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Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Svensko kvinnors vönsterförbund hor i korthet följonde historio. i 914
bildodes föreningen Frisinnode kvinnor under porollen; Mot krigspsy-
kos, för du-mokroti och för kvinnornos likstöllighet. Ar 1931 utvidgodes
förbundet sö ott ett somorbete blev möjligt mellon ollo kvinnor som
önskode en somhöllsutveckling ivönsterriktning. Då fick förbundet sitt
nuvoronde nomn.

Förbundet vill verko för fullstöndig likstölldhet mellon kvinnor oclr
mön och för kvinnornos deltogonde ifull utströckning på ollo ornrå-
den ov det ekonomisko, sociolo och politisko livet; för erl<önnonde ov
och respekt för kvinnornos vördighet i fomilj och somhölle.

Förbundet vill verko för somorbete mellon kvinnor i ollo lönder oclr
med oll krcft deltogo iströvondeno ott uppnå och befösto en vorok-
tig fred, ollt fromtidsorbetes grundvol.

Ar 1964 onslöts Svensko kvinnors vönsterförbund (Swedish women's
left federotion) till Kvinnornos demokrotisko vörldsförbund (KDV).

KDV hor 1967 onslutno orgonisotioner i 74 lönder med omkring 200
miljoner medlemmor. Dessutom hor KDV kontokter med kvinnoföre-
ningor i ytterligore 45 lönder.

ul Klfl NN0R fg6g
Vi möter våra läsare med ett nytt ansikte i denna vår
tjugonde årgång. Vi har redan varskott om detta, ett
nytt format och fyra dubbelnummer i stället för de
åtta enkla.

Men det är också hela förändringen. Vårt innehåll
skall nu som förut behandla SKV:s programpunkter. I
den mån vi kan skall vi tillmötesgå en uttryckt önskan
om "temanummer". Själva iddn anknyter rätt väl till
det faktum att vi önskar behandla fyra ämnesområden i
v&ra, fyra nummer: Kvinnornas värdighet i familj och
samhälle, de förtryckta folkens frihetskrmp, mänsklig-
hetens strävan att få överleva det vill säga kampen för
att utrota kriget och arbetet för barnens rätt till liv,
hälsa och utbildning. Vi kan dock inte renodla våra te-
mata - något av alla fyra kommer säkerligen med i
varie nummer.

Vi har också en bön till våra läsare: hjälp oss att gö-
ra en bra tidning! Skriv till oss med idder, förslag och
kritik. Vi lovar att så mycket som möjligt ta hänsyn
till era önskningar. En tidning, särskilt en liten tidning
som vår, behöver stimulansen av kontakt med läsarna
för att göra sitt bästa.
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Marie Sklodowska-Ctlrie
ett hundraårsrninne
Fiir drygt tOO år scclan - c{cn Z novcmber 1867 -
fiirldcs Mlric Curie i 'Wlrsz.lw.r i clct 11v tserrysslancl
tunclcrltuvaclc Polcn. Ingct namn inont vctcnskapcn
är omgivet av cn sådan aura som Maric Sklodowska
Curies. Hennes liv var som cn saga brukar man sä-

ga. Men egentligen påminner den mer om de gamla
ödesbestämda tragedierna. E,n saga vill man förknip-
pa med något ljust och lyckligt, men Marie Curies
liv var av vittnesbörden att döma hårt, tungt med
cnstalia ljusare inslag.

lJåcla hcnncs fiirälclrlr var rcktorcr fiir var sin

sltolrr och hon vtr yngst "v 
flcrra syskon, fyr:r syst-

rrrr och cn bror. Manjas - Mrric Curics nltllrn i

hcmnret - nror var klen och lccl av tubcrkulos' Hon
var intc ber:r cn n-ryckct kultivcrecl kvinna utan
också vackcr och ovanligt prlktisk och haclc ctt
nryclict stort inf lytandc på sin;r b,rrn. Man ia clcn

yngsta tycks varit allcleles.särskilt fiist vicl hcnnc.
Dct blcv ctt fruktansvärt slag niir nroclern tl,rg -
Mania var.lå lO år. Strax fiirr.rt hlcle tlessttt,.rttl hcn-

ncs älclsta syster ryckts bort rv tyfus.
Situatione n i 18Z0-talcts Polcn vlrr svår' 1863 he-

clc poleckcrna gjort ctt missriktat upprorsförsöli,
brutalt neclslaget av tsarislncn och den ryska tcrrorn
var fruktansvärd. I de högre skolorna fick cndast

undcrvisas på ryska och inspcktionerna var tåta'
Manjas far avsattes sedan han stö:t sig med överhe-

tcn och bland annat försvarat några elever vars rys-

ka intc var pcrfekt. Familjens ekonomi försvårades,
man försökte bättra på den med helinackorderingar.

Manja i likhet med hela familjen var naturligtvis
blödande patriot. Fadern ville att hans begåvade

döttrar skulle få utbilda sig, rncn det var intc lätt,
när dc ryska universiteten var stängda för kvinnor'
Till slut lyckades man klara ekonomin så att Manjas

äldsta syster Bronja fick möjlighet att fara till Paris

för att studera. För att möjliggöra detta tog Manja
1,7 är - plats som guvernant på ett adligt

polskt gods. När Bronja blev färdig med sina studi-
cr skulle hon i sin tur hjälpa till att finansiera Man-
jas studier.

Innan guvcrnantskapct börjar har Manja vcrkli-
gcr"r ctt sabbatsår hos släkt på landct, hon dansar,

[irr utflyktcr, roar sig, upptäcker naturen och tap-

pt, bo.t hela sin cnorma kunksapstörst -sorn 
för-

rkrfft, henne medaljer undcr skoltidcn ocl-r så små-

ningom skall belönas med dubbla nobelpris'
Så- guvcrnant i en förrnögcn familj trivs hon

ganska bra, förutom sina egna clever hinner hon

ä.kså genomföra kurser för böndernas barn som in-
te hadc tillgång till några skolor' Aldstc soncn i fa-

nrilicn som- sttxlcrar vicl nnivcrsitctc't blir fijriilskrrcl

i dcn charmfulla guvernanten men familjen sätter

sig emot ett giftermål. Manja är inte tillräckligt fin
och förmögen. Enligt den polska professorn Leo-
pold Infeld var denna student matematiker och blev
scdermera profcssor i Krakow och bidrog till att in-
tressera Manja för dcn högrc nlatematiken' I varjc
fall tycks han ha varit tämligen svag och vck, han
gav cfter för föräldrarnas påtryckningxr. Djupt så-

rad måste Manja i alla fall fortsiitta sonr lärarc ftjr
hans små syskon - 

henncs ekonomi tillät hcnnc in-
te den stolta gestcn att vända familjen ryggcn.

Efter flcra års slit - hon var dä 24 år - gavs dct
äntligcn möjlighet för henne att kommr till Paris.

Bronja själv medicinarc hade gift sig mecl cn uns
polsk läkare - politisk flykting och dct är hos denr

som Manjl slår siq ncr. Snlrt inscr hon att hon intc



M:rric Sklodowskrr-Cu rie

l<an,rrtrct,r ()stiirt iclcnnl glada unse fxnrilj och flyt-
tar iivcr till ctt .spartanskt vinclsrurn clrir horr halv-
svältandc mcn belåten kan ägna sig åt sina krävanclc
s:udier. Det visar sig att henne's förkunskapcr från
Warszawa inte alls d.r tillräckliga. Med järnenergi
ger hon sig på att läsa i kapp sina franska kamrater
som har så mycket bättre underbyggnad än hon
själv. Eftcr bara två års studier licenticrar hon i fy-
sik, bäst av sin årskr,rrs clch cftcr yttcrligarc crt år
är hon färc1ig nrcd cn fil. lic. i matcn.ratik.

Ungcfär san-rticligt träffar hon för fijrsta gånec.n
Picrrc Curic. Han var tio år älc'lrc än Meric som
Manja kallar sig fiir i lrrrrnkrike och rcclan cn käncl
fysikcr. Pierre Curic har alclrig g,ått i vanliga skolor
cllcr gymnasicr och tack varc, cllcr trots clctta gjort
cn rchordsnabb vctcnsl(xplig karriär. Han har lik-
som Maric cn allrniint raclikal inställning och har
blancl rlnnlt vriilrlt. 11t til cl.lr()t t,n ortlerr, orliipt. iir
1-ran ocliså.

Merie Curie med döttrrrrnr Iröne och Eve 1905.

Picrrc fiirsirktc iivcrtala M:rric att bli l-rlns htrstrtr

- clcnna bcgåvaclc, charnreranclc och originclla r.rng.r
polska liknar intc någon kvinna har.r mött tidigare.
Men han har en svår konkurrenr 

- 
Polen. Marie

kan inte tänka sig att överge sitt land - avsikten
med hennes studier har endast varit att göra henne
kapabel att undervisa polska ungdomar vars utbild-
ningsmöjligheter är så begränsade. Hon anser intc
hcller att hon kan övcrgc sin gamle far. Efter ctt
clrygt år lyckas dock Picrrc Ctrrics iivcrtalninsrr
och Maric blir hans hustru.

De tycks ha varit sällsynt lyckliga tillsan'rnrrns
och cn tämligen dålig ekonomi bekynrrar dem föga.
Marics dotter, Eve Curie, har beskrivit dessa förstl
år i sin biografi över modcrn, srödd på familjens och
vänncrs uppgiftcr. Dct framgår atr Marie urövcr
sina teorctiska stuclicr och sina epokgörande expc-
rimcnt sorn omfattar 8-10 timmar arbctar Z-3
tinrnr:rr om dagcn rnccl hushållsarbctc. Sonr oeifr
haclc hon levt på cn korv ellcr cn bullc i laborato-
rict - i och fiir sig inte särskih lyckat mcn ticls-
besparande, som gift föll dct hennc inrc in annilr
än att trä på husnrodcrns förklädc. Och det tycks
inte hcller fallit den progrcssiva Pierre Curic in att
dct kunde vara på något annat sätt, när man nu intc
hadc råd att anlita hjälp.

Efter två års äktenskap föddes 1897 lrene - den
blivande nobelpristagaren och fredskämpen, gift
n-red Frdddric Juliot, världsfredsrörelscns oförlikne-
ligc ordförande intill sin död. - Arbetsuppgifternr
ökas ytterligare och Marie Curic dignar under ar-
bctsbördan. - Makarna Curie arbetar till råga på
allt under yrrerst primitiva förhållanden. Deras la-
boratorium verkar närmast som ert glasskjul, glöd-
hett på sommaren och med en temperatur av 5-6o
C på vintern.

1895 hadc Röntgen gjort sin epokgörande upp-
täckt av den genomlysande strålning som sedermera
har uppkallats efter honom. Strax efteråt, 1896,
upptäckte den franske fysikern Henri Becquerel att
föreningar av grundämnct uran ursände strålar som
förmådde genomtränga ljustäta förpackningar och
svärta en fotografisk plåt.

Marie som befann sig i valct och kvalet i val av
ämne för sin doktorsavhandling beslöt sig djärvt
att studera de nya fenomenen. - Hon beslöt atr
undersöka om fler grundämnen hade denna märkli-
ga strålningsförmåga. Det sägs att hon fick den lik,r
enkla som geniala iddn att undersöka hela den mi-
neralsamling som fanns på Ecole de physique et de
chirnie industrielle i Paris, Picrrc Curics arbetsplats,
Snart vislclc dct sig att pcchblänclc, cn bcrgart hr.r-



vurlsakligcn bcståc,nclc av ttrlnoxiclcr, vis:rclc fyrl
gångcr så stark strålningsfiirrlåga - rlv Mlric Cr-tric'

cliipt till cl:rioaktivitet - mot vrtcl sollt svarac{c tnot
uranhalten. Marie drog därav den slutsatscn att i
pechbländet - som för övrigt kom från nuvarande
Tjeckoslovakien - 

måste finnes små mängder av ett
eller flera hittills okände grundämnen med enormt
stark radioaktivitet. Redan tidigare hade hon upp-
täckt att uranets strålningsförmåge endast bcrodcle
på uranurängclcn, clet spelacle ingcn roll i vilkcn kc-
n-risk fiircning cle n ingick, cict ver tyclligcn s jiilvr
LrranAtonrcn sonl strålningcn utgick ifrån'

Picrre och Marie beslöt nu att gcmcnsanlt isolcrl
clctta cller dcssa okända grundämncn och undersij-
ka dcras egenskaper. Uppgiften var enorm och vi-
sac{e sig ta fyra år i dct primitiva - skjullaborato-
riet.6 ton pechblänclc bearlrct,rc]cs - cirkl 20 lig
åt gångcn clctta crhiills cn tionclcls grrtrt rl-
rliutn.

"()ch liliviil", skrcv Maric cr-r gång, "vlr tlct i tlct-
tr c'liincligl gamla skjul som vi tillbringrclc clc biisrr

oc,h lyckligaste irren av vårt liv, år stlm helt ägnl-
clcs åt arbetct. Jag tillbringaclc ibland hcla clagen

nrcd att röra om i en kokanclc masse ntcd cn ltrn-
stång soln var nästan lika stor som i^g själv' På

kvällcn var jag fullkomligt förbi av trötthct'"
1898 tillkännager makarna Curic att dc upptäckt

ctt nytt grundämne, polonium, uppkallat efter Ma-
rics älskadc och förtrampade hemland Polcn.

Scnare sarnrna år meddelas att man uPPtäckt yt-
tcrligarc ett synncrligen starkt radioaktivt ämnc i

pcchbländet och gett det nanlnet radium. - Det
smärtade Marie att det blev radium och inte polo-
nium sonr kom att bilda epok.

Radium ställde alla hittillsvarande begrepp pä

huvudet. Strålningen är enorm, två miljoner gånger

starkare än urans. Amnet lyser i mörkret och ut-
strålar oavbrutct r.ärme. Även omgivningen blir ra-

clioaktiv. Strålningen genomtränger cn mängd me-

clia och lian cnclast hejdas av tiocka blylagcr. Den

åstadkornmer brännskador på hudcn och visar sirl

snert ävcn angripa kräftsvulster.
Men varifrån kommcr då all denna cnergi som

oa-vbrutct gcs till omgivningen? Rcdan 1900 fram-
liastar Marie Curic den teori som visade sig varl
riktig. E,nergin kommer från själva radiun-ratomcr-

na som spontont sönderdelas och bildar nya ämncn

vilka i sin tur sönclerdelas, slutproduktcn är bly' -_
I själva vcrket minskar radium i vikt men halvc-
ringstiden - den tic{ som åtgår tills hälften xv

.,iängclcn förbrukats - är 17OO år' Litct svårt att
bcstämn're cxpcrimcntellt.

Mrrie Skloclowskr-Curie

Upptiiclitcn AV rrclium och racliolktivitetcn viick-
tc c:nornrt uppsecnrlc. Dct clriijclc ir-rtc längc fiirrän
r.r'rcrklntill intresscn g jordc sig gällanc'lc. Skullc
makarna Curic patentera framställningsmetoderna,
bli miljonärer och bäst av allt kunna få ett modernt
laboratorium? De avböjer utan tvekan - det är in-
te tänkbart. Dct skulle strida mot vetenskapens an-

cla säger dc.
Dc fortsätter alltså xtt ;lrbcta ltndcr prinritiva fiir-

hållanclcn, clcn fr,rnsk:r akaclcr-niska världen är kall-
sinnig och ytterst snål tnccl lnslag. Båcle makarnr
är utslitna och trii,tta, Pierrc iir sjuklig och Marie's

hälsa är unclcrgrävcl, nran är orolig xtt cn tuberku-
los från ung.lomcn skall flamma upp.

1903 får c{c clcla Nobelspriset i fysik n-rcd Henri
Bccqucrcl, mcn clc har intc kraftcr att resa till
Stockholr-n för ;rtt ta cn'lot clc 20.000 guidfrancs sonl

priscr ir-rnr"biir. Pcnglrn:r ltottrtttt'r nrcr iin viil till

Pierre och Mrrie Curie i sitt laborrtoriu m.



Marie Skl oclowska-Ctrric

pass, clc får nriijligirct rtt avliinr'r cn n-rcrlarbcrrrc och
hjälp.r Merirs och I)icrrcs sliilit.

Utnriirkclscr från utliinrlslirr univcrsitct rcgnxr
övcr dem och till slr,rt inrättas cn profcssur i fysik
för Pierre Curie vid Paris univcrsiter men labora-
toriet är ynkliga två små rum. Ryktbarheren ger
dem annars föga glädje. Pie rrc Curie avskydde
klasskillnader och rangskolor. Han avskydde betyg,
cxanrina och n-redaljcr. Maric ville intc utsättas för
v,rcl hon kallacle fctischclyrkrn. 1904 utnänrncs Mr-
ric (luric till llborrrtoricfiircstånclrrrc på sin nl11r'ls

blygsanrrna lrborietoriunr. I)ierrc (luric ficli,tldrig
uppleva xtt f å cn hyggliu rrrltctsptl.rts något s()nr

srnärtaclc Maric hcla hcnncs liv.
Den 19 april 1906 kom kltastrofcn. Picrrc Curic

clijclaclcs vicl cn trefikolyck;r iPrrris, han blc'v iivc'r-
kiirc{ rv cn tung lrstv,rg.lr tlrrgcn rlv rvå hiist.rr.

Marie och Iröne i laborltoriet.

Mlric Curic blev fiirlamld av slrsct och henncs
niirnrrrstc hlr vittn,rt att hon från clcn rllgcn blcv cn
cnsilnr tlch isolcrecl n-räninsk;r. Intc'cr-rs hcnncs tvir
små dijttrar kunde bryta iscn.

Hon fortsattc sitt vetenskapliga arbetc och blev
utnämnd till sin makes efterträdare - den första
kvinnan på en professur vid Paris universitet. Hon
fick 1911 för andra gången Nobelpriset nu i kcmi
och odelat.

Utmärkclserna hagladc iivcr hcnnc från hcla viirl-
clcn, nrcn i Paris utsrttcs hon fiir cn personlig fi;r-
tllsk;rrnprrnj s<lnr plågaclc hcnnc oerhiirt. I{orr be-
skyllclcs onrväxllnclc fiir .rtt vrrrl onrorrrlisk, ryskl,
tysk,r, polske cller jr"rclinnr. Uncler ftirsta värlclskri-
gct gjorcle hon cn stor insats gcnonr rrtt orgrrniscre
bilar nrcrl riintgenlpparater till frontcn.

I'lftc,r frcden trpplcver hon gliirljcn rv Polcns bc-
fri el sc.

I{on får ctt nytt institut och clcn unikr gåvrn
Itv ctt grxnr rrrl iunr, åstrdk.lrruncn gcn()m e,rr rrrtio-
nalinsamling av kvinnor i Amerika. Meclerbctrrc
från hcla värlclen trängs i hcr-rnes laboratorium och
bland dem finns också hennes clotter lr6nc mecl ma-
ke Frdddric Joliot.

1927 blev hon medlem av Nationcrnas Förbunds
kommittd för internationellt samarbere, märkligt
nog ty hon hade avböjt invitationcr rill kommittder
och sammanslutningar. Hon lade necl mycket arbetc
på denna kommittd. 1929 skrcv hon till sin dotrer
F.r^'

"Jag tror att allt intcrnationellt arbctc är cn tung
och svår uppgift, men att vi likväl måstc lära oss att
Lltföra det också om det kostar oss stora ansträng-
ningar och kräver ärliga försakelser. Hur bristfäl-
ligt än det stora företaget i Genöve är besitter det en
storslagenhet som gör det värt vårt sröd." (Vid det-
ta arbete fann hon stor glädje i samarbetet n-rcd E,in-
stein.)

Den 6 jul,i 1934 avled Maric Curie i en svårdiag-
nostiseracl sjukclom. I själva verket var clcr raicJum-
strålningen som krävde sitt offer liksom dcn senare
skulle kräva Irdne och Frdddric Joliot-Curies liv.
Endast hennes yngsta dotter var närvarancle vicl
Maries dödsbädd och hon skriver härom: "hennes
hårdnade, srräva, av radium förbrända händcr hrr
nu fått ro. De skakas inte längre av dcn nervösa
skälvningen. De ligger för alltid orörliga, utsträck-
ta över bäddens lakan - dessa händer som erbcrar
så outtröttligt".

Evl Pelmaer



Eva Ramstedt berättar orn
Marie Curie

På vårcn 1910 dispr.rtcrrrtlc l'il. 1ic. liva 1{rtrrrstctlt i

fysili. på c,n rrvhrrlrclling orn vritskors förhiillandc vicl

uttän jniug.
På solrnrarcrl rriir hon restc il'.uropa tttccl sin;r

föräldrar föreslc,g hennes f ar - clåvarande övcrståt-
hållarerr - att horr skulle arbeta en vinter hos Ma-
danre Curic. När hon nu tänker tillbaka tyckcr horr

att det var rätt nrärkligt att förslagct korn från ho-
non-r. 

.froligen var han en ganska ovanlig hög svensk
iimbetsman för sin tid. Annars hadc hon knappast
fått resa till Uppsala och studera, r'isserligen fick
hon vänta ett par år och tänka över beslutet - mcn
ändå. I sin fil. kand. (den gamla stora) hade hon intc
bara högsta betyget i fysik utan också i franska, vil-
liet hjälpte i Paris.

Eva berättade on-r hur den unga Marie Sklodowska
frös och svalt under de första Paris-åren av brist på
medel, "men hon var dock så lycklig över att få för-
djupa sig i studierna" (examen med högsta betyg
1894).

Helt kort berättar Eva om hur Marie hos en lands-
man träffade Pierre Curie, " en lång ung man med
klara goda ögon och kastanjebrunt hår; hela hans
väsen verkade förtroendeingivande på henne - "nå-
got av en drömmare". De gifte sig 1895. Iröne Curie
föddes 1,897.

Eva säger om Marie och Pierre Curie att samarbe-
tet mellan dcssa två forskare av högsta rang båda
besjälade av sin kärlek till arbetct var sällsynt gott.
Redan 1898 kunde de tillkännage att dct n-raterial de

bearbetat måste innehålla två ärnnerl av stor strål-
ningsförrnäg - de kallade dessa nya ämneu radium
och poloniurn. Under ytterst primitiva förhållanderr
arbetade de för att fä fram några n'rär'rgder av dem.
"Vi fran-rhärdade därför att vi passionerat ville det."
Ar 1902 hade de 1 dg radiunrklorid. Är 1903 fick
Curies dela Nobelpriset i fysik med Becquerel, upp-
täckaren av radioaktiviteten.

I juni 1.905 hörde Eva Pierre Curie hålla sin
Nobelföreläsning medan Marie satt bredvid. "Jag
minns", säger Eva, "hur hon följde honom med blic-
ken medan vi följde henne. Det var något fascine-
rande över henne men fårorna i hennes vackra an-
sikte talade om hårt arbete och umbäranden".

Nobelpriset medförde dock att fransmänner-r upp-
rättade en professur för Pierre Curie, han fick några
laboratorierum och Marie blev laboratris. Det såg

ljusare ut för dem men så kom 1906 i april Pierre
Curies död genom en trafikolycka. . . Nlarie blev
först som förstenad, säger Eva, hon måste dock fort-
särta, driven av sin passionerade kärlek till vetande
och forskning och styrkt av Pierre Curies ord att
vad som än händer arbetet måste dock fortsätta.

Just det är dä Eva kon-r till Paris hade Marie lyc-
kats renframställa radiur.n. Det året hade Marie on-r-

kring 15 assistcnter, tre av dem kvinnor. lJtom Eva
var det en engelska och en norska, Ellen Gleditsch,
sedermera professor vid Oslo utriversitet.

Eva säger att hon från börjarr fästc sig vid hur
alla talade om Maric Curie tled beundran och re-
spekt. Eva berättade också orn Madarle Curies före-
läsningar vid Sorbonne. De var Lrtomordentligt upp-
lagda, utfördes med experinrent nren framfördes li-
tet entonigt, ytterst sakligt; för den iutresserade var
de strålande instruktiva. Deu första föreläsningen
cfter Pierrc Curies död gjorde ctt så starkt intryck
att dc flestas ögon tårades.

Om Marie Curie var något opcrsonlig vicl sina fii-
reläsningar så var det rakt inte fallet när rnan uå-
gon gång talade med henne om arbetet eller vid de

sammankomster vi hade på laboratoriet. Då märk-
te man sannerligen livligheten i hennes intellekt, klar-
heten och pregnansen i hennes inlägg.

Det året hade någon av Marie Curies vänner upp-
manat henne att ställa upp som kandidat till inval i
franska vetenskapsakaden-ricn - ingen kvintra fanns
där tidigare. Hon blev ej invald. Lyckligtvis, säger

Eva, visade den svenska vetenskapsakademien bätt-
re vett. Den invalde henne till medlem och tilldelade
henne 1,91,1, 8.rs Nobelpris i kemi.

Denna gång kom Marie Curie till prisutdelningen.
E,va träffade henne under dessa dagar mer än under
hela tiden i Paris. Vid prisutdelningen fick Marie
stormande applåder. Nu höll hon själv föreläsning-



Maric Sklodowska-Curie

cn, taleclc orn sitt oclr I)icrrc (lurics llcnrclrslrnnl);l ;-rl'-

betc, om radiums hela utvccklingshistoria. Dct var
cnda-st rcna fakta nren hon höll dock auclitorict s1-riint

uppurärksanrt och bakonr dc torr;r ordeu anaclc lnan
dct självuppoffrandc nästan ör,ermänskliger arbctct.

Marie var vid det tillfället oerhört trötr delvis på
grund av er1 skarnlig förtalskanrparrj. Hon blev ock-
så siingliggande sjuk flera månader efterår.

Under åren närmast efter Paris-vistelsen sysslade
Eva Ramstedt med vetenskapligt arbete hos profcs-
sor Arrherrius och hon föreläste samtidigt som do-
ccnt vid Stockhol-rrs Högskola. Senare blcv hon lck-
tor vid Folkskollärarinnesernir.rariet i Stockhohn.

Ar 1931 såg hor-r NIarie Curie för sista gången.
Ar 1.932 gav Eva Ramstedt ut cn litcn bok mcd ti-

teln "Marie Curie och Radiun-r".
Ar 1.924 utkom Marie Curies bok om Pierre Curie.

Hon satte som motto för boken slutordcn i Picrre
Curies Nobelföreläsning 1,905:

"Det är tänkbart att radium i brottsliga hän-
der kan bli mycket t'arligt ocb bär kan man

lr,'iga sig orn ,lct ,lir till Iiirdcl lör miiltsklig-
ltctcrt att känna ndturcns bunlight'tt,t', otn tlen
,ir ntogcn t'ör dtt dra nytta däraa cllcr om tlcn-
tta kurtshap rnåbända k,omtnu att lända dcn
till skada. lrlobcls upptäcletcr är t,tt karabtcris-
Lisht cxcntpcl, de kraf tiga sprängämrtcna har
gctt människor möjlighct att wtt'öra imponc-
rande arbcten. De är också ctt frubtansvärt
t'örstörelsemcdel i händerna på de stora brotts-
lingar som driaer t'olken i rihtning aa krig.
lag är bland dem, som tror, Iibsom l',Iobel att
mänshligbetcn sleall t'å ut mcrd gott än ont aa
tlc nya upptäcbternd."

i)cssar ord citeradcs av Iröne Curic rriir horr virr h:ir
för Nobelfesren 1951. Hon sade att der var berät-
tigat inte bara geografiskt att kalla appellen rxot
atomvapen för Stockholmsappellen. Det var ävcn
historiskt riktigt eftersom farhågor för en brottslig
användning av atomenergii-r uttalades offentligt för-
sta gången i hennes fars Nobelföreläsning 1905. (Se
Vi kvinnor nr 1, 1952.)

ffi,,*
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Alma Br a,athen 19OG-19 67
Utdrag ur Olof Lager crantz al vicl iordlästningen den 8 iuli

"Almo Broothen föddes i Jömtlond den 27 februori 1906

och dog 26 juni 1967. log ville förestöllo mig ott hon

steg in i livet en norrskensnott. Mångo ov hennes bösto
reportoge kom till i gnistronde köld högt uppe i norr,
Mon kunde kollo henne ett oolcirkelborn.

I
Mycket tidigt greps hon ov en brinnonde löngton ott

bli journolist. Hon ville röro sig. Hon ville se vörlden,
Hon volde signoturen Brodjogo, som betyder luffore, och
hon skulle få levo vogobondens liv möngo gånger. Horr

fol:vondrode genom Orienten och skrev en bok om sino
rupplevelser och mångo ov hennes bösto reportoge ör
för.bundno med vondringor, Mon kon verkligen kollo
henne en pilgrim, stöndigt på vög. Vid tonke på sin

egen död kom en vög med skokondc körror henne iton-
korno och hon skrev ott hennes osko skulle strös ihiul-
soå ret.

t
...det som fromför ollt utmörkte Brodjogo vor hennes
entusiosm för mönniskor och hennes frisinne. Det vor
entusiosmen och medkönslon som förde henne nöro
verkligheten och hennes sociolo reportoge vor fylldo ov

ömhet. Och ömsintore ön någonsin vor hon dö hon möt-

te nögon gommol kvinno. Då tönkte hon på sin ölskode
mormor iHqmmerdol, Precis som hos mormor, kunde

hon utbristo, nör hon steq in i nögon gummos stugo,

T

Almo Broothen hode gött pö kurs på Fogelstod i sin

ungdom och hon hode toqit djupo intryck ov den nors-

ko kvinnosokspionjören Koty Anker-Möller. Hon vor en

ov desso kvinnor som jog ville rökno till detto sekels

verkligo mödror - Kerstin Hesselgren, Elin Wögner, Ho-
gor Olsson, Honorine Hermelin, Alvo Myrdol, Andreo
Andreen hör hit - som drömde om ett nytt och böttre
somhölle och hode mod ott stå för sino åsikter och som

vördode ollo ungo och rodikolo och hotode id6er och

höll dem vid liv med sin vormo ondedrökt ien koll och

reoktionör och tvivlonde vörld. Jog könner inte Brodjo-
gos instöllning idetolj till tidens sociolo och politisko
problem. Nör hon onslöt sig till rodikolismen ör det
f römst en temperomentssok. Hon trivdes i Rysslond dör-
för ott hon stod nöro det spontono, vormo i den rysko

folkkoroktören. Hon skulle mycket völ sjölv ho kunnot
voro någon ov de oregelmössigo, frommo, ön ödmjuko
ön uppspelto gestolterno i Dostojevski-is romoner.

I
Hon skriver en göng om en loppjögore ott hon onsåg

ott djuren hode en fontostisk intution, ott de kon skiljo

mellon vönligo och ondo tonkor. Brodjogo sjölv hode

en södon intution. Hennes slogruto gjorde olltid utslog

för vönligo tonkor.
t

Möngo som könde henne minns hur uppmuntronde,
hur entusiostisk hon vor. Hur mon lröffode henne liksom

iett festhumör. De som hon vönde sin vörme moi blom-

mode upp. Hon vor poet och konstnör och olltid på

spröng efter en könslornos st:grinq. Kvöllen till dcn ncrtt

dö hon dog vor hon törstig och bod oupphörligt om

votten. Sköterskon frögode en gång: - Smokode vottnet
bro? Och Brodjogo svorode med något ov helo sin

f orno entusiosm : - Fontostiskt ! Den som hörde detto
svor, hennes vön Korin Schultz, könde igen ordet och

tonfollet, Just södon vor Brodjogo."

d. i.%
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IKlockan är
I)cn 6 ol.,tobcr l96Z övcrliirrrrr.rtlcs till tiN:s qcncr.;rl-
fijrsrrrrrling cr.r crrhiillig cxpcrrrilpport beharrcllrrnric
"Vcrl<uiugrrrurl Av eu rnöjlig rurr,:indning av lirirn-
\'apen". Rapptlrtcrr hirr fiirf:tttats it \/ cu I ?-ntirnua-
konmrittd sonr på förslag .rr, [rN:s scner;rlsekrcrerare
tillsatts il\/ 1966 års sencrarlförsanrling. L,xpcrterna
korl från tolv ländcr: Polen, Mcxiko, USSR, Franl,-
rike, Kanaclzr, .fapan, Nigeria, USA, Norge, lndicn,
Irnglar-rcl, Sverige. Svensk rcpresentaut var seneral-
direktör Martin Irehrnr, chc-f för FOA.

I inledningcn sriqcr nran arr rapporter) cj liompli-
ccrirt sin frarrställninp gcnonr ;-rtt cliskutera i vad nrån
ctt systerlr a\r antimissilrnissilcr iförening nred o-
vilförsvarsåtgiirder kunde minska antaler offer för
ctt kiinrvapenar-rfali. "Der är tillr:ickligt att konsta-
tcra att intet försvarssystem kan skönjas vilket kun-
de förhind"ra alla. k:imvapen från att nå sina avsedda

C t rt
lllrl l . '

Rapporten ger först en sammanfattning av de ska-
dor som vållades i Hiroshima och Nagasaki. Sedan
följer en skildring av den beräknade effekten av en
megaton bomb, fälld nära marken i en stad på er-r

rniljon inr,ånare. Vi har tidigare återgett liknande
frr-rktansvärda uppgifrer rnen är tacksan-rrna för den-
na enhälliga, sakkunniga nya fran-rställning.

Det är vårt hopp att rapporten snarast skall bli
tillgänelig i svensk ör'ersätrrring. Vi behöver pårnin-
nas onl dessa nakna, dödliga fakta.

l-åt oss här gc några citat . . .

". . . Omfattningen och gradcn av risk (fiir bestå-
endc skador) skulle bero på anralet och typerr av an-
r,ända bornber. On-r antalet är srorr nog skulle ingen
del av r'ärlden undgå att utsättas för strålning av
biologisk betydelse. I störrc eller r-r-rindre mån skullc
rirftlig skada drabba befolkningen i hela r'ärlden.. .

Dct iir ganska säkcrt atr en befolkning sorn ursarrs
för strålning tillräckligt för att clöc{a några procenr
av inr,åuarna skullc få vidkännas betydandc verk-
ningar på lång sikt . . . Endast ungefär sex länder i
r'ärlden utoru de fem nuvarande kärnvapenprodu-
centerna torde ha råd att skaffa sådana vapen (bland
dem Sverige). Den beräknade kostnaden för ett blyg-
samt kärnvapenprogram är 560 rniljoner dollar om
äret ... Det exakta antalet kärnvapen för närvaran-
de är ej känt men det är säkert att enbart kapprust-
ningen mellan Förenta staterna och Sov jetunionen
lett till en vapenproduktion som totalt är stor nog
för atr utrota människosläktet. . . Grundläggande
fakta om kärnvapen och deras användning är hårda
och fruktansr'ärda för civilisarionen; de har gått för-
lorade i en massa teoretiska spekulationer. Det har
påståtts att världen lärt sig att leva med bomben;
det har också sagts atr ingen anledning finns att i

onödan driva mot en position så att världen är be-
rcdd att dö för den. Den slutliga fråga världen mås-

8

[)c ;rrrrcriklnskl ;rtomforskarnls bulletin (grundad 1945) h,rr cn ur-
t.vla som onrslagsbild. Irrån början stotl minutvisaren på en kvar.t i
tolv. Två gånger har den flyttats frlm: när Sovjetunionen började
tillverka atombonrber och när vätebomben tillkom Den flvttades
tillbaka till tolv minuter i tolv efter det partiella piourtopp.i 1961.
Nu har den flyttats frrm eftersom riskerna för ett kärnvapenkrig
ökat genom att Frankrike och Kina skaffat sig kärnvapen, genom att
USA och Sovjet kepprust.lr om ett antirobotförsvar och genom upp-
trappningen ev kriget i Vietnam . , .

te avgöra i vår kärnålder ar - och detta gäller för
både kärnvapenmakter och icke kämvapenmakt
vilka intressen på kort sikt är världen beredd afi
offra i utbytc mor garanti att få övcrleva i trygg-
het."

När Alva Myrdal den ll decembcr 1967 talade
inför FN:s första komrnittd angående allmär-r och ro-
tal avrustninu ägnade hon en del av sitt anförandc
åt den nu nämnda rapporren. Hor-r uttryckte sin
glädje övcr derr anda av harmor-ri och sarnarbcte sour
utn-rärker rapporren. "Vi kan blott hoppas arr na-
tionemas ledare skall finna salllma väg till överens-
kommelser, så oundgängliga om rnalr betänker känr-
vapnclls ödesdigra verkningar." I sitt inlägg berör
Alva Myrdal särskilt något r.ncr urförligt än rappor-
ten vcrkningarna av kol-14 som finns i alla så kalla-
de rena bomber och som skulle komma att bli crr
"ofrånkomlig källa till inre strålning i all levande
materia för mer än tusen generationer."

FIon närnner också en svensk beräkning enligt vil-
ken ett anfall med omkring 2OO kärnvapen pä 20
till 200 kiloton skulle resultera i 2-3 miljoner döds-
fall, det vill säga omkring 30-40 procenr av en
befolkrring pä 7 miljoner. Hon anför några siffror
över vårt civilförsvar, "sannolikt det n-rest fullstän-
diga som finns än så länge; det har tagit tiotals år
att ordna och det har kostat hundratals miljoner dol-
Iar". Det bygger främst på evakuering och berg-
skyddsrum. Det skulle kunna minska förlusterna till
en tiondel men, tillägger Alva Myrdal, det är omöj-
ligt att veta med någon visshet om dessa optimistis-
ka beräkningar skulle hålla inför derr förvirring som
skulle bli ett resultat av krigsoperarionerna.
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Med tillfredsställelse konstatcrar Alva Myrdal att
experterna uppräknar de åtgärder som hon tidigare
allgett för ernående av större trygghet nationellt och
globalt: non-proliferation, fullständigt provstopp,
n-rinskning av lagrad kän-rvapenmaterial, kärnvapen-
fria zoner.

Alva Myrdal säger också i detta anförande att
svenska regeringen önskar att FN ville ta initiativ
till en studie liknande den nu slutförda behandlande
kemisk och biologisk krigföring såsom en fara för
nya former av krig vilka kunde hota hela folk med
ti I I intetgörelse.

Slutligen frarnhåller Alva Myrdal att frågan orlr
rueclrtrstning nu varit FN:s mcst brinnr-tnclc nncler nrcr

än tjugo år. Medan överläggningarna dragit ut på
tiden har kapprustningsspiralen för kärnvapen stigit
brant och kanske oåterkalleliet . . .

*
Ett länge fördröjt steg på vägen bort från kärr-r-

vapen togs den 18 januari 1,968 genom att Sovjet-
unionen och USA kom överens om ett utkast till ett
fullständigt fördrag om fOrbud mot non-prolifera-
tion av kärnvapen.

Nu hoppas vi på nästa steg bland dem Alva Myr-
dal angett som viktiga för världer-rs framtid: full-
ständigt provstopp och minskade laser av material
till krirnvapen.

I{ärnvapen oeh elektronhiärnor
Om datamaskinerRäcker det inte ?

Linus Pauling i "Thc Minority ot' One" oktobu 1967:
". . . Det vanlige kämvapnet idag, fission-fusion-fis-
sionsuperbornben på tjugo megaton har en explo-
siv kraft som är tusen gånger större än explosions-
kraften hos samtliga de bomber som användes under
andra världskrigets sex år. En sådan bomb kunde
förstöra el1 av världens största städer - New York,
London, Moskva, Tokyo - och döda n'rellan fem
och tio rniljoner miinniskor. Det finns nu tusentals
sådana bomber."

Otroliga kostnader
Ur ett tal azt Paul Goodman. Sit't'rorna nämndes i
OBS enligt DN 24.11 1967:
"Vissa siffror är så otroliga att man genast glön-ur-rer

bort dem - de kan inte vara sanna.
Världen lägger varje år ner 650 miljarder kronor

på upprustning och försvar, av dem förbrukar USA
erlsamt 350 miljarder. Sedan andra världskrigets slut
har USA lagt ner 4.250 miljarder kronor på sin upp-
rustning . . ."

En av de frågor Goodman ställer i sitt tal är om
dct är rimligt att rustningsindustrin i så hög grad får
bestämrna forskningens itrriktr-ring: "I USA går 1967
86 procent av alla forskningsenslag till vaperr- och
reketprojekt."

Tidslerit'ten "Cbristian Action" december 1967 :
"Vår hjärna är en elektroken-risk datamaskin (com-
puter) pi 25 warr. Der-r väger ornkring 1.400 g och
drivs med glykos. Den har omkring tiotusen miljo-
ner element för programmering - nervcellema -och dess fundarnentala operationer sker ungefär en
nriljon gånger långsammare än i den moderna data-
nraskinen. Men dess struktur år i alla fall mycket fi-
nurlig och dess lagringsmetod - dess minne och in-
lärningsteknik - är uromordentligt sinnrik. Vi bör-
jar just nu att förstå dess styrningsmetod och det bör
därigenom en dag bli möjligt att reglera den bioke-
miskt. Det år mycket sannolikt afi läkemedel
kommer att möjliggöra en ändring av intelligens-
nivå och av människans förmåga till inlärning och
förmåga att minnas."

Hans Palmstierna i Plwndring, soält, t'örgit'tning sid.
122:
". . . f Sovjet och USA ligger raketer, atombon-rber
och vätebomber och väntar på signal från sina elek-
tronhjärnor. . . Vätebombernas hjämor har alltså to-
talt undandragit sig mänsklig kontroll . . . Det är
mer eller mindre sannolikt atr etr koppel vätebom-
ber sänds i väg. . . Det är ett spel om sannolikhe-
ter och det mest osannolika kommer att inträffa nå-
gon gång. I dag, i morgon, om tio år? Mänsklighe-
ten har lagt sitt öde i elektronhjämornas strön-rkret-
sar . . . Flera srörre olyckor har inträffat eftersom
elektronhjärnornas blixtsnabba besh,rt inte kan kor-
rigcras förrän det är för senr. . ."
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MORI{.SKOGEN
av Artur Lundkvist
"Titelberättelsen med sina djäraa motivt'örslejutningar hAr till det mest suggestiaa Ar-
tur Lundkvist åstadkommit sorn epiker och reseintrycken är t'ångade med en visuell

t'räscbör som t'ortt'arande är enastående i vår litteratwr och inte aisar minsta spår till
avmattning. . ." Så sbriver Ingemar Wizelius i sin recension i DN ocb bättrc ban man

inte uttryclea sin gripenbet int'ör denna bok som är cn azt de stora i rlrtwr Lwndkaists

lantastisha prodwletion. Med hans tillstånd återgcr vi t'i)ljande sry,cke rt hans prosadikt )

i aztslutningskapitlet.

När kommer gryningen med en grön häst som är lysande
röd under buken?

Verje människa är bebodd av en väntan. I många fall
upphör denna väntan att gå ut och huset ser obebott ut.

På det rosige molnet i gryningen svävar en stad.
Men den kommer inte ner på jorden förrän om tusen år.

Friheten bevisar sin äkthet genom xtt vxra ätbar.

Träden står plötsligt fulla av självlysande bokstäver.
Om sen inte alla vore analfabeter.

Där den stora hamnen låg syns nu bara en vidsträckt, öde
strand. Som om ett väldigt ögonlock av sand hade fällts.

Låsen till dessa portar kan endast öppnas av ormar.
Och ormarna verkar likgiltiga för uppgiften.

Rök som formas till ord har varie vindfläkt till sin fiende.

I skogarna uppstår upproret, i städerna slås det ner.
Träden är de bästa vännerna.

Mot natten sätter man eld på ladorna för att lrålla tiuvarna
borta.

Eldens oskuld gör den fruktansvärd.

Vi är veden och vinden, i beredskap för elden.

Det värsta med våldet är dess höga hastighet. Det måste

tränga genom mycket vatten innan det avkyls och hejdas.

Om fjärilar slår sig ned på såren förskönar clet men förbättrar
inte den lidandes situation.

Någon fortsätter att snreka kattcn medan, alla ligger döcla

runtomkring.

Det värsta med svälten är rtt clen förlorar till och med
munnen att äta med.

1C)



Dessa rnörkhyade barn ler sällan. När det sker har de i gen-
gäld ett litet knivblad mellan tänderna.

Mördaren drömmer att han springer ifrån sitt ansikte. Men
ansiktet förföljer honom och han vaknar förskräckt: ansiktet
her hunnit upp honom.

Också när man blickar ned i havsdjupen urskiljer man ruiner.
Men de är elastiska nog att sakta vagga.

Stenarna som splittrar lmbessadernas fönster är i stället för
ord som inte når fram.

Om det bultar på porten, öppn:r inte! Det kan vara
sanningen.

S:rnningen träder in och tänder en liten låga. I detsrmma
förstörs hele byggnaden av en explosion.

I läncler clär natten har rått i årtusendetr veknrr man nu vid
skenet av eldsvådor.

Byarna brinner som hrlm, mlrtyrerna steks i oräkneligt antal
innan de hinner vittna.

Några riskorn spillda på marken formar sig genast till
propaganda.

De erövrade vapen som barnen släpar på tycks ha tillhört
iättar.

Äh, så mycket himmelsblått som omger bombflygarnas ögon!

Friheten kan inte träda ut ur sitt underjordiska tillhåll utan
att strax bli belagd med handbojor.

Frihetsgudinnan sänker sin utbrända fackla för att tömma
en stråle blod i havet.

Världen kanske behöver sova en stund. Den har så blod-
sprängda ögon.

Floderna är inälvor som ligger blottade på jordens yta.

När luften är svart blir rösterna egendomligt ljusa.

Har vi verkligen förtjänat att vara dem vi är? Varför är det
inte vi som är de andra?

Det är lätt att börfa ett skratt, svårare att avsluta det.
Ingen kan förutse vad ett skratt ska leda till.

Det är baksidan av underverken vi skådar. Den skrämmande
baksidan.

Solen lyser över de godas ondska.

11



Den första kvinnarr

Kvinnorna i USA
Den 16 januari 1968 samlades omkring 5.000
svartklädda kvinnor i parken uranför kon-
gressbyggnaden i \Washingron för att de'mon-
strera mot kriget i Vietnam. Endast några få
släpptes in till kongressen, b,land dem initia-
tivtagaren till marschen Jeanette Rankin och
fru Martin Luther King. Den förra läste upp
cn petition som ute i parken lästes av Viveca
Lindfors. Petitionen krävde atr kongressen
som första ärende skulle ta upp kriget i Viet-
nam och genomdriva etr slut på det genom att
dra tillbake alla amerikanska stridskrafter.
llan krävde även atr kongressen använder sin
makt till att liika det sjuka samhället hemma

i USA, och att kongressen äterställer och rc-
parerar det amerikanerna erövrat och förstört
i Vietnam.

Jeanette Rankin, som är 87 är gammal, var
den första kvinna som invaldes i kongressen.
Hon är också den enda som rösrar mot USA:s
deltagande i såväl det första sor"n det andra
viirldskriget.

T

År 1920 utgaa Elin V/ägner på Bonniers lörlag cn
nouellsamling med titeln "Nyckelknippan". Den
längsta noz,ellen beter, "Den första kztinnan". Hjäl-
tinnan, Joan Ricbardson, kommer till 'Washington

ocb tar siite i kongressen som dess t'örsta kainnli-
ga ledamot ...

I

Det vor i Woshington 1917.
En ung mon stod och spejode efter den försto kvin-

non,
Hon hoppode ner frön sin wogon och röckte honom

sin hond till komrotligt hondslog, men hon bugode sig
med överdniven vöndnod.

- Du ör tokig, Dick, sode hon.

- Det glöder mig ott höro dig sögo det för dö hor
du inte blivit det sjölv. Jo, kunde jog veto, ott inte din
kolossolo upphöjelse stigit dig öt huvet? Jog försökror,
ott boro jog hor hoft svört ott böro, ott ov ollo kvinnor i

londet den endo kongressledomoten ör min kusin, och
hde vorit 'min fru om du velot,

- Sjöpo dig inte, Dick, sode den resonde domen
lugnt, kon jog böro min upphöjelse, sö kon völ du. Sö
mörkvördigt ör det völ inte. Men det vor snöllt, ott du
kom och mötte.

- Det skulle jog vö|, så mycket pengor, som jog tjö-
not pö ott skrivo om dig. Det kunde ingen överlömno
dig vörnlös öt de dör. Den unge monnen pekode med
tummen över oxeln pö en grupp ov ett tiotol ungo mön
ov hons egen typ, som nu fått vöderkorn och nolkodes
snobbt.

- Det ör sommo sorts djur som jog, sode hon. Och
dör hor du beviset pö din ryktborhet.

SKV har
Rankin och
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siint ctt telegram mecl tlck till .|cancttc
Vivcca I-indfors.

Den stockors domens onsikte fick ett uttryck ov för-
skröckelse.

- Jog vill inte bli intervjuod, sode hon ibestömd ton.

- Mon vill inte heller dö, och mon dör, Jo, lugno er,
gossor. Alltsö, min köro Joon, hör hor du, och hon rök-
node upp en hel rod tidningor, herror Så och Så och Sö,
som brinn,er ov begör ott tolo med dig. Och hör, minc
herror, vönde hon sig till kollegerno, hor ni den Försto
kvinnon iKongressen, som hor en sörskild svoghet för
tidningsmön pö grund ov sin nöro slöktskop med mig,
och som görno skoll svoro pö ollo frögor, utom dem,
som ongör den politisko situotionen.

- Ar det sont, ott ni setot i föngelse? - Törs mon frö-
go, vod ni då gjort? - Ä. vor det boro för ott övertygo
er om föngelsets förråonde och förslöonde inflytonde?

- Ar det sont ott ni klött upp fem gruvorbetore pö en
gång? - Vor ni ve rk lig e n inte onstölld ov gruvbo-
loget som spion för ott inropportero stömningen under
strej ken ?

- Jog hor oldrig klött någon levonde mönnisko, sode
fröken Jo,on, men ingen hörde pö. Men jog kon kommo
ott göro det, tillode hon och sög sig hotfullt om i kret-
se n,

- BJev ni inte en gång mossokrerod ien gruvo, miss
Richo rdson ?

- Jo, sode hon, jog fick huvudet skilt frön kroppen dö.

- Vod skulle ni göro i fobriken?

- Jog hor velot prövo, vod mino medsystror fö ge-
nomgö, so'de hon.



novell a,v Elin Wägner

- Skryt, eftersom ni inte hor gift er! Men vorför?

Innon hon honn svoro, kom en kvinnlig journolist fo-

ronde: - Miss Richordson, ropode hon ondfådd, ni mös-

te fort sögo mig, om ni ömnor rösto för krig?

- Det svoror jog inte på, Joon rötode pö sig, kom,

Dick, sö gör vi.

- Joon, du onor inte följderno ov ditt beteende'

Tönk om det trogno folket inte skulle fö veto ieftermid-
dog, ott du donsor böst ov ollo flickor iAnnopolis, ott

din fovorithöst heter Dick efter mig, och du givit korgen

öt fyro p'ostorer pö ett ör.
Men Joon vönde honom ryggen och börjode med

snobbo steg gö mot utgöngen uton ott lötsos om ott

frögorno förföljde henne: - Ar ni metodist? Boptist dö?

- Ar ni pocifist? - Kon ni logo mot?

Den unge monnen blöste ut cigorrettröken på sött ott

det sög ut, som om hon sogt puh åt den kvinnligo jour-

nolisten, Med ett spröng honn hon upp sin kusin'

- Jog hor hyrt rum öt dig, med sörskild sovolkov för

onstöndighetens skull, sode lron. Joon frögode genost

efter priset, fonn det för högt, ty hon vor von ott ho en

mycket tåg budget, och tillkönnogov sin ovsikt ott flytto

till ett onsprökslösore stölle.

- Jo sode Dick, gör du det, sött dig iett hörbörge för

immigronter, det kommer ott göro intryck pö ollo depu-

totioner och högt uppsotto personer' som kommer ott

söko dig.
Medon de foro genom sto'den, mötte de stöndigt pro-

cessioner ov sondwichmön, som med helo sin vorelse

besvuro sino medmönniskor med froser södono som:

Ned med våldet! Död öt militorismen! Bort med kungor

och kejsore! Fredsvön ! Svik ej f redens sok!

- Jog trodde inte stömningen vor så poss fredsvönlig

hör i de östro stoterno, onmörkte Joon, jog hor löst

tvört om i tidningorno.
Den unge monnen betroktode henne med ett spefullt

löje.

- Jog kon inte begripo, sode Joon vördigt, vorför du

pö en göng ser sö försmödlig och medlidsom ut'

Den unge monnen brost ut i gopskrott' - Jog möste

vö|, sode hon, dö du inte begrep, ott det ör krigsvön-

nerno, som bekostot de dör plokoten. Vilket egentligen

ör onödigt, eftersom det endost finnes en hondfull mot-

stöndore mot intervention i Europo. Och dem kollor

mon inte fredsvönner, det ör militorismens och völdets

vönner, förstår du inte det?

- En hondfull! utropode Joon' De orgoniserode poci-

fisterno röknos ju i hundrotusentol.

- | millioner, röttode kusinen' Men som jog nyss so,

de orbetor ollo på ott föro Ameniko i krig' Mon hor slo-

git en bred och bekvöm bro åt dem, pö vilken de nu

tröngos pö vög till krigsvönnernos löger, ollo rysligt röd-

do ott misstönkqs för ott voro Koiserns vön och viljo be-

fordro den tysko imPeriolismen.
Joons onsikte fick ett uttryck ov sorgsen begrundon'

- Hor venkligen ollo togit sin hond frön plogen?

- Ingolundo, men de hor vönt plogen'

- Hemmo i Vöster vor det storko strömningor mot in-

tervention, mon diskuterode för och emot'

- Det gör mon inte hör. Hör boro hurror mon och

uppför krigsdonser och dyrkor our boys och slår poci'

fisterno pö köften, sö ott de lydigt vönder den potrio-

tisko sidon till. Hör begriper vorje born, ott soken redon

vor klor, i och med ott presidetnen utlyste extro session

ov kongressen. Hon kommer visserligen ott hållo ett

långt tol och skenbort frågo er om er mening, men det

ör boro inför vörlden' Ni kunde så görno sögo jo och

omen, innon hon börjot och besporo honom besvöret

ott hållo det. Men Wilson vill förstås så görno tolo'

- Jog vill ötminstone först höro hons skö1, sode Joon

med det enviso tonfoll hon sö völ könde igen'

- Jo, om du boro finge det, sode hon trumpet'

Joon glömde rummets storlek och dyrhet, nör mon

öppnode dörren för henne till hennes hotellrum' Hennes

uppmörksomhet föngslodes nömligen ov två jötteliko

blomsterbuketter och en völdig hög ov brev på skriv-

bordet,

- Adjö så lönge, Joon, sode kusinen, vill du öto mid-

dog med mig?

Hon vönde sig om med ett generot leende: - Jog ör

visst bjuden pö middog' Och hon höll upp ett brev'

- Frukost imorgon dö, innon du gör upp ikongres-

sen.

- Det vill jog sö grösligt görno, sode hon' lfoll du

tror, ott jog kon löto bli ott gö på den dör heders-

frukosten som röströttskvinnorno tönker onordno'

- Josö, hedersfrukost. För jog se brevet' Hon gjorde

nögro onteckningor. Nej, det ör ut'eslutet ott du kon

skolko. Jog vöntor till dess du röstot mot presidenten,

dö får du mer tid för mig. Och med desso götfullo ord

lömnode hon rummet.

- Kom upp nör du kon I ropode hon efter honom' Nu

nör hon försvonn, könde hon sig med ens sö frömmon-

de i sin nyo omgivning' Om hon hoft en olyckskomrot

öndå i stöllet för ott voro den försto och endo kvinnon

ikongressen'
Men Joon hode vorit med om mycket, innon hon nöd-

de denno punkt pö sin b'ono, hon vor von ott icke rödos'

Hon töckte på situotionen med gruvorbetorno, då hen-

nes liv höngde på ett kollblodigt litet skömt, som root

de fem mönnen, vilko en kvinno hetsot mot henne ov

ett fruktonsvört misstog. Hon tönkte på det löngt fruk-

tonsvördore ögonblick, dö hon i ett spinneri sög en

komrot slitos i stycken och höll på ott förloro herrovöl-
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det över sin egen moskirr. Hon tönkte pö ott hon dock
uthördot det morolisko och fysisko lidonde, som det nu
senost kostot henne ott orbeto fjorton dogor i en om-
munitionsfobrik för ott med ouktoritet kunno onklogo
fo briksögoren och med opinionens hjölp f ro mtvingo
böttre orbetsförhöllonden.

Allt detto hode hon upplevot och mycket mer öndö
och stod hör nu med rent somvete och frisk kropp, be-
sluten ott inför ett större forum och med större möjlig-
heter föro tolon för den somhöllskloss, som för henne
symboliserodes ov flickon som slets sönder ov moskinen.
För Henne hode hon kommit in i kongresen, för Henne
skulle hon strido! Och sedon hon sogt sig detto, tog
Joon ov sig resdrökten och lode sig med ollro störsto
lugn ott sovo.

En uppossersko kom in med te. Herrn som följde
fröken hode sogt till om det.

Dick ör nöston völ omtönksom, tönkte hon.

Nör hon stod fördig ott öko till middogen slonk kusi-
nen in helt ovöntot. Hon mönstrode nogo den vito crå-
pe'de-chineklönningen, som ingen onnon prydnod hode
ön moteriolets fröschör, fyllighet och dyrborhet,

Hor jog drömt ott hon hode löngo fötter, tönkte hon.
I de dör vito skorno ser de ju helt smö ut.

- Nö, men juveler dö?

- Hor ingo, svoro,de hon uton ott se upp, ströngt
upptogen ov ott to pö sig sino löngo snövito hondskor.
Vem skulle gett mig juveler?

- Ingo hördo ord, Joon, du ville oldrig ho den dör
ringen som... Nö, löt oss inte tolo vidore om den so-
ken. Hör hor du iollo foll nögot ott livo upp din jung-
fruligo vithet med. Och hon röckte henne en bukett ov
rödo liljor.

Tycker du, hon brost i skrott, ott jog skoll tögo
in ibonkettsolen med desso liljor ihonden som en,
som en...

- Joon of Arch, sode hon, Johonno frön Nyo Dom-
remy !

Hon betroktode det tömligen bredo, mörkhyode on-
siktet med de kloro, röttfrommo ögonen och den storo,
fosto munnen, detto onsikte, som ehuru mörkt ov stro-
potser, tonkor och omsorger önnu vor ungt, emedon
oberört ov sexuello mödor och lidelser. Det vor nögot
förvöntonsfullt och tillitsfullt, nögot oskyldigt över hen-
ne, som gjorde honom ont.

- Nö, tönker du verkligen lömno liljorno hemmo? Jog
som sö hode glott mig öt effekten, nör du trödde in i

bonkettsolen med dem på ormen, sode hon. Mycket nö-
je, okto dig sö ott inte presidenten förvrider huvudet pö
dig.

Men det vor öndö precis vod hon gjorde,
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Nör öntligen mon reste sig frön bordet efter mossor
ov tol, kom presidenten bort mot Joon, Allo tolorno ef-
ter middogen hode tolot krig och potriotism, Joon bör-
jode löngto tillboko till ommunitionsfobrikerr, dör hode
det vorit fredligore. Hon brukode onnors icke smölto in-
för ouktoriteter och sög rött svolt pö presidenten. Men
det vor omöjligt ott förbli oberörd, nör en mon med vörl-
dens ögon riktode pö sig, kom som hon vor med vörl-
dens öde isino hönder och tolode till en, som till en
rnon, en komrot, vors gillonde hon görno ville förvisso
sig om,

- Det finns boro e n vög för oss ott gö, sode hon,
Vod förmår en mon mot ödet, nör det sönder höndel-
serno i tungo kolonner emot honom? Könner ni till de
ontiko trogedierno? Det ör ett ömne för en Sofokles det-
to: pocifisten, sorn tvingos ott förkloro krig just dörför.

För ett ör sedon hode Joon som medlem ov en freds-
deputotion uppvoktot honom. Hon hode då frågot: Vod
önskor kvinnorno ov mig? Joon hode svorot: ott ni skoll
utföro ett moroliskt hjöltedöd. Men hon hode icke kun-
not det. En mon ihons stöllning riskeror inte ott erbju-
do sig som medlore för ondro göngen och bli ovspisod
pö nytt både ov centrolmokter och ollierode.

Nu frögode hon inte kvinnorno mero, emedon hon re-
don fottot sitt beslut. Men hon visode deros representont
den hedern ott förkloro för henne, flickon frön Vöstern,
som ov en slump ökt in i representonthuset, vorför hon,
som fött kvinnornos röster just pö grund ov sin pocifism,
nu måste bli den, som ledde republiken i krig. Hon mös-
te ju förstö, ott den, som inte motstod völdet, hjölpte
det till seger. Men segrode völdet, dö forvöl blond myc-
ket onnot med kvinnornos fromtid i stoten. Ty dö skulle
endost d e få nögot ott sögo, som kunno sötto mokt
bokom sino fordringor,

Joon svorode icke. Möste dö olltid nögons völd seg-
ro? frögode hon sig sjölv. Helo hennes hållning och ut-
tryck tolode om en smörto och hopplöshet inför proble-
met, som ögonblickligen reflekterodes hos presidenten.

- Jo, det ör ott förtvivlo öt, sode hon, och hons röst
fick ett beslöjot uttryck. (l tidningorno stod nösto dog,
ott hons "grö ögon vorit fullo ov töror, vilko hon icke
vördode sig om ott döljo".) Men nu ör stunden inne för
oss ott löso problemet om fredsvönnernos och de krist-
nos höllning till det ondo ivörlden, För min del onser
jog ott det finns endost e n lösning, den jog kommer
ott föreslö porlomentet i morgon, som sogt, ni förstör...

Hons uppmörksomhet fångodes ov en liten grupp ung-
domor som nörmode sig den plots, dör de sutto, hon
blev tonkspridd och löt meningen glido ut. Om de nu
vill donso i detto sommonhong , . ,?



Så somlode lton sig på nytt: - tro inte, sode hon i li-

tet hostigore tempo och betroktode Joon med ett litet

vinnonde leende, ott kvinnorno eller pocifisterno ör ur

spelet för ott vi börjor krig' Ni möste ollo hjölpos öt ott

reso en oemotstöndlig morolisk viljo i londet, sö ott se-

gern blir begognod med större ödelmod och röttviso, ön

någonsin en segrore visot sen vörldens begynnelse'

Hon sode detto med en plötslig glimt ov fonqtism'

Det flommode till i hons grö ögon och för ett ögonblick

vek den sjölvbelötno minen'

- Vi sko föro krig som gentlemön och sluto fred som

gentlemön, inte sont' Deor, sode hon nu öter leende

och gov flickon, som otöligt ovvoktode somtolets slut,

cn klopp pö oxeln. - Jo, dorling, sode flickon, men vi

ör nögro hör, som undror sö mycket om. ' '

Joon blev ensom ett ögonblick, hon sott dör under

ollt folkets blickor och undrode vorför hon inte vor glod

uton i stöllet obeskrivligt sorgsen, fost presidenten töckts

förkloro problemet för henne, Hode hon då inte rött, ott
just så skulle våtdet mötos, med hårdhet och ödelmod?

Skulle det inte bli en underbor dog, dö U' S' skulle för-

krosso sin fiende med röttviso, sö ott hon sönkte sitt hu-

vud iolidlig blygsel och bod om en liten smulo orött-

viso ott skylo sitt elönde med? Borde det inte voro hör-

ligt ott drömmo om den dog, dö vörldens ollo fonor

sönktes hyllonde inför denno sjölvövervinnelsens brogd,

dö vörlden högt erkönde hennes notion som den som

höll focklon och klenoden i sino hönder, den notion,

som vågode se Gud i ögonen '..
Med en göng vor hon omgiven ov en hel skoro okön-

do personer, som ville resonero med henne i dogens sto-

ro frögo. De voro ollo entusiostisko onhöngore ov pre-

sidentens politik, men löto skymto helt ondro motiv ön

dem hon fromlogt, blond ondro en kolossol ilsko mot

det öngsligo Europo som sönkt Lusitonio'

Cm en ödelmodig fred tolode höndelsevis ingen ' ' '

Sö snort Joon kunde, lömnode hon festen, hon vor

kollod till överlöggning i en verklig fredsförening och

könde en oemotstöndlig lust ott höro vod deltogorno

dör hode ott sögo'
Nör hon kom, pögick ett våldsomt onföronde, dör

presidenten ongreps som ett krök, en hycklore, som be-

rusode sig med froser för ott kommo undon inkonse-

kvenserno i sitt hondlingssött.
Joon onsög sig uppfordrod ott försvoro hons örlighet,

men blev utskrottod'

- Ä, ni hor lötit dupero er! Ni som sö mångo ondro,

och mon röknode upp en hel listo ov köndo pocifister,

mön och kvinnor.
Och nu ville mon med völd ovtvingo Joon ett löfte ott

rösto mot krigsresolutionen' Med uppenbor foro ott bli

mörbultod, vögrode Joon ott löto bindo sig'

Den första kvinnan

Nör hon korn hem, fonn hon en ny, liko stor brevhög

vöntonde sig. En kongressledomot frön hennes egen stot

crinrode henne i ströngo och stelo vöndningor om de

plikter hon hode mot de völjore, som sönt henne, och

om vödon ov ott hon komprometterode sin egen stot

med nögro meningslöso fredsresolutioner' Hon borde ju

förstö ott hon som kvinno och nykommen måste söko

och to råd ov erforno politiker, hon ville uppsöko henne

följonde dog,
Joon kostode brevet ipopperskorgen, Hon ömnodc

verkligen sjölv bestömmo över sin röst'

Följonde morgon kom en ung collegeflicko och höm-

tode henne till hedersfrukosten. - Vi vor tio, som drog

lott om uppdroget, sode hon muntert, men jog vonn'

Hennes gröno ögon glittrode'
De stonnode vid en restourong inte löngt frön kon-

gresshuset, gingo genom en rod ov solor, ollo fullo ov

folk, som intresserot och sympotiskt stirrode på Joon'

Någon utbrogte ett leve för henne, hon möste stonno

och tocko. En dörr öppnodes dörvid frön det enskildo

rum, dör mon vöntode henne, och nyfikno onsikten

tittode ut.
Hon sög fromför sig en hel flock domer, brokig som

den knippo onemoner mon tryckte i hönderno pö henne,

sö fort hon kom inom dörren. Hon urskilde till ott börjo

med ingen sörskild ur gruppen, tyckte boro ott ollo

stirrode pö henne med en min som sode; Ar det dig vi

onströngt oss sö förförligt för under ollo desso ör? Lö-

node du mödon? Ar du uppfyllelsen ov vöro drömmor?

Hon fördes from till de tvö frömsto domerno, rivoler

om den ledonde stöllningen blond Amerikos kvinnor'

och så begov sig söllskopet till bords'

Det surr, som soktot vid Joons intröde, tog önyo fort'

Allo könde vorondro, voro orbetskomroter och hode en

möngd ongelögenheter ott ovhondlo' Litet ensom och

frömmonde sott hedersgösten, undronde över den fest-

ligo stömningen, nör dock londet lög under krigets skug-

go. Men mon tycktes ho;föresott sig ott glömmo det för

en timme, medon mon firode den Försto Kvinnon'

Besynnerligtöndö,tönkteJoon,hurlivetolltidkedjor
ihop glödje och oro, och den vunno segern med det nyo

orbetet. Vod ör det för mening med, ott den Försto

Kvinnon sko kommo in i kongressen sommo dog' som

presidenten håller sitt krigstol, och ott hon just sko heto

Joon Richordson'

nummer 3-4,1968Fortsättning i
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Henri de Toulouse-tautrees

Konstnärens mor
Comtesse A. de Toulouse-Laurrec

I)etta undcrbare porträtt av sin mor måladc Tor,r-
louse-Lautrec 1883, crr av hans ddigasre mästerverk.

Adöle Tapi6 de Cdleyran hade gift sig med sin ku-
sin; det är möjligt att detta ingifte spelat någon roil
för sonens konsticutione,lla svaghet. Hennes man var
en ståtlig man, en kvinnokarl och jågare som snabbt
övergav den husliga härden. Adåle Tapi6 de Cdley-
ran .var en finr bildad, känslig och för sin tid för-
vånansvärt fördomsfri kvinna, som förmådde ge sin
son inte bara kärlek utan också förståelse och tole-
rans. Långa tider bosatte hon sig i Paris för att vara
honom nära, hon gjorde inga invändningar mor
hans bohemiska och stundom vilda konstnärsliv.
Toulouse-Lautrec å sin sida behandlade henne med
vördnad och respekt. Under hans sista år av sjuk-
dom blev modern hans sköterska och följeslagare.
'1,922 skänkte hon detta porträtt tillsammans med
hela hans konstnärliga kvarlåtenskap till museet i
deras hemstad Albi.

I6
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Självporträtt

av Toulouse-Lautrcc

'foulousc-Lautrcc teclinar... Ovcrallt arrtcclinldc
Toulouse-Lautrecs snabba och obarrnhiirtiga ritstifr
vad han såg. "Säg vad du har att säga", är ctt ofte
citerar ord av hans mun. Det är dcr karakteristis-
ka, cn inre sanning, ha.n söker i sitt motiv, som näs-
tan alltid är rnänniskan. Som ctt slags signatur är
hans självporträtt, nedkastade i skissblockets hörn
eller direkt på bordduken. IJtan rnisskund teck-
nar han sin deformerade kropp, den långa torson,
de korta benen, ansiktct med det glesa skäggcr, dcn
kraftiga näsan och de tjocka läpparna, som forma-
de ett nästan obegripligt tal, ett högst pcrsonligt
språk fullt av fritt uppfunnen slang.

Toulouse-Laurrec blev 3Z år gammal. Han bör-
jade teckna på allvar 1879, när han var konvale-
scent efter det dubbla benbrott som gjorde honom
till krympling för liver. Under knappt två decennier
skapade han nära trehundra målningar, omkring
330 litograf ier och tusentals teckningar och cro-
quiser.



I

utställning pa Nationalmnseum

Yvette Gilbert hälsar publiken. 1894
Det var de långa svarta handskarna soln först frapperade Toulouse-Lau-

rrec när han såg Yvette Guilbert uppträda. E,gentligerl var hou inte vac-

[er, men hon förstod att med intclligens och chamr utnyttja sina tillgång-
ar. Parisama älskade hcnnes rnårrga skiftande ausiktsuttryck, her-rnes per-

fckta diktion och hennes graciösa sätt att röra arurama i de långa svar-

ta fodralen när hon rned scnsuella undertoner sjöng Linger Longer Loo

oå American Bar.
När Toulouse-Lautrec gjorde en affisch, blev hon or-rd över att han

tecknat henne så ful och kallade honom för "ett litet monster". Men

Toulouse-Lautrec fortsatte att teckna henne. I studie efter studie karak-
teriserade han henne allt intensivare, nied allt enklare medel: hennes iro-
niska mun, den spirituella och spetsiga näsan och de höjda ögonbrynen.

Han har ägnat henne två album n-red litografier och så småningom skul-

le t. o. m. Yvette Guilbert själv uppskatta den odödlighet som han för-
skaffade henne.

Kvinna sotx årar på sig strumpan. 1894
Varför målar ni kvinnorna så fuia? frågade någon. Därför att de är

fula, svarade Toulouse-Lautrec. Men det händer att hau använder sin

beur-rdransvärda linje att utan kor-r-rmentarer återge tröttheten, resigna-

tion i ett ansikte. E,ller att, som här, varsamt låta den följa ell ung

kvinnas konturer, när hon drar upp sin strumpa. Också deu sparsamt

ansatta färgen bidrar till stämningeu av ömhet, aktsamhet. K. \f.

I
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Från Ilarolina Widerström

Iuom r.år kulturkrets, den judisk-krisrna-nruhanrrne-
d;r'ska, tycks c' i viss 'rå' 'egativ i'srällrri'g till
scxuallivct alltid ha varit förhärskandc. Dcn har.
rncst drabbat kvirrrronril - en patriarkalt betingad
önskan att nred olika nrerocler skydcla dct osäkra
fadcrskapet . . . Andra kulturer, clcn hinduiska, dcn
indonesiska, dcn polynesiska, har varit långt l.ncr
positiva, generösa, "naturliga" i sin inställnir-rg.

Visst är i alla händelser art 18OO-talet i nordiska
och anglosaxiska länder utmärktes av en säresen
rädsla för sexuella frågor. Sexualdriftens yttrinfar
mörklades i görligaste mån. Barn särskilt fl.-
_ko. - och ogifta kvinnor borde vara okunniga on-r
könslivets exisrens. Läroböcker i r-raturkunnighet ute-
lämnade könsorganen ej blott hos människan utan
även hos ryggradsdjuren nred undanrag av fiskan-ra.
En del kvinnor började sitt äktenskap utan att ha
en aning om sexualumgänge.

En kvinnlig gynekolog som Karolina \Widerström
(Sveriges första kvinnliga läkare, 1856-i949) rnås-
te i sin stora praktik ha n-rött många exempel på de
tragiska följderna av kvinnors okunnigher om s""ual-
livet. Själv har hon sagr att anledningen till att hon
började föreläsa om "kvinnohygien" närmasr var
att några lärarinnor r'ände sig till henne med en för-
frågan om hon ville avhjälpa den brist på kunskap
som de beklagade.

De första föreläsnin garna hölls 1 897 pi Areneurlr
fc;r flickor. Biljetter såldes privat under hand. Före-
läsningama måste upprepas fem gånger. Är 1899 ut-
kom de på Norstedts förlag som erl bok n-red titeln
"Krtinnohygien". Den kom ut i sju upplagor, den
sista år 1932. Karolir-ra Viderströms insars såm gjor-
dcs utan att väcka mycket uppseende .,", ,-r"t.r.ligt-
vis synnerligen märklig. Att n-rot bakgrunden 

"., ",.,könlös undervisning i zoologi visa bilder av männi-
skans könsorgan och skildra själva parningsakten
var klart epokgörande.

För Karolina Widersrröm liksom för den grupp
kvinnliga läkare som blev hennes medhjälpare var
det naturligt att se behover av sexualupplysr-ring för
bam och ungdom rnot bakgrunden av rådande iniss-
förhållanden. Det gällde att häva mörkläggningen
av sexuallivet redan från småbarnsåldem. Det gällde
att väcka ansvarskänsla hos de unga inför det fak-
tum atr sexualumgänge ofta ledde till föräldraskap.
Det gällde atr, varna för promiskuitet såsom en hu-
vudsorsak till spridning av smittosamma könsssjukdo-
mar. Det gällde att klargöra atr många kvinnor blcv
prostituerade därför att de hotades av svälr.

Mot bakgrunden av dessa fakra fick de synpunk-
ter pä sexualhygien och sexualetik som vi fran-rlade
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i vår undervisning tyrrgd. Vi hävdadc med stöd av
samtida psykologer arr årerhållsamhet under de för-
sta ungdomsåren är genomförbar och ur hälsosyn-
pur-rkt fördelaktig. Vi frarnhöll arr err människovär-
digt sexualliv bör innebära ert personligt förhållan-
de r-nellan n,å människor och en vilja till trohct. Vi
underströk att naturens mening med sexuallivet i för-
sta hand är fortplantning och endast i andra hand
mänr-riskors lycka - detta borde de unga räkr-ra med.

Sen dess har rnycket blivit annorlunda. Nära nog
perfekta preventivmedel finns tillgänglig a för ringa
kostnad. Avbrytande av havandeskap under de för-
sta 2-3 månadcrna kan på sjukhus ske praktiskt ta-
ger uran hälsorisk. Samhället har övertagit kostna-
derna i san-rband med barnsbörd: förvård, förloss-
ning och eftervård är kostnadsfria, moderskapspen-
ningen är nu 900 kr. En ensamståcnde mor kan all-
tid få vistas på mödrahern före och efter förloss-
ningen, hon kan få in sitt barn på spädbarnshem el-
ler i familjedaghem. Det råder stor efterfrågan på
edoptivbarrr. Vissr har nrånga kvinnor alltjänrr låg-
löner rrrerr det torde yara ytterst sällsynr att någon
numera behöver prostituera sig av ekonomiska or-
saker.



tiII RFSU

F,tt av vila sl<iil fiir ctt ;tlls\';lrslllctllctct scxualliV

kvarstår oföriirrdr:rt -- clc stttittos;ttttrrl:r litinssjukdct-
nrarlla. Under scltarc clccctttticr har visserligcn sulfa-
preparat och antibiotika tillkorlmit tlcll baktcrierna
har blrvit eller håller på att bli resistetrta nrot detn.

hönssjukdonranla har ökat liraftigt. Arltalct fall av

gortorrö i Sverigc var är 1956 13.810 och rir 1967

26.024. Redan när llger-r orn könssjukdomar (lex Vc-
neris) tillkom ä.r 1.9L8 framhölls att det enda verk-
ligt effektiva medlet rrot dessa sjukdomar är en för-
bättrad sexuell hygien.

RFSU:s skrift "Samspel" berör det viktiga pro-
blemet om könssiulidomartra alldeles for flyktigt och

cndast i förbigående. Detta är dess största svaghet

som avgjort bör rättas i en uy upplaga. I ör'rigt är

clet err vederhäftig skrift. Det sorn står där är rik-
tigt och bra. Bildema av könsorganeu och sliildring-
en a\r befruktnir-rgsmekanismen är det ir-rget fel n-red.

För den sorn ej har far-rtasi nog att själv fundera ut
hur man "med ömsesidiga smekningar" förbercder ett
sair-rlag ger skriften noggrann upplysning. Det fir-rtls

även några tänkvärda ord om personlig hygiett, rell-
lighct. Dc olika prevclrtivmedlcrr beskrivs mycket
bra.

Som bredvidläsning kan Samspcl - rned ett till-
1ägg onr könssjukdomar - väl acceptcras. Det är eu

charmfull skrift, iute rninst geltoltl de vackra bil-
clcrna av flickan och pojken. När rnau tättker pir den

problerrfyllda, mörka värld som möter våra urrgdo-

mar idag unnar mau deu gäma all glädje de kan
hämta ur sitt tillfredsställda ömhetsbehov rcdan uu-
der tonåren.

Däremot är Sanrspel sour lärobol< alltför ofullstän-
dig. Visst är dct bra att tnatr talar ol'n att självtill-
frcdsställelse (onani) är ofarlig r-nen rran borde cj

rröja sig n-red att säga att deuua form av scxualliv
"är ett naturligt led i utvecklingen till sexuell vuxen-
het". Det är dock ett faktum att den - ensamhetetts
nödfallsutväg - för rnånga vuxna av olika skäl och
ofta under långa tider blir den enda möjligheten till
sexuell avspänning.

Frågan om när det är bra att börja ett sexuellt
samliv avfärdas alltför lätt med att man irrte bör låta
sig tjatas in i en sexuell förbindelse. Det är självklart
men dct är inte nog. Hygieniska och etiska skäl talar
för att sexuellt sar-r-rliv fär vara inte bara en tjusig lek
och en enkel drifttillfredsställelse utan också en kär-
leksakt rned personlig färg. Därför bör scxualur-rder-
visningen frarrhåll;r att c{et iir ofarligt och ej siill;rn
viirdefullt att inte lrar så bråttorr att bör j;r scxual-
umgänge.

Modern sexualurrdervisning på högstadiet bör ock-

s,i. siigrr rrrigrlt otn.ilitelsliapct. Iiör'st t'tclt l:t'.ittrst tlrjis-

tc tni"ur l'rirrulrålIrr ltt äktcrrsk;rp irttt'fiir bctralit:ls
sollt cll l'örsiirjningsinriittrrinil för rlcn kvinnliga p:lrt-
ncrn. Irliclior får irttc rtiija sig lllecl ctt lätn'ittdig ut-

bildrring. Dct rir viktigt för clenr själva och för satn-

hrillcri att dc iutc slarvar bort sinir nlöjlighctcr. Marl

btir riven fr;tnrhålla att dcr iir lycli'ligt {:ör dc flcsta

barn att få växa upp i ett l-rcur nrccl bådc far och

lnor'.
Irtt ickc obctyclligt hincler för sexualupplysning ut-

gjordc den så kalladc prevcntivlagetl sorn tillkom
ilto. Den var uärtnast avsedd soln ett skydd för
nirti'itetcrl r-nen den kom iiven att försr'åra åtgärder

rnot smittas ör'erförandc vid irörrsurrrgänge. Utau att

här gå in på clen långclragna kanrpcn för prcventiv-
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Från I(arolina \Widerström till RFSU

lagens upphävande vill jag påminna om atr såväl
Svenska kvinnors vänsterförbund sonl Socialdcnro-
kratiska kvirrnoförbundct ir 1933 skrcv till Medici-
nalstyrelsen i frågan. Styrelsen framhöll i sitt utlå-
tande att kondomen sorn föll under prevenrivlagen
kundc sägas vara det bästa hittills kända mcdlet mot
överförande av srnittsam könssjukdorn vid könsum-
gänge. Man föreslog att göra kondomen till apotelis-
vara utan att ge apoteken monopol. Ar 1936 kom ert
förslag från befolkningskommissionen som ledde till
att lagen upphävdcs 1938.

Så här ska en
kondom seut.
Lita på oss!

Den insvängda profilen ger
närmare kontakt just där
känsligheten är störst.

ffiru pm@trflL
finnr I rhu-butikerna, rf&-lutom.tane, hol
rfru-ål.rlördlior. cllcr dirokt lrån rlsu.ordor.

Här måste vi också nämna Elise Ottesen-Jensen
som ett stort namn inom sexualupplysningen, väl
känt för oss alla - år 1964 har Eva Palmaer skrivit
om henne i Vi kvinnor. Hon har verkat sorn bril-
jant föreläsare, det var hon som grundade RFSU
och hon är en ledande kraft i det internationella
arbetet för planerat föräldraskap.

Ett annat väl känt namn från senare rid är Lis
Asklund. Vi känner henne kanske främst genom hen-
nes verksamhet i radio och genom de böcker i sexual-
undervisning hon gett ut tillsammans med Torsten
Vickbom. De är bägge lika orädda och fördomsfria.

Jag tycker nog att Torster-r Vickbonr mer än nå-
gon anllan är Karolina Viderströms arvragare i den
nu verksamma generationen. Han har liksom hon
en uaturvetenskaplig bakgrur-rd och stor erfarenhct
som unden,isare för ungdom. Han har i sin bok
"lndivid, samhälle ocb sexu.allip. Sexualleunsbap lör
sholor" formulerar som allmängiltiga normer för oss

människor hänsyn och ansrtar. Den boken anr'änds
i betydande utsträckning i högre skolor. Det är där-
för lätt arr fä infört inlägg och ändringar; senasre
upplagan är tryckt 1966. Det känns betryggande att
han sitter med i den kornrnittd som skall utarbeta
Skolöverstyrelsens nya handlcdning för sexualunder-
vlslllllg' 

A. A.

Kvinnohygien. Populärt franrställd av clol<tor Karolina
Widerström. P. A. Norstcdt & Söncrs Förlag, Stockholn-r
1932. Sjunde omarbetade och tillökade upplagan (första
upplagan 1899) 36 sid. Illustrerad. Pris kr 2:75.

Vad är det som händer? Sexualkunskap för grundsko-
lans fcnrte och siätte årskurs och motivarandc stadier.
Av Lis Asklund och Torstcn Wickborr. Svcriges Radio,
Stockholm 1963. 2:a upplagan 1965. 48 sid. Illusrrcrad.
Pris kr 2: -.

Vägen till mognad. En bok för ungdorl onr sanrlcvnad.
Av Lis Asklund och Torsten Wickbom. Svcriges Radio,
Stockholm 1966. 718 sid. Illustrerad. Pris kr 8:50.

Individ, samhälle och sexualliv. Sexualkunskap för sko-
lor. Av Torsten Wickbom. Bonniers Förlag, Stockholm
1966 (tredje upplagan). a8 sid. Illustrera,d. Pris kr 3: -.
Samspel. En bok för ungdom om sexualliv och planerat
föräldraskap. Utarbetad inonr Riksförbundcr fc;i sexuell
upplysning. Bok'förlaE;et Prisma/RFSU, Stockholn 1962.
40 sid. Illustrerad. Pris kr 3:75.

Handledning i sexualundervisning. Skolöverstyrelsens
skriftserie 26. SO-förlager, Stockholm 1956 (omtryckt
1966). 96 sid. Illustrerad.
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Interpellation om strålnings-
risker
Den 2 februari 1968 ställde Axel Jansson, riksdags-
ledamot i andra kammaren (VPK), följande frågor
till statsministern:

Har Sveriges regering varit informerad om' att
amerikanska bombplan med viitebombslaster har
permanent flygroute över nordiskt område och
finns några medgivanden ont ett dessa i visse

fal[ även får beträde svenskt luftrum?

Finns på svensk sida upplysninglr om de fyrl
vätebombernas radioaktiv;r strålningskraft och

energiutveckling och vilka sannolika konsekven-
ser som spridning av plutonium med vatten och

vinden, kan få ur hiilsovårdssynpunkt i de nor-
diska länderna?

Overväger regeringen några initiativ rned anled-

ning rv dct intriiffade vicl Griinllndskttsten?

4
I

2.

3.

liser med full last av tjocltoljr undcr inscgling till
N'ynäshamn?"

Man slutar med cn fråga i vilken vi med oro in-

stämmer:

"Vem stoppar gigantomanin?"

De mänskliga rättigh eterna

Prot'essor Åbe Sandlu i "The Minority ol One" okto-
ber 1967:

"I förklaringen otn de mänskliga rättighetema borde
det stå i genomträr-rgarrde ordalag: Vi anser det vara
en självklar sanning att ingen människa rnå bära
vapen mot en medrnär-rniska; att krig är ett brott
och härmed förklaras olagligt.

Varje människa borde tillförsäkras absolut rätt att
vara pacifist. Och inger-r mänrriska skulle ha rätt att
råda till krig för vilket ändamål det än må vare -lilia litet sonr han har rritt att tala för mord."

Gigantomanin i Ött.tsiön
Under denna rubrik skriver DN 28.1. 1'968 om ett
supertan,kfartyg på 135.000 ton, beställc av Nynäs-
Petroleum för leverans nästa år. Oljebolaget bygger
i Nynäshamn en kaj för '1.7,5 meters djupgående.

"För att båten skall kunna gå in i Ostersjön räk-
nar Nynäs-Petroleum med att danskarna skall vara
vänliga och muddra upp och fördjupa Stora Bält.

Nynäs jättetanker blir större än Torrey Canyon,
vars förlisning viid Englands sydväs'fkust förra vå-
ren äntligen väc,kte opinionen för vilka miljöhot su-

pertankfartygen innebär redan när de går på de sto-

ra öppna haven."
I artikeln framhålls att riskern a för en grundstöt-

ning blir större i Ostersjön som delvis är trång och

svår att navigera i. Och man påminner om att en

grundstötning här skulle lEda till långt värre miljö-
för,störing.

"Ostersjön fungerar i själva verket ungefär som

en stor insjö. Det är knappast troligt att Ostersjön
någonsin skulle kunna återhämta sig efter en total-
förlisning av Nynäs jättetanker med full oljelast'
Och vilka oljeklibbiga rester blir kvar av Stockho'lms
skärgård orn Nynästankern går på grund och för-

Frihetens stamoft pä jorden

Kanske det. Så litet frihet som det finns på
jorden är det inte svårt att vara bäst.

Såsom en av de "fellowtravellers" vilka
mött många stängda dörrar på grund av sina

åsikter och sannolikt stått i Säpos register är
jag nåra berörd av den parlamentariska nämn-
dens rapport om Säpo.

Visst har jag stundom blygts över mitt lands
politik, till exempel under ären 1'940-42' Sä-

kert ar arr 1ag blygdes över n-ritt land den

kväll när rapporten behandlades i TV. Detta
kan alltså hända här. Vad har vi då att be-

römma oss över? Vi är iu samma andas barr-t

som regeringarna i länder där man dödar, tor-
terar eller fängslar oliktänkande. Fruktan re-
gerar oss alla. Vi fruktar att förlora vår rela-
tiva frihet och framför allt vårt välstånd. Vi
borde frukta för mänsklighetens öde, för nö-
den i världen, för ur-rdergångshotet . . .

Andrea Andreen
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Har vi råd med fruar?

Har vi råcl n'rccl fruar? En ofullstänclig handboli i

niisshushållningcns alla grcr-rar. Av iV{onicl Boöthius.
Proprius/Sccling Iriirlag, Stockholnr 1967. 128 sid.
Pris 10 kronor.

- Svenska Ulla blir frrnska sångidolens fru.

- Det är mennen som ska bestämma, tycker
prins Henrik.

- Nu vill jag berl vara hemma, säger Stor-Babs.

Propagancl;rn flijcler oavlåtligt. Intc på något sätt i

smyg, uta.n utmanande och sjrilvklart, för clet ideal
som är lika kärt för finansministcrn sonr för riks-
clrqsslrbbrr och kommunalmän; jobbarc och unga
lcjon: hcn-rrr-ralivinnan. Hon sonr står vicl spiscn och
fiicler barn Att hon är en anakronism, en kvarlcv:t
från cn ticl, när hcnrarbctct vcrkligcn ver ctt lrbctc,
som clclldcs nrcllen maklrtrt, har fortflrlnclc intc
alla l:rgt märkc till

Mcn Monica Boöthius gtir vacl hon lien fiir ltt
iippr-rl allrrs iigon i clcn lilla argsinta, viilskrivnrt och
klartiinkta bokcn Har vi råd rnccl fruer?, cn ofull-
stänclig hancibok i rnissl-rushållningcns alla grenxr.

'fill cn bi;rjtrn, i tankc att citcra, strijli jeg firr mcd
riitt i clcn. Mcn niistan hcl:r bol<cn blcv röcl, clct vill
siiqa clct nrcsta v,rr klokt och tänkvärt. Mcd rnclrl
orcl - läs clcn, snarast. Dct här är några av Monicl
Boöthius tankcgång men låt er inte nöja med
dcm utan liis hela bokcn. Det är snart gjort - 128
sidor - men ni får fakta och nya friska och stimu-
lcrande synpunkter.

Det finns alltså i Sverige 700.000 friska, arbetsföra
l<vinnor, ännu långt under pensionsåldern och utan
hcmmavarande barn under scxton år. Hela deras ar-
bctsinsats är förlagcl inom hcmmcts fyra väggar, där
clc bonar golv, polerar bord, stärkcr garcliner. Lasar
niat, förstås. Och torkar disk. Och putsar föns-
ter . . . Listan är oändlig. Att allt detta - nästan -är att betrakta som hobbyvcrksamhet, cllcr i varje
fall är orationellt, utfört i denna lilla skara, väger
lätt mot bcgrcpp som 'trivsel', 'hcmatnrosf är',
'm:rmmas köttbullar'.

Men vacl skulle vi clå vinna mcd att jaga ut dem
hcmif rån till förvärvsarbctc? J., vår nationalin-
liomst skullc höjas med 25 proccnt, och om likalön
gcnonrförcles skullc nationalinkomstcn öka rnecl yt-
tcrligarc 30-35 miljardcr. N4cn dct är knappast cn

lockande motivation i ett välfärdssamhälle, som
knakar i fogarna av brist och övcrflöd på en gång.
Men om hcmmafruarna kunde fcirmås till denna
självklara akt av solidaritct kundc clet innebära

- liortarc arl'rctsticl och r-uinclrc strcss. ävcn ftir
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männen. Männen tillbaka till hemmet. med andra
ord.

- för kvinnorna siälva att deras resurser och ka-
pa.citct togs i anspråk på ctt sätt som man kan
fordra av en vuxcn människa. Vilkct i sin tur bor-
cle vcrka utvecklandc och vara lockande.

- att kvinnans ställning övcrhuvudtaget för-
bättradcs. Ty så länge kvinnorna själva inte tar sitt
yrkcsarbctc på allvar, så får vi titta i måncn efter dc
goda lönerna och dc roliga jobben.

- och orr man tillämpade clenna solidariska id6,
bchövde gränsen inte sättas vid Svcrige, utan arbets-
insatser kunc{c kon'rma världcn tillgodo också utan-
för det dyra fosterlandct.

Det gäller inte bara kvinnorna utan barn. Av lan-
dcts 925.000 barnfamiljcr har nära hälftcn bara ctt
barn. Också clc som har barn, etr cllcr flera, bör
l<unna klara cn insats inom det yrke de utbildat sig
för. Om vettiga arbetsformer och -tider ordnas, i

ställct för de orimliga som ännu härskar. Och om
daghcmrncn intc bara byggs ut, uran hela synen på
dcm fiirändras: de ske intc blra avlastl snråbrrns-



förälclrarna, utan också tillför:r barncn något mcr än

vad clc får i hcrnmiljön. "Mltmuta och pappa och
claghcmspcrsonalcn fär ha som qctlrcnsam uppgift
att gc barn den värme och stimul:rns clc bchövcr för
cn riktig harmonisk utveckling."

Monica Boöthius går också till storms mot sub-

vcntioncrna, "som förvandlar f riska, arbctsföra,
kunniga kvinnor till försörjningsbördor på sina

mäns skattsccllar", mot uppfattningcn att hcmma-
fruställningen är ctt privilegir-rm och förvärvsarbctc
inncbär cn prcstigeföriust. FIon granshar "AB Fa-

n-riljen Sve rigcs orationellastc företag", sn-rular

sijnc{cr clcn tårdrypanclc "Mytcn om Mamtnan" och

visar hur porrvågcn i ställct fi;r frigc;rclsc bara är
clct scnastc utslagct av reaktionär inställning till
kvinnrn. FIon manar till självrannsakan. Mcn l-ron

pläclerar också för familjcn, clc viirclcr-r som clcn om-
frttar och som måste räclclas vicllrc.

Henncs oscntimcntala prttos är vcrkningsfr-rllt när
h,rn telar ot'n clc kr,rftcr sort-r skttllc kttnttl frigiirls
till nrcningsfyll.ll insrrtscr, båtlc fi;r clcn cnsliilclr

nrännisk;rn och för något utanför hcnnc. Ty "en
nriinniska far illa om hennes kapacitet längc blir
outnyttjad, om hcnnes vcrkliga förmåga intc f år
liornma till uttryck." Rätten till arbetc - inskri-
vcn i FN-stadgan om de mänskliga rättighctcrna -är verkligcn en rättighet att tillvarata.

Till sist, mcd ett långt citat:
"Visst behövcr vi någonstans att var hcmma, nå-

gonstans clär tryggheten finns i luften vi andls, som
cn förvissning. Men inte för att skärma av oss från
on-rvärlclen och stänga dcn utc. Inte för att stannx
i ankclan-rmen. lJtan för att orka och kunnr även
utanför hemmet och tryggheten, för att hr samling
och aktivitct till ör,crs clär clcn bchiivs bättrc - ute
i samhällct cllcr ute i clen värlcl sorn i cieg ellt tydli-
serc li,rävcr solidaritct.

Det här är cn utmaning som intc barr gällcr livin-
nornA. Mcn cle n gäller också kvinnornr och clen

viinclcr sig nrccl så nryckct stijrrc liraft till clcnr som
suttit -- cllcr sitti r 

- 
i otscns slittg{1."

K. \/.

män!arbetat Saen Lintlqaist i boben Myten om.Ww Tao-tzlt:
"Det är inte en fråga om tid och offer innan sex
kontinenters miljarder har villa och bil.

Det kan aldrig inträffa.
Naturtillgångarna skulle vara slut på några de-

cennier, i vissa fall rnånader."

Familjepolitiken. Regeringcn aL,ser att genomt'öra
en familjepolitisk ret'or,m den 1 janwari 1969, Re-

fortnen skall syt'ta tiLl att ber,ecla barnt'amiljer med
lägre inkomster och familjcr med t'lera barn ctt t'ör-
stärht eleonomisbt stöd vilket wtt'ormas så att dct
ocleså medperkar till att bAja t'amiljernas bostads-
standard. Jämt'ö.rt mcd gällande regler t'ör t'amilje-
bostadsbidrag - som skwlle ha inneburit minskat
anslagsbebov 

- beräbnas t'ör, clcn nya stödt'ormen
en hostnadsölening mcd ca 300 milj. kr t'ör belt år.
De nwz,arandc allmänna barnbidragen bchålls ot'ör-
ändrade,
( U r S t at sr,, e r le s p r o p o s it ione n )

clagmammor, dct är
skullc f örsöka lösr

AV quvcrltantcr!"

AISTUELLT II
I Sverige mest
Enligt statistiska centralbyrån fanrrs det i novetnber
L967 3,79 miljoncr mänr-riskor som tillhörde arbets-

lrraften. Av dem var 2,37 rlilj. nrän och 1 ,4'2 rr''rlj.
kvinnor. Eftersom det finrrs rniust lilia rnånga kvin-
nor som män så ntåste vi ha triira ett miljon "ltel'ttttla-
kvinnor".

Dagmammor
Gertr,wd Sigwrdsen ; DN 27 .1/ 1967 :

"Att lösa barntillsynen gcnolx
ju lika bakvänt som om man
skolundervisningcn med hjälp

Levnadsstan dard
Prot'essor Galbraith i l.,aleert "Thc ncw industridl
stdta" citeras i Husbyggctrcn 7167:

"Vad man kallar cn ltöS lcvuaclsstartCard består i

stor utsträckr-rir-rg av åtgärder att undvika fysisk arl-

strängning, att öka de sensuella nöjer-ra och att prop-
pa i sig kalorier långt över näringsbchovet. Andå
tror folk nästan bergfast på;ttt clet socialt riiitiga
nrålct iir cn cjliad ttroc'lttktitttt."
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Om delfiner

I l/--\,.-\-,"-\/\/--\-/--\-/-\-,--\r/-\.-,--\?\/--\-i-\7--\r-u.:.-z-:-_.[

)1
$ Xart-Erile Fichtclius berättar i boken M ä n n i- (
\, ,kon, ztillhor om detta högt bcgåztadc I(j, däggdjur vdrs ,bjärna bar dwbbelt så många I
\ aindlingdr som vår ocb 50 procent mer neru- ll
( celler. Man t'örsöker nw decbit't'rera deras okän- )
( do språk. Delt'i,nerna visar praktislet taget ing- ')

( ,n aggressivitet inotn drten, de är ej heller nå- 
))

l) Konsin aggrcssiaa mot männisbor - intc ens i 
'),

)1 t'r?ngcnskap . . . Tänk orn de en dag leuntle hli 
'(,,')1 ,riro ltiromästarc! 
l,\(

!-= -'-:-,\'-\ .\- -.\ .. \ -\ . \\ .- \ --i .--\ /<i: z= - -i'-t . 
= | I

Nu ville vi egentligen påmir-rna om "Dcn vii.nliga
dellinens orden" sorn instiftades inorn Fogelstad-
förbundet på trettiotalet. Els;r Björkman berätrar onr
dcss tillkon-rst i sir-r bok Fogclstad. "Id6n till den r,än-
liga delfinen fiuns i Platons dialog 'Staren", där
Sokrates då han skulle ge sig in på en svår fråge

- frågan huruvida kvirrnor inte bör kunna inneha
samma platser i staten som rnän förklarar arr
det är som då rr-ran skall dyka r-red ien stor våg:
man vet aldrig om man får huvudet över vatrner
igen. Men, menar Sokrates, vi måste ändå våga
språnget och så får vi se om vi simmande kan rådda
oss i land"... Och så lägger han till: "Lår oss hop-
pas att någon delfin tager oss på ryggen eller vi på
annat underbart sätt må räddas." - När Sokrates
talar om den räddande delfinen syftar han på be-
rättelsen om diktaren och citterspelaren Arion son'r

levde ett par hundra år före Sokrates. Denne Arion
hotades en gång på en sjöresa av en illasinnad skepps-
besättning att bli berövad sina skatter - månne sin
cittra? - men då kastade han sig hellre i havet.
Och se, en vänlig delfin kom och tog honom på sin
rygg och förde honom i land.

I Fogelstadt'arbwndets tidning (nr 1., 1962) finns
en annan berättelse om delfiners vänlighet från klas-
sisk tid. Den romerske författaren Plinius den yngre
som levde under det första århundrader av vår tide-

räkning skrev i ctt brcv till en vrin onr cn märklis
hrinclelsc sonr inträffirt inonr kolonien l{ippo villicn
låg vid en insjö rred utlopp i havet. Berättelscn har
översatts från latinet av Ingeborg He rrnelin. Den
handlar om hur er-r lekar-rde pojke som simrnar för
långt ut på djupet togs om hand av err delfin som
lekte med honom och småningom förde horlom till-
baka till liamraterna. Delfincn återkom näsra clag
och följande dagar. Den inbjöd tili lck och övervann
snråningom sin väns och hans kamraters fruktrur gc-
non-l Att hoppa och göra krumsprång för denr. Man
vet nu genonl crfarenheter av dclfiner i fånrensl<ap
att de iilskar att leka. Fichtelius skriver: "I modenr
tid var det faktiskt de först fångade delfinema sonl
sjrilva tog initiativet till en hel del av clc cnkla leliar
soul nunrera förckonmrer nrellan delfiner clch rriinni-
skor vicl akvaricr världen över. Delfiner kan leka i
timnrrr mecl en boll eller en fjäder. De är like out-
tröttliga som miir-rniskobarn i detta avseende."

"Hittills har clclfinerna i akvarier kunnat läre sig
dc flc,sta trick männisliorna försökt lära ut till
c{cm . . . Hur intclligenta clclfincrne är cftcr r,åra
mått lär vi inte få recla på förrän vi lärt oss tala n-rccl

dcnt . . . Intcnsiva ansträngningar görs nu för ett
clcchiffrcra dcras okända språli . . . Avcn om nu dcl-
fincrna kan kommuniccra mecl varandra på ctt nrc-
ningsfyllt sätt som påminner om vårt tal så är dcras
kulturclla arv begränsat till vad den rnuntliga tra-
ditionen tillåter. Delfinerna har inga händer art
skriva mcd eller göra bombcr med, de har helt cn-
kclt intc haft någon nytra av sådant. De lever mitt
i skafferiet och har det gott och varmt i vartner . . ."

Fichtelius säger också art delfinernas vänskap
sinscmellan inte går att ta fel på. "Det finns rörande
exempel på delfinsorg och delfinglädje."

Låt oss till sist citera Elsa Björkman igen:
"Flemligheten med den vänliga delfinens orden-

skap är alltså art man vågar ta språnget, hoppar i
sjön om det gäller, i smått som i srort, säger sitt ord,
räddar sin cittra, gör vad man aldrig förr gjor.t el-
ler tänkt göra. Också att man - efter sin förmå-
ga - är beredd att ingripa som räddande delfin för
rrågon anrlal1."
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Fyra böeker att begrunda

PLT}NI}RINC
.. svir,lr

H'.rns P;ilnrstiernrr

Plundring svält förgiftning. Av F{rns
Palnlsticrna. Rabön & Sjögrcn Str--ch-

holrrr 1967. 130 sid. Pris 22.50 kr.

Dcnna ,bok står nrirt hjärta när-
n1Ast, kanskc är dct d:irför j:rg har
svårt att tala om dcn så som jag vil-
lc. Vår:r läsarc har rcdan mött för-
f attarcn två gångcr i "Vi kvinnor".
En gång skrev han om födelserbc-
gränsnine, cn gång fick vi kapitlct
luftlort från dcn 'bok vi nu s,krivcr
om. Den här boken borde våra avclel-
r.rinsar ta upp kapitel för kapitel till
qemensam liisnring och diskussion. "En
verklig inte rnationalism med striir-rg
planerad hushållning av jordens rc-
surser kan klara oss . . . Jorde,ns pro-
duktionsförmåga är ändlig, männi-
skcrnas reproduktior-rsförrnåga oiind-
lig... Så l;inge dct intc finns någon

1llob,r1 planerad hushållning liknenclc
clcn vi finr-rer inom de flesta utvcck-
lade lär-rder kan vi inte räkna rrrccl

art förhållandena iinclras . . . En av
rnledning,rrnir. rlrt clcrr kirresisk,r kul-
turen övcrlcvt så l.ingc och åter tycks
bli cn rv clc vcrkligt stora kulturerr.r,r
rir att mau scd'.rn ticlernas bcgynnclsc
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vrrrit inställd på ;rtt blulil,r jordcn och
intc fiirbruk:r dcn... ilrt Dr:rr.r scclrrn

rurtrrinrrcs ticlcr trri;it tillvrrr.r rrllrr dc
göcininusiinrncn stiidcr och [ry.rr pro-
duccrar (liis iJ:rn Ml,rclrrls bok 'rrn
hur uran frlktirr "sk'it" v:rrjc dag till
byn ,från sradcn!).

Och så till sist onr asllressivitctcn
"som nråstc kanaliscras i en ständigt
pågåendc allvars,am lck i solidaritc-
tcp5 tecker.r. Orr clenna sublimering
intc lyckas iir miinsli.lighctcn dömd
till undergånr:".

$ven
Lindqvist

h44en
$m
WuTho*tnr

Myten om Vu Tao-tzu. Av Sven
Lindqvist. Bonniers, Stoakholm 1962.
156 sirl. Pris 24.50 kr.

Dctta är cn utsö'kt bok, ett konst-
vcrk, halvt poesi. Det iir cn djupt
allvarl,ig bcrk. Den hancller onr Kinl
riclr onr Inrlien och Vietn.urr. J)cu
Ir.,.nrllirr onr os;s rrll;r. L;-is fr,rnrför,rllt
prosad,iktcn på slutet. I-;is med för-
nivlan och om möjligt mcd hopp!

TTONGIFTNING
Jan
Myrdel
Rap-
port
frfui
kine-
sisk
by

Rapport från kinesisk by. Äv Jan
Myrdal. Bokförlaget Pan/Norsrcdr,
Stockholnr 1967. 36 sicl. Illr.rstrcrrd.
Pris 13.50 hr.

Dct föll si,g så atr jag intc konr att
läs;r ,boken n'är dcn först kom ut
L963. Jag tänktc att dctta visstc jirg
ju rccl;rn. Jag hade själv besökt rrc irv
Kinas folkkon-rr-nuncr 1959 och j"g
var helt övertygad om att dessa stora
jordbruksenheter var cn fin lösning i
varje fall i Kina.

Nu är jag mycket glad att ha mött
denna bok. Inte bera för att den är
underhållandc och välskriven utan
också för atr detta vctenskapliga,
cxa'kta sätt att behandla problemet är
f ascincrande clc-h övertygar mcr än
ella värdcorndönren.

Viss;r dras som j"g tycktc onr i
"nrina" byar fanns inte här i nord-
r.i-ist. Matlagninqen skeclclc nästan
hclt lrrnrilievis, nrrrrr bar till och rnecl

Lrr r)r.1r till folket på fiiltcn. I).rehern
för barncr-r tyc'ktes intc spela någon
störrc ro11. Dctta gjorde :rtr kriinnor



lr.r..le Irrvckct .ltrl'ttrcl.ilbctc.,lt/tijligcrr
lr:rr .irr.lring,rr s,lictt scn 1962.

()rrr rrigorr lrclriir e r iivcl'n g.ts trttt
ett dcu kincsisk,r iolkrcptrl,likcn stir
på s.ikcr gruntl sii vill jau rcliotnntcu.

clcrl clcune bok.

Mänr:iskäil$
villkrur
l'lrr I xlL ir\ \ t'lt.lrskll rst ttiitt

liir ptllitiltt*r !!.r\\,rriL:rii\,. i:r,,i,

N{rinniskans villkor. En boli AV vc-

tcnska.psnrän fijr politiircr. Velil-
strijur .ls Wiclstrancl, Stock,holnr 1967.

190 sid. Illustrcrad. Pris 12.50 lir.

Tolv vccenskapsr-r-rän gcr sin syn pä

världcn just nu. Dct iir höi;intressent.

Det r-r-rcsta är djLrpt tragiskt rucu vad

vin ncr r. i f ör r'åra c f tcrkortl rn an ci c

gcirorx ,rtt sjrilviskt blund:r för vcrk-
lighctcrr? Till dc liusa 5idornr lrör vr..l

profcssor Fichtclius skrivcr onr rlclfi-
lucruil - r.i hlrr ägnrrt clcur ctr cgctt

litcn ,rrtikcl. Men läs till cxcmpcl la-

L-,oratclr Gcrholm offl clc moclcrurt

stridsmec{len. De krig sorn hittills
förts "gcr ingcn sorn hclst f iircstiill-
niull orl viclclen 11v clc li.rltilstrofcl'

:;onr kiirnf ysikelisk, licn-risk och b.rl'-

teriologisk krigföring skullc föra rr-rccl

sig."

KRIG av Ätu Viksten
Eortrber, gcvör, krut, flygplon
stöder oclr byor jöntrtos tned morken.

Hirnlen flommor
ov skenet ov eld,
Mönniskor förvrids
Stöndig skröck.

oig enkö rr rt lig lrct,

Fiendens rop: "Vi sko to er"
Kollo stelo mönrriskor ligger
överollt, överollt.
Lugnt och stillo en tid.
Vooenvilo.
Inget BOOM, KRASCFI, PANG

men boro ett litet tog.
De överlevonde letor förqöves sino

Föröldrolöso, röddo och hungrigo

skriker efter mommo och poppo.

Ingep svoror.
Boro förkolnode rester,

Helvetet brokor lös igen.

Vi vill ho FRED!

Ingen lyssno r,

Vi sko to er, vi sko to er

dunkos in imönniskors hjörnor.

l(RlG, KRIG, krig, krig, krig

Vorför, Vorför?

bostöder.
bo rn

Hiroshimas skörd
Dl{ 27.12 1967:
"l,eukemi orsakad av radioaktiv strålnirrg från atotnbollti'rctt

övcr Fliroshin-ra är 1945 lcdde åll 62 dödsfall 19(,7, n-rcddclar

atornbon.rbssjukhuset i Hiroshirna cnligt TT-AFP. Hälsor'årds-
cleparternentet sade att de 62 dödsfallen represellterar bara cu

bråkdel av alla de dödsfall som orsakats av strålningsskador

detta år. Någon tillförlitlig statistik över alla sådana dödsfall
kan inte göras eftersom de sjuka fir-rns utspridda runt om i lan-
det."

'A dtide kamer ater
de kuer aldri oss"

I boken "Nordvictnam mot USA:s flygvapen" (Hanoi 1967)

läscr man om befolkningens medverkan i försvarct:
"På en befolkning av 400.000 har provinsen Ha Tinh

355.OOO rävgropar i trädgårdar och 190.000 utmcd vägarna,

15O.O0O ur-rclcrjorcliskl :;kycldsrurll inom btlstäcierna, 165'000

liollcktivskydclsrun-r och 2000 kilomcter förbindelseskydds-
gravar . . . Till och med boskapen och hönsen är tränade i att
finna skyc-ldsdikcn på cgen hand ' . ."
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ÖvERrtOcI<,EN ocn DRoPPEN
OCH nÄGAREN

Gördogens morgon följdes ov gördogors rrott. l-lorr lro-
de ingenting kunnot sögo, boro gråto. En gråt som högo
skrik. Som inte hördes. Henrik hode ingenting förstött;
cn mons oförmågo konske. Sogt: - Men hon ör ju hem-
rno nu. Försök sovo lite. Och bokom orden en behörs-
kod otölighet: hon ör hysterisk,

Och som nögon inre mokt knöppt på strömrnen, hode
Ingor fyllts, plötsligt och helt igenom ov en oresonlig
ilsko, som steg som ett feberonfoll och lyfte henne till
en vögtopp ov nöston medvetslöshet, llsko mot monnen,
Henri k, som inte kunde könno med hennes könslor, bo-
ro missförstå dem; mot Jonos, sonen, som ingenting fot-
tode ov den skröck hon vållot henne, sög tillochmed den
som illomenonde och nyfiket ongrepp pö hons integritet.

Med ens klorvoknot ur en sörig dvolo; steg,., Störtot
tot in i hons rum.

- Jonos, vor hor du voritl Vor, vor,,. hor du vorit!
Vorför, men vorför!

Hon hode föst ut henne, stirrot med svort blick; ieno
lronden knycklot ihop hennes lopp frön söngbordet: "Jo-
nos, om du kommer hem, vöck mig om jog somnot, mås-
te ringo polisen, dom letor efter dig." Inte sogt ett ord.

llskon inom henne stegrode sig, tog språng mot det
oröttviso. Nu lög hon isin söng, skulle sovo, voro borto
från skolon en dog, kommo önnu mer efter. Tönkte hon
konske sluto, ge upp helt, nu,.. nö likogott, men flytto
dö hemifrön, gör nögot onnot. . , jog orkor inte... tön-
ker inte orko gö denno bolonsgöng.,, fö denno nott
tillboko , . .

- Vor snöll och löt mig sovo då, Henrik. Se till ott
Lillon för mot och kommer till skolon. Och för en göngs
skull sko du offro en timmo ov ditt orbete, för fomiljen,
en endo göng låto det mönskligo gö före,.. hon bör-
jor inte förrön tio i dog,.. jog sko sovo, nu sko jog
sovo.,. gö, boro gö... och stör mig inte,

Hon hode gött. Hon hode inte sovit. lnte kunnot
sloppno ov, roseriet löste henne inne.

Henrik ögde nyckeln, uton ott veto och uton förstönd
ott begogno den. Om hon stonnot. Sogt: Gröt ut, det
hjölper, sen kon du sovo, jog skoll tolo med Jonos, tolo
som mon till mon, inte tillröttoviso, kritisero. Viso ho-
nom ott jog förstör hur svört hon hor det med sig sjölv,
fö honom ott förstö din situotion, to hönsyn . . , Äh nej,
oldrig Henrik; ontingen med mig mot Jonos eller nögon
göng med honom mot mig, för det mesto ingendero de-
len, ointresserod, uppslukod ov sitt orbete, dess problem
och höndelser i förhöllonde till honom sjölv.

Hon blev sö ott hon inte kunde tolo, inte kunde för-
mö sig. Den ensommo dogens gång, med ollting kvor
skopode, konserverode och förstörkte denno oförmögo,
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Och viljcrn till oförnrögo, Okode ilskon till roseri, loddo-
de detto med hot.

Jo, tolo med Lillon, sö lönge de vor ensommo, korto
nödvöndigo svor, enstoko meningor för ott blondo bort,
ingenting låto mörko. Smö born mörker öndå, hon kön-
de det, kunde öndå inte gå utonför sig sjölv,

Till Jonos, nej och nej. Nör hon kom;sög upp, knoppt,
hölsode inte. Skjutit henne tillboko i en södon stund,..
hon hode kunnot,.. nö inte skulle hon.., sin mot..,
klöderno skötto . . . inte mer, fick voro nog. Arbeto som
en moskin, slomro, låto oggressionen gö ut över tingen,
dödo tiden, dövo tonkorno

Tonkornos intensivo vörk, from och tillboko, runt i

ring. Ätervönde till morgonen, Ätervönde till notten, Till
kvöllen före, Middogsbordet jo. Allt börjot i frid. I mun-
terhet, muntert gnobb; en god middog, gulosch, något
hon visste ott Jonos skulle tycko om. Sö, för en över-
rocks skull.

- Jog vill ho en ny överrock. , ,

Hode ollt vönt. För nögot så,., Det vor den pockon-
de stridigo tonen.

- Jog vill ho en rock . , . hör ni . . . jog sko ho en
rock . . . Ulstern? Aldrig. Sko jog sporo till snyggt. . .

töckjockon, tsch,.. ni tror vo.., sko se ut som.., och
nösto mönod ör det nöt onnot.,. hor ingo pengor, ni
hor oldrig, nej jog hor hört det, förbonnode tjot,.. och
hushållspengorno, öter völ jog upp vo, olltihop vo, och
gör till huset vo, vorfö,r hor ni det hör jövlo storo huset
vo... om ni inte hor röd...

llsko och orrogons, hons totolo oförstöende och så
Henri,ks ögon som blev smolo, ådern vid tinningen, tyst-
noden som förebödode , . . Som fött henne ott sögo, ov-
sluto - men först ott försöko skömto bort, lötto trycket,
uton ott egentligen meno det som slutgiltigt besked, bo-
ro för ott kommo ur det omöjligo resonemonget, strykc
Henrik medhörs: - Du får to poppos gobordinrock til.
vordogs, hon möste ho en ny. Du för ingen. Helt enkelt.

Hon hode inte vetot, inte kunnot ono ott detto. Och
det vor ju inte klokt.,. jo, gud sig förskone.

- Skulle jog se ut som en fågelskrömmo, nej oldrig,
oldrig hör ni ... men nu,.. så vet jog.

Frön bordet uton tock för moten, uppför troppon en
bong idörren som ekode ihuset, möste hörts ut pö go-
ton. Och sen tyst. lnte grommofonen, inte rod,ion, inte
gitorren. Inte fiolen, - Hon hor dö ett fruktonsvört hu-
mör, ho,de hon sogt, Tönkt: horr tjuror, gör völ över, löto
honom voro en stund. Henrik. Sett ut som hon velot slö;
henne ocksö, sogt: Ett kok st,ryk ör vod hon skulle behö-
vo, gunstig junkern, Gitte inte ens svoro, visste och tönk-
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te; och vod vinno på det. Stöende rc'ce'pt, ogenom{ör-

bo rt.

lnott hode hon sogt mero ön detto till Henrik. lnte

tid och inte ork med diplomoti, möste onklogo nögon.

För ott miJto, kunno stå ut med de tysto onklogelserno

inåt mot henne sjö|v... jo.

- Om du nögon göng hode hjölpt mig, nej oldrig,
sjukdomor och uppfostron det lömnor du öt mig ensom,

ollt svårt, dö vöjer du för besvöret, då hor du ditt orbete

ott krypo undon i, och misslyckondet det ör oc'ksö mitt.

för jog voro ensom ott böro, somvetet för ollt som blev

fel, oron, herregud, ingenting ov det ör ditt. Andå du

som skulle kunno, dig hon behöver ho kontokt med, fö

förstöende ov, men oldrig, hon hor oldrig fött, boro det-

to om stryk skulle du ho, nu ör det du som tiger, jog

töl inte mer; det ör vod du sogt honom olltid. I stöllu-t

för ott förstö, istöllet för ott uppmuntro, hor du nögon-

sin vorit stolt över Jonos, lötit lronom könno det. Musi-

kolitet, det tycker du ingenting ör, nögot ott ho till lek

och nöje, inget ott bosero sitt liv pö. Inget ott berömmo,

uppmuntro. Tekniker, tondlökore, göro pengor' Pengor

och lönegroder, , .

Ingor visste ott det vor oröttvist, överdrivet. Och hon

visste ott det vor sont, skoningslöst sont; en sonni'ngs-

del mitt idet som vor helo sonningen. Den endo son-

ningsdel hennes stirronde vettskrömdo jog kunde se, vil-

le se, könde sig tvingod ott se,

Hon gör i eftermiddogens sysslor, med hördo bestöm-

do steg, uton uppehåll eller vilopouser; ner i kölloren

till tvöttmoskinen, knöpper ov, tor ut tvött, lögger i en

ny omgöng, stöller om till kulört, hönger upp i ponn-

rummet, medon moskinen går pö blötlöggning; nör den

signoleror ihållonde på tvöttmedel, rycker det henne ur

tonkekursen, får henne ott ryto till: håll mun din gop-

hols, jog tönker höngo fördigt först, och sen nör hon

låter tvöttpulvret silo ner i trotten könns det som moski-

nen ocksö vore ett fordronde otåligt, le'vonde vösen och

hon söger hört: men så tig nu då. Sö upp iköket till
spisen och middogen, bordet och dukningen' Könner

på pototisen, knöpper pö under stekjörnet till fisken,

rör i spenotstuvningen, konstoteror ott frysblocket boro

hor en tunn hörd körno kvor, klömmer knokonde sönder

det med trögoffeln. River morötter i en skå1, pressor ur

två opelsiner över det, rör om; nöringsrikt och gott, ing-

en skoll kunno sögo onnot. Men kom inte och fordro

mer, tro inte ott det boro ör ott vöndo blod'

Nör Ingor stonnor ett ögonblick för ott se över bordet,

könner hon ott benen dorror; sluter ögonen, dö svojor

hon till, möste to tog i bordet. Huvudet vörker' Trött ' "
jo, gud så trött, Nej. Nej.

- Lillon gö upp oclr sög till Jonos, ott vi skoll öl'o.

lngor hörde sjölv sin röst. Hur den skör till, göllt oökto'

Vönlig mot Lillon, med ovönskopen mot Jonos inunder'

L.ite vilsomt, lite skönt med den tredje porten; fost som-

vetet söger ott hon utnYttjor.

- Sko vi inte vönto på PoPPo.

- Nej, Lillon. Ingor försökte göro tonfollet olldogligt
förbiglidonde och visste ott hon misslyckodes. - Mom-

mo sko på Fredrikorno i kvöll. (Så oggressiv hon lötit.)

Vi sötter moten i vörrneskåpet, poppo löscr gud som

ikvöll.
Hode onmölt sig, slutl'igen, Inte hoft sörskild lust. Men

völ det. Nu. Sö slipper mon ifrön. Kon låtsos voro en

vonlig nöjd och hondlingsfylld kvinno ' '. medelölders

respektobel hustru till medelölders r'-'spektobel mon i

somhöllet . . , med problemfri, völortod ungdom dörlrem-

mo... jo, pyttson och helo foderullon,., och, "nej men

sö högst förtjusonde, en liten flicko också, en slodd-

unge, ör inte d e t hemskt roligt.. . fost jog för sögo

det skulle jog nog inte orko, börjo om igen och ollt
det." Nej, vem fosen orkor. Fost mon söger det ör un-

derbort. Och det ör det ju. Klort. Och så könno helo

tiden, ott mon ör nön sorts jöklo porosit, som inte gör

sin plikt mot somhöllet. Gör ut pö orbetsmorknoden. Vo'

Går ut pö orbetsmorknoden. Som mon innerst helst ov

ollt ville. Voro yrkeskvinno. Omgiven ov respekt' Av fo-

miljen tillochmed. Och sig sjölv. Men inte slitos i styc-

ken mellon det eno och det ondro. Jo, förresten i dog

skulle hon viljo, Bort, boro bort frön detto.

En otöck stömning vid bordet, som kvövde, gov ond-

nöd; ingens optit mör vö1. Ingor logt för Lillon ov mo-

ten, onströngt sig ott ge henne lite vönlighet; ilsket skju-

tit över korotter till Jonos, uton ord, vill ge honom till-
boko, inte för notten dö hon förstod och könde medli-

donde liko stort som skröcken; men för morgonen. Mor-

gonen. Hons ovsky, hot, Slöngo bort henne, föso ut hen-

ne. Som något vidrigt, nögot sö ovskyvört ott mon inte

kunde tolo till det, inte spillo en stovelse, Ett d e t' lnte

en mönsklig vorelse, inte en sö mönsklig vorelse som

ens mor,
Voro mor? Plögo oro plågo. Aven i de stunder det

vonit glödje. Jonos, en gång födde jog di9, en vocker

morgon, och jog glodde mig, mitt i smörtorno sög jog

morgonen, ott den vor vocker, sörskilt utvold för mig ott

födo dig i som ett gott omen, ett löfte. Vem tror mer pö

löften, vem skulle förresten ho gett dem. Hode löngtot

efter dig och höllit pö ott förloro dig innon du vor född

och förtvivlot och kömpot och med lökores hjölp fått

behållo dig. Och du hode fått fortsötto ott vöxo inom

rnig , . , Ar det verkligen du, Nu'
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överrocken och clroppcn och bäglrcn

- Jog hode inte bett om ott bli född, Skullc du svq-
ro, hårt, isonde , . .

Sö svorto dino ögon ör... fördunklode.., ser rokt
på mig, nej det ör konske inte hot idem löngre, men
jog tror ott det ör hot i mino, jog tror ott det ör hot
i helo mig, sö mycket ott det vill spröngo mig i styc-
ken... mot min son.., son... m,in mon, jo ocksö
det. Mönnen. Vod tönker du pö, hor du isinnet; flytto
hemifrån, sluto skolon, jojo, jojo, boro gå, boro sluto,
upptöck vod du hode, vod du inte kommer ott få . . .

upptöck livet, det frio, vuxno . , . ett besporos du, ott vo-
ro kvinno, nederloget ott voro mor.

Tjugo ör. De kostos tillboko över henne som en önd-
lös vög ov bornsjukdomor, infektioner, olyckshöndelser;
nötter uton sömn, bornjömmer som måste lindros, sorg
som möste tröstos, sör som möste skötos, Plötligt minns
hon kikhoston, den notten hon bytte lokon sju gönger i

Jonos söng efter krökningsonfollen ... "mommo, morn-
mo kromo, kromo, Jonos ör så rödd, styggo host, styggo
host"; måste kromo, ge tröst och hon hode krökt över
hennes klöder, pö morgonen hode hon svirnmot, voknot
ov gronnen inunder som ringt: "Ett born som fyllt fem
skoll inte fö skriko på nötterno . , ."

- Vorsögod och öt! To mero! Boro ott to för dig!Or-
den piskor i luften.

Jonos söger ingenting, tor inte mero mot, tuggor
löngsomt och svöljer, ögonen stirror svorto. Reser sig
från bordet. Går. Upp till sig,

- Possor det inte gunstig herrnlNö, så löt bli, slungor
lngor efter honom.

- Mommo, i gör vor Jonos sö snöll mot mig, söger
Lillon, försiktigt, - jog fick titto i hons olltmalliglödo
och leko med sokerno, hon spelode Beotles för mig.

Ingor hode tyst kromot Lillon.
Fredrikorno, Jo, som det brukode. Och i grunden sö

likgiltigt. Allo desso völklöddo, völetoblerode. Kvinnor.
Fruntimmer, i gediget hem eller gediget yrke eller bådo-
dero. Som nör föredroget ör slut, fyller vorje uns ov so-
len så mon drunknor i detto rösthov, som slår sommon
över och omkring en sö ott inget ov dess brusonde be-
ståndsdelor, orden, gör ott uppfotto. Kontokt. Ingen.
Boro gemenskopsötondet; liten tesup6, vin och ost, kof-
fe. Kontokt. Jo. För dem i styrelsen, i kotterierno: det
gemensommo utonför eller innonför ollmönno sommon-
komster. Föredrogen, lblond.

Hon hode vorit för trött. Könde det nör hon stod
utonför den mörko villon med nyckeln i honden. Andö
ett ondningshå1, hode fött byto onsikte, voro en onnon
för ett pcr timmor. Kostot ut sin röst i rösthovet, med
olldogligo ord till hövlighetsmeningor, fött likodono till-
boko, sok sommo om hölften gått förlorode; en sorts
uppmjukonde motion, Nör hon vred om nyckeln, öppno-
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de dörren, vor hon tillboko igen. Steg in idet igen, dess
luft slöt sig om henne som en trång, stromonde, stickon_
de drcikt, det lode sig som en tyngd över huvudet och
en oviljo i ollo lemmor, drog gröhet över och omkring
henne.

De sov. Fost klockon egentligen inte vor mycku.t. Jo-
nos för ott to tillboko förro notten, göro den om intet.
Henrik, iviss mön ocksö dörför. Men mest för ott det
vor bekvömost, slippo to itu med ord. Slippo ifrön. lfrön,
lötso bort. lmorgon kon mon konsko boro gö vidore, i

vorje foll ör det sö knopp tid, mon måste ju vöndo det
ryggen, orbetet, långt till kvöllen, så hor det konske
sjölvdött. Bekvömost. Hon kcinner förokt,:t krypo inom
sig, ville, önskor ott hon finge, kunde byto det mot be_
undron, stolthet.

Ingor tor upp den fjöskonde, glott mötonde, glöfson_
sonde hunden i knöt; sitter i hollsoffon och stryker den
lugnonde; den stioker nosen in i hennes ormhölo, ger
vörme, tillgivenhet. En levonde vorelse helt uton presti_
gehunger, tönker hon.
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F'ör Vietnams kvinrror oeh barn

Vrrje drg ger oss nye pånrinnelser onr vår
plikt att hjälpa kvinnornr och bernen i Viet-
nam. Och det finns hundratusentals männi-
skor i vårt land som innerligt önskar att de

ktrnde visa dem sin solidaritet. Vi kan ge

dem denna möllighet genom att vädia till
dem om bidrag till vår insamling. Låt oss

:rlltså förstärke vårt solidaritetsarbete ! Mecl

fii,renade arrsträngrringrr bör vi snart nå rrpp

till l0O.O0O kronor i insrnrlirrgen. Insanrlings-
listor kan ni få från oss - och rllticl bärr
tlcnr nred er i väskarr, eldrig fiirsunrnrlr ett
tillfälle:rtt få ett bidrag till tle vietnernc-
tiskl kvinnorna och barnen!

Sätt in eri bidrag på SKV:s postgiro
5 13 23 och skriv på trlongen V i e t n r m-
irtsanrlingen.

Tr:rnslrort 76.866:76
V:e I.undbv SKV-avtl., (iiiteborg l0: --
L. I.andelius, 'fvresii l0: -
Ii. A. Megnusson, Kristilnstrd 20: -
lngritl llostriinr, Kopplrbcrg l.l: --
l'idit }{rgnrarr, Olofstorp 10C: -
Norrbottens SKV-distrikt, :rnsl:rg 1.000: -
Ingr-Britt Gustirfsson, Krrnrlnsbo 2A; -
Irrik Lindegren, Stockholrn 25: --
Irnrr Nordvang, Stockholnr 100: -
frolke Carlbom, llskilstun:r 200: -
Avesta SKV-avdelning 100: -
Adv. Hans Göran Franck. Stockholnr 25: --
Mirre v. Hofsten, Sundbyberg 25: -
Valter Persson, Mora-Noret 50: -
bernt o. gerd erihssorr, Bandhegen 2a: -
Leygraf, Sigtune 30: -
Dora Thenggren, Sävedalen 25: -
Hildegerd Liedholm, Enskede 10: -
A. o. R. Blomberg, Stocksund 13: -
Bertil Hallberg, Göteborg S 10: -
Nora Lindqvist, Norrtälje 35: -
K. E. Pedersen, Boden 10: -
K. Vannrucl, Tibro 10: -
Arne Laurin, Hägersten 20: -

Skåd. fru A. [.ombrrtl-iikesson, Mrlnrti 25: -
Söclertälje SKV-avdelning 2a: -
May Serner, Lidingö 20O: -
H. Persson, Landskronr, insaml. 585: -
Gustav Fröbom, Porjus 140: -
Hildur Lönnström, Porjus 100: -
Hildur Lönnströrn, Porjus, insrnrl. 50: -
Anny Ohman, Porjus 100: -
Hi:rlnrar Johlrrsson, Udrlevllle ,l0O: 

-
Ilrit Hetlnron. Rotebro 50: -
Klrin Lentz, Äkarp l0: -(lnr Mil Ir-nrsheinrer, Sthlnr, inslrrrl. 1.3{l: 75

Arrrry o. Ingvlr l.iiiiv, l']skilstunl 25: -
Siri Aschberg, Stockholnr 10: -
Arne Svensson, Kalnrar '10: 

-
R. Flrnsson, Stockholnr 10: -
Harnell, Älvsjö 2A: -
Ingeborg I'.rirorr, Seltsiiib:rtlen .50: -
Arnc Anclersson, (liiteborg 1O: -
Anonvm givirre 30: -
Antlersson, llendhlgen 10: --
M. Mashour, Iludclingc l0: -
Vilrna Antlelsson, (iiiteborg 25: -
I'lrnst Nilsson, Ilronrnrl l0: -
Lilly Norling, Giitebolg 20t -
Ilällefors Sl(V-:rvdelning 100: -
Hrrskvrrne SKV-avdelning 26A: -
Di Gerdr Kjellberg, Stockholm 25: -
Michael Meschke, Näsbypark 50: -
Jenny Brännström, Glornmersträsk 50: -
Johrnnir Carlsson-Essle, Göteborg 50: -Ruth Lönn, Hägersten 20: -
Grete F.rrgluncl, Stockholm lO: -
Hanna Karlsson, Stockholln lO: -
Sigrid Olsson, Göteborg 20: -
Arne Viklund, Junsele 25: -
Mr,rtin Krrlsson, Solnir 10: -
Arvicl Cranberg, Ludvike lC: -
Olgr Söderberg, llromnr:r lO: -
R. Lind, Äkersberga 25: -
Olle Andersson, Vällingby 10: .--

I(vib:rgs SKV-avdelning, Göteborg 100: -

Dra tillbaka Edert lands ffupper
från Vietnams territorium !

I ett telcgram till USA:s president, avsänt sista dagen av riks-
dagcns höstsession 1967, framfördc 50 riksdagsledamöter
(därav åtta kvinnor) i andra kammaren detta krav: "Vi med-
lcmmar av Sveriges Riksdag, har mcd oro tagit dcl av dcn
fortsatta eskaleringcn av kriget i Vietnam och hcmställer till
Edcr, herr President, att bombningarna och andra krigshand-
lingar inställes och ett Edert lands trupper dras tillbaka från
Victnams territorium."

Telegrammets unclcrtccknxrc var mcdlcmmar av SAP, CP,
VPK och FP.

Irolkc Jrnsson, Stocliholnr 10: -
Lilly Svensson, Johlnneshov 10: -
Birgitta Kyrklund, Lidingö 252 -
Rut Ettlinger, Stockholm 60: -
Olga Eriksson, Farsta 8: -
Editlr Vennsten, Uddevrllr 25; -
T. Torhamn, Stockholm 2A: -
Ulf Tilinnder, Forsa 30: -
Ii-nry Siiigren, Orebro 20: -
örebro SKV-rvclelning (r: .-
Anne Johnsen, llrornnrl, inslnr[, 100: -
I'llisabeth Oiie, Diursholnr 30: -
Irinrr Oiic, Diursholnr .lO: 

-
Ingrid Arhusi:rnder, Klrlstl<l 30: -
Arne Ostluntl, Göteborg 10: -
F. Vrrlebo, Stockholnr 2a: -

Sunrnr:r kronor 115.255:5l
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En renare värld
Experterno hor tolot.
Folitiker gör till oktion.
John Tokmon interpcllercrdr: dc.rr 16 jcrnuori Stockholrrrs
stodsf ullmöktige om soporno. Hon f rögode;

"Hor mon i vederböronde kommunolo orgon under-
sökt möjligheterno ott helt övergå frön töcktippning oclr
sopförbrönning till metoder ott fromstöllo gödningsmc-
del oclr byggnodsmoteriol ov lrushållsovfollet?"

Flon påpekor ott de nu onvöndo metoderno blir ollt
dyrore och skopor nyo problem genom grundvottenför-
siöring, luftförorening etc.

Det finns nu, omtolor hon två processer som tillsom-
mons kon to hond om ollt hushållsovfoll och nyttiggöro
de.t för mindre kostnod ön den nuvoronde "kvittblivning-
en". Den eno processen hor börjot tillömpos i Englond,
enligt den kon mon omvondlo 75 0/o ov ovfollet till 9öd-
ningsrnedel. De återstöende 25 0lo kon enligt en joponsk
rnctod förvondlos lill en sorts byggnodsstcn,

T

JULKRYSS 1967 vanns av
Nl.rrgit l.inLlcll. Striclsholrrr, l)iiskrrllar ili, NI;rj-llritt ()lsson, 

.f Lrlaironsg;rrrn .1.1, Cii-
ttb,rrg N, och Astlid Nihllsson, (;rärisili.ltin 2.1 A, llsliilsttinrr. lliiclicrna li,rnrrrrcr
lllerl poslcrl.
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Barnbidrag och Familjetillägg

Tili Regcringcn
I(anslihuser
Stockholm

Sorn svar på remiss av Farniljepolitisk:r kommitrdns berän-
kande "Barnbidrag och familjetillägg" vill Svenska l(vin-
nors Vänsterförbuncl framföra följandc s,u-.npunkrer:

Vår grundläggende' ståndpunkt är att samhället bör vä-
scntligen bira kostn,rderna för barnens vårcl och fostran.
Detta slrnes oss var;1 den iämpligastc väsen att siikra goda

uppväxtförhållanden för den unga generetioncn.
Principiellt sctt är det tilltalande att ge alla barn i sam-

h;illet stöd i samrna utstriickning. Detta kan ske automa-
tiskt när stödet r-rtgår som naturaförmån. Principen har
hittills fc;ljts i fråga om samhällcts största kontanrbidrag
till barnen: de allmänn,r och skattefria barnbidragen. IJn-
dcrsökningar har visat att detta stöd iir det n-lest populära
av alla.

Vi har i ett ticligare uttalande (31/8 -67) angett våra
sl<äl mot cn differentiering av barnbidragen efter familje-
inkomsten. Vi anförde att principen atr behandla alla barn
lika framgent borde vara riktgivande för semhällets stöd

och vidare underströk r,ri att en differentiering skulle skapa

orättvisa tröskelproblem samt att administrationen skulle
bli kostnadskrävande. I pressen har nyligen framförts be-

tänkligheter mot ett frångående av enhetl,ighetspr'incipen
och kritik har riktats mot Familjepolitiska komrnitt6ns för-
slag att höja bidragen till flerbarnsfamiljer med låga in-
komster på bekostnad :rr. övrige barnfamiljer uran att de

som inga barn har får r.ara med och bära kostnaderna.
Det skall erkännas att kommirtön haft ett föga avunds-

värt uppdrag. Det har gällt att utan alltför stora ko'stna-
der för str.ten genomföra en ökning av stödet till flerbarns-
familjerna. Man borde ha fått avvakta förslaget till fa-
miljeskattereform. Och man borde ha fått framlägga för-
slaget om r'årdbidrag samtidigt med nu lämnade förslag.

Den svenska familjebeskattningen är som bekant syn-
nerligen omodern. Detta gäller icke minst premieringen av
äktens,kapet som sådant (det dubbla ortsavdraget och den

särskilda skatteskalan för gifta). Högst otidsenl,ig, och

även tidigare delvis oberättigad, är tankegången om man-
nen som familjeförsörjare, vilken ligger b,akorn vår sam-

beskattning. Vi instämmer i de synpunkter på vikten av en

reform av familjebeskattningen som i tidskriften Tiden
framlades av Sonja Lyttkens 1964 och Alva Myrdal 1965.
Där framgår det för övrigt av gjord undersökning att den
sammanlagda vinsten för stat och kommuner av särbe-

skattning samt slopande av dubbelt ortsavdrag och för-
vänrsavdrag skulle bli ca 2 miljarder kronor.

Vi är väl medvetna om att alltför många människor in-
rättat sitt personliga liv på grundval av den himillsvaran-
de familjebes,kattningen och att omställningen till en rätt-
visare beskattningsform kan bli svår för dessa. Liksom det

faktum att även under den rnest utprägl;rde högkonjunk-
turen arbetslöshet rått blancl kvinnorna i vissa landsändar.
\zid ett borttagande a.,' de dubbla orrsilvdragen måstc den-
r-r;r dolda arbetslöshet registreras och understöcl ucgå tilis
arbete kan beredas dem som söker sådent.

Vi hälsar med glädjc uppgifterna i prcssen om rtt ert
förslag om övergång till särbeskattning snart är atr vänra
från en beredn'ing i finansdepartementer, innebärande art
sklttcpremierna för hemmafruar sloprrs eller kraftigt mins-
kas och i stället konstrueras oni till bidrag för barnen. Ge-
nom er1 sådan skattereform kunde sratell få råd att stödj;r
både flerbarns- och enförälderfamiljer.

Att behålla någon ,form ,rv bostrrds,bidrrs svnes oss befo-
gat även om dessa bidrag i sin nuvarande konstruktion är
olämpliga. Vi tror att den nya denska lagen om bost;rds-
subvention kunde ge impulser ti11 en bättre utformnint av

bostadsbidragen.
Våra önskemål är alltså:
S;rmhället övertar alltmer de r'äsentliga kostnederna för

barnens vård och fostren.
Barnbidrag lik"r för alla barn, skattefria och värdebe-

ständiga.
Individualiserad beskattnir-rg enligt ezr skatteskala.Bort-

tagande av de dubbla ortsar.dragen och förvärvser.drager.
En refo'rm av stödet till barnfamiljerna sker sirmtidigr

med övergång til1 särbeskattning.
Hyresbidrag till barnfamiljer med låga inkomster grun-

dade på hyreskostnaden ooh ersättande det nuvlrande bo-
stadsstödet.

En höjning ev det skattefria bottenavdrager tö.r de lägst

avlönade barnfamiljerna särskilt med tanke på enförälder-
familierna.

Snabb utbyggnad av vårdformer för barn före skolål-
dern (daghem, lekskolor, fritidshem). Kostnadsfri vård för
alla barn i dessa. Tillfälle när så blir möjligt för alla små-
barnsföräldrar som önskar yrkesarbete att få sådant. När
arbete ej ,kan ordnas bör arbetslöshetsunderstöd ges.

De övergångsbestämmelser som blir nödvändiga skall
dock ta sikte på principen atr samhället bör bereda möjlig-
het för friska vuxna människor i arbetsför ålder att för-
sörja sig genom eget arbete. Med andra ord utgå från att
den typ av barnfamilj där båda föräldrarna förvärvsarbe-
tar år framtidens.

Stockholm den 28 november 1967

Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Er)a Palmaer
Ordf.



UI UARTDEH$ KUI NilOR
Sårot och lemlöstot hor året I967 slö-
pot sig ut från vörldsscenen som en
oktör som spelot rollen ov Hopplöshe-
ten. Hon kved ov hunger, hon iömro-
de sig ov smörto från krigsåren; hon
vor lemlösiod ov tortyr. Skoll det Nyo
Aref iklödo sig sommcl ruskigo ko-
stym? Tyvörr ör det inte baro kvinnor
som besiömmer om krig och fred. En

sok kon och skqll vi besiömmo. Två-
hundrofemtio ov våro systror hor sut-
iit inspörrode på diövulsön, Youro, i

tio månoder. Nu skoll de ufl Vi skoll
slöppo ut dem!

Youro ör en obebodd ö uton votten
eller vöxtlighei. Dricksvctten till fång-
orno kommer med båt från en närbe-
lögen ö, men nör vinterstormorno
hörior kon båten inie londo. Då får
våro sysfror dricko gommolt, rostigi
voften - och insiukno. De sover i oel-
dode cemenlceller-och insiuknor. De

öter svinmot - och insiuknor. Vorie
kvinnq som dör på Yourc under året
1968 ör ditt och mitt offer! Låt oss inte
bli mörderskor under det nyo året. Låt
oss bli systror, mödror, kvinnor. Låt
oss skrivo i dog fill U Thont och be ott
UNO i dog tor upp frågon om Grek-
londs kvinnligo fångor. Låt oss tiggo
generol Potokos, i tusentols brev, ott
förf lytto kvinnorno till ett "böttre"
föngelse, och ott frislöppo de gomlo
och de siuko genosl. Låt oss be vår
egen regering ott ingripo, ty inte ens
deI "nyo" Greklond tycker om ott de-
ros diövulsö iömförs med Auschwitz.
Om vi, vörldens två miliorder kvinnor,
inle kon frislöppo fvåhundrofemtio
grekiskor så står det ynkligf fill med
oss. Då är vi inte vördq mycket. ÅÅen

vi kon! Vi skoll! Låt oss sötto igång
genost!

Edito Morris

De amerikanska |ruinnornas berömda protestshiua
mot kriget i Vietnam kan nu åter erhållas från
SKV. Den är insjungen av USA:s främsta pro-
testsångerskor, bland annat Odetta, Malvina Rein-
holds, Joan Baez, Barbare Dane, Judy Collins med
flera. Vår egen Viveka Lindfors läser Bert Brechts
"Tal till mina landsmän".

Karl Vennberg skriver om skivan: "Så här efter
iul är det ju lätt också för de föga bibelkunniga att
förstå texten till den sång Odetta sjunger - Iflhat
month was Jesus born in? Det är från den upptak-
ten vi över olika protester och utmaningar kommer
fram till Oh, had I a goiden thread, där Peter Seeger
via Joan Baez och Judy Collins förför oss med en
frälsningsmelodi."

LP-skiva. Pris 25 kr.
Rekvireras från Svenska Kvinnors Vänsterför-

trund, Box 3021, Bromma J.
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