare ett hclt
ovidkornmande, kriteriurl för lcincs;itt-
ningen. Det är den anst,illdes liijn.
Många av låglönegrupperllx har en stttr
anclcl kvinnlig arbetskraft. Det är e n

f ullkomligt fi;rlegad uppflttning xtt
kvinnor skall bctahs lägre än männen.
Den iir odemokratisk och diskrinrinc-
rande. I två artiklar i "Fackförenings-
rörelsen" nr 22 och 23 visade Ingvar
Ohlsson nyligen två saker: 1) den ge'
nomsnittliga timlönen fijr vuxna ntAtt-
liga industriarbetare var 1,963 kr 7:91,
för kvinnor däremot endast kr 5:71,
elvs. nrera iin två ltronor l;igrc. 2) li;-

t-
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nespri(lningcn bl"rnd livinn,rr \';lr rnyc-
lict stcirrc än blancl nriin. Med:rn r. ex.
clen gcnonrsnittliga löncn för livinnor i
nrctallindustrin låg 9 procent ijver dct
totala {cnonrsnitte t, låg dcn i tcxtil-
och bckliiclnaclsir-rdr.rstrin 5 prr)rrcnr un-
clcr gcnomsnittct. N4en även inom sam-
r.rrl industrigren finns clct helt otroliga
spriclningar. Inom mctallindustrin i
Giitcborg var dcn genomsnittlig:r
livinnliga lijncn 36 procenr högre än
clct totirla genomsnittct. I Kronobcrgs
lärr ciärcrnot låg dcrr 4 proccnt wnder det
totala genomsnittct. I Göteborg tjän;rde
alltså en kvinnlig mctallarbetare 40 pro-
cent mera än hcnncs kvinnlig:r kollcg:r
i Kronobcrgs liin. Inom lir'.sn-redc'lsindu-
strin i Stockhoim vrr löncnivån för cn

li.vinnlig arbctarc 21 proccnr hcigrc iin

a

fiir cn livinnlig rrrbct;rrc i Kalnrrrr liin.
Orn nran ter skillnaclcrna länsvis oav-

sctt industrigrenarna låg Gotland lägst
och Stockhoh-n högst. Skillnaden mel-
lirn dessa två län för genomsnittlig kvin-
nolön var 27 proccnt. Man kan fråga
sig htrr effektivt dcn solidariska lönc-
politilicn beclrivits.

Dcssa cxcmpcl kan räcka för att be-
lysa frågeställningarna. De är iivcn star-
lia argument för att det behövs kraft-
tag fiir atr komma till rätta med den
diskriminering som låglönerna innebär.
Samhällct och fackföreningsrörelsen kan
och får inte längre negligera dessa pro-
blcm såson det hittills skett. Här har
r.i ett av cle viktigastc områdena för
rcf ormer och dit rnåste arbctct f. n.
lionccntrcras. Dct brådskar.

köp inte krigsleksaker tlll iul
Svcnska kvinnors vänsterf örbunel har
rner än cn gång vä<ljat till föräldrarna
att inte köpa krigsleksaker till barnen
inför iulen.

I höstas inleddes en stor reklamkam-
panf för en ny sådan "leksak". Det var
den amerikanska soldatdockan "G I -
Joe" som lanserades som pojkarnas "Bar-
bie" motsvarighet till. Denna soldat-
docka kunde alltefter ekonomi och ön-
skemål utrustas med bajonett, kulspruta,

kryckor (!) etc. Derr kompletta utrust-
ningen till denna dockserie skulle kom-
ma att betinga ett pris av cia 1.200
kronor !

SKV har i ett brev till handelsminis-
tern begärt att statsmakterna rnåtte för-
hindra import av denna liksom andra
destruktiva leksaker. Handelsministern
har ännu inte svarat. Tills vidare får vi
alltså hoppas på alla föräldrars sunda
förnuft.

FREDRIKA
BREMER
180r - 186s

crv Gunhild Tegen
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Du storo ,. .

du lillo . ..
nyfiknore ön de flesto

på mönniskors förd,

skriversko, olik ondrq, ov böcker

och brev,

god, klok, nyttig.

Ur borndomens pino

somlode du vetonde -
ur bittro skodor

vöxte medkönslon.

Den jordisko körleken tockode

och skrömde.

Aktenskopets evigo skoskqv

ovvisodes - vemodigt.

Frihet vonn du genom ott ovstö

frön lyckon i kök och bornsöng.

Rödslon blev mod till upptöckter

ov Nyo och Gomlo Vörlden

ov kvinnokroft och möjligheter.

Dino små hönder

byggde åt oss kvinnor ett hus

med mångo dörror.

Du storo

du lillo
du köro

Fredriko !
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kunde Viktor hänga upp tio alnar olik-
färgade girlanger på stolarna.

- Vad klistrar du? frågade Nikita.
I-ilia log utan att lyfta på huvudet, klipp-

te ut en liten stjärna ur gulclpappcret och
fäste den på den blå korgen.

- Vad ska du ha clen där till? frågatlc
Nikita halvhögt.

- Det är en ask för dockhantlskar. sva-
rade Lilia allvarligt. Men clu är iu en poj-
ke, så det förstår du ingenting av.

Hon lyfte på huvudet och såg på Nikita
med sina skarpa, blå ögon. Han börjadc
rodna allt nrer och mer, och till sist var
hans ansikte blossande rött.

- Så röd du är, sade Lilja, sonr en röd-
beta.

Och så lutade hon sig, åtcr över korgen.
Hennes ansikte f ick ett illmarigt uttryck.
Nikita satt precis som fastnitad vid sto-
len. Han visste inte vad han skulle säga,
och inte för någonting i världen skulle
han kunna gå ut ur rummet. Flickan skrat-
tade åt honom, men han blev varken så-
rad eller förargad, utan bara tittade på
henne. Plötsligt frågade Lilja honom utan
att lyfta ögonen med en helt annan röst,
precis som om det nu fanns en hemlighet
mellan dem om vilken de talade:

- Tycker du om den här asken?
Nikita svarade:

- Jaa. det gör jag.

- Jag tycker också nrycket onr den -sade hon och lade huvudet på sned så att
rosetten och lockarna gungade. Hon vill
tillägga något, men iust då kom Viktor
fram till dem, stack sitt huvud mellan Lilia
och Nikita och sade mycket snabbt:

Vilken ask, var är asken? . .. Såna
dumheter, bara en helt vanlig ask. Såna
där kan jag göra hur många som helst.

- Viktor, iag ska tala om för mamma,
jag, att du inte låter mei vara i fred och
klistra . . ., sade Lilja med darrarrde röst
och så tog hon klister och papper och bar
det till andra ändan av bordet.

Viktor blinkade menande åt Nikita:

- J"g sa till dej, att man måste vara
försiktig med henne; hon är en riktig
skvallerbytta.

Sent på kvällen då Nikita redan låg med
huvudet under täcket, frågade han med låg
röst:

- Viktor, sover du?

- Inte ännu. . . Jag vet inte. .. Vad är
det?

- Hör på mej, Viktor. . . Jag skall säga

clcj en förfärlig hemlighct... Viktor...
Ja, men sov inte då . . . Viktor, hör på mei
då...

- Uhuum - puuh, svaratle Vilitor.

Vod som kom med skiutsen
Reclan i gryningen hörde Nikita i sijnr-

nen, hur man rörde orn i kaminerna, och
hur dörren smälldc i andra ändan av htt-
set, den som skötte eldningen bar in ris-
knippen och ved.

Nikita vaknade lycklig. Dct var cn klar
och frostig morlloll.

Fönstren var täckta av rit'nf rost, sottl
bildade mönster av taggiga blad. Viktor sov
fortfarande. Nikita kastade en kudde på
honom, men Viktor bara fnyste till och
drog täcket över huvudet. I glädjen kröp
Nikita genast ur sängen, klädde på sig,
tänktc - vart? - och sprang in till Arka-
dij Ivanoviti.

Arkadif lvonavitj hade just vaknat och
låg och läste samnla brev, som han läst
ip;euom minst trettio gånget. Då han fick
syn på Nikita, lyfte han benen samtidigt
med täcket, lät dem falla necl med en
duns i sängen och utropade:

- Det var en ovanlig händelse. Har dtr
gått upp före alla andra?

- Arkadij lvanovitj, cn sån härlig dag
det är i dag.

- Ja, min bäste vän, det är cu uuder-
bar dag.

- Arkadij Ivanovitj, jag skulle vilia frå-
ga er en sak - Nikita petade med fingret
på dörrposten - tycker ni inte nrycket om
Babkins?

- Vem av dem?

- Barnen.

- Jaså - 
jaha Och vem av bar-

nen vill tlu. att jag ska tycka onr?
Även om Arkadij Ivanoviti yttrade det-

ta med sin vanliga röst, så sade han det
alltför snabbt. Han stödde sig med arm-
bågen mot kudden och tittade på Nikita,
visserligen utan att le, det är sant, nlen
synnerligen uppmärksanrt. FIan visste tyd-
ligen något. Nihita vände sig plötsligt om,
sprang ut ur rumrnet, tänkte efter en stund
och gick ut på gården.

Over drängstugan, över bryggstugan vid
branten och över hela byn där borta på
andra sidan det vita fältet steg blåa rök-
strimmor. Under natten hade allt mer rim-
frost lagt sig på träden, och de väldiga sil-
verpopplama vid dammen sänkte sina snö-
tyngda grcnari som tydligt avtecknade sig

ffiffiffi $ffituffiffi&ru$$&ffiffiffiru&

samt två andra ausnitt ur Nikitas barndom

Från det stora bordet i ntatsalen togs
duken bort. Mamma hämtade fram fyra
saxar och börfade koka stärkelse. Och det
gick till så här: från hörnskåpet, där hus-
apoteket hade sin plats, tog mamma franr
cn glasburk med stärkelse, hon lade en te-
sked av det i ett glas, sedan hällde hon två
skedar kallt vatten, och rörde tills det blev
en tjock gröt. Då hällde mamma kokande
vatten från samovaren i gröten, medan
hon hela tiden rörde kraftigt med skederr.
Stärkelsen blev genomskinlig som gel6 och
nran fick ett utmärkt klister.

Pojkarna gick efter Anna Apollosovnas
resväska av läder och ställde den på bor-
det. Mamma öppnade den och böriade ploc-
ka fram: blankt mönstrat guldpapper, sil-
verpapper, blått, grönt och orangefärgat
papper, pappkartong, askar med lius, med
liushållare till iulgranen, med små förgyll-
da fiskar och tuppar, en ask med lätta glas-
kulor uppträddå 

- på en tråd, och en ask
med gla-klot med inbuktade sidor, målade
i olikä färger, och med en liten silverögla
upptill, sedan en ask med smällkaramel-
ler, buntar med gul och vit metalltråd,
lyktor med små fönster av färgat glimmer
samt en stor stiärna. För varie ny ask skrek
barnen av förtjusning.

- Det f inns flera f ina saker där, sade
mamma och stoppade ned händerna i väs-
kan, men dom låter vi vara så länge. Nu
skall vi börja klistra.

Viktor tog itu med att klistra girlanger,
Nnkita strutar för konfekt, mamma klipp-
te papp och kartong. Lilia frågade hövligt:

- Tant Sasia, får iag lov att klistra en
liten korg?

- Snälla lilla vän, gör vad du vill.
Barnen böriade arbeta under tystnad, de

andades genom näsan' torkade sina ned-
kletade händer på kläderna. Mamma berät-
tade under tiden, att förr i världen hörde
man aldrig talas om färdiggjorda iulgrans-
prydnader, utan man måste göra allting
själv. Därför fanns det då sådana mästare,
som, det hade hon själv sett, kunde klistra
ett riktigt slott med torn, spiraltrappor
och vindbryggor. En spegel omgiven av
mossa föreställde en liten sjö framför slot-
tet. I sjön simmare två svanar' spända för
en liten gyllene båt.

Lilja satt och lyssnade medan hon arbe-
tade tyst och stilla, och ibland då det var
svårt hjälpte hon till med tungan. Nikita
slutade upp med sina strutar och bara tit-
tade på henne. Och då mamma gick ut,
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nrot (len bläa lrostige hinrlcn. Sniin gnist-
raclc och knarrade. Det ntip i näsan och
ögonfransarna ville klibba ihop.

Vid köhstrappan stod Sjarok och Katoh
på den lätt rykande askhögen och skällde
på varandra. Plumsande i sniin kom Misjka
I{orjasjonok mecl cn ekpåk rakt över går-
den mot Nikita - han skulle gå och spela
boll med frusna kopannkakor på isen. Men
iust då visade sig på vägen till höger om
byn några slädar. E,fter varandra kröp de
uppför branetn och mörkt avtecknade sig
mot snön, plöjde cle sig mödosamt franr
lärrgs clcn nedre dammen mot fördäm-
lllngen.

Misjka Korjasjonok satte vanttummen till
näsan, snöt sig och sade:

Våra slädar har hommit från stan,
dom har tagit med presenter!

Slärlarna gick nu längs fördämningen, nn-
cler det väldiga valvet av sniityngda silver-
pilar, och redan hördes snöns knarrande,
medarnas gnisslande och hästarnas andc-
dräht.

Först in på gården i spetsen för slärlarna
kom sorn alltid den gamle gårdskarlen Nil(i-
for med sin stora rödbruna häst Vesta.

Nikifor, en unclersätsig gubbe, gick lätt
bredvid slädarna i sina f rusna f iltstövlar
som han lindat med band. Hans fårskirrns-
päls var öppen. shinnkragen uppslagen;
övcr hans mössa, skägg och ögonbryn låg
riurf rost. Vesta, som var mörk av svett,
andades djupt och onrhring henne stod
ånga. Nikifor vände sig onl me dan han
i;ick och ropade med kraftig nrcn förkylcl
riist till slädarna bakom:

- Hallå där, vik av in rnot bodarna.
Hallå! Den sista släden ska fram till man-
gårdsbyggnaden.

Sammanlagt var det scxton slädar. Häs-
tarna gich raskt, dct luktade svett om dem,
medarna {nisslade, piskorrra smällde och det
stocl ånga över hela raden av slädar.

När den sista släden lämnadc fördäm-
ningen och närmadc' sig, uppfattade Nikita
iute i;eirast, vad som låg på den. Det var
något stort, av cgendomlig form, något
grönt med en lång röd rand. Nikitas hjärta
bulatde. På släden. efter vilken två kälkar
var fastbundna, låg knarrande och gungan-
dc en båt med spetsig för. Vid sidan av
båten stack två gröna åror fram ur slätlen
och en mast med knopp av koppar.

Det var den present, som utlovats i det
hernlighetsf ulla brcvct !

Julgronen
ln i salongcn släpade man crr stor fru-

sen gran. Pachom höll länge på med att
yxa till ett kors, som han sedan satte fast.
Till slut reste man trädet, och det visade
sig vara så högt att den mjuka gröna top-
pen böjdes undcr taket.

Granen spred kyla omkrir,g sig, och
kvistarna, som förut varit något hopklibba-
de, tinade upp, rätade på sig, svällde och
i hela huset luktade det barr. Barnen bar
in i salongen högar av girlanger och askar
med iulgransprydnader, ställde fram sto-
lar vid granen och började kiä den. Men
snart visade det sig, att det var för litet
saher. Man måste åter sätta sig ned och
klistra korgar, förgyllda niitter, träda sil-
vertrådar gerlom pepparkakorna och äpp-
lcna irån Krim. Metl detta arbete syssel-
satte sig barnen hela kvällen, ända tills Lil-
ja somnade vid bordet efter att ha lutat
sitt huvud med den skrynkliga rosetten mot
armen.

Så kom julaftonen. Julgranen kläddes.
gyllene glitter breddes ut över den, gir-
langer hängdes upp och ljus med liushållare
i olika färger sattes i den. När allt var fär-
digt, sade manlma:

- Och nu, barn, får ni gå ut, och titta
inte in i salongen förrän i kväll.

Den clagen åt rnan mirlclag sent och i all

hrst, barncn åt bara desscrten, cn slags
pudding. Det var ctt enda virrvarr i hu-
sct. Pojkarna sprang i vägen överallt och
ansatte alla rned sin fråga - är det inte
kväll snart? Till och med Arkadij Ivanovitj,
som tagit på sig en svart syrtut med långa
skiirt och en sk jorta, som var så hårt
stärkt, att den kunde stå för sig själv, viss-
te inte vad han skulle göra, han vankade
från det ena fönstret till det andra och
visslade. Lilja gick in till sin mamma.

Solen kröp fiirfärligt långsamt ned mot
jorden, spred ett rosenrött skimmer och
dolde sig bakom disiga moln, den violetta
skuggan från brunnen blev allt längre på
snön. 'Iill sltrt sade mamma till, att man
skulle gå och klä om sig. Nikita fann på
s:ingen i sitt rum en blå sidenskjorta med
en liten julgran broderad på kragen, på fål-
len nedtill och på ärmarna, ett snott skärp
rned tofsar och vida sammetsbyxor. Nikita
tog på sig och sprang till mamma. F{on
kammade en bena i hans hår, tog honom
om axlarna, såg uppmärksamt in i hans an-
sikte och ledde honom till den stora ma-
hognytrymån.

I spegeln såg Nikita en ordentlig och
prydlig Iiten pojke. Kunde det verkligen
vara han?

- Äh, Nikita, Nikita, sade mamma och
kysste honom på huvudet, tänk om du all-
ticl hrrnde vara cn sådan gosse.

Nikita gick på tåspetsarna ut i korri-
tloren och såg en liten flicka i vitt, som
högtidligt gick emot honom. Hon hade en
fin klänning med underkjolar av muslin,
en stor vit rosett i håret; på båda sidor
om ansiktet, som man in:e genast kände
igen, ringlade sig sex stora lockar ned över
de smala axlarna. Då Lilia kom fram,
giorde hon en srimas och tittade på Nikita:

- Vad trodde du, att det var - ett
spöhe. sade hon, varför blev du rädd?
Och så gick hon in i arbetsrumnet och
satte sig där med fötterna på soffan.

Nikita följde efter henne och satte sig

också på softan. men i andra ändan av clcn.
I öppna spisen brann en brasa, r'edträna
knastrade och föll söncler i förkolnadc
stycken. Med ett rödaktigt sken belystes
rysgarna på läderfåtöljerna, ett hörn av
den förgyllda tavelramen på väggen och
bysten av Pusjkin mellan skåpen"

Lilja satt utan att röra sig. Det var un-
derbart vackert, när skenet från brasan
lyste på hennes kind och den lilla uppnäsan.
Viktor uppenbarade sig i blå uniform med
ljusa knappar och en krage med galoner,
men den var så trång, att det var svårt
att tala.

Viktor satte sig i en fåtölj och sade inte
heller någonting. I salen intill kunde man
inte höra, hur mamma och Anna Apollo-
sovna vecklade upp några paket, ställde nå-
got på golvet och talade i viskande ton.
Viktor tänkte smyga fram till nyckelhålet.
men en papperstuss var instoppad från
andra sidan.

Sedan knarrade dörren i korridoren på
sina gångiärn, många röster och tysta steg
hördes. Det var barnen från bvn. som kom.
Nikita borde springa till dem, men han
kunde inte röra sig. På fönstrets isblom-
mor föll ett blåaktigt sken. Lilja yttrade
tyst:

- En stjärna syns på himlen.
Just då öppnades dörrarna till arbets-

rummet. Barnen hoppade ned från soffan.
I salen glänste granen från golv till tak av
många, rnånga ljus. Den stod som ett eld-
träd, skimrande av guld och glitter. Ett
varmt. mäktigt sken flödade från det, dof-
tade barr, \'ax, mandariner, honungskakor.

Barnen stod orörliga, betagna, hänryck-
ta. Till salen öppnades andra dörrar, och
pojkarna och flickorna från byn kom in
och trängde ihop sig vid väggen. Alla var
de utan filtstövlar, i yllestrumpor, i röda,
skära och gula skjortor, i gula, högröda och
vita klänningar.

Då började mamma spela en polka på

Fortsåttning på sitl,tn 25
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'nllår ldg

ell mllllg Ellkel kllle"
telefoninteruju med

Allan Eduuall

Nog häncler det spännandc saker dctta tca-
tcrdiskussionens år här hemtna ! Scenens
konstnärer tar sig nya friheter och söker
prövancle bland material och uttrycksmedcl
n1'a vägar, nya kontaktletler till en publik
som ända till helt nyss varit van att kom-
rna f inklädd och nöieslysten till snygga
kulturparties. Så händer det då ibland att
vi förbryllas på parketten, blir utsatta i
tveksamma situationer där man inte längrc
kan läsa facit i programmet eller gömma
sig i applådrutinen. Plötsligt måste man be-
stämt lyssna till det som sägs på scen, kan-
skc till och med ta ställning. . .?

Sådant händer alltså, inte bara på den
beväpnat experimentella teatern. Rätt vad
tlet är kommer attacken i sammanhang man
trott helt avväpnade. Säg revy, säg musi-
cal och säg sen att inte den mest skarp-
tandade tiger kan förvandlas till plysch-
maskot av flott kommersialism!

Men på lilla Scalateatern på Vallinga-
tan i Stockholn'r spelas det sedan oktober
cn "revymusical" med föga utsmyckning
kring tcxt och melodi, vilka i gengäld gna-
ger så mycket enträgnare på publikmed-
vetandet.

Två skådespelare har gjort texten, Allan
Edwall och Björn Gustafson. De utnyttjade
pauserna under repetitionsarbetet med
Svejk, den försåtligt enfaldiga medelmän-
niskan som Brecht lät återuppstå i andra
världskriget och sorn Allan Edwall väl gav
clef initiv svensk gestalt på Dramaten.

- Hur kom det sig att ctt sådant skri-
vande samarbete tog form av revy? Allan
Edq'all fick frågan i telefon, en stund förc
ridådags, och han svarade så här:

- Vi ville göra en sak som på något vis
speglade den tid vi lever i. Vi läste pjäser,
men det är knappt om nutidsmänniskor i
dramatiken. Det var en sån människa vi
hade i kikarn, Björn Gustafson och iug.
Vår idd handlade om en vanlig kille, en
medelsvensson med hela uppsättningen av
vanliga attityder.
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- M usicalf orlttcn, clcn blr: v ctt sätt att
distanscra problemerr, vi tänkte oss visor,
att nlan bristcr ut i sång helt enkelt. Carl-
Axel Dominique tonsatte dcn och Moni-
korna Zettcrlund och Nielsen har väl till-
rättalagt ctt och annat i textcn till förmån
för sina nrusikaliskt betingade uyanscr. Rc-
pctitioncrna börjadc i februari och pren'ri-
ärklara var vi i oktober.

F{ur starha intrych avsattc arbetct
med Brecht? Nog spårar man dennes di-
claktiska handlag i texten. Ni säger: "Vacl
betyder det? - Tänk efter ert tag!"

Allan Edwall finner iämförelsen smick-
rancle, men begrä:rsar 

'dcn 
till at gälla

clen ralia och utåtriktade hållningen i språ-
het.

Brccht rörde sig i e n annarl nriljö
och vändc sig till cn annan, nrycket mera
socialt utsatt publik. Det han skrev hand-
lade också om utsatta personer, utsatta i
ett rnycket kärvare klimat än vårt här
hemma. Vår avsiht är att i;öra en satir
på välfärdssamhället, måste kläs i etr myc-
liet mjukare handlag om den skall göra
verkan. Brecht och hela den tyska kabaret-
stilen med dess starka kontraster tappar
sin giltighet i svenska förhållanden. Där-
fiir sökte vi lnedvetet en miukare, lnera
lömsk framställning. I)en hårda satiren med
sitt spel på stora nrotsättningar och bjärta-
rc hontraster är hanske mera verknings-
full sorn teater, men inte som social satir -det vi ville göra tillsarnmans.

"Ville göra. . ." Man har mött den vil-
jan många gånger i den aktuella teaterde-
batten. Begreppet "skådespelarnas teater"
har framförts som uttryck för strävan till
frigörelse ur rollkonventionerna fram mot
ett personligare engagemang i teaterarbetet.
Kan skådespelaren Allan Edwalls kontinu-
erliga författarskap tolkas på samma sätt,
som sökande efter bättre uttryck än vad
den gängsc pjäsrepertoaren kan erbiuda?

Jo, han hal crr dcl att säga onr tcatcrn
sorn uttrycksforln, sonl cn levande, ständigt
närvarandc kommcrrtcrande faktor i sam-
hällct.

- Men i den egcnskapen nråste dcu söka
sig närmare publiken. Det går intc enbarr
att spela upp färdiga föreställningar, så sonr
man alltjämt gör i svensk teater. Vår re-
pertoar speglar problem från 1Z0O-talcr,
rör sig nred begrepp som härrör ur av-
Iägsna förhållanden. Svensk tearer är fort-
farande en fråga om vilka pjäser man skall
spela, som om de fanns arkiverade som [ö-
reställningar i ett register, bara att plockas
fram. Rcpcrtoarfrågan borde träffa ängage-
manget, angelägenheten för oss som lever
nu, här.

I-Iur angeläiina är f rågeställningarna
i "Utså1t", hur reaE;erar publiken?

__ Just så som rnan hade hoppats, det
vill säga att publiken är inte homogent po-
sitiv. Om den hadc reagerat som Jör äen
gamla revystilen, den som är ute enbart
för att roa, ja 

- det skulle vi nog ha upp-
levt som en definitiv motgång. Men så är
det inte, publikstämningen äi hela tiden
i rörelse. Ungefär som om den såg en val-
fihn det blivit lite vaj på: slagord-som gli-
rler undan och snuddar vid fatala betvtiel-
ser, sanningar sonr halkar ned och' blir
litc galna. Vi balanserar så att säga på san-
ningens rand. Det synteriska toppipråkct
som vi hämtat ur reklamens glättade- värld
och som skummar så lätt på ytan - hälften
av pr.rbliken i salongen skall Så på det och
inse misstaget först efter en stund.

- Och dom gör det ! Allan Edwalls röst
spinner försåtligt älskvärd också i telefon,
också kvarten före en ny föreställning med
ahtörer och publik i eftersträvad engage-
rad närhet.

Birgit öhrn
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Pä morgoncn, cn timma intran hon skulle
na.a påi arbctet, kände Olga sig plötsligt
dålig.

- Vänta lite grann, säger hon till man-
nen och lutar sig mot fönsterposten.

Vasilij hfälper henne bort till en stol.
Han tvcker wnd om sin hustru, men han
är samiidigt lite förargad. olga är siuk och
har fått förhållningsorder om att vara yt-
tcrst försiktig med sig själv, men hon upp-
för sig ju som en dum jäntunge. Så fort
hon blir upptänd av något, så glömmer
hon att hon har dåligt hjärta. Som nu i går.
Hon gick och la sig klockan elva, men en
timma senare gick hon upp och satt sen

vid ritbordet till klockan fyra på morgo-
nerr. Hon hade nämligen plötsligt fått en
strålandc id6. All right, det v a r en god
icl6. Det där huset hon håller på med blir
verkligen fint. Men varför ska hon abso-
lut få sina mest strålande id6er mitt i nat-
ten, tänkte Vasilij, i stället för att få dent
på arbetstid?

Vasilij är en mall som gillar ordning ocl,
system. När han träf far på osystematiska
och ometodiska nränniskor som låter sig
ledas av sina infall, tackar han alltid sin
skapare för att han inte är som dom.

Tyvärr är Olga så till den grad en av
dom. Här sittei hon nu med ett hiärt-
anfall och letar i fickorna på badrocken och
i handväskan efter sin medicin.

- Var i all sin dar giorde jag av den?

Olgas hfärta började att krångla för mer
än ett år'sedan, så nu vet Vasilii precis på
ögonblicket vad han ska göra för henne.
Först gör han allt som behövs som första
hiälp. Ger henne medicinen, öppnar fönst-
ret,' ringer efter läkare. Därefter gör han
det sorrr'första-hjälps-reglerna inte säger nå-
got om: Klappar och kysser sin hustrus
hand.

Det ringer på dörren. Det är doktorn, en
söt, vänlii dam. Hon tar pulsen och skyn-
dar sig ut i köket för att sterilisera en
spruta.- Här sitter det en patient och det
gäller livet, och läkaren har inte ens en

{rruta i beredskap! Vasilij tycker inte att
lion är söt och vänlig längre. "Hon är av
den vanliga sorten", 

-i:ig"i 
han syrligt till

sig själv.

- Skynda er, doktor, patienten är dålig!

Men läkaren rotar i sin väska och kan
inte hitta tändstickorna.

- Var i all världen giorde iag av dem?

Vasilij tänder med gaständaren- och bör-
iar koki upp vattnet, medan doktorn ilar
till patienten med stetoskoPet.

- Andas! Håll andan!
Läkaren lyssnar på patientens hiärta med

slutna ögon'för ati kunna koncentrera sig
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bättre. Ett ögonblick senare öppnar hon
ögonen och blicken faller på patientens
skor. De är ljust beigefärgade med stilett-
klackar och spetsig tå. Och fastän hon fort-
farande lyssnar på hiärtat och återuppre-
par "andas, håll andan", så är hennes tan-
kar hos skorna.

- En del människor är lyckliga.
Patienten slutar att andas och frågar:

- Vad merlar ni, doktor! Mitt hiärta?

- N"j, era skor, dc är verkligen snygga.

Med ens tar sig doktorn samman, minns
att hon är på sjukbesök och ber förläget
om ursäkt.

- Ursäkta, jag tänkte inte på vad jag sa.

- Kära nån, det gjorde väl ingcnting, sä-
gcr Olga med ctt svagt lecncle. Och fast
dct gör- lika ont som förut, är horr glad för

att läkarcn, cn hclt främnraltdc nriinttiska,
tyckcr onr hcnnes nya skor. Flcnnes nlan
har överhuvud tagci inte lagt nrärke till
dem.

Den helt främmancle människan fortsät-
ter undersökningen. Hon sluter ögonen,
men nLl kan hon inte koncentrera sig läng-
re. Hennes tankar hoppar från hjärtsjukdo-
men till skorna.

- Har ni haft dcnr länge? frågar hon.

- Skorna?

- N"j, hjärtanfallcn.

- Halvannat år.

- Känns dom bra på fotcn?

- Utmärkt.

- Gapa.
Patientcn gapar. Doktorrr scr på ttlngan

och frågar:

- Vad kostar dom?

- Tjugo.

- Inte mer ! säger läkaren och börjar
klämma patienten på magen.

Hennes ansikte får ett koncentrerat' an-
spänt uttryck. Det är tydligen något hon
vitt säga. Patienten blir lite uppskrämd.
Har doktorn upptäckt någon ny sjukdom?

Olga försöker komma underfund med
vad ?oktorns spända ansiktsuttryck han
bero på.

- Ar dct något allvarligt med mig? Var'
så snäll och säg rettt ut, viskar hon och
biirjar kallsvettas.

Doktorn tar mod till sig och siiger vis-
karrde:

- Kan iag? Irår jag lov . . .?

- Till vad?

- Prova era skor?

- Ähh, säger paticntctr lättacl och spar-
kar av sig dcn ena skon.
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f)oktorn tappar iigonblicliligur allr in-
trcssc Jör, paticntelts mage, tar på sig skolr
och går från sängen tili dörren meä dcn.
Tillbaka igen. Ännu en gång till dörrcn.

Vasilij sticker in huvudet från köker.

- Sprutan är klar.
Dolitorn säser "tack" och haltar ut i kö-

lict. Dcn cna foten stolpar iväg på en hög-
hlachad sko och den ändra är'helt utän
sko.

- Vatl är dct fatt mcd hcnnc? undrar
Vasilij.

Ingcnting, hon hadc bara lust att
prova mina nya skor.

- Är hon helt galen?

. Doktorn klapprar över det plattbelagdr
köksgolvet och kommer haltände tillba-
ka. Hon tar en ampull ur sin väska, bry-
ter den med van hand, fyller sprutan. Bä-
undraren av ordning och system ser för-
vånad på det hela, så drar han sis ut i kö-
kct för att inte koka över av ilika.
. Sprutan har getts och läkaren läggcr sa-
herna tillbaka i väskan.

- Nå, hur tycker ni att dom känns?

- Bra, tack.

- Det tycker jag intc.

- Varflör inte?

..J.ag är förargacl på nrej sjätv. Jag köp-
tc alldeles galna skor- i går. Och 

-döktoin

sparkar av sig Olgas sko och tar på sina
cgna. Olga tittar på dokrorns f ötter ocl.r
får nästan ett anl'all igen. Galna skor. Donr
iir ju helt riktiga. Det är precis sådana skor
hon själv viJle haft. Trubbig tå, scnapsfär-
gade och allting. Fcirst då hon hade-varir
i ett dussin butiker utan att finna det hon
ville ha, så hade hon fått lov art nöja sig
rne d dom här spetsiga. Hon stönacfe r u
förargelse. f)oktorn skyndadc f rant titl
hcnne.

- Har ni blivit sämrc?

- Nei . . . nlen vill ni lova att intc skrat-
ta åt mej?

- Ja.

- Shulle jag kunna få prova era skor?
Doktorn tar av sej den ena skon, Olga

tar den på. Doktorn tar patienten undär
armen och hjälper henne- försiktigt från
sängen till dörren. Tillbaka igen. Till dör-
ren en gång till. Patienten haliar åstad med
den ena foten i den trubbiga skon och den
andra skolös och både patlent och läkare
strålar av lycka.

Vasilij står i dörren och stirrar förbluf-
fad på dc' två kvinnorna. Då han förut
skyndsamt flydde ut i köket trodde han
att det var en kvinna i huset som hadc
mist förståndet, nu såg det ut att vara två.

- Vad håller ni på med?

- Byter skor.
Utan vidare sätter sig kvinnorna ner på

var sin stol. Doktorn tar på sig de beigi-
f^,i.gqd" .tkgln_r, parienten de senapsfärgaäe.
Så går de båda ön runda igen, stännar"och
trycker varandras händer. Ytterdörren slår
igen. Olga går bort till sin man.

- Var nu inte sur! Jag känncr nrig re-
dan nrycket bättre. Har övcrhuvud taget
intc ont längre.

Vasilii_ tar henncs hand och känncr på
pulsen. Den är normal. Vad är orsaken tlll
denna blixtsnabba helbrägdagörelse? Det
kan väl inte vara skorna?- Va:ilii ser in i
hennes lyckliga, Ieende ögon medan han
själv ser ut som ett frågetecken.

- Jag förstår ingenting, säger han.

- Du skulle förstått der om du varit
kvinna. Hon rullar ihop ritnineen rill hu-
set och skyndar sig till tunnelFanan. Hon
hinner till jobbet precis i lagom tid.

I rr.s'i.ittdc,s' Iill hOL-KS;\M. Stockltttlm 20
Jag önskal lltirl)larc uppl)sllingar out Folksaln sparlivförsäkring.

Nanrn

Adrcss

(.,y'l

Så nådde vi VÅRT sparmål

I)ct här var lrir'f sparnråI. Kundc Ni
klinnit doltcn i skogsbacken hiir, skullc
Ni l'tirsti'r oss. Fast Ni kanskc clrijnr-
nrcr onl tiin-qclol't och sultit vinrlur sonr
sjungcr i stagcir på [:r ijnskcbåt'] Ellcr
[:rt lirs stora rcsa till andra viirlcls-
tlclur'l [:llcr kanskc bara ortr dct t)c-
ha-qli-qu obcrocncle ctt spurkupital
skiinkcr l
_-- Hur vi fick rirtl att sl)ara till dct.
hiir'l -- Farrriljctrlgglrct nriistc nrarr
ju hu -- cn intliviclucll konrltlcttcril'lg
till tlct srulttlskl rld A-l-l), grrrpl'rliv
osv gcr. Oclr vi valdc di att sl.xrra pii
tlct kloka och liinander slittct -_- i cn
sprirl i r'-l'iirsiikri ng !

Hcla tirlcrt vi spurat har vi lralt tr1-ug-
hctcn lrtt slutsunl))all rcdan var klar
olr niisot skulle intriil'l'u. Vi hur hcla
titlcn hal't nriijlighct att ta ur vårt till-
gotlohavandc onr vi bchiivt det. Nrir
vi under ctt par år. då l'ar var sjuk.
intc haclc råd att spilra, behövdc vi
intc lrctitll r uru prcnricr.

Ay ullu livlörsiikrirtgur ,totn te('ktu:t.\

Så på dcn lrcstlitnda dugcn kundc r i
hiinrta ut hcla kapitalct. Ja. till ocn
rrrccl n'rcr'. f iir vi l'ick återbiiring ock-
sa. Och tack r,arc försiikringsavdra-
gct. tjiinacle vi åtski||igu hundralappur.
Vill Ni ha ctt gott rådl Tala rncd
Folksan'r sii kan Ni 1'å bridc rr1'gghct
oclr ctt rcjiif t .spurkupitul!

Tack uare

FOLKSAM
sPARrruFöBSÄXnlnC

EXTRA TRYGGFIET OCH VALFRIHET

idug iir 68r'o spurlir'löt's'iikringur.
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S:t Erik belröver förstörkning och ropor
på mön. Trots ott det högtidligen och i

folkvoldo försomlingor förklorots, ott stot

och kommun inte sko könsdiskriminero vid

utonnonsering ov tjönster'
Ett olycksfoll konske? Vi sko ju tro vÖr

rrösto om det bösto, Men om S:t Erik sonr-

mo dog utlyser kurs för blivorrde KR-mön,

progrommerore och systemmön, sö begyn-
ner tvivlet gro på hons heligoste ovöld.

Men vorför korsfösto Stockholms stods

styresmön olldeles solo, nör de uppenbor'
ligen befinner sig irepresentotivt söllskop.

Se hör vod som kom from vid en snobb-

skumning ov onnonsspolterno för tre do-
gor'

Södertölje stod erbjuder rött mon stimu-
leronde orbetsuppgifter som orbetsstudie-
ingenjör.

Dle[1$ llf,[TIB ()rrsrla: l0 Okt, l9rri

Ett sjukhusloborotorium i Stockholm upp-
tröder ononymt, nör det vill ho en dom till
en "fromtidsplots". (Det vor på Sobbots-
berg).

Stqtskontoret vill ho en moskinskriversko

för sekreteror- och ossistentgöromöl' Ett

billigt fruntimmer, med orrdro ord,
Poststyrelsen kon givetvis endost tönko

sig stödnin9 ikjolor.
Centrolo folkbokförings' och uppbörds-

nömnden sko ho jurister eller pol.mog.
Kvolificerot jobb : jobb för korlor.

5AS sko lro en chef för EDP-sektionerr.

Dotobehondling och chefspost. Alltså söker

de en mon.
Linjeflyg söker döremot en person med

utpröglot ordningssinne för ott skrivo mo-

skin. Då possor det med en kvinno'
Svenskq Bostöder sko ho monlig entre-

$lfker $lnil lntll

I(arriärer
sölcer sina män!

IIar Ni tiirrkt på att Stoclholnt-..larl iil t'tt av larrrl'ts

största fiiretag? Sir är det {akti.kt. \'i liggcr i topp rr:ir

tlct giiller mringrl och kan.ke Irantfiirallt varialiort

"t. 
upligift".. I)cn str-rrl för'r'altrring:apltaraten nr:i-'tc

fLrrr5cla snrirligt orh liiloljat. l-n kontinrrcrli5 ratio'

ualiserirrg av dcn stockholmskakommunalförvalt'

ningen pågår under ledning av Stadskansliets Orga'

nisationsavdelning. Och tlct behövs i dagcns läge med

den snabba utveckling som äger rum på alla områden I

.lu behöttr ti försliirltning
på uIIu n,iuler!

.ircn orgatti-atiott.arrlelningens uppgift.r och an.rar
riirer. \'i siiker nrt nttdarbetare till r"erksamltetsrrtt'

rå,lcn.,rrtr skiftar Irån exrntpclris strttktur' till 'letalj'
rrrgarri.atiorr^ från,\f)I|'svrtettt till ntanrrclla rutiner,

Irin platterirrg av n1.a hrrtltor:l)uf lill ir)tcrn Lonl{rr!'
otlr irtlurtriplrncring.

}li är välkomlnen inoln

administrativ lationalisering

sjuhårdsrationalisering

automatisk databehandling

arb etsstudier

lokalplaneilng

'Iala urd r"krctctate Ilammarpreo på rel.5{0360' \'äl'
Lonnrco med Ir ansöLao till Stad3kantlict. Organirations'

ardcioing, Hantvcrlargatan 3 Å, Stockholm h.

prenodingenjör och personolmon, Som ut-
hyrore med kontokt med hyresgösterno kon

de döremot tönko sig en kvinnlig eller
morrlig person. Denno sko voro serviceitr-

riktod, sö dö kon en dom gö on'
Detto vor de stotligo, kommunolo oclt

ollmönnyttigo svorto fåren. Nör det göller
de privoto företogens personolpolitik ör
moteriolet övervöldigonde. Låt oss boro to
ett endo företog som stickprov. Vi tor den

könsrollsovoncerode DN. På tvö dogor ho-

de denno tidning - den försto ott slopo
"monligo" och "kvinnligo" i plotsonnon'
serno tyro egno plotsonnonser' Allcr

kvinnligo. Vilko kvolifikotioner och egen-

skoper vor det DN sökte? Servicesinne,

ordningssinne, sprökkunskoper. Ar perso-

nolovdelningen lrelt fristöende frön den

tidningsledning, som stormor mot köns-

diskriminering pö ledor- och kultursidorno?
Att de ollro nyoste yrkeno ör högmosku-

lino förvönor sökert mångo. Men titto på

detto lillo stickprov:

kossomon
reservdelsmon
offertmon
servicemo n

redovisningsmon
persono lmo n

golvvö rdsmo n

kreditmon
KR-mon
PR-mon
blo nkettmon
system mo n

Nu konske någon invönder, ott detto bo-

ro ör pedonteri, I proktiken konske en kvin-

no kon fö jobbet som PR-mon. Men nu ör
det sö ott den som söker orbete luslöser

onnonserno för ott fö ut mesto möjligo in-
formotion. Och en kvinnlig plotssökonde

som hor sekelgomlo hömningor ott slöpo
på, söker plotsen som "kossörsko", inte
som "kossomon",

Vore detto inte nögot för de fockligo
orgonisotionernct ott gronsko nörmore?

IIautl Suntlqaist

,)n

I---:-:-"..-

Iling så'får ni cela ntor!
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I ortsiittning t'rån sidan 5

dc ögonbryncn. Vi lrar ju bara biirjat iinnu.
lrtt lagcr till ska hon ha.

Då såg Jcnnl' upp och hcnucs iigon blcv
större. l{on lrehövde inte öppna rnunnen
för att jag skulle förstå vad hon ville säga.

- N.j, det räcker nu, Les, sa iag. Hon
iir ju en f liclia i alla fall. Det rächer åt
henne.

Jag var inte säker, men jag hade liksonr
en hänsla av att l-es kiincle på samma sätt
sorrr jag, fast hrrr blrt inte ville erliännl
clet. Nu när vi hade klätt av henne nahen
och tvålat hcnnc mecl gytt ja över he la
kroppen, kunde ingen av oss glömma att
Jenny var en flicka. Vi hade behandlat hen-
ne som en pojke, men flicka var hon i alla
fall.

- Lovar du att inte skriha om
per dej nu? frågade Les.

Jenny väntade och han tog bort
från henncs mun.

vi släp-

handen

Så snart vi märkte att hon intc tänkte
skriha på gubben Howes, sprang Les och
jag ner till ån och dijk på huvudet i. Vi
hukade oss ner så att vi bara hade huvu-
det över vattnet och böriade tvätta av oss

$yttjan. Jenny satt och såg på oss och rlol-
tle sin kropp så mycket hon kunde.

Hon hade ännu inte sagt ett ord till oss.

- Det är bäst att vi klär på oss och
springer hern, sa Les. Om pappa kom hit
och fick tag i mej när hon ser ut så där,
så slog han väl ihjäl mef.

Jenny lade handen över ögonen, när vi
sprarlg upp ur vartnet och tog våra hläder.
Vi gick bakom buskarna och klädde oss.
Medan vi stod där hörde vi henne plaska
i ån, när hon tvättade av sig gyttjan.

- Raska på, vet jag, sa Les. Vad gör du?

- Min combination är alldeles hoptrass-
lad.

- f)är har du för du går med underklä-
der mitt i sommarn.

- Det är inte mitg fel, sa
du.

- llet är väl inte mitt fel

- 
-fänker du inte vänta?

iag. Det vet

heller?

tirog pi urig slijortln och hon hrdc brr':r
att liränga underlilädcrna iivcr huvudet och
dra på sig klänningen för att vara färdig.
FIon liorn genom buskarna medan jag ännu
stod oclr fumladc urcd skjortknapparna.

- Vad giir du här? frågatlc hon rncd cn
antydan till crt lccnde. Varfiir s;rrang dr.r

inte din väg mcd l-eslie?

- Jag hann inte bli färdig förr, sa jag.

Jag tänkte börja berätta för henne vilket
besvär jeg hade haft med min combirra-
tion, meu så tyckte jag att det var bättre
ett inte sägn något. IJon toii några steg
enrot nrig och jag biiriarle springa.

- Vrrt slil drr tir vägen? sa hon. Varfiir
springcr du?

Ja€i stannade och viinde mig om och såg
på henne. Nu när hon var påklädd såg hon
ut som hon alltid hade gfort. Hon var sig
lik till clet yttre, men på något sätt visste
jag att hon inte var clensamma efter vad
som hade hänt på stranden. Jag kuncle inte
glömma hur det hacle känts när mina hän-
der. lena av gyttia, hade riirt vicl hennes
hropps rnjukhet. När iag såg på henne,
tychte jag att jag händc det på nytt, där-
f ör att i"g visste att under klänningen
oclr undcrkläderne shulle hon allticl förbli
densarnma som hon var när jag först rörde
vitl henne.

- Varför väntar du inte på mej, sa hon.
Jeg ville springa if rån henne och j"g

ville springa emot henne. Jag stod stilla
medan hon kom närmare.

- Tänker du inte skvallra? Tänlrer du
inte tala om vacl vi har giort?

Hon hade hunnit fram till mig och jag
viinde och gick bredvid henne, ett stycke
vid sidan av vägen. Vi gick genorn bush-
snåren och genom shogen ut till vägen.
lngen människa syntes till och vi gjorde
srillskap ända till hennes hem.

Just innan vi kom fram till grinden kän-
de jag min hand snudda vid hennes. Det
var så flyktigt och jag visste inte säkert,
men hur det nu var fick jag för mig att
hon hade tagit min hand och hållit den i
sin ett ögonblick. När jag plötsligt tittade
på henne för att jag ville veta om hon
verhligen hade tagit min hand och tryckt
den, vände hon sig om och gick in genonl
grinden.

Jag väntade på vägen tills hon hade gått
upp för trappan och var uppe på veran-
dan. Där stannade hon ett ögonblick och
borstade av klänningen som om hon ville
vara säker på att det inte fanns någon gytt-
j" på clen. När hon öppnade dörren och
gick in, visste jag inte riktigt om hon hade
kastat cn blich på mig över axeln, eller
om det bara var inbillning. Men på något
sätt liände iag mig övertygad om att hon
hade gjort det, därför att iag kunde känne
hennes blick på nrig, lika väl som jag var
övertygad om att hon hade hållit min
hand ett ögonblich.

- Jenny skvallrar inte, sa jag till mig
själv när jag sprang hemåt. Jenny skvall-
rar inte, sa jag om och om igen hela vägen.

RFSU:s skopore
bonbrytqnde

sexuqlupplysore
legendorisk

pioniör

ETISE

OTTESEN.

- Jag han inte, sa han och drog sig allt
hastigare undan. Plötsligt väncle han och
börjacle springa. - Jag måste hem.

- Du sa ju nyss att du inte var rädd
fiir nån, skrek jag efter honom, men om
han hörde mig, låtsades han i varje fall
inte förstå.

När han hade försvunnit tog jag gocl tid
på mig. Det fanns ingen anledning att skyn-
da på, för jag var siiher på att när jag än
kom hem så skulle Jenny i alla fall tala
om för gubben I{owes vad vi hade gjort,
och iran skulle gå direkt till mina föräld-
rar. Jag ville ha god tid på mig för att
tänha ut vad jag skulle säga när jag stocl
ansikte mot ansihte mecl dem och måste
ut mecl språket.

Jenny hade gått upp ur vattnet, niir jag

i Vi kvinnors stödfond. Plocko from ero
får ni en premie. I sö foll skickq in stöd-
på posten.

9r7 924 1024 1172 1380 1483 1607

2503 2677 2722 2770 2948 2987 3097

3603 3689 3797 3823 3878 3889 3942

IENSEN
Nu kon Ni löso hennes sensotio-
nello memoorer

Och livet skrev. . .
Försto delen som ströcker sig till
r939. Rikt ill.
34:50, inb. 39:50.

"Ett stycke socialhistoria, |låträngan-
da ctclt angeliigen... med cn lörrnr-
derlig uärme."

Stig Jutterström
S t o c le h ol m s-T i dn i n ge n

Bonniers

IIIIIII

TV
RADIO

TRANSISTOR
alltid ett fynd hos

Blekingeg*an 6 - Tel. 40 96 1l

IIIIIII

ui kuinnors stödfond
Hör kommer nu numren pö premierno
stödfondskvitton och titto efter - konske
fondskvittot till oss och premien kommer

87 130 595 628 754 802 887

1640 1656 1817 1846 2193 2257 2295

3216 3284 33

l_-"*_
19 3337 3412 3495 3502
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srtte han iväg genom h:lgen, nredan han
skrek allt v;rcl hatr orkade:

- Hiiilp, hjälp! Iliickebergatiuren iir
eiter mej! Hjälpr!

Oj, vad han sprang. Men tjuren kun-
de också springa. KIafs, klafs, klafs hiir-
dcs hans tunga steg bakorn Kall-Olle.

Pojken sprxng runt e'tt träd. Tiuren
cfter. Pojker-r hopp:rde ijver en stor sten.

a
I rrlren eItcr.

Och hele ticlerr skreli Kell-Ollc allt
vacl han orkade:

- Hjälp, hjäip! Biicltebergrltiuren är
e ltcr mej! Hjälp!

Till slut tappede Kall-OIlc' mössan.
"fjuren, som undrade vad en nrössa kun-
cle vere fiir något, ställde sig att nosl
på nriissan. Då passade Kall-Olle på ett
klättre upp i en bji;rk. I)är satt han.
-fjuren stångade till rnijssan så att den
f li;s f lcra meter, och se den gick hln
fr,rnr till triidet och stårrla.rcl.'r'ch står-rgr-

dc, fiir rrtt s(: ont dct gicli. rtt stiiilp.r
omkull.

Nej, som tur vxr gick det inte. Men
tjuren gick inte från trädet. Han lade
sej bar:i lugnt nedanför och väntade.

Diiruppe satt Kall-Olle och jiinrrade
sig.

- Äh, r,arför ljög jag för drängen
och sa att jag sl<ulle ploclil snrttltron.
Nu konrtner jag vril alclrig hent till ltt()r-
mor Stine och Sr''ante' och Annl-Ctrll
och l.ill-Bytti111. I-liir får jrrg sitt:r tills
jru sviilter ihjiil.

.[r. så .iänrrade sig Kall-Olle och c{c't

l-rede han skäl till. Men hernnre i Män-
backen hede man böriat sakna Kall-
Olle. Mormor Stina tittrde både hos

korna, grisarna, fåren och hönsen
men ingen pojke syntes till"

Då träffade hon drängen och frågrcle
om han sett till Kalt-Olle.

- Visst har jag de"t, sa drängcn, hart

sx xtt han skulle plocka sntultron, men

clet kunde väl inte vara nån sanning,
firr inte finns det smultron så här d,rgs.

Nei, det hiiil nrormor med ttm ocl.t

så gick de till Biickeberga hagc. Diir
s:rtt Kall-C)lle uppe i träclet, och neden-
ft;r låg Biickebergatjuren och idisslacle.

Kors i rlla nrin der, se nlorntor
och slog ihop händerna, hiir hade då

kunnat hända en riktig olyckr onr vi

inte l-rade kommit i tid. 'Iänk, onr poi-
ken hade somnat och fallit ner!

Så gick drängen in i hagen och liijrclc
bort tjuren, och så kunde den derran-
de Krll-Olle lilättr:a ner.

Ni kan gissa om h:rn fick bannor. -[rr,

han haclc' nos f ått .stryk också, nten

nr()rrnor tyckte synd on-r httnt)ttt, så de t

ficli vara. I ställc't sl hon, när de hadc

l<on-rnrit henr t>ch all:r berncn var fiir-
s:rnrlade kring bordet:

- Ntr ska iag beriittl cn sxgs fijr er,

en sasr sorn handlar om hur det kan i1å

fijr den som inte talar sanning.

O j., Irtornt()r, beriittl ! ropldc
elle barnen.

Och så bi;riade nrornl()r lrcriitt;r
Men vad hon berlttldc. clet får clrt

hiire fi;rsr niist:r girng.

srlF$;lff.l1b
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tillönskor vi ollo vöro lösore - ungo som gomlo. Hör inrymmes den önskon

som besjölos ov: Att det nyo öret måtte bli det år dö ollo krig tor slut.

Mötte 1966 ocksö bli det ovgöronde öret dö de riko lönderno tor itu med

uppgiften ott bistö de fottigo lönderno som ett led i den gigontisko upp-
giften för ollo folk ott isomverkon skopo en vörld fri ifrön frukton och nöd.

VI KVINNOR
redoktionen.

Kall-0lle

och den arga tiuren
au Harry Iseborg

En dag gick Kall-Olle ut på egen h,rnd
fijr att f<irsiika möta ett äve ntyr. [,gent-
ligen skulle han f råget m()rnror Stine
onr lov, men Kal[-Olle tänkte:

- "Jag är ju så stor att jlg ken kh-
r;r n.rig; siä1v."

Och så gick Krll-Olle ut på äventyr.
I{rrn vek in på en skogsväg och på

skoi:rsvrigen miitte I(all-Ollc cn driins.

- Vart ska du gå? sa drängen.

- Ut och prlockl smultron, sa Klll-
Olle och tittrdc inte på clriingen, f.;r'
niir nrell inte telar senning, har nt;tn
svårt ått se folk i iigonen.

- Det finns viil ingl smultron iinnu,
sl drängen.

- Det vet m.rn lldrig. sa Kell-Ollc
och knallade vidrre.

Akta d.; fijr Bäckebergrrtittren,
roprde driingen efter poiken.

- .lag är intc räcld fiir någr.r tirtrrr,
se Krll-Olle.

Pojken hopplde ijver en stiitttt och
gick in r en griiu hlge, diir i'itst;rrrtt.rig.r
bjiirkar och hiige eliar växtc. l{trnt onr-
krirrg h:rgen stod grrnsli,osen stolt och
ty st.

- Undrls om iivcntyret finns hiir i

niirheten, srr Klll-Olle fi;r sig siälv.

Mer hann hln inte säga fijrriin hrrn

hörde ett dovt råmande bakom sig.

Kall-Olle viinde sig tvärt. Vad stod där
och flåsacle ()n1 itrte Biickebergatjurerr

'..1 1srJlvl'

Kall-Ollc: blev fr;rst stel i I<roppen,

.,., hln blev så stel att hln stocl och

bara bligade på tiuren. Det storl diu-
rer ilås:rcle någr,r gångcr och s& birlrrdr:

det igerr. Dovt och olycksbåtlrnclc' Merr
nu blev det fert på p,rjken. I etr htri
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kommer iog...
[:ortsiittning t'rån sidan 3

".Jag har ofta sagt till dig att, jau fiirakt;rr liign;rre. Jrg
h:rr till och nrccl fiirnrrrlurt ciig:rtt alclrig ljug;r, irrte ens iträ-
g;l onl rle brrnalaste s;llicr, och trots det har jag ljugir: ftrr dig.
Men det ,ir ir"rscn sliam att ljuga f(ir ;1tt kunna fvlla sina
patriotiska uppgifter. När du senlre komnrer att kämpa i en
stad sorn liksorn Saigon iir fr.rll ar. spioner, nråster tlu oc:kså
ljug,r ii;r rtr bcr.ar;r hcrllighctcr."

Jog ville deltogo i kompen
IrTfiir nrig bevarlc'lc. 'froi ännu en viss åtcrhålls,rrnhet och

trlade i antydningar, men jag hecle mycket väl förstått hans
r'rvsikter och ocl<så det som i lll sin ohy'gglighet skulle ske.
Han viskade i mitt öra:

"Mina kamrater kommer aldrig att iiverge dig. I fängelset
har du upplevt vad solidaritet är. Inte enclast jag lider. Tu-
sentals av r.åra bröder underkrstas tortyr av värsta slag och
fortsiitter i alla fall på revolutionens väg. På Saigons g:rtor
finns nrångrr rniinniskor. Tro inte att de arbetar bara fijr sin
rlrglige risportiun. Också cie tar clel i clen p;rtriotiska kampen,
tliir var.rch cn hlr sin r.rppgift. I)en enl har förkrrrt sin man,
clcn an..lra sinl b:trn cller sin bror. Grir ocksä du sc'rm de. Del-
tag i rrktioncrn.l också om nlrn tillclelar clig en aldrig så liten
trppgift,,rckså niir clct bar.r h:rnclllr onr att clcla ut flygblacl
cllcr <ivc'rbringa ert rneclclel:tnclc."

Jrrg svarircle min nlen:
".Jag är räclcl att n-ran intc h;rr fi;rtrocnde fiir nrig, mcn

j,rg ville q,irna vrrrl mecl i k:tnrpen."
Troi gick tjr,'er till en rnnan lråge som tvc:ktes plåga ho-

n()rrl: "Är dcI silnt ;ltt :rrrrcrilirn;rrnrr hlr Lrombrrrdcrxt Nrrr-
I \ttdclli

"F{ur ofLa?"
"lrn gång." (Dett;r samtal ägde rum i augusti 1964).
"Skiit de våra ner några flygplan?"
It{jyfr plan sköts nc)r."
Med glädjestrålande ögon skakade Troi på huvudet flera

gånger. "Anfaller de Norden", sede han, "ilar de mot dö-
clen. Om de börjar igen så fiilj noge rxpporterna och ftirsrili
infornrerr mig ifali clu ännu kan Lresiika mig i i;ingelset""

Äterser iog dig önnu en gång?
Hen stiillcle nrig en nlassa frågor om vår,r viinner och blci

mig: "När du trä,ffar våra frmiljer så säg alla rtt jag ber
onr ursäkt" På vårt bröllop var mångl vänner och jag kunde
inte besöka någon. Mamma är mycket ledsen, inte sant?"

I detta cigonblick avbröt en polis vårt samtal. Avskedets
stund hade kommit. Jag hjälpte min man arr rese sig och höll
hononr i armen. Iag hade en känsla av atr lämna honom för
alltid. Med största ansträngning lyckades jag ställa en sista
fråga:

"Komnrer jag :rtt återse dig än en gång?"
Han tog mig i sina armar ,rch kysste mie. Hrns kincler vlr

alldeles våta av mina tårar. Han såg på mig och sade nred

'fast rös[: "Jag kommer säkert ett återse dig, lita på clet".
Iag höll mig iortfarande fast vid hrns skuldra. FIan lösgjordc
sig från mig och smekte n-ritt hår. "Sträva att leva efter de
kamrarcrs excmpel som du lärde känna i fängelset. I-är clig
;rtr bärr ,rllt lidlncle och trots det leva med glädje".

feg ftiljde honom till slutet av rumnret och såg efter ho-
nom niir hans rnetlfånge hjälpte honom atr mirciosrmt stcq
fiir steg rr sig uppfiir trappen. Seclan förde polisen mig ut.

Glöm ej Ert bår

Iul och I'{yår

Damfrisör

Sune A Rollfeldr
Linnlgttan 4l Tel. 6t 97 23
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l[t<ta rysk J/ODKAW
$ystemetsrekv.r&
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GöTEBORG:

Dtr vct nler ()n'r

KINA
orn du prenumererar på de.n st<'r-

re bildtidningen i färg med sanr-
ma nanln. Den visar socialistiskt
uppbygge, hur Kinas olike natio-
naiiteter lever, Kinas vrrckrr ne-
tur och rika uråldrig.r kultur.
Liisnr. l: -. Ärsprenumerrtion
10: -, två år 15: -, tre år 20 -.Irrir komplett lista av tidskriftcr
skriv till Svensli-Kinesiska Fiir-
eningen, Kungsgatan 77. Stocli-
lrolnr K. Postrriro 50 1277.

Gåaoerb judandc:

19(r(r års k,rlcndcr till ver jr' pre-

rlunrerlnr. Grltis pr()\'nr. nr()t

50 iire i frinrärltcn.

('l'exrr tvdliut)
Vid köp av

lH.tsctrvarnal2000

Garanterut
hållbal' söm!

Husqvarna 2000 syr fiirstärkt
tredubbel raksöm som håller
iiven i slitplagg och clastiska
tyger. Provsy idag!

Ring 50 9A 2t f ör demonst.

Radio-TV-Kylskåp
kontakta

Philip Carlsson
Radio o TV

I{usargatan 24, Giiteborg. Tel. 11 15 86

II
{
t
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tre $iälumord i USA

som protest

mot kriget i Uietnam
Itt trcrljc sj,ilvnrorrl i USA s()n1 pr()tcst
nrot krigct iVietrrlrn har nu bcgåtts.
Det var tlen 22-ärige liatolske pacifisten
Roger la Porte som tände eld på rig
själv framför FN:s byggnad i New York
och där man meddelade att han avliclit.

Polisen uppgav att la Porte tänt elcl
på rig själv som protest mot kriget i

Vierrranr. F{arr tillhiir de katolskr Ar-
betrrnes orgrrnisation, sonr nryckct lk-
tivt cleltagit i protcstriirelsen nrot
USA:s krigfiiring i Vietnrrnr.

Det lnclr,r s jälvmorcler hiinclc barr
någon vecke tidigare. Då var clet .lcn
l1-årige kväk:rren Normart Morrison
som briinde ihjäl sis frrrnfijr fiirsv:rrs-
rninisteriet i \Washington, något sonl

strrlit r.rppriirclc clct rnrcrililuska fol-
kct. lt<jrclsc'n rrot .fohnsons xggrcssir,:t
kriilspolitili i Vietnrnr har brett ut sig
alltmera i helr USA.

Dec första offret var som känt, Alice
Inerz., som på eftonen den 16 mers
1965 bräncle sig själv på en gata i De-
troit sorn protest mot Anrerikas agtres-
.sir-rnshlntlling,rr. Hennes hanclling h;rr
ticlig;ire sliilc'lrats i Vi kvinnor.

Prcsiclentcn iSydvietnlmcsiskl bc-
frielsefronten Nguen Huu 'l'ho har siint
ert brev till fru Ann Morrison, hustrur
till liv;ikaren Norman Morrison. I brc-
ver sägs bl. a.: "Syclvietnen-rs Nationel-
le Befrielsefront och det syclvietname-
sislia folkct hyller i cl,rg med hiisikt-

N ttrtrttn ll ttrristttt

ninq oi:h trrcksrr-nhct cr nrrlies iicll:r trpp-
offring, sonl han *jilrde sonl protest
mot clet smutsiga krigct i Vietnenr." I
brevet siiss clet vidare rtt självnrorclct
"visrr clet amcriklnskrr folkets hiiilte-
n-rocliga lilm;', m()t johns.rnklicli,cns
li rigshets. "

Women Strike for Peace

iust n u
Kvinnornos f redsrörelse i Förento Stoter-
no - WSP - ger ut ett litet mårrodsblod.
Memo. I okt.obernumret 1965 löser vi om

deros orbete för Vietnom, om deros kom-
ponj mot krigsleksoker oclr om deros fjör-
de londsmöte, WSP ör som bekont ing..rr
fost orgonisotion. I mötet, som hölls i Son

Froncisco, deltog B0 kvinnor f rön 14 oliko
omröden. De förnyode sitt löfte ott "or-
beto med ollo grupper och folk som strö-
vor ott skopo en politisk otmosför i vilken

internotionello problenr kon lösos vid kon-

ferensbordet, ej på slogföltet".

Mötet stödde entu:iostiskt en oktion som

föreslogits ov WSP i New York nömligen
olt under en sexveckorsperiod insomlo

100,000 undertecknode julkort med orden
"Ge oss fred i Vietnom derrno jul". Me-
ningen ör ott vorje grupp sko besöko sin

Kongressmon med sino kort omkring den

1 december vorefter ollo kort sönds till

Woshington i tid så crtt '100 mödror med

söner iinkollelseålder kon uppvokto pre-

sident Johnson med dem den 15 decem-

ber. "Detto skulle bli den störsto och poli-

tiskt mest betydelsefullo fredsröst som lrit-
tills höjts till stöd för en fredlig uppgörelse

i Vietnom". Demonstrotioner till stöd för
mödrorno i Woshington ploneros {ör helo

londet till den 15 december.

Kon vi inte ocksö stödjo dem ?

bössin$amling I Kiruna
gau 051 kronor Uietnamhiälpen
Just som tidningen skall gå i tryck kom-
Iner ett brev från Kiruna SKV-avdelning
där det berättas om en storslagen aktion
för SKV:s Vietnamhjälp. Under två dagar

- en fredag och lördag - genomfördes
nämligen en bössinsamling ute på stan och
clen inbringade inte mindre än 651 kronor
och 90 öre.

Den starka kyla som rådde vid tillfället
avskräcl<te ingen från att gå sina pass med
bössorna och generositeten från allmänhe-
tens sidl var clet sonr syrlcs hcller inget
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till
fel pri. Bössorna var förseglade och insam-
lingsresultatet summerades under polismans
hontroll på polisstationen.

Detta år emellertid inte Kiruna-avdel-
ningens enda insats i solidaritetsarbetet för
Sydvietnams kvinnor och barn. Redan ti-
digare har avdelningen redovisat 500: -kronor och flera insamlingslistor är i cir-
l<ulation. Några av de äldre medlemmarna
som inte hade möilighet att ställa upp vid
clen offentliga bössinsamlingen har tagit lis-
tor ourhancl i stället och clet berättas i Ki-

runa-brevet att bland andra Olga Vikdahl,
folkpensioniir, har bortåt hundralappen på
sin lista.

Dessutom har SKV-avdelningen uppvah-
tat fackföreningarna i stan och bett om
anslag till insamlingen. Hittills har bygg-
nadsarbetarnas avdelning sänt 150: - kro-
nor.

Allt detta är lina exempel på god akti-
vitet som vi hoppas sliall fiilias prå rnårrgr
håll nrnt or-n i lanclet.

-.-.-.-..-,.'-===



ge ditt bidrag nu
insamlingen

Appellen till våra liisarc att stödja SKV:s
insamling till krigets offer i Vietnam
har fått ett cnastående gensvar. Varje
dag kon'rn-rer flera belopp på förbundcts
postgiro från enskilda givare. Små be-
lopp ocl-r stora belopp - alla är de lika
välkomna. Nu hoppas vi att ni som
ännu inte hunnit till posten, när r-ri väl
kommcr dit ska komma ihåg att SKV:s
postgironummer är 5 13 23.

Alla bidrag publicer ävcn dc vil-
kas avsändare glömt att fylla i sitt namn
och adress på talongen.

Flera fackföreningar har kommit n-red

anslag och cn del andra organisationer
trtanfiir SKV:s ram har också uppmärk-
sammet insamlingsaktionen och siint in
varieranclc belopp.

Orl vi blancl SKV-avdelningarn;r
skulle nämna ytterligarc r-rågon utövcr
Kiruna, som ägnats särskild uppmärk-
sarnhet på annan plats i dcnna tidning,
så rir sannerligen den lilla avdclningcn i
'Iidaholm r'ärd att nämnas. Diirif rån
hrr vi vicl clet här legct fått 155: - kro-
nor och vi slitrlle gärn:r, onr c{ct funnits
utrymme fi;r det, klicherat cleras lis-
tor. I)e iir r.ril anviinda på båda sidor.
Det n-rärks att dc passerat många hän-
der och clet är också i huvudsak en- och
tvåkronorsbelopp som skrivits på. Vi
har sagt det förut, n-ren vill gärna upp-
repa det: Det är inte beloppe ts stor-
lek det friimst gäller. Dct handlar friimst
onr cni{agem:rnget fiir en riittfärclig sak.

Och i Tidaholm iir det n'rånga sor.n giir-
na engagerat sig och på detta cnkla siitt
givit både ctt ekonor-niskt bidrag och
ctt stöd åt den nödvändigl opinions-
rörclsen som måste bli allt starkare för
att dct ska bli slut på kriget i Victnam.

Transport ,9.161:7ti

Borlänyc

rill

Bollnäs SK)/-aadelniny .

Kirunr SK\'-acdelniny .

Kosleullskwllc SK\'-apdelning . .

Tidabolm SKV-a',-delning . . . . .

Sollentuna S KV -avdelning

Innerstaclens SKV-a'-d., S'thltn 50: -Hägerstens SKV-avtl., StbLm . . l5 t: 50
Solna SKV-aadelnins 260: -Bjwrslätt SKV-aad., Göteborg . . 43: -Alat'ors SKV-avdelning . 25: -Hägerstens Komm. Kvinnoaletiv 50: -5z'. Byggnadsarbetaret'örbwndets

avd. 146, Uppsala 50: -Anonym givare l0: -Edit Anclrödsson, Göteborg .... 25: -Elsa 'Wiberg, Ilromma t0: -U ppsaLa Komnt. Arbe tarleomm. 25: -Uppsala Läns Komm. Partidistr. 25: -Ragnbild Unander, Kirwna .... t0: -G. A. Rönnberg, Karlskoga I0: -Oslear Pcrsson, Malmö l0: -lJertha Svensson, Marbarycl . . . 5: -
B yggnad sarbetar t'örbundeis artt{.

i Kirwna 150: -Filip Palmbe rg, l)e ge rbamn . . . . 50: -N. Ilorg, Västerås l0: -Alma 
.Wahlberg, Ektorp 100: -Ester Linclqvist, Vingåker l0: -A. Åhrnan, Köping 20: -

Kronrtr 10.247 : l8

AsKENMED...
I;<trtsättning t'rån sidan l5

pianot. Mcdan hon spelade vände hon sitt
leende ansikte nrot granen och sjöng:

Långbcnta tranor
gå z,ilsna banor.

Nikita räckte Lilja handen. Hon gav
honom sin och fortsatte att se på ljusen;
i hennes blå ögon, ja, i allas ögon tindrade
iulgranens ljus. Barnen stod utan att röra
srg.

Arkadij Ivanovitj rusade fram till högen
av pojkar och flickor, fattade någras hän-
der och satte av i galopp med dem runt
julgranen. Skörten på hans syrtut fladdra-
de. Medan han sprang, tog han tag i ytter-
ligare två, därefter Nikita, Lilja, Viktor och
till slut tog alla barnen i ring och dansade
omkring granen.

Fortsättning på siclan 30

KONDITORIET
KUNGSGATAN 82

REKOMMENDERAS
Telefon 50 20 18

Bra inredningsdetaljer
BLÄ STOLEN. Sveav. 108

IXPI{LSSLO'f'f|R
SNAtsBLO'T'TER
KVICKLOTTER
TOMBOLALOTTER

Låga priser - snabb leperans.
I llustrerad prislista på begäran.

G. V. GAJNER AB
Box 9, Bromma - Tel. 08125 84 00
'l'unnlandet 11. 5 tr.

50: -25: -65 l: 90
50: -155: -51: -
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Hrta rysk YODKAW
$ystemetsrokv.r&
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lmarimekko

Bland Marimekkos ylle-
dräkter finns clet många
som pass:rr såväl unga
fröken som hcnncs n-lornlor.
Bilden visar "Miisterskyt-
ten", en dräkt i skön rut-
f lancll. Pris 335: -.
Stockholm: Kut'tgsgat;1n 2,

Storgat:rn 19.

Malmij: Södrrr Vallgatiur 5.

MÄLARE HENRY
till Eder

KJÄLLANDER
tjänst

BONDEGATAN 65 - STOCKHOLM Sö
Tel. 43 3t 89 4t 62 59

KAOS
'al ,
?, Galnla stan

år cn visrcstaurang som Saga Sjöberg
öppnat och sonr blivit alltmer populär
för sitt franska kök och sin ljuvliga ar-
rnosfär med sång och musik från kl 8.

Kaffe med våfflor från kl 6 - Oppet
till kl 11.30.

SFGFS
"-"7'=]^"7^*'
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Stora Nygatan 21 _- Tclcfon 20 58 86
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I' Ifyll och

i Stockholm och Trelleborg

,,DET ÄR TIU I:orts,ittttirtg iran sitlan 9

r-ren. Medan Canclide srttt clär och lyssnacle, tänkte han mer
än cn gång på vad den gamla hade sagt på resan till Buenos
Aires, när hon slog vacl oln att det intc fanns en n'rännisli.a

ornborcl som h:rde fijrskonats från stora olyckor. Och för
varje öclc som rullacles upp, r,andrrrclc hans tankar till Pang-
loss.

- Han skullc allt, tiinlitc han fiir sig sjiilv, ha haft brr
svårt att fijrsvara hållbarhcten i sitt filosofiska system. Jag
iinsliar vcrkligen att han hlcle varit hrir. Onr allt är inrättat
till clet bästa, så skulle clct då vara i lrldorado, men sanner-

ligen icke i världen fiir övrigt.
Slutligen bestämde han sig fijr cn stackars lärd, som i titr

års ticl hade arbetat för bokförliiggarna i An-rsterdan-r. Så vitt
han kuncle förstå fanns clct inget yrke ivärlclen mer ägnat att
gc avsnrak.

Dcn lärde manncn, sour i förbigående sagt var cn hygglig
karl, hade blivit bcstulen av sin hustru, nrisshandlacl av sin

dotter, som rymc{e rned en portugis. Han hacle nyligen mist
cien lilla syssla som givit honom ctt knappt uppehälle och
präsrerna i Surinam förföljde honom, clärför att de ansåg ho-
nom vara soclnlan.

Dct måste likväl erkäun;rs :rtt allihop clc lnclra virr lllinst
lika hårt priivaclc sotrt han, ntcn C;rncliclc hoppacles att sam-

\rarotl mccl dcn lärclc skullc hjrilpa hon,.rnr :ttt brittrc trthiirc{a
res:1ns enformighet.

Mecltävlarna tyckrc, också :'rtt Canclitles bcslut r';rr hiigst
oriittvist, men clc lugn:rclc sig niir h:ln gat'clen'r hunclrrl pias-

ter var som plåster på såren'

FöR
PRISM EDVETNA DAM E R
Crimpleneklännirrgar fr. 392 75
'I'eryleneklänningar fr. 29275
Kiolar i olika kvalitdcr fr. 14:75

Atelje Klänningen
SPECIALITET: stora storlekar

OBS! Fleminggatan 29 - Tel. 51 60 30

-l
till Vale

så får Ni
om nya

(Var god

insänd denna kupong

Bill AB, Väners'borg, 
Namn

en utförlig broschyr Bostad
Skoda 1000 MB.

texta namn o. adress) Postadress

I I

Föli debatten om krig/fred

i FREDEN
l;l{l - OI{ADD - KONCIlN'l'l{trltAi)

llcgiir provnuinn-rcr cller prenLlmerer,r tru fijr 1966!

Hclår (20 nr) 15 kr, halvår 8 kr.
OBS! l{alv pren.-:rvg. fiir skoltrngclitm och pcnsioniircr.

Ticlningcn frrcclcn, .fungfrugatan 30, Stockholnr O
Postgiro 60 38 73

Kond,itori Elisabeth
Olaus N4.rgnus viig 40 - Joltrtnucshor' - Tcl. 49 17 19

I nnahav-ara : A. Orncrurl

TÄITTOR, ÄVEN PÄ I}ESTALLNING,

IJAKVE,RK, GLASS, LASKEDRYCKER M. M.

Gijr ctt bcsök, clet liinirr sig !



TRANSIT GENOM SSSR
billigt, bekuämt, intressant!

Kt>rtaste väg från Sk;rr-rdinaviens länder till Mindre
Asien, Mellersta och Irjärran Ostern går iiver Sovjet-

unionens territorium. C)ch en sådan färd via SSSR

behöver bara kosta b;llf ten så mycket som an'Il'an alter-
nativ resrutt.

Bn transitrcsa genonr SSSIl inncbär enrellertid inte

bara att re seniiren spxr tid och pengar. f öga anar

nränniskor hur mln iiven uncler ett liort besiik i Sov-
jetl:rndet kan bilcia sig ctt perspelitir, ,rv s:lnrhiillet och

dess medborlaere.

När Ni reser på SSSR:s te'rritoriunr - t. (). r'r1. ttncler

kort transitouppehåll - erfar Ni omfattr-ringen och

tempot i sovjetstatens sociall utvc'cklirrg, dess folk-
hushållnings, vetenskaps och kulturs lendvinninser.

Ni får se och närmare lärl känna Sovjetmedborgarnr
och kommer att förnimma cleras uppriktiga strävrn

atr utveckla goda relationer mecl alla folk.
Om Ni önskar stifta närmare bekantskap med Sovjet-
unionen, stanna en dag eller två i Moskva, Leningrad

cller någon lnnan stad! Overallt står INTOURISI"
till tjänst och ger Er upplysningar av alla dc' slag.

dät.akta ovanstående karta iivc'r internationell;r pas-

sagerarlinjer, sonr fi;rbinder Sov jetunionen med många

länder i världen, och begagna Ilr vid planerandet ;'rv

Ilr resa av rröjligheten att resa sonrom SSSR. Ni korn-

Tner att bli nAitlt Beställ Er rc,sa hos sve'nska re,se- oclr

turistbyråer vilke samarbeta med INTOURISI'. Ni
flyger naturligtvis n-red A[,ROFLOI'!

I)/ärmure upplysningar genom,

INTOURIST och AEROFIOT

INFORMATIONSBYRÄ
Sergelgetan 2'1,, Stockholm C. 'Iel. 0s121 59 34, 21 5376
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DAMFRISÖN
Klippningsexpert

Styrmrnsg^tan 2 - Stockl'rolm O

Tel. 62 09 90

Kvällsöppet - f)rop in

Piffa upp julens bord
med läckra grönsaker

Dc bulgarska frtrkt- och grönsakskonscrvcnra
har rönt stor uppskattning isvcnska hushåll

Pro,ua (orn Ni inte gjort tlet

t'örut) t. ex.:

Donausallad

Marinerad paprika

Haricots verts

Skalade tomater

Tomatpurd

Tomatjuice

Aprikossylt
Hallonsylt

Jordgubbssylt
Hallonkompott

Jordgubbskompott

AB S. I. NORMAN

?srffi

S*tlså

Vinbladsdolmar
En originalrätt från Balkan,
som på sin tid utgjorde fö-
rebilden till våra kåldolmar"

Generalagent:

STYRMANSGATAN 5, STOCKHOLM O.

Tel.: 08/63 01 40

Ir{u kan I'{i köpa

PÄLSAR på

20-KONTO*
till kontantpriser utan räntor

'rbetala 20 0lr i hanclpenning och resterande pä zO

månadsbetalningar

Se siisongens vrck,ra pälsar i vår nya specialbutik

CARLBOMS PÄLS
Karlbergsvägen 46

Måndegsöppet till kl. 20.
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Fira

iul och nyår

i

eller besök Tjeckoslovakiska turisrbyrån och

Tjeckoslovakiska flygbolaget i Hötorgscity,

Sveavägen 9-1,11, Sthlm C. Tel.: 08,/20 7290.

Tieckoslovakien

*

Siu dogqrs uppehåll med kost och logi

kqn Ni få från

200 svenska kronor

ilp{,
'

L

.u
B'

:.! "

Det år lönande

att sy själv

och våI1a {get hos

Lindholrns
Tufegoton 22

STOCKH

Tel. 32 43 07

OLM

P0tSKT piano "CAHSIA"

7-1/4 0ktav Klauiatur
Höjd 1C5 cm, brecld 145 cm och djup 58 cnr.

I-cvercras trillrrrad clch stänrd n-rot fri transport inor.n

Stor-Stockhol rns-områder.

5 års gar.rnti gJllanclc alla mcliirniska delar liksorn

hållfasrhcten i träarbetena.

En gratis stär.r.rning under första årer ingår i priset

som är

NU ENDAS'f

2.600 kr inkl om$
Säljes är.en pi låneköpsplan tiil låg kostna.i.

@!turc!rkeln
Sveavägen 41

Telefon 20 50 35
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ASKEN MED...
Fortsättning t'rån sidan 25

JoS skall gömma guldet mit, gwldet
mttt,

Jog sleall gömma sih,ret ntitt, silaret
mitt .,.

sjöng barnen från byn.
Nikita rev till sig en smällkaramell från

granen och slet uti den. I den låg en pap-
persmössa med en påklistrad stjärna. Ge-
nast smällde alla de andra karamellerna, det
luktade knallpulver, det prasslade om de
tunna pappersmössorna.

Lilja fick ett papp€rsförkläde med små
fickor. Hon tog det på sig. Flennes kin-
der var blossande röda som äpplen, läp-
parna var nerkletacle med choklad. FIon
skrattade hela tiden, när hon tittade på
en iättestor docka, som satt under gra-
nen på en liten kista med dockutstyrsel.

Och clär rinder granen låg, inlindade i
brokiga dukar, paket med julklappar till
pojkarna och flickorna. Viktor fick ett
regemente tenrrsoldater med kanoner och
tält, Nikita en riktig sadel av läder,
tyglar och ridspö.

Nu hörde han bara, hur nötter knäpptes,
hur skalen knastrade under fötterna, hur
barnen andades genom näsan, då de veck-
lade upp sina julklappar.

N4amma började spela på pianot igen,
rLrnt granen dansade man i ring och siöng,
men liusen höll redan på att brinna ui,
och Arkadij Ivanovitj hoppade fram och
blåste ut dem. Granen blev rnörk. Mam-
rna lade ned locket på pianot och sade tili
alla, att cle skulle gå in i matsalen och dric-
ha te.

Men Arkadii Ivanovitj var genast fram-
me och ordnade en långdans, och i spetsen
för tjugofem barn sprang han i vindlingar
genom horridoren in i matsalen.

I tamburen slet sig Liija lös ur kedjan
och stannade för att härnta andan och såg
skrattande på Nikita. De stod, där pälsar-
na hängde. Lilja frågade:

- Varför skrattar du?

- Det är ju du som skrattar, svarade
Nikita.

- Varför ser du så på mig?
Nikita rodnade, gick närmare och, utan

att själv förstå, hur det gick till, böjde han
sig mot Lilja och kysste henne.

Hon sade genast mycket snabbt:

- Du är en bra poike, jag har inte sagt
det till dig förut, därför att ingen skulle
få veta det, det är en hernlighet. Så vände
hon sig om och sprang in i matsalen.

Ef ter teet ordnade Arkadii Ivanoviti
pantlekar, men barnen hade blivit trötta
och ätit sig mätta och förstod inte så bra,
vad det var fråga om. Till slut var det en
helt liten pojke i en prickig skjorta, som
somnade, ramlade från stolen och började
gråta högljutt.

Mamma sade, att julfesten var slut. Bar-
nen gick ut i korridoren, där deras f ilt-
stövlar och pälsar låg längs väggen. De kläd-
de på sig och skyndade alla tillsammans ut
i kylan.

Nikita gick med ut för att följa barnen
till fördämningen. När han gick ensam
tillbaka hem, lyste månen högt uppe på
himlen med en blek ring skiftande i regn-
bågens färger. Träden nere vid fördäm-
ningen och i trädgården stod i vitt och
verkade kolossala, som om de hade vuxit
och sträckt på sig i månskenet. Till höger
tonade ett vitt fält ut i isande mörker. Vid
sidan om Nikita rörde sig en lång skugga
med stort huvud.

Nikita tyckte, att han gick i drömmen,
i ett förtrollat rike. Bara i ett sagorike kan
man känna sig så egendomligt lycklig till
mods.

JU

BIöRKHAGEN:

RENARES
KON DITORE

Båstadsvägen 8

Tel. 59 47 L0

i-{almstadsr,ägen 41, tel. 49 A3 Az

Björkhagen Centrum (läkarhuset)

Oppet:
N4åndag-fredag 9-20,
Lördag kl. 9-14.

Iulhandla l:os

AIMS MANUFAKTUR
Båstadsvägen 7. Tel. 59 23 00

BToRKHAGENS 
Sf ÄIVTUÄTT

i(em.- cch vittr'ätt

HAMMARBYHöIDEN:

JUISHOptIA

Köp KLAPPEN hos

O. L:s
Manufaktur

Ilnrågatan 29 - Bagarmossen
'Iel. 48 Q3 17

Bogormossens Blomsterhqndel
Lagaplan - Telefon 39 79 39

hos Mays Shop
vid T-banan,

Flammarbyhöjden

Ulricehan-rnsväeen 2,

Johannesho.,'
Tel. 59 78 52

Allt i frukt

Presentkartonger

Rikhaltig sortering i livs

Oppct till kl. 22 lillt dagar.

HÄGGSTRÖMs BLOMMOR EftT.
Finn Malmgrens plan 5 - Johanneshov

Tel. 49 65 53

RUNES KEMTVÄTT
Finn Malmgrens väg 42

Vid kirp av JULCIGARRETTIIR konr till
RUNESAMS IMPORT

Olaus Magnus \'äg -+C. Tcl. 19 53 57

KÄRRTORP:

Julhandla på hemmaplan
Bra tip'rs tiji: hela f alnilje n.

Moaa-Textil,
I(äi'rtorpsplan O Björkhagen

I(ÄRRTORPS BTOMSTERHANDET
Kärrtorpsplan - Tel. 59 72 75

Sueas Gotthörna
K;irrtorpsvägen 83

håller öppet till kl. 20 måndag till fredag

och till kl. 18 lördag och söndag.

BAGARMOSSEN:

Prisbilliga kvalitetsskor
för hela familien

Skohuset Nordex
Ernåg. 86 - Bagarmossen - Tel. 39 2417

ALLT I BRANSCEN
(kvällsöppet)

Evas Fruktshop
LAGAPLAN 6 _ BAGARMOSSEN

Telefon 49 58 87

JULKLAPPAR
FÖR HELA FAMILJEN

$TENMANS
Eslövsvägen 4

FÄRGHANDEt
- Tel. 49 88 79

NÄGON ATT KOMMA IHÅG?
Vid olika tiilfällen stäl1s man inför problern
när det gäller uppvaktningar. Onskar ni ge

en pcrsonlig prcsent sorl uppskattas bcsök
eller tiilskriv

PRESENTAFFÄREN
Kungsgatan 84, Stockholm K. Tel. 54 74 90

Stor sortering av inhemska och utländslia
handarbeten, kerarnik, glas och koppar samt
litografier, ur, bijouterier och parfym.
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kåseriet:

inkvisitorn uid kassaappara
Affärslivet bjuder på många egen-
domligheter" En av dem är snabb-
köpskassörskan i min Konsumbu-
tik. Säkert har hon flera goda
egenskaper. Kanske är hon ord-
ningsanr och snabb, möjligtvis är
hon bra i att sköta en räknema-
skin. troligtvis är hon ganska
kvicktänkt. Detta uppväger emel-
lertid inte det faktum att hon
definitivt inte skulle vara snabb-
köpskassörska. Jag känner inte
till varför hon hamnat där. Hon
är antgligen ett offer för en av
dessa nycker som livet kan bere-
da oss.

.l^g närmar mig henne med
samma känsla som j^g trädde
fram inför min handarbetslärar-
inna med mitt solkiga, illa hante-
rade handarbete. När det är min
tur rycker hon till sig korgen
med matvaror och börjar genast
slä in priserna. Jag kan förstå att
en jäktad kassörska inte har tid
att intressera sig för kunden, men
även då jag år ensam i butiken
uppträder hon lika mekaniskt
utan att med en min förråda att
vi de senaste sex åren nästan setts
varje dag över de mängder av va-
ror jag inhandlat.

I början, för sex år sedan alltså,
kunde det inträffa att jag fram-
ställde en försynr. fräga vad dags-
priset var för äggen eller hur
mycket filmfölken hade stigit i
pris. Ibland fick jag svar, ibland
tycktes inte kassörskan ha hört
min fråga. Då hon svarade gjorde
hon clet i en ton som om jtg
djupt förnärmat henne på något
sätt eller förolämpat henne per-
sonligen. Nu säger vi aldrig ett
ord. Tigande plockar jag in mina
varor. Det enda som hörs är
prasslet från påsarna och rasslan-
det av mynten i kassaapparaten.

Häromdagen brcit jag ämeller-
tid vår f'em års långa tystnad. Jag
upptäckte nämligen att kassörs-
kan slog fel på kassaapparaten.
Dessutom giömde hon att ta med
en liter mjölk. Jag kämpade med
mig själv om jag skulle ta till or-
da. Kassiirskan tittade misstänk-
såmt på mig då jag dröjde med

att betala. Hon lurade på mig
bakom sin svarta apparat. Hon
tror att jag inte har pengar, slog
det mig plötsligt. J"S plockade
hastigt fram några tior, fingrade
på kvittot, pekade på ett par siff-
ror.

- Jag undrar, sa jag med lite
tunn röst. Kan d,et här vara rätt?
Jag tror inte ni fick med mjölken.
Här står 2.55. Yad är det?

Hon stirrade på mig nästan ha-
tislit. Jag ångrade genast att jag

sagt något, började hastigt plocka
ner varorna, då hon med sin hår-
da röst avbröt mig.

- Vad är det här då? sa hon
och pekade med en ilsken gest på
äggen.

- Jasså, äggen, mumlade jrg
förvirrad. Kanske hon hade slagit
ihop mjölken med något annat
tänkte jag. Hon är ju så snabb.
Vad kan grädden kosta? Hon har
säkert tagit med grädden och
mjölken i samma siffra. Men jag

såg ju tydligt att apparaten inte
slog in mjölken. Den kostar en
krona jämt. Hon slog aldrig in
en krona. Iag gjorde ett nytt
försök. Med osäker röst började
j^s.

- Men mjölken. Den kostar
väl en krona jämt eller har den
stigit? Och här är bara fyra pos-
ter och fem varor.

Jag kan inte beskriva det ut-
tryck mina ord gav åt kassörs-
kans ansikte. I)ragen stramades
ät, hon fick något dolskt över
blicken. Tänk att ifrågasätta hen-
nes kompetens! Hennes elaka lil-
la mun liknade en skrumpen val-
nöt. Hon slet åt sig en pappers-
kasse och slängde ner mina va-
ror i den föste den hastigt åt si-
clan och vände sig från mig rned
en fnysnine.

Jag stod kvar osäker och av nå-
gon anledning kände jag mig
skamsen. Jag vet inte varför men
denna kassörska fär mig alltid att
känna mig sådan. Inte för min
egen skull utan för hennes, för
att hon är sådan hon är och an-
tagligen aldrig blir annorlunda.
Hennes attityd att behandla mig

(och alla andra kunder) får mig
att känna mig brottslig också. I
varje fall känner j^S mig alltid
försvarsberedd då j^g går fram
mot kassan, försöker göra mig
hård. Hon gör mig också nervös
för man har alltid en känsla ay alt
man stör henne alldeles kolossalt
då rnan kornmer där och vill be-
tala. Man måste nästan be om ur-
säkt för att ha handlat i butiken
och för att man tvingas besvära
henne om räkningen. Man fum-
lar med pengarna och trasslar in
sig i nylonkassen. Känner den ky-
ligt granskande blicken.

Förmodligen utgår denna ef-
fektiva dam från att kunden all-
tid försöker lura henne, precis
som en del kunder alltid tror att
handlarna och affärsmännen ä,r

några riktiga skojare.
Vid ett tillfälle fick min dot-

ter ett tuggummi för 25 öre.
Framme vid kassan råkade j.g
glömma att tala om atr flickan
fått tuggummit. lded sin vanliga
inkvisitoriska röst frågade kassör-
skan:

- Nå det där då. Kommer in-
te det härifrån va?

Jag bad förstås om ursäkt för
att j^g glömt bort tuggummit
men ingen kunde missta sig på
att hon på allvar trodde atr jag
försökt smita undan, att jag för-
sökte tjäna 25 öre på Konsum.

De enda tillfällen jag sett hen-
ne något dra på munnen är då
chaufförerna komrner från stan.
Då nojsar dom lite grann men
också då är hon ytterligt snåi på
vänligheter. Hennes humor år av
det gallsprängda slaget som mera
verkar utmanande än lättande.

Detta är inget nidporträrt och
naturligtvis är min kassörska ing-
et typexempel. I)e övriga kassa-
biträdena i min butik är ytterst
rara och hjälpsamma. Nej, hon är
bara ett sorgligt exen'rpel på en
människa som hamnar på fel plats
i livet. Säkert slår hon in kött-
färs utmärkt och kanske hon ock-
så kunde bli en bra svarvare. Men
snabbköpsliassörska borde hon
aldrig ha blivit. Kraka



senost den 25 jonuori" Mörk kuvertet "Julkryss

belönos med bokpriser.

B ostadsadress

dga ett inbetalningskort)

P ostaclres s
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