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Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Svensko kvinnors vönsterförbund hor i kort-
het följonde historio. 1914 bildodes före-
ningen Frisinnode kvinnor under porollen:
Mot krigspsykos, f ör demokroti och för
kvinnornos likstöllighet. Ar 1921 öndrodes
nomnet till Frisinnode kvinnors riksförbund
inför de större uppgifter som följde med
kvinnornos nyvunno röstrött. Ar 1931 utvid-
godes förbundet sö ott ett somorbete blev
möjligt nellon ollo kvinnor som önskode
en sorrtöllsutveckling i vönsterriktning. Dö
fick fÄrbundet sitt nuvoronde nomn.

Det heter i SKV:s stodgor: - - - För-

bundet "hor till möl ott orbeto för en upp-
lyst och onsvorskönnonde demokroti, för-

verkligod i folkmedvetonde och folkupp-
fottning, i logstiftning och somfundsliv.

Förbundet vill verko för fullstöndig lik-
stölldhet mellon kvinnor och mön och för
kvinnornos deltogonde i full utströckning
på ollo ornröden ov det ekonomisko, so-
ci:lo och politisko livet; för erkönnonde ov

o:h respekt för kvinnornos vördighet ifo-
nr ilj och so m hö lle.

Förbundet vill verko för somorbete mel-

lon kvinnor i ollo lönder och med oll kroft

deltogo i strövondeno ott uppnö och be-

fösto en voroktig fred, ollt fromtidsorbetes
grundvol. - - -"
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Kvinnornas Demokratiska Världsförbund
Är 1945 i december bildodes i Poris Kvin-
nornos demokrotisko vörldsförbund (KDV).

Dess målsöttning ör enligt stodgorno ott
föreno kvinnor oberoende ov ros, notiono-
litet, religion och politisk åsködning i ge-
mensomt orbete för ott vinno och försvoro
bo rnen och sö kerstö llo f red, demokroti
och notionellt oberoende. Det bidror ott
skopo bond ov vönskop och solidoritet
melion kvinnor i helo vörlden.

Ar 1946 onslöts Svensko kvinnors vöns-
terförbund (Swedish women's left federo-
tion) till KDV.

KDV hor 1967 onslutno orgonisotioner i

74 lönder med omkring 200 miljoner med-
lemmor. Dessutom hor KDV kontokter med
kvinnoföreningor i ytterligore 45 lönder.

Ur innchållet

Om samarbete

Käthe Kollwitz ett hundraårsminne . .

Luftlort

Zigcnare 1967

Framtidens matlagning

Terr-ninstart vid barnteatern

USA-soldater mot Vietnarnkriget

Hiroshimas skörd

Här kan det väl aldrig mer bli krig . .

Kåseriet om den eviga skolan ........

Omslagsbilden : " Klage" 19 38.

Skwlptur av Kätbe Kollwitz
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alltid ett fynd hos

Blekingegatan 6, sthlm. Tel. 40 96 ll
IIIIIII

sid.

t2

73

14

15

18

19

SKV-Storstockholm ordnar
tern 1967-68 en kurs som

Miljön och människan.

Ett av de sju planerade sammanträ-
dena äger rum onsdagen den 15 novem-
ber och avser att behandla bostadsfrå-
gor (bostadens pris, planering, storlek
etc.). Föreläsare blir riksdagsman Os-

tUliliön och människan
under vin- kar Lindkvist och redaktör Rickard

behandlar Eurdn.
Nästa sammanträde den 5 december

behandlar vära servicebehov. Föreläsa-
ra statsrådet Camilla Odhnoff, arkitekt
Ingrid Jussil och intendent Birgit Jans-
son.

Tillfälle till frågor och diskussion.
Deltagare kan anmäla sig till Hertha

Fischer, tel. 27 57 56.

Status-B
När FN blev till är 1945 skapades ett
embryo till en världsregering, men
knappast en antydan till ett världspar-
larnent. Måhända var det i känsla av
denna brist man beslöt att icke statliga
organisationer skulle kunna få konsul-
tativt status vid ekonomiska och socia-
la rådet i två kategorier - A och B.
Ä,r 7964 hade 10 organisationer status-A
och 131, status-B. Dessa organisationer
har rätt att sända representanter till
sammanträden. Status-A innebär rätt
att tala där. Status-B ger endast rätt att
lyssna och insända skriftliga meddelan-
den.

Kvinnornas Demokratiska Världsför-
bund hade status-B tills efter Korea-kri-
get. Vid den tiden dominerades FN som
bekant av USA som ansåg rtt KDV
gjort alltför skarpa uttalanden om krig-
föringen i Korea och lyckades genom-
driva att KDV fråntogs status-B.

Nu i sommar har KDV återfått sin

ställning hos ECOSOC liksom tidigare
hos UNESCO. Det tar lång tid för en

mäktig stat att ändra ett orättvist be-

slut. Vi har inte fått del av motivering-
en till det ändrade beslutet men vi häl-
sar det med glädje.

- 
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En idd spranrg fram, i Paris, i fredens år lg41, som hette
Kvinnornas Demokratiska Världsförbund. Det var erfaren-
heterna från krig och ockupation som gav franska kvinnor
rnod till att tro - j^g föreställer mig ungefär så här: Kvin-
norna i alla länder måste ha sett detsanrma under de år som
gått; vad de sett måsre ofrånkomligt driva dem tilt art hålla
ihop, driva dem till ett samarbete tvärs över alla gränscr för
att komma över tröskeln in i ett nytt historiens skede, där
något liknande det nu hänt är en omöjlighet.

Det blev inte som man trott och väntat, att alla kvinnor
i alla länder lystrade. Såg de inte id6n? Eller ägde de inte
modet?

Det är tydligt att de som snabbast lystrede var kvinnorna
från de länder sorn lidit bittrast under krig och ockupation:
Frankrikes kvinnor, Belgiens, Sovjetunionens, Jugoslaviens,
Italiens, Kinas och vidare de undertryckta folkens, exempel-
vis de stora negerorganistationernas och Indiens kvinnor.
Det förefaller emellertid som om lyckligare lottade länder
såg med misstro att dessa slutit sig till. Och framför allt,
tycks det, ser man med misstro anslutningen från Sovjet-
unionens kvinnor. Diktatur är alltid diktatur, vare sig den
uppträder under det ena eller andra nlmnet, menar och sä-
ger man.

OM KONTRAREVOLUTION
Till detta kan endast svaras: Vi måste dock lära att skilja

på revolution och kontrarevolution. Det kan hända att det
har sin betydelse, med andra ord sitt ansvar, om vi upprepar
gångbara slagord eller om vi söker urskilja vad dessa båda
motsatser verkligen innebär. Ansvaret blir störst i sådana
tider, då en revolutionsrörelses första heta hänförelse sjun-
kit tillbaka, medan den oöverskådligt långe och invecklade
striclen mot kontrarevolutionen går vidare, hotande att pres-
sa revolutionens levande ande till döds - i al1.a länder.

Revolution betecknar alltid och undantagslöst en resning
ur människodjupen mot en skriande brist på balans i till-
varon, en outhärdlig hunger av något slag, en hunger, mitt
i rikcdomen, från en tom mage eller en torn själ eller tomma
arbetslösa händer. Revolution blir därför ovillkorligen en res-
ning mot de makter, som förmår att upprätthålla en sådan
brist på balans i samhället.

0m
samarbete
AU

Honorine Hermelin Grönbech

Är t 947 böriode SKV ge ut eff medlemsblqd med
nqmnet "Vi kvinnor i DernokrEtiskt Världsför-
bund". I nr 2 stod den qrtikel införd ur vilken vi
nedon med förfqttqrens tillstånd ciferqr.

Dessa makter är desamma historicn igenom, även mecl nå-
got varierande namn och klädsel, och de är fast förbundna
med varanclra till en treenighet. De kan benämnas: poLIS-
MILITÄR, INKVISITION (dvs. förföljelse av upproriskt tän-
kande, av kättare) och slutligen MAIVINION.

Revolutionen kan vara bloclig eller oblodig, den kan före-
falla att vara av rent andlig art eller mera materiellt bestämd

- dess huvudvikt måste dock alltid ligga på dess andliga in-
tensitet och uthållighet, dvs. dess fantasikraft. Ty den har ju
från början alls inga matericlle resurscr att sätta upp mor
förtryckarmakten, sorn i stället har allt på sin sida,-ja, den
består ju just av clessa väldiga materiella resurser, av militär-
makt, polis- och ärnbetstvång, penningvälde.

KONTRAREVOLUTIONEN ÄR DESSA MAKTER, aK.
tiviserade och skrämda till hänsynslöshet av revolutionen, sve-
pande nred sig allt som fruktar den. på detta kan man kän-
na kontrarevolutionen, att den från början och från grunden
bygger på - 

ja, omedelbart har till hands och till ,ir, dir-
position militär, kättarförakt och penningmakr, den sist-
nämnda väl den mäktigaste, den sorn i det långa loppet le-
der de andra. Därför borde ingen ha låtit luå sig rr, ,tt
fascism och nazism älskade att kalla sig revolutioner - de
bär tydligt och klart kontrarevolutionens kännemärken.

Det tragiska är emellertid att ju längre en revolution måste
föra sin strid mot kontrarevolutionen, dess ofrånkomligare
pressar sig desarnma gamla förtryckarmakterna in i revolu-
tionens egna led. Det borde vi svenskar ha lärt av vår hi-
storia, vi som varit med i Europas religionskrig. Vi började
som en liten kättersk och revolutionär skara kring Gustav
Adolf, vågande sig ut i strid mot de väldige, de' tysh-romer-
ske kejsaren i förbund med den katolska kyrkan - och vi
slutade sonl en erövrar- och besittrrmakt av första ordning-
en, med en renlärighets kyrka, benhård i sin fördömelse av
kättare.

Därför borde vi kun'a säga till oss själva och varandra av
hjärtats grund: STOD IN'[E. cOD INTE KONTRAREVO-
LUTIONEN. Utan sarnarbeta - samarbeta - så långt det
förunnas oss och är oss möjligt, med dem som vet .to"d d.t
kostar att resa sig upp mot dessa förtryckarmakter, vilka
långt ifrån att hörr det förgångna till, alltiämt tillväxer i
makt och stvrka. . .



Käthe Kolluuitz

ett hundraårsminne
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Köthe Kollwitz' konst vor integrerod med hennes liv. Liksom fqdern
vqr hon sociulist - hon försökte oldrig ott skopo sig en förmö-
genhet i pengor. Hon volce för sin konst grofiken - det mest de-
mokrctisko uttrycksmedlet för qtt nö så möngo nrönniskor som
möjligt. Hon trodde ej pö h,egrönsning ov upplogon för ott på
så sätt ge högre penninEvörde åt vorje exemplor.

Köthe Kollwitz föddes i Königsberg, Ostpreussen, ör 1g67
och dog i Berlin år 1945.

Uncler åren 1894-98 orbetqde Köthe Ko[witz med grofik som
beskrev vövorupproret i Schlesien ör tg40 vilket hode orsokots
qv de olidligcr uslo förhållondenq vövornq revde under. Genom
innehöllet och uttrycksfullheten i etsningorno b,tev dettq orbete
epokgöronde för den klqssmedvetnq konsten; nöston för försto
gången behondlodes orbetorklossens komp för en böttre stöll-
ning i somhöllet med verklig sympoti ov en konstnör.

vid en utstöllning i Dresden tB99 fick Köthe Koltwitz guldme-
dolj tför sin serie etsningor om vövqrupproret.

Sommq år födde hon två söner. Hon vor gift med en lökore,
dr Korl Kollwitz, som hode en sociolmedicinskt inriktod proktik i
ett ov Berlins orbetorkvorter. Ej heller hqn strövode efter ott
ijöno pengur.

under åren 1902-08 orbetode Köthe Kolrwitz me.c sin ondro
storo grofikserie, den hondlode om bondekriget.

Hennes storkoste orbeten vor omkrinE 30 trösnitt som riktode
sig mot kriget. De utfördes under efterkrigsperioden rnellan 1922
och l9?6. Kriget hode gjort ett fruktonsvört intryck på henne. Ar
'!914 hode hon förlorqt en son i kriget.

Ar 1917 blev hon professor vid Berlins konstokodemi, en be-
fottning som hon innelrqde ti!l dess nozisterno tog mokten år
1933. oliko restriktioner tillömpodes dörefter mot rqdikolo konst-
nörer. Blqnd onnot förbjöds konsthondlore ott söljo hennes orbe-
ten men trots detto fqnns det olltid någon som vågode söljo dem
"under bordet" och t o m smugglo dem ut ur londet.

Mot slutet ov sitt liv ögnode sig Köthe Kollwitz uteslutonde åt
teckning och skulptur. Under de tre sisto ören fick hon bo på
slottet Moritzburg som göst hos Ernst Heinrich, prins ov sochsen.

under det ondro uörldskriget btev hennes hus tröffot ov bom-
ber och dörigenom gick hennes fullständigo somting ov tryck
förlorod men en portfölj som hon togit me.d tiil Moritzburg ,,över-

levde". Den innehöll teckningqr som hon sörskirt uppskottode ge-
nom deros förbindelse med hemmet och fomiljen.

Köthe Kollwitz gjorde en möngd sjörvportrött, åtminstone ett
femtiotol tryck, teckningor och skulpturer. Hon gjorde nöston ingo
ondro portrött, vilket vor noturligt, för en person vors uttryckssött
vor så förgot ov egen inre erfqrenhet. på sött och vis kon mqn
sögo ott hennes somlode orbeten v,qr ett sjöivportrött.

o

På Notionolmuseum visodes nyligen en utstöilning ov Köthe
Kollwitz' orbeten.

Hon vqr en ov de försto kvinnligo konstnörerno i vår somtid som
blev erkönd och uppskottod i ungo ör. Hennes uttryckssött pöver-
kode och inspirerode konstnörer i hög grod, både betröffqnde det
sociolo inenhållet och det konstnörligo formspråket.

Köthe Kollwitz' formspråk vor så ollmöngiltigt och direkt, så till
ytterlighet enkelt qtt mönniskor kunde förstå och bli gripno. Hen-
nes konst ör ett utmörkt exempel på den slogs expressionism
som koncentreror sig på det vösentligo. Allo onödigo detorjer ör

På föregöende sido:

Köthe Kollwitz. Sjölvportrött. Trösnitt 1924

Ur grofikserie 1902-08 om bondekriget

eliminerode. Vorje form, rörelse, volör, textur hjölper till ott byggo
en dynomisk och könslomössigt loddod komposition som from-
höver innehållet.

I motsots till noturolisterno imiterode eller kopierode hon ord-
rig noturen. Hon uttryckte livet med vorje pensel.drog, vorje snitt,
vorje form i helo kompositionen. Hon experimenterode mycket och
onvönde sig ov ollo möjligo medel. I sqmmo grofisko orbete kom-
binerode hon oliko tekniker och medio för qtt ge mero eftertryck
öt den effekt hon ville uppnå, något som på den tiden onsögs
mycket rodikqlt.

I onslutning till utstöllningen utgovs en kotolog från virken vi
vill citero vod Corl Nordenfolk skrev om Köthe Kollwitz, konst:

"Köthe Kollwitz ör ocksö rIör oss i sverige ett meningsfulrt
möstornomn. så qllvorlig till sin syftning och somtidigt sö tung och
möktig till sin form ör hennes konst ott mon nästqn tycker sig bö.
ro to emot den som ett sokroment. Edvord Munchs ord i dogbo-
ken om vod hon ville med sitt ömnesvol 'Folk skoll förstå det hel-
lige ved det, og de skoll tq hotten ov som i en kirke, kunde också
Köthe Kollwitz göro till sino.',
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Proletörbornet. Trösnitt 1923
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LUFTLORT

au Hans Palmstierna
Hqns Pslmstiernq ör docent i kemi och numerq lqborqtor vid Stock-
holms stqds siukvårdsstyrelses bqkteriologisko lqborotorium och
konsult vid stqtens bqkteriologiskq lqborqtorium.

Nedqntående qrtikel ör med förfqttqrens tillstånd togen ur en bok
med tireln PtUNDRltrtO SvÄtT FÖRGIFTNING som utkommer på Rqb6n
& Siögrens bokförlog i börion qv november 1967.

I siutet av augusti i883 exploderade
några av Krakatuaöarna i sundet mel-
lan Java och Sumatra i ett våldsar-nt
vulkaniskt utbrott. Flodvågen dränkte
tiotusentals rnär-ruiskor och stora n-räug-

der vulkaniskt stoff drevs upp i den öv-
re atmosfären. Det gav upphov till de

följande årcns praktfullt röda solned-
gångar. Ännu tre är efter katastrofen
kunde man med blotta ögat iaktta det
röda skenet från den övre atmosfären.

Vulkanutbrottet var begränsat till ett
tillfälle och till er1 er-rda plats, medan
den nedsmutsning av lufthavet som
mär-rniskan gör sig skyldig till försiggår
i alla industriländer, år ut och år in i
allt snabbare takt. Man kan alltså vän-
ta sig att människans pollution av atmo-
sfären skall ge upphov till större och
långvarigare effekter än Krakatuas ut-
brott.

Småpartiklar
Yarje industri och varje bostad, varje

bil och varje sopförbränningsstation spyr
ut småpartiklar i atrnosfären. E,n stor
del av dem är så lätta och så små att
de stannar kvar i lufthavet i mycket
långa tider. De mir-rsta kan driva om-
kring rned vindarna i äraal. Storleken
varierar från en tiondels till en hundra-

,3

tusendels millimeter. De har de mest
skilda egenskaper. Småpartiklar, mind-
re än en hur.rdradels rnillimcter, tränger
utan svårighet ner i lungorna och lag-
rar sig där. De anlagrar på sir-ra ytor
viitskor och gascr sorn kan framkalla
cancer och allergier när de tränger ner
i lungorna.

Giftiga gaser
Nästan alla iuftföroreningar är resul-

tatet av förbränr-ringen a\r olja, koi och
sopor. Svaveldioxid, kväveoxider, ozo-
ner och aldehyder år alla kända gifter
sorn skadar levande varelser. I(oloxid,
sorn är en av huvudproduktema vid då-
lis förbränning, kopplar sig till blod-
färgämnet, så att det inte kan tran,spor-
tera syre till kroppeus vävnader. I'yra
huvudtyper av cancerframkallande äm-
nen kan utan svårigheter påvisas i van-
lig stadsluft.

rfl
Dmog

Samtliga dessa ämnen, inklusive ett
ytterligare dussin, är kända som orsaker
till s. k. fotokernisk srnog. Ordet snlopi

är en sammandragrring al' de engelska

orden srnoke (rök) och fog (dimma). Un-
der inflytande av solljuset ("på fotoke-
misk r,äg") bildas uya ämneu, som kan
vara giftigare än de produkter skorste-
narna och a\rgasrören lärnnar ifrån sig.

Den fotokemiska srnogen upptiicktes
först i dct soliga Los Angeles, niir be-
folkr-ringen klagade ör,er att ögonen ir-
riterades av luften. Denna slrog uppstår
i Los Angeles' breddgrader frarnför allt
under varlna dagar med svaga vindar då
luften står stilla och lägger sip; som en

varm kupol över staden (ungefär 200
dagar om året). Lrne i det välavgrärrsa-
dc halvklotet av luft spyr staden alla
sina gaser och befolkriingen får sin häl-
sa försär-nrad.

Är,en på våra nordliga breddgrader
har fctokemisk smog påvisats. Här fö-
rekon.u-ner den framför allt under höst
och vinter, vid högtryck med svaga vin-
da-r.

Uäxter förstörs
Det är intc bara hälsan som blir li-

dande, även växter förstörs. I området
kring Los Arrgeles kan man inte lär-rgre

odla tobak, endiver, havre, vissa gräs-
arter, och många andra växter. I vårt
lar-rd stör cellulosaindustrierna r,äxtlig-
heten över vidsträckta områden.

I



Ett påtagligt bevis för dcn skadliga
luften i storstäderira får man vid obduk-
tion av lik från storstadsbor. Deras lung-
or skil:tar i grilsvarta scharteringar i stäl-
let för den friska röda färg som mArr
fiuner i lungonra från cn glesbygdsbo.

Klimatftirandringar
Andå är det inte effekten på hälsan

och på r,äxtlivet i städernas onrgivning
sorlr är det största problemet. Sanno-
likt kornrner de Juftföroreningar sonr
framkallar klimatförändrir-rgar att ge de
r,ärsta cftektema på längre sikt. Det är
tre förorer-ringar sorl här kommer att
behandlas var och en för sig, nän-rligen
småpartiklarna, kolsyran (COr) och bly-
partiklarna.

Den slutliga produkren av varje för-
bränning år frarlför allt kolsyra (och
vatten). Om cirka ett halvt sekel kom-
mer r-nännisk:rn att ha briint upp större
delen av den olja och er1 stor del ;r'r det
kol sonr lagrats i jordcns innandömen
under åmriljoner. När hon fört derr pro-
cesseu till sitt slut komnrer kolsyrehalten
i luften att ha ökat till det dubbla. Det
är inte troligt att den ökningen kom-
mer att ha någon direkt effekt på män-
niskans hälsa, meu den kommer att för-
orsaka en srörning i jordklotets värme-
balans.

Kolsyran i luften
Kolsyran i luften släpper igenorn det

synliga solljuset soln på så sätt obe-
hindrat når jordytan. Jorden värn.rs upp
och strålar ut ör,erskottsr,ärn-ret i fomr
av viirmestrålning, infraröd strålning.
\,Ien dc infraröda strålama släpper kol-
syran inte obehindrat igenom utan ell
hel dcl å\r dem absorberas. Då vänns
lufter-r upp av den infångade "mörka"
strålningen. Detta skeende har i fack-
litteraturen döpts till "växthuseffekten",
eftersorn kolsyran fungerar på samma
sätt som glaset i ett växthus som släpper
in synligt ljus nren inte släpper ur vär-
nrestrålr-ringen. Om huvuddelen av kol-
syran statlnar kvar i lufthavet katr man
beräkna att medeltclnperaturen på jor-
derr konrrn er att stiga rnellan två och fy-
ra grader. Skulle så vara fallet, så kom-
rner de områden av iorden som redan nu
är hah'torra (Indicn och öst-Afrika t. ex.)
bli än torrare.

lufthauet kloak
Mot detta står småpartiklama som

hindrar solljuset am nå jordytan. Ge-
r-ror-r-rsnittstemperaturen på jorden har
sjunkit någor under de senaste decenni-

erna. Det är en alltför kort tid för atr
uttala sig med bestämdher, merl det är
inte otroligt arr temperatursänkningen
beror på den enornlA mängd småpartik-
lar som nu grumlar lufthavet. De större
arrrcrikanska städerna t. ex. produ cerar
var för sig rlellan 5.OOO och Z5.OOO ton
partiklar per dag. I sanning, lufthavet
är den billiga kloak vi andas in.

f, r rr
Anga Drrr regn

I)et vatten som driver in över kon-
tinentcrna som osynlig ånga faller ner
solr regn eller snö ur molnen. För att
en regndroppe eiler en snöflinga skall
bildas ur ångan fordras det en partikel
som ångan kan avsätta sig på, en kon-
densationskärna. trnnan människan upp-
trädde på scenen som luftsmutsare, före-
kom det lraturligtvis partiklar i atmo-
sfären sorn kunde kondensera ånga. Tall-
och grar-rskos dunstar ut stora mängder
terpener sonr fungerar sotr,t ångsan-rlare.
Små jordpartiklar, bakterier, sporer, in-
torkat salt från vågskurn, alla kan fr:nge-
ra sonl molnbildare.

Vissa arter partiklar är effektivare än
arrdra i detta hänseende. När man för-
söker få regn art falla ur ur atmosfä-
rer,s ånga, anr'änder de moderna regn-
makarna sig ofta av silversalter, r. ex.
silverjodid. Det har nu visat sig atr den



effektivaste regnmakaren inte är silver-
jodid utan blyjodid. Det betyder ^tt av-
gaserna från bilarna spelar en avgöran-
de roll i regn- och snöbildningen.

Bly i bensinen
En bil som går på tomgång i fem se-

kunder bildar med sina 60-100 liter
avgaser ungefär 100.000.000 (hundra
miljoner) potentiella kondensationskär-
nor av bly. När detta bly kommer i be-
röring med jod, bildas den effektiva
regnutfällande substansen. Jod finns all-
tid i små mängder i atmosfären. Det
kommer från havet, ångas ut av väx-
ter, och emanerar frår-r våra industrier.
Jod slipper också ut i atmosfären med
avgaserna från olja och i utflödet från
atomreaktorer.

Genom att blanda bly i bensinen har
vi skapat omständigheter som antagli-
gen tvingar regn att falla ut tidigare
än det annars skulle ha gjort. Man kan
då vänta sig att det inre av kontinen-
terna fär mindre regn än det annars
skulle ha fått, med klimatändringar
som följd. Man kan säga att blyet i
luften gjort systemet ånga-luft n-rindre
stabilt.

Bly tillsätts till bensin för att motonl
skall få mindre benägcnhct att knacka,
men det är inte erl nöclväudig tillsats.
Det är inte heller nödvändigt att ge-

nomsnittsinnevånaren i världens jätte-
städer skall behöva gå omkring med
blyhalter i kroppen som närmar sig de
förgiftande, lika litet som det är nöd-
vändigt att vi skall få i oss bly med
grönsaker som odlas längs de stora hu-
vudlederna. Inte heller är det nödr'än-
digt att löpa risken att nrönstret för
regn- och snöfall ör,er jordytan ändras

bara för att motorerna inte skall
knacka.

Flygplan av alla arter ger slingor efter
sig som man ofta ser brec{a ut sig till
större nrolnbildningar. I\,Iolnen reflekte-
rar bort solljuset så att vi får ctt mera

solfattigt klimat under flyglederna.

luftlort sprids
med vinden

Vindarna känner inga gränser, och
med vindarna sprider sig luftlorten till
alla världens hörn. Luftlorten år inte
längre ett nationellt problem, ty den
påverkar klimat och liv i alla länder.
Inget land har rått att smutsa ner nå-
got annat lands luftrum, lika litet som

det har rätt att hyva sopor över grann-
ländernas gränser. Nedlortningen försig-

går ännu helt obehärskat, trots att den
kunskap och de tekniska förfaranden
som behövs i kampen mot luftpollutio-
nen redan finns. Saken är den att vi inte
tycks vara villiga att betala priset. Pri-
set måste betalas någon gång, och det
blir högre ju längre vi väntar.

Bättre och billigare metoder för av-
gasrenirrg kommer säkert att utvecklas.
Detta tycks för mårrga vara en ursäkt
för att inte vidta några åtgärder nu. "I
avvaktan på framtida utveckling" heter
den högtidliga kon-rmittdfrasen som hej-
dar installationen av effektiva xygås-
renare. Den låter klok och förstånCig
rnen döljer endast tankclättja och ovilja
att göra en insats.

Allmänheten reagerar säkerligen intc
nrot den ökande korrosionen på maski-
ner sorn städemas luftlort förorsakar,
men det borde industrirnär-rnen göra. I-i-
kaså reagerar den kanske inte förrän
dess hälsa påtagligt och svårt råkat i fa-
ra. En ökande trötthet förorsakad av
bly- och koloxidförgiftning märks kan-
ske inte tillräckligt, men dramatiska
händelser som smogen i London (1952)
och i New York (nov. 1,966) som be-
visligen tog livet av stora grupper män-
niskor, gav en viss reaktior-r i form av
förbättrad lagstiftning, men det räcker
inte. Ätminstone ledarna i samhälle och
industri måste bli rnedvetna olx de ris-
ker r.i alla löper art srrygande förgiftas.

Bullret
Ett av de senaste tillskotten till de

allvarliga luftföroreningarna är bullret.
Redan nu är bullret i städerna ourhärd-
ligt för n-rårrga. Under semesrern kan de
dock fly till tysta platser ute på lairdet.
Får konstruktörema av de nya över-
ljudsplanen sin vilja fram, kommer de
inte att finna ro på landsbygden heller,
ty de outhärdliga bullerm attorna kom-
mer att lägga sig som €irova nät över
industriländerna, med få hål r-nellan mas-
koma.

Det år intc bara nränniskorna sonr
komrner att skadas till nerverna och där-
nred till hälsan, utan det år alla djur
som har öron att höra mecl. Är det kan-
ske meningen att endast de döva skall få
överleva i den moderna teknikens namn,
vilket så srlåningom blir den darwini-
tiska konsekvensen. En ljudbang fr;ln
överljudsplan kan slå ihjäl djuren på en
minkfarm, bullret från ett vanligr en-
motorigt flygplan kan utrota djur som
flamingos i Karibiska havets öviirld.
Vad skall då inte den utdragna explo-
sionen från överljudsplan förorsaka?

Forskare vid universitetet i South Da-
kota har visat att råttor och kaniner får
förstorade hjärtkamrar, mindre biniurar,
njurar och äggstoctr<ar och lägre kropps-
vikt när de utsätts för relativt starkr

ljud under sex minuter per timn-re i tre
veckor. Ljudstyrkan var 83 decibel sorr
ligger hundra gånger lägre än den ljud-
styrka de flesta av oss blir utsatta för
om överljudsplanen kommer i reguljär
trafik. Djuren visade inte några tecken
på att "vänja sig" vid ljudet. Vid försö-
ken använde man sig av många olika
arter liud, från buller till rena toner av
olika r,åglängder.

Bullermattor över haven

grymt resonemang
Som en kompromiss har n-ran föresla-

git att ör,crljudsplanen endast skullc få
lägga sina bullermattor över de öppna
haven. Det är ett grymt resonelnang ef-
tersom det finns människor även på ha-
veu. Det sorrr kommer att hända när
ör'erljudsplan passerar fågelbergen i At-
lanten under häckningstid är en kata-
strof; sjöfågelstammen kommer att de-
cimeras. Balansen i dfurvärlden rubbas
då på ett oöverskådligt sätt, så pass

rröverskådligt att det blir svårt ^tt föra
processer mot de stora flygbolaeen.

Och detta skall få ske bara för att ett
fåtrrl individer skall komnra några tim-
mar tidigare till sina sarnmanträden, en

tidsvinst som de till stor dcl i allrr fall
förlorar på r'iigen till och från flygplat-
ser, beliigna mycket långt från tätorter-
na, eftersom miinniskoma där i längden
inte kommer att tolerera än högre top-
par ovanför den vanliga bullemir.;1n.

öuerliudsplan borde

förbjudas
tltt intemationellt förbud mot över-

ljrrdsplanen är på sin plats. Kan det ir-rte

genomdrivas, bör vi här i Sverige för-
bjuda dem över vår land- och havsyta.
'fystnaclen i Sverige kan bli ett förnäm-
ligt argument i fran-rtidens turistreklanr.

Det är inte något vägande skäl att
några stora bolag och fyra större rlatio-
rler grävt ner miljardbelopp i utveck-
Iingen av överljudsplanen. De pengarna
är helt enkelt felinvesterade i krigfö-

;r;lffll' 
ocl.r den teknologiska enfaldens

Det är omöjligt att helt hejda luft-
pollutionen, frågan år bara hur myc-
ket lort och buller vi skall tolerera. Onö-
digt buller som det från överljudsplanen
och onödig nedsmutsning som den från
bly- och svaveldioxid kan undvikas. La-
gar n-råste stiftas, eftersom det kommer
att vara alltför frestande för kommun
och industri att använda sig av de billi-
ga, smutsiga oljorna och den prestige
som ör'erljudsplan tycks skänka.

I
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au stig carlson

Förtennore, höstskoiore
Spåkörringor, sibyllor och livskonstnörer
kringstrykonde frömmqnde fåglor
i sino besynnerligo husvognor
mitt i ett hov ov ovilio och missfönksomhet,
brokigo storvöxto kvinnor med völdigo smycken

ov guld och silver
och med snuggon bolmqnde i köften
och ett myller ov svqrtögdo born -så minns iog tiugotolets öventyrore,
ovhysto bort till stödernq utkonter

och råtthå1.

Våro mödror vornode oss för pocket
de förqktode
som hqde sinq hem på rullonde hiul.
Men oemotståndligt drogs vi till lögrei
dör det qlltid doftode ov storko kryddor

och frömmqnde mot
och dör musiken och vönligheten och dqnsen
hqde sino sörpröglqde kulörer.

"Du svorte zigenore - - -tt vörldsiongon,
Singooflo-livet i bokperspektiv
i zigenorromontikens folsko slöior,
det vqr vod vi upplevde som sonning i tögnen.
Men oldrig så9 vi den bistro dogsverkligheten
kölden och snålblåsten kring husvognorncl
förqktet och utsottheten.

Vor ör du nu då, svenskhemsko folkqnsvor!
I sextiiolets völfördssvullnqnde Sverige
ör det inte löngre frågo om ett konske, någon gång
men om ett storf öppet io
till systror och bröder som inte behöver böno om hiölp
men som kröver sin medborgorrött
som en gång den utsvultne proletören!

il******t*ti*i+*.|(*](*f **|*t***t**"**+***+**+****+*****+******
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Uårt behou

I nr 2 1967 hade vi en dei synpunlitcr
på servicefrågan. Bl. a. berättacle vi onr
den forskning kring serviceproblcm sonr
med statsanslag pågår undcr lcdning av
professor C;rrin Roalt i Luncl scdlr-r birr-
jan av dettir år.

Vid årets riksdag togs servicefr:igan
upp av tre olika motioniirer.

Irru Nettelbrandr (fp) talaclc om bc-
hovct :IV sällskaps- o,:h fritidsutrl'n.r-
nlen r-rtanfiir dcn egna bostirclcn. HorL
frar-nhöll särskilt. värdet 3\r årr ha alla
servicefunktioner i omedclbar n:irhet
till bostadcn och undcr tak. I detta
sammanhang crinracle hon om vad Dan-
mark gjort, något sonr ärrcn vi fram-
höIl i r,år artikel. Frr.r Nettelbrandt slu-

tadc, nrecl ;rtt beg:irrr skyndsan-rma åtgär-
der r,'arvid särskilt frågor rörande låne-
bestämmclser bör beaktas.

I-Ierr Lindkvist (r) framhijll särskilt
att servicer som tidigare fanns nu håller
på att försvinna: r'nindre butiker, hem-
bitriider-r, hemhjälp, portvakr t. ex. Och
han sade att det är dålig ekono,mi att
en förälder tvingas avstå från arbete
utom hemmer i brist på service i bo-
stadsområdet. En hcigr utvecklad bo-
strrclsserr-ice - antingcn den förekon-r-
rlrcr i servicehus eller i scrviceområ-
det - lionrnrcr, menadc han, att bli av
stor betydelse för att förvcrkliga kvin-
nans valfrihet. Han begärde utredning
om rniijligheterna att finansiera sen,icc-
verksamhct inom ramen för gällandc
bostadsfinan sierine.

Herr Axel -lanssorl (k) påpekade att
f i;rändringen i hushållstyper och det
ökade förvärvsarbetet bland kvinnorna
är väsentliga skal till att nya och väx-
ande anspråk på scn'ice måste infrias.
FIan krävde att bostadskomplemcnten
som skall tillgodose behovet av service
ges samma lånevillkor som själva bo-
stadsbyggandet.

I biirjan av april meddelade statsrå-
clet Cemilla Odhnoff att regeringen till-
satt en särskild :rrbetsgrupp vars fcirstl
uppgift är att utarbeta en praktisk
handlcdning till kommuncr niir det gäl-
ler atr planera, finansiera och driva oli-
ka serviceverksamheter i bostadsområ-
dena.

I

au seruce

x

I

S KU mot differentiering
au barnbidragen I

It

Till Regeringen
Kanslihuset
Stockholm

Mcd anlcdning rrv cie pressr.rppgiftcr sorrr
ftjreb,iciat familjepolitiska korrrnrittl'ns bc-
tiinkandc, vilI Svcnsk:r kvinnors vlinsrcr-
förbuncl på dct allvarligirstc inv.iuclrr rror
planerna pii en cliffcrenticrinc e\r cle all-
t-uänna barnbicirrrgcn bascr,rcl på Irrnriljc-
inkonrstcn. Att såsonr försl.rgct innc-
biir - förb.rttra cn rc.forrn HcrLorir att bc-
skära, -en annan, frlnrstår ro,.,r er', synnerii-
gen dålig lösning.

Den ursprungliga rankcn bakom införan-
dct av dc allmänna barnbidraqen vilr arr
samhället skulle ikliida sig ctr siörrc ckono-
miskt ansvar för barncn och att alla barn
därvid skulle behandlas lika oavsett föräld-

10

ramas ckonomiska och soci:rla ställning.
Även orn clct kar-r anscs nrotivcret att från
tid till annan or.nDröva rcfornrcrs innchåll
och inriktning, så' anscr Svenska kvinnors
vi-insterfiirbr.rnd xtt dcnn,r princip alltjiimt
iir riktig och att den framgcnt L-'ör varA
riktningsgivandc för samhiillets stöd tiil bar-
ncn. Förbur-rdct har vicl upprcpade tillfiillen
clessutonr irii r.'clat att clcttrl stöd bör byggas
ut så att dct brittrc svArAr till dc vcrkliga
liostnaclcrna för barncr.rs vårcl. fostr;rn och
konsulntion.

TVlot pl;rnerna på cn reduccring lv barn-
biclragcn för r,issa inkomsttagare trrler ock-
så clct f.rktun-r ett det - som alltid i sam-
band mcd inkor-nstprövade reformer - kom-
mcr att uppstå orättvisa tröskelproblem. Vi-
darc kan man allta att administrationen för
dc nya barnbidragen kommer att kräva be-
tydande crtraliosLnader i förhållandc till
vad som nu iir falleu.

En reducering av bambidraget kan också
leda till att många kvinnor avstår från för-

r,ärvsarbcte därför at[ deras inkomst, rivcn
om dcn är liten, för upp den gen-rcnsammA
familjcinkomsten ovanför den gräns där
bambidragct avtrappas i betydande grad cl-
lcr kanske helc försvinner. En sådan utveck-
ling skulle bidra till att försvåra jämlilihcts-
str:lvanoena.

Sverrska kvinnors vänstcrförbur-rd inscr arr
cf fektiva åtgiirdcr skyndsan-rt nråste vidta-
gas för att utjämna klyftan rrcllan lågavlö-
naclc och andra r.nere v.ilrrvlönadc grupper.

Mcn problenret varkcn kan eller bör lö-
sas mccl barnbidragcn som rcgulator. Vi till-
låter oss uttrycka förhoppnirisetl att rcgc-
ringen icke kon-rmer rtr föra förslagct vidarc
till riksdagcn för bcslur.

Stockliolm den 3l augusti 1967.

Svenska kvinnors vänsterförbund
Förbundsstyrelsen

Eoa Palmaer
Ordf.



Dagbarnuård

ofta byta miljö. Man bör införa cll ur-
bildning för dagbamsr'årdania som i nå-
gon mån motsvarar t. ex. hemsamari-
tcrnas. Man bör ordna informations-
träffas vilka är,en län-rpligen kan frän'r-
ja samarbetet mellan barnstugonlas per-
sonal och dagbarnv;irdarna.

Man kan ställa sig tveksarn till möj-
ligheter-r av att är,en under dessa vill-
kor få fr;rm ett stort antal dagbarnr'år-
dare kvinnor ellcr miin. 'Iroligtvis
skulle det inte lycli.as om det ej vore så

att den dolda arbetslöshet som f inns
bland hemnrafruarna fran-rför allt i

Familjedaghem är en lösning av problc-
met om samhällets barntillsyn son-r på
många sätt å,r odllfredsställande. Dc
kan endast i undantagsfall vara att fij-
redra framför daghem och fritidshem
i barnstugor. Men eftersom myndighe-
terna börjat e'tr deccnnium för senr
rned att satsa på barnstugor så måstc
vi i denna stund vara glirda on-r dct går
att öka antalet dagbarnvårdande famil-
jer och vi måste göra allt vi krrn för att
denna r,årdfonl ska-ll bli så br;r son-r

möjligt.
E,nligt den nyss franrlagd;r utrednir-rg-

en finns det just ntr 3OO.OOO barn un-
der tio års vars mödrar förvärvs:rrbc-
tar mer än 15 timmar per vecka. Yr-
terligare 200.000 mrjdrar med 35O.OOO

barn r.rnder 10 år skulle vilje ta fijr-
värvsarbete, på hcltid eller deltid, onr
barntillsynen kunde ordnas. 9 procent
av tillsy'ncn är för närvarande ordnad
genom samhällct, resten prir.ar på oli-
ka sätt. 60.000 barn är utan tillsyn.
Större delen av dessa är i skolålclern.
Enligt vår mening är familjevården gan-
ska tillf redsställande just f ör skolbar-
nen. De tyngst vägande invändningar-
na mot familjevården - invändningar
som för rjvrigt ej behandlas av utred-
ningen - gäller inte för denna grupp.
Skolbarnen har ju i skolan f ått det
störrc utrymme och den samvaro med
jämnåriga bam som farniljevården i re-
gel saknar rnöjlighet att erbjuda medan
fritidshemr.net ger den. För alla barn un-
der skolåldern anser vi daghernsvården
vara överlägserr. Möjligen finns det rråg-
ra und.rntag för nerv<jsa bam mcn ävcn
clet är ovisst.

E,ftcrson, vi enrellcrtid tvirrgas art
tillsvidare tacksar-nt acceptera äi'en fa-
miljevård är det nrycket viktigt au den-
na r,ård förbättras så långt möjligt. Ut-
redningen har här framlagt förslag. Man
bör hc;ja ersättr-ringen så att den barn-
r,årdande familjen ej så sorr-r nu sker av-
bryter tillsyrren och tvingar bamet att

Norrland funnes att räkna med som cn
faktor av betydelse. En möjlighet till
förvän'sarbete !

Säkert år <iet viktigt atr samtidigt
bygg" ut hemsamaritbeståndet så att
dagbamvårdaren har möjlighet att få cn
ersättare vid sjukdom eller vid tillfällig
bortovaro av annarl orsak.

A. A.

Sornhöllets borntillsyn bornstugor och
fomiljedoghem. Förslog ov fomiljedog-
hemsutredningen. Stotens offentligo utred-
ningor 1967 :39. Socioldeportementet. Stock-
holm 1967^154 sid, Pris B kr.
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FRAilTTIDEN$ MATTAGN I I\IG

Det \/ar el1 solig tisdagsmorgon i sep-

terr-rber 1967. Utanför urtgdon.rsgården
satt skolelever i skildl åldrar och r'än-
tacic på att dcn provisoriska skolfnr-
kostserverir-rgen skulle öppna.

Inne i samlingssaleu arbctade pcrso-
nalerr n.red skoln.råltiden. I salens bakrc
clcl fanns cn fenr r-neter lång disk soltl
till största delen bestod av crt clcktro-
nisli tunnelurgn för uppviirmtring av clc

djupfrysta portiorrsförpackningarna. Vid
clen ena iindan på disken stod eu ställ-
ning r.r-red pryclliga vita platta kartong-
er. Varje kartong innehöll en portion.
I)enna tisdag var det hälleflundra mcd
sn-rörsås och morötter och ärter. På clis-

ken ovanpai tunuelugnen stod sottl r,id
en vanlig självscrve ring: brickor i hö-
gar, hållare t.t.red gafflar, knivarr och sug-
rör, hårt bröd i travar, smörpaket i por-
tionsförpackningar, pappersserviettcr och
högar n-red papperstallriktrr och vid dis-
kens andra äncia stiillningar nred rnjölk
i tredjedelsliters tetraförpackningar.

Bakoir-r diskcn höll r-nan på att stoppa
in dagens portiollspaket i tutrtrelugnetrs
cna ända och cfter 2 nrinuter l<onr pa-
keten ut i ugnens andr,r ända nu
alldeles heta. En bricka stapladcs full
nred paket och rykandc het potatis sorlr

kokats på kokpallar innanför samlings-
salen lades upp på en karott __ och till-
salnnrans nred srnör or:h bröd bar malr
iväg med brickar-r till lärarnas nratsal i
någon annan del av ungdornsgården.

En vagn korn inrullande med eu jättc-
gryta vann potatis sorn placerades i dis-
ken efter tunnelugnens slut.

För övrigt var hela salen fylld med
långbord och på estraden stod också
bord för alla hungriga skolbarn. Ett av
borden på cstrade n var avsett för I:i-
rarc.

Så börjatdc bamcn strönrma irr, prycl-
ligt i kö och passera utefter disli.en. L,n

kniv, gaffel, några sugrör, några bitar

I Huskvorno elektronugn olstros vörmen
direlct i moten. Elektromognetisko vögor
trönger in i moten dels frön ett söndorrör
dels genom reflexer vio ugnens vöggor.
Helo portionen upphettos olltigenom men
förpockningor uppvörms inte,
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barnstugai skola och

hårt bröd, ett smörpakct iåg snirrt pä
var:s oc:lt ens bricka. Nien seu blev clet

olika, för alla gillade tydligen inte fisk.
fulen dct var nog dur-r-rt L1v deur, för
grönsakenra kundc ju ha passat firtt
ihop nred hård smörgås oclt mjölk. Dc
banr sonr "nobbade" de tr f in,r Fisken

åt förstås nrcr srlörgås och dr:rcii tr,å
tetror mjölk.

De som tog fiskkartongcn fick crr

papperstalirik och dcn snälla vitrocka-
de hcnrnrafrun bakom dislicn f rågade
hur urånga potatisar sonr var och cll
soul prsserade ville ha. Sist tog uratr sitr

nriölktctra och så r,ar det bara att gå

och sätta sig ensaln cllcr med några
korrpisar. Och veckla upp kartonseu
med sitt aptitretande innehåll och låta
sig väl smaka.

På mindre än 50 minuter hade 400
barn ätit sin skolfrukost. Och scn korn
c-let 4CC nya matgäster.

När men ätit f ärdigt tog nran sin
bricka och på utväger-r passe rade man
fiirst e n korg f ör gef f iar och en f ör
kirivar och så tre st:illningar nrccl p,rp-
pe rssäckar där mAn slängde mer cller
mindre toulra prppliartt)l.lgL'r, tctror,
snrörpapper, sugrör ocl"r pappersscrviet-
ter. Och sist på cll valair ställdc nran sir.t

bricka.

Personalbehov
Bakorn disken stod en person oc]r

stoppade in kartonger i tutrtrelugneu och

i andra ändan stod eu person och tog ut
paketen och sist var det eu tredje per-
son sorl la upp önskat antal potatis pir
den lilla papperstallriken.

De äldre skolelevema klarar inplock-
nir-rgcn och utplockningen av kartonger
själva och så småningor-n lär sig nog
iiverr nybörjarna hur man sliall göra.

Bakom kulisserna har man gjort pro-
visoriska arrangemang för kokning av
potxtis. I samma utrymne stod alla
frysskåp och kylskåp sorx behör's för
den d jupfrysta maten. F,tt dygn före
tar llran ut alia portionspaket ur frys-
skåpet ocl-r placerar dem i liylskåpet så

att de blir lagom upptinadc iunair cle:

niista d"g skall stoppas in i elektron-
ugnen.

I ett diskrum diskade tlatr besticken.
Men längre fram kommer man no€i att
använda engångsbestick. Experimer-rt
rned länrpliga bestick pågår. Då spar

r.nan in ytterligare arbetskraft.

Under måltiden gick det er1 l;irare
omkring ocl'r såg till att det var ord-
ning och reda vid borden. O.:l'r vakt-
mästaren rättade värtligt cle clever sotn

korn rrot strömmen r,id ai'fallssäckar-
na. 'I'ack vare dct-r firta akustiken i sem-

lingssalcrr var det inte alls bullrigt trots
alia r-natgiisterna ttch hela stänttringert
var trivsam ocir r'änli!a.

Omväxlancle matsedel

I'latsedeln behör'cr inte bli enformig
n-red den djupfrysta färdiglagade tnatetr.

Det finns så nryckct ett r'älja på bland
sortimcntet fr;in dc trc stora företag soltl

konkurrcrar i br;rnschen.
Irinnoma lagar aldrig i förråd så riit-

tenra ;ir trlltid fiirsliir. De p;rkct som bli-
vit ör,cr eftcr cn skolmiiltid - nrau nrås-

te iLr alltid ta till något i ör'crkirut eftcr-
son-l lniill intc vet prccis hur tltårlga cle-
ver sonr lionrnrer i'arjc dag - katr utatr

lägga tillbaka i kylskåpct (irrte i frys-
skåpet) och förvara diir i tr'å, tre dagar
och anr,ända irtt dryga ut crl atrnan dags

måltid med.

I barnstugan

Portionsförpackningar pilsszlr utnrärkt
i skolor. Men om n-rau viil utvidga den-
na f orrn av matservcring att om f atta
är'en audra grupper, t. ex. barn i barn-
stugor - daghenr ocl.r fritidsherr - så

finr-rs ciet cn Arlllul typ arr förpackning-
ar sonl passar bättre där, det vill säga

l.,artongcr nred scx cller tio portioller,
bcrocnric på rr.rtriittcrt ifråga.

Di f:ir m:ln fisk ellcr li.ött cller grön-

salier var fiir sig.

FLir institutioner sou barustugor an-
viindcr mall er-rklarc ugnar än tuntrei-
ugnar. Göteborg har redan prör,at deu-
na fomr av matlagning meci gott rcsul-
tat. X4an behör.er förstås fortfarande cn

spis för att koka potatis, göra en del
stu\,ningar och såser och koka soppor
och gröt och välling osv. Metr tnatr kau
förenkla nratlagnirlgen avsevärt och
nedbringa kostnaderna fcjr pcrsonal i kö-
kct. i)et behövs inte längre en koker-
ska utan man kan klara sig med rnindre
.lyrbar erbctsltr,rft.

Hur blir det för barncn sorn alclrig
får gå ut i köket och sc orcusad ströur-
nring bii strönimingsflunclra cller finastc
strömnringslåda? Ja, mau kan nrångfal-
diga e xemplen. Se e n rllorot bli riveu
till sallad.

Ju mer rnarr ratior-raliserar i central-
köket desto viktigare blir det att man
liir förskolliirarna att verkligctr lttvända
le kköken i banrstugornx. Att ta n-red

banrcr.r på torget, i hallcn eller snabb-
köpet och köpa litct av säsongens tnat-
varor sorl1 barnen sedaru kan få \/ara
med om att laga till i sitt eget lekkök
i barnstugarr.

Man måste nog trots allt inte tappa
kontaktcn mcd naturens rårraror, hur
skall mar-r annars klara sig på fritiden
med nrattillredningen vid utflykter i
skog och till sjöss. Och fritid är det sonr

nran lion-rn1er att få r-ncr och urer av i
f ranrtidcn. H illcr.,i Sccclberg
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Termin$tart uid barnteatern
- Höstrermin, ja det herer så också in_
onl barnteatern. Lite skolmässigr trots
att rnan son'r Z-åring eller 1.7 -äring kom_
rner hit alldeles frivilligt *r, pu." gläd-
jen att göra teatern tillsarrnrans med
likasinnade .

FIösttermiu alltså, rrots solnrogna,
himmelsblåa dagar och spännandc nya
högervägar atr cykla ellcr- mopeda på,
så kommcr dom tillbaka - u,rgn männi-
skor som blivit myckct äldre under
sommarlover, vuxit ir-r i kort-korta kjol-
modet och i målbrottet, rösterna ned
fle_ra tonsteg. Personligheter i nya roller
och nva kostynrer.

- I{örru fröken, va slia vi göra rre
oss ?

Den gar-nla pjäsen sitter trångt. Ask-
ungereplikema klämmer om hjäman och
Kalle Blomqvist skaver kriug hjårt-
trakten. Sjörövarkaprenens svarta ögon-
lapp duger inte som "tuff" syntbol för
den som dagligen norerar vrångheter att
kämpa mot:

- På riktigt alltså, nran har väl ögon
att se me!

Så diir sitter vi tillsamm?1ns och letar
i världsdramatiken och fast nrycket
känns yvigt och utstuderat så har vi inte
så tokigt. Provar er1 bit här, ell där:
Flamlet, Godot, Stora smällcn . . . Och
när vi stor!<nar river vi på rnåfå renrsor
ur n-rorgontidninganras r.ardagsdranrer.'I. ex. "tandprot. lagas nreclan Ni vän-
tar. Ev. kv." eller "2 friska Sthlmspojk.
cjnsk. bek. rn. 2 gl. landsortstöser . . .,,
eller "arg rrarkägare hotade orientera-
re" eller "orr Du visste vad BocyDo
kor.nrner att göra för Dig, prova får Du
se" !

Och r.nan får sc - vitr liil:r scen till-
liör n-rinsann jnte de konrnrunala skryt-
byggena, clen har varken rågvind eller
kulissförråd, bara några .ukla skärrnar
och en ridå som hoppar av om akterna
blir för många. Ändå föreställer den
världen, iblanci i en skrattspegel men
skärpan är det ir-rget fel på. lbland blir
viirlden en dröm, den plats för roman-
tik man saknar.

Nyss lades scenell öde c.ch mörk un-
der bestämda visknirlgar, nu uppenbaras

i en blå strålkastarsrrirnrla en ullg nrarl
nred spanskrör, hög hatt o.h cape öuer
jeansen. Vilken grandezza i handkyssen
när Nlan-rsellen stiger fram i lång_långt
och bahl,tt om Twiggysnaggen. V;tt.,l
utsökt önrhet i ögonkasten när orden
sttarrar!

- \/a farao ska nran seia, kan rlau
inte siracka sol1l vanligt!

Och så sitter vi där igen, nystar in_
triger, kär-rner efter tankar, lyssuar fram
replikcr. Orn der blir någon pjäs? I(an-
skc, kanske inte. Föreställning? Måste
rlan dct?

Scenen: Våi' 'Icater Skarpnäck (i Bar-
rravårdsnämndens regi, rerminsavgift kr
2: 50).

Pcrsoner: Ungdomar i l3-15-års-
åldcrn samt el1 teaterledare.

Bilden ovau ur
ställning "Fredrika

samnra teaters före-.
" av Birgit Ohrn.
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USA'soldater
mot Uietnamkriget

Ilrån Vietnams kvinnoförening her r,'i

1919 1967 fått en repport om rörel-
sen not kriget bland cle amerikanska
soldatcrna i Sydvictn:rm. Rapporte n,
som byggcr på uppgifter från nyhcts-
byrån Giai-phong, sänds även till tre
medlemn-rar a.v .WSP som varit i Viet-
nam. Vi citerar några brottstyckcn:

I.ianuari 1967 iordningst:illdcs ett
särsliilt f ängelse i provinsen Bier-rhoa.

Ilit har US militiirlcdning förpassat ca

8OO protesterande soldatcr (G. I:s) från
olika stridsområcicn . . .

Många US-solclatcr sonr viigrat clcl-
taga i cn riid cller bcgärt rltt bli hem-
sända har utsatts för brutal behandling
av sina che,fer. Sex soldatcr vid Lai-khe-
basen som vägrat gå upp i en helikop-
ter för ett "svcp" över Ben-cat-områ-
det, placerades hängande under helikop-
tern. Den f lögs sedan runt och runt.
När den landat var de döcla.

I4

Chcfslöjtnant Laurance Baldauf, pi-
lot vid marinen, tog avsked från tjäns-
ten enligt AP den 16 juni. F{an skrev
brev till amiraler och yrkade på att dc
skulle avgå hellrc än genomföra ett krig
som ej kan vinnas. Han är son till en

pensioncrad amiral och sv;irson till cn
viceamiral i tjänst.

L,ftcr att ha straffats strängt för väg-
ran att deltaga i en räd har tre solda-
ter i Long-Hung-området bcgått själv-
nrord med hjiilp av sina dolkar.

-l'r,å rrntilirigsaktioncr av anterikan-
sli.a soldater fiirelion 31.15 och 2i6 vid
Rach liien-basen i provinsen Cholon.
Två liompanier som fått "helilift" till
ett on-rråde för att utföra en "sök- och
fijrstör"-operation vägrade att lämna si-
na plan. Slutlige n måste chef erna in-
stiilh rädern:r. Sådant har hänt upp-
rcpadc gånger i Sydvictnam.

För Vietnams

kvinnor och barn

Vi L-rlev själva glatt överraskade öve r

att vår 1-maiinsan-rling gav nära cn tusen-

lapp, skriver ordf. i Piteå-Munksunds SKV-
avdelnint, Siri Aldrin. Dct var nämligen

yttcrliilarc ctr l.rr-rn.ruritiir insan-rling vid mö-

tct ocir för dcnna väcljldcs clct från tirlrrr-
stolerr.r. S;irskilt glada blcv vi iilcr att fyre
tungclor.r-rar konr och crbjtid sis att gå nrccl

våra bössor. (Rcsultatct - 9(r5 iironor -
rccir.rvisacles i vår ticinings scPtclllbcrlltlnl-

mcr.)

IJlrrncl biclr,rgsgivrrrrl;r h;ir tlcdilll iirlrrcr rli
Irva I-riksson i \'ällingby. Hon iir 1l iir

och r-rndcl sonrnrarlovct soln hon tillbrirrg.r-

.ic ncre på llohus-Malmön orclnaclc lron och

cn lckkarnrat ctt litet lotteri på grcjor clc

tiggt ihop lv siua tttalttmor' l{csultatct blcv

lO: - lirouor och pal ståendc fot bcslutadc

Irva att fcmrnan sottt var hcnncs andcl skul-

lc Victnlr-r-rs barn ha. f'ack för dct, Eva!

Och så följcr hiir rcdovisningcn' sonl

v ittnar offr ett det ännu iritc blivit riktig
fart pi insamlingcn cftcr sommarferierna.

Men vi rir säkrl på att vi till ni'ista nummcr

liomnrcr ett he en lång lista över bidragsgi-

v:rrc. 'I',v Victnams livinnor och blrn bchö-

n'cr .-irt stöcl, glöm intc clet !

Transport 70.2)6:'15

Elin Feldt, ITisirtgs lJacka 25: --
Runo Erilesson, J<tbo"nncsboa 15: -
Anonym. girsarc 10: -
Sir.,ert Lindberg, Kailbäll 25: -
G. A. Editsort, ,Suntlbybcrg l0: -
Gusta',t lröbom, Porjus 50: -
Olle Andarsson, \/ällingby 10: -
Yngvc S'oansson, Joltannesbov l0: -
Emlt S jitgren, ()rebro 25: -
Brita ,Andersson, Göteborg 50: -
Inger Ståbl, H;igcrsten, listinsaml' 30: -
Brita Holgcr, Stockbolm 25: -
Skåd. A. Lombard, Malmö 10: -
Arne Sr:cnsson, Kalmar 10: -
Anny ()bman, Porius 1C0: -
H. Pcrsson, Landshrona 20: -
Hjalmar Jobansson, Uddeaalla 200: -
Tor Gcntzel, Stoclebolm 10: -
f.llen Holmland, Porjus 10: -
R. Näsström, Malmbergct 10: -
Elly Bettclbeint, Lwnd 75: -
Ilrit ilcdnt,tn, Sollentuna 25: -
Ilut F.ngztall, Aaesta, listinsaml' 24: -
Sonja lleclentan, Bromnta 10: -
Ina Erile sson, VAllingbl:, listinsaml. S0: -
E'c'a Eriksson, Vcillingby 5: -
Anonl,m giaare 10: -
Gm Mia Entsbeimer, Sthlm, bössin. 230: -
it . Pcrsson, Landslerona 10: -
Kumla bomm. arb.bc,ntmun 200: -

Summa leronor 7 1.5 30: 45



Fortsöttning frön nummer 6

Hiroshima$ skörd
au Edita Morris

vtl

Vod det hör lillo toolettbordet med den
rynkode nylonduken ör nött! Jog ligger på
knö fromför Keikos spegel, öppnor hennes
rosoförgode burkor och luktor på porfy-
men i en flosko som ser ut som en dom
med smidig midjo. Som skrottode nör jog
beröttode för honom ott jog oldrig smin-
kot mig. Nåjo, eftersom jog ör hör kon jog
völ to tjuren vid hornen. Medon jog mos-
seror onsiktet med Körsbörskröm, tönker
jog på vör utflykt igår, Soms och min. Jog
tycker om ott erinro mig, steg för sreg,
timme för timme, vod jog gjort dogen
förut. (Oj, vor det klockon som slog? Sju?
Jog måste skyndo mig, onnors kommer jog
för sent till vårt möte i stoden,)

Jo, promenoden igår. Som vor min ci-
ceron för Tokyo ör verkligen hons stod mer
ön min. Hon hode inte glömt en endo se-
vördhet frön sitt försto besök hör, ocl.r hon
ville viso mig ollt, Ack, om vi hode höllit
oss till ott leko turister i stöllet för ott bör-
jo tolo om hjörtongelögenheter! Det vor
medon jog motode kejsorens svonor i hons
pork som vi börjode tolo om mino orm-
bond. Ting-ting, sjöng de nör jog kostode
de smö brödsmulorno.

"Du skulle inte ho gett mig en sån fin
present," sode jog till 5om, men hon boro
skrottode. "Smörjo, ren smörjo !" log hon.
"Men skröp blir juveler nör Yuko bör det."

Mino kinder hettor. Hor jog mosserot
dern för hårt med krömen? Nej, jog rodnor
vid minnet ov Soms ord. Ar detto utlön-
ningens sött ott sögo mig - något mer?
Jog blev sö förvirrod ov hons komplimong
ott jog utbrost: "Det ör underbort ott du
förstod! Armbondl Tock - för ott du för-
stod, Som.,."

Himlor - skjutdörrenlJog hor glömt ott
dro för den, och krobbförsöljoren som går
förbi stirror på mitt onsikte, som ör töckt
med skönhetskröm, Jog ströcker ut honden
för ott dro till skjutdörren, men sö tvekor
jog. Detto ör ju Tokyo! Att viso sig blyg
ör ott voro en lontlollo, och dessutom tycks
den örode krobbförsöljoren voro en trev-
lig herre. Hon gör en komisk grimos, och
nör hon håller upp en sprottlonde krobbo
gör jog - just vod jog bör göro. Jog skri-
ker till. Precis vod krobbförsöljoren hoppo-
des! Vi utbyter ett glott leende innon hon

troskor vidore och sjunger, "Levonde
krobb-orl Levonde krobb-orl"

Vor vor joq i tonkorno? Ah 1o, jog mo-
tode svonorno ivår monorks pork, och
tockode Som för ormbonden som skulle
döljo mino fulo keloidörr.

"Roring, du ör olldeles {ör könslig on-
gående de dör smö bornbörren," hode
Som sogt till mig. "Någro struntormbond
döljer dem. Nej, det ör inte örren på din
orm uton örren i ditt inre som ör betydel-
sefullo, Yuko. Vorje örr pö en mönniskos
kropp hor sin motsvorighet ihennes inre

sommo utseende, sommo storlek och
form. Och de dör sjölsligo örren tycks old-
rig lökos. Det måste finnos hundrotusen
örrigo sjölor i Hiroshimo."

Som hoppode upp frön bönken. (Ah,
hon ör så obehörskod, omerikonen ! Min
lille son kon döljo sino könslor böttre ön
Cenno lönge mon.) Medon jog trovode ef-
ter honom, rosode hon över "trycko-pö-en-
knopp-generoler", som fortforonde tolor i

miljondödstermer.
"Jog undror om de röknor psykisko för-

luster idödo och sårade också," sooe
omerikonen. "Sö mångo miljoner sjölsli-
gen dödo - sö mångo miljoner moroliskt
sorgode, Gud - liksom om det skulle hej-
do dem !"

Som körde fingrorno genom håret. Hår-
stråno stod på öndo, Plötsligt visste jog
ott jog sku lle f å en chock.

"Men jog ör just den rötte ott tclo om
ott hejdo nögon !" ropcde hon bittert.
"Det ör böst ott joq tolor om det för dig
nu - jog hor försökt göro det öndo sen
jog kom, Yuko. Foktum ör ott jog vorit
fog nog ott dro mig ur fredskompen. Jo,
jog gov toppt nör svörigheterno börjode,"

Stopp, tonkorl Jog vill inte kommo ihåg
mer. Fort litet puder över Keikos kröm,
och en smulo skört smink, (Nej, Som sode
ott lron ovskyr rött på löpporno. Sö jog
skoll boro låno hennes penno och göro
mino ögonbryn litet mörkore.) Ah, en sö-
don e.lok mon, den dör universitetsrektorn,
som sode öt Som ott hon möste uppföro
sig försiktigore om hon ville fö sitt sti-
pendium I InEo mer sittstrejker, ingo mer
demonstrotioner, sode rektorn. Som offi,
ropode Som med gnistronde ögon - som
om mon kon böro sig "försiktigt" åt nör
mcn försöker förhindro otomkrio.

"Jog hor svikit dig, Yuko !" stormode
hon. "Jog hor svikit Fumio fostön jog lo.
vode honom ott kömpo för fred. Jog ör
ett krök som kompromissor. jog ör en feg
kruko !" ropode omerikonen, och skyndode
sig genom vår kejsoru.s elegonto pork. Hon
tog ett steg pö tre ov mino, Mitt hjörto
vcrr tungt - konske vor det skölet till ott
mino fötter köndes blytungo i mino lötto
sc ndo ler.

Ah, vor ör Moedos gröno solfjöder? Vor
ör min hondvösko med odressen till bo-
ren? Det skoll bli skönt ott kommo i vög
hörifrån, i vög frön mino tonkor och min
könslo ov min egen otillröcklighet. För
vod hor jog gjort för freden under desso
år? Ingenting I Liksom Som hor jog svikit
Funrio och låtit mitt personligo liv to
öve,rhonden. Me.n det gör ju flertolet kvin-
nor, försöker jog ott övertolo mig sjölv.
Det gör inte soken böttre! (Ah, tock och
lov, dör ör min vösko - och odressen.) Så
sorgligt qllt ör! Sorgligt ott vi hor svikit
Funrio ! An vörre ott vi svikit oss siölvo.

"Ptrol" ropor Som, "Ptro!"
Vi hor vorit pö så mångo borer ott hons

"ptro" för mig ott fnisso eftersom hon to-
lor till mönniskor och inte till höstor. Jog
svöljar mitt skrott, och bugor mig för det
ungo poret som stötte ihop med oss nör
de konr ut ur den lillo boren. De ör så
förblindode ov körlek ott de inte kon se
vo rt de gö r, men iyckos sto m mo u rsö kter
för ott de råkot trompo på omerikonens
långo föi.ier. Ack, de ser hönryckto ut I

Körleken lror utplönot deros onsiktsuttryck
så crtt drogen ser dimmigo ut i skenet frön
de qr.rngonde popperslyktorno. Endost
iöpporno lyser rödo meo'on kinderno ör
bleko ov oossion.

"Möt rnig vid Yuroko-cho stotionen,.."
Min fovoritsång !

Vod joS ölskor melodin som virvlor ut
frön den sjobbigo lillo boren. Moedos
elever visslor den nör de ör förölskode.
"Mot mig vid Yuroko-cho stotionenl" Det
ör romcrntiskt ! Som och jog lyssnor, och
så tor den impulsive omerikonen min qrm
och för mig in i det vormo, mörko lillo
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run-rmet uton ott sögo ett ord. (Hon söger
ott hon föredror sådono hör stöllen from-
för riko, völupplysto borer.)

"Jog vill donso med diS.Jog vill
hållo om dig, Yuko."

En ömtålig situotion. Jog hor oldrig don-
sot på vösterlöndskt sött och joS skulle
konske viso mino omsorgsfullt doldo köns-

lor om jog stonnode för lönge i omeriko-
nens ormor. Jog sötter mig hostigt ned vid
ett hörnbord med elt dropponde ljus i en

ölflosko. Jog flöktor mig med Moedos sol-

fjöder, och tvingor mino ögon ott se lug-
no ut.

"Det hor blivit sent," mumlor jog, "Sisto

bussen till Keikos distrikt går vid midnott."
Men Som bryr sig inte om ott svoro.

Ah, hon ör verkligen för okonventionell!
Nå, vod gör det? För mig ör hon helt en-
kelt Som och jog ölskor ollt hos honom,

öndo till hons tröjo som krympt i tvötterr
och smiter åt hons kroftigo kropp. Hons
ljushörigo orrnor sprönger nöston de kor-

to örmorno, och hons hols ör storkt sol-

brönd. Medon Sorn betroktor pojkorno och

f lickorno som donsor med slutrro ögon och

kinderno hårt tryckto mot vorondro, blir
hons egno ögon beslöjode. Jog könner mig

också omtöcknoC. Hur skoll jog kloro det-
to ögonbiick?

"Förlåt, Som-son? Vod söger din klocko?
Som skrottor till, Ack, ingen ör så im-

pul:riv som denne omerikon. Jog möste

löro mig ott förstå hons vöxlonde sinnes-

stömningo r.

"Min klocko söger ingentirrg. Hur skulle
den kunno göro det? Jog hor sölt den.

5ålt min klocko, sölt mino fisketrof6er,
sålt ollt vod jog hor för ott kommo till
Jopon. Sålt min bil ocksö."

"Den som du tyckte så mycket om? Ruc-

kelbile n ?"
"Den örode ruckelbilen, jo. Hör ser du

en miljonör, Yuko - en korl som inte öger
något utom sin egen person,"

"Möt mig vid Yuroko-cho stotionen."
Melodin igen I Jog skölver till. Jo9 hor

börjot ölsko den hör mörko lillo boren med

dess dryponde ljus, dess förölskode por.
De flesto ov dem ör fottigo studenter.
Flickorno hor löngbyxor och hår som höng-
er ner pö ryggen,

Dör ! Min omerikon hor hoppot upp och

med holvslutno ögon röcker hon ut hön-
derno mot mig. Ah, köro nån, jog hoppos
ott vi kon uppföro oss som det possor sig !

Golvet ör sö fyllt ov förölskode por ott
S,om och jog inte korr röro oss, Jog boro
står dör med hons ormor omkring mig,

tryckt mot hons bröst. Men plötsligen sköl-
ver jog till igen - den skölvningen förrå-
der ollt. Djupt generod rycker jog mig lös

och bonor mig vög, lil<som drucken, till-
boko till vårt hörn. Äter viskor sångoren,
"Möt mig vid Yuroko-cho stotionen," och
helo den lillo boren dorror ov possion.

"Yuko ! Yuko !" mumlor Som.

En sån svår belögenhet. Som ör en vös-
terlönning, situotionen ör vösterlöndsk,
och jog vet inte hur jog sko böro mig åt.
En sok ör söker - Som för inte se mitt
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onsikte. Vem kon to miste pö ett uttryck
crv körlek?

Horr hor f lyttot sin stol tött intill rnin, och

dror bort min hond med solfjödern frön
nritt onsikie.

"Köroste . . ."
"Nej, nej, Som. Sög ingenting."
"Yuko, jog kom till Jopon uton ott veto

vod jog skulle f inno. Brev söger ju ingen-
ting. Men nu vet jog ott du inte hor önd-
rot dig - du ör sommo flicko som jog
blev kör i för flero år sen, Och jr-rst nu

nör vi Consode - tolode du om nögot för
mig. Du könner för mig pö sommo sött
som jog för dig."

Jog börjor gröto bakom solfjödern. Och
Soms ögon fylls ov tåror, så jog ger ho-

nom min ondro hond. Som kromor den i

sino vormo fingror och beröttor för mig

ott hon hor ölskot mig öndo sedon den
dog dö hon kom till Fumios sjukhus för ott
'Iii'rr-ro mig.

"Dör stod du bredvid ståndet dör de

söljer frukt och sönt. Du sög sö ensom ut,

Yuko. Som ett bortkomnret born. Ditt hu-
vud vor böjt. Din hols sög ut som en bru-
ten blonrstjö1k,"

"Jog höll på ott köpo ett öpple till Fu-

mio."
"Jog vet. Jog ville så görno fö smeko din

sorgsno nocke. Jog tror ott jog oldrig öns-
kot nögot sö mycket," viskor Som. Hon
skrottor blygt. "Och nu önskor jog fort-
foronde ott f6 smeko din nocke mer
ör någonting pö jorden ..."

Hon kon inte fortsötto, Hons röst ör hes,

Soms onsikte ör blekt - som mitt ontor
jog.

"Löt oss ge oss i vög, Yuke, Kon vi inte
finno ett stölle dör. . .? Ah, min ölskling,
joS måste voro ensom mid dig !" söger
Som.

Hon reser sig så plötsligt ott hons knö
stöter till bordet och våro vinglos völter.
Himmel, vi hor ju inte ens smokot pö

vårt vin! lvild fort rusor vi ut ur den mör-
ko boren, och stöter ihop med ett por
som just kommer in genom skjutdörren.

"O, {örlö1," mumlor jog. Min hond lig-
ger hårt tryckt i Soms, och omerikonen vis-
kor ocksö, "Förlåt oss, ursökto oss." Nör
poret stirror på oss förstör jog ott vöro on-
sikten ovslöjor oss. Till och med i det svo-
go ljuset fröp popperslykton ovonför dör-
r'€:n ö r det u ppen bo rt.

.Sö Som och jog ör liko blindo, liko
blöndode ov vör körlek som det förölsko-
de poret vi stötte ihop med i sommo dörr
för en tirnme sedon? En - timme? Tönk ott
helo ens liv kon öndros pö en liten timme!

vilt.
"Oron-nöro-hols-doktorn vill to dino ton-
siller!" ropor jog. "Hon gör det kostnods-
fritt, Som."

"Mino tonsiller? Minq tonsiller?"

Äh, det ör inte lött ott föro en konverso-
ton nör mon trippor from i en ormonde
kedjo, orm i orm med komroterno! From-
för oss donsor en hörskoro ov pojkor och

flickor från ollo hörn ov Jopon, Liksom vi

ör de pö vög till Hibuyosolen dör professor
Morioko skoll tolo. Det ör jötteroligt! Jog
ölskor ljudet ov våro knostronde focl<lor,
jog ölskor ott sjungo med de ondro i tåget.
Vöro Hiroshimosånger hörs nyo nör de

strömmor ur tusentols vormo ivrigo stru-
por. Men öron-nöso-studenten som hönger
vid min orm insisteror.

"Sög omerikonen ott mitt erbjudonde
stör fost," ber hon mig. "Jog tycker om ho-
nom, Hon ser ut som om hon inte vore

tvö rsö ker , . ."
Medicinoren söger något som jog inte

kon höro, och jog söger till Som. "Hon
vill göro det för ingenting - boro för ott
hon tycl<er onr dig,Som".

Den lönge omerikonen böjer sig ner så

ott hon kon ge studenten en Iiten klopp
på oxeln.

"Tock för det," söger hon. "Hör pö,

Yuko, du får sögo till honom ott mino ton-
siller ör bro. Men om de nönsin inte ör det
sö skoll jog minnos hons erbjudonde. Sög
honom något mer - sög ott jog tycker om

honom ocksö."
Min hond smyger sig in i Soms.
"Oclr jog tycker ocksö om dlg !"
Hon kon inte höro vod jog söger, men

hons lrond hor hört vod min hond sogt,

och den svoror. Plötsligt ör vi tillboko pö

den mörko goton nöro boren med ormorno
omkring vorondro som igår kvöll.

Nögop bokom oss ropor, "Skyndo pö !

Skyndo på!" Så vi ökor forten, och vöro

gronnor på ömse sidor gungor frqmåt
nred oss, Som ser pö deros blossonde on-
sikten och ropo r:

"Såno stiligo mönniskor, Yuko! Sög mig

- vem ör hon?" hon nickor mot den ungo
flicl<on vors orm håller hons. "Och vem

ör monnen i choufförsmösson?"
" En cho ufför l"
"Och jog skådespelersko," förkloror

flickon oclT överröstor de knostronde fock-
lorno. "Filmor i Kyoto. Fronsk typfilm - en

mosso i söngen, Kom och se den? Lovo?"
"Jog lovor!" svoror Som, och hon skulle

sogt mer, men en fobri ksorbetore ivårt
led gör ett tecken åt honom ott knyto sin

nösduk om huvudet. Nöston ollo hor en

huvudduk med nögon orgonisotions mörke.
"Till vilken fredsgrupp i USA hör fröm-

lingen?" frögor hon, och iog översötter
för Som. Nör hon ser bort iörstår jog ott
hon könner sig förtvivlod ott hon inte or-
betor för någon grupp. Det ör jog med!
Jog sköms över mig sjölv! Plötsligt und-
vik'-r Som och jog ott se på vorondro, för
vi vet ott vi hör till dom som inte gjort
sin plikt, Hur jog ovundos den utmottode
medicinoren och den mogro lillo skåde-
spelerskon frön Kyoto! De hor givit ov sin

fritid för ott gö till fots helo vögen till
Tokyo I Emblemen på deros huvuddukor
söger ott de slutit sig sommon med mil-
joner ondro joponer för ott kömpo mot
otomvo pen.

Porkgrindorno ! Lyckligtvis hor min ome-

rikon övervunnit sin dysterhet nör vår sek-

tion ov "ormen" nör porkingången. Hon



tor sin nösduk ur fickorr och Keikos löpp-
stift ur min vösko, och sö ritor hon en

Picossoduvo och knyter nösduken om hu-
vudet. Vöro komroter småler gillonde. Äh,
Sorn kon olltid få folk ott hållo ov honom.
Min ölskode Sonr I Det ör hons speciolitei,

"Det hör ör verkligen ett fontostiskt fint
möte", ropor hon nör vår rod donsor from
mot den fockelupplysio möteshollen, "Men
du ser inte imponerod ut, Hur ör cjet fott
med dig, Yuko?"

Jog vet inte vod jog skoll svoro. Hur
kon jog tolo om för Som vod jog tönker?
Medon jog flöktcrr mitt vormo onsikte i

vöntcrn pö ott trofikljuset skoll slöppo from
vår grupp, komrner jog ihåg vod Moedo-
son sogt mig. "Fredsmorscher ör bro ! Men
nr"r behöver vi rrögot nytt - söger Moedo,"
beröttqr jog för Som. "Risl<en för körn-
vopenkrig ör större ön någonsin, men -"

"Vod f öreslö r ho n dö ?"
Som höjer honden oclr rufsor till sitt

hör - den gomlo gesten ncir hon ör be-
kymrod. Huvudduken ör i vögen, och hons
i'ingror går illo åt den stockors löppstift-
duvon. Det ser ut som om fredsduvon höll
nå ott förblödo.

"Moedo söger ott mcn måste onEogerq
sig halt och hållet. Mon måste voro redo
ott offro sin personligo lycko," söger jog
och ci'ieror min lörore. "Moec'o tror ctt {ö
rnönniskor hor gjort detio yttersto offer
scrn kon ledo till en vörld uton l<rig..."

Hör ger jog upp. Bruset cv sången hor
stigit till ett sådont dån ctt Som inte kon
höro mig.Pö översto troppsteget till Hi-
buyosol:n för jog syn pö en völkönd gc.
sto lt.

"Min professor, Sonr!" ropor jcg, "Mo-
rioko-son. Hon meC de tjocko glosögo-
t-ten."

Men vid deito loget ör Sorn upptogen
ov ott byto visitkort med nredicinoren och
ondro i roden. Vod hon ser lycklig utl Min

unge omerikon tycker om ott voro omgi-
ven ov en mosso vönligo mönniskor. I

kvöll l<omrner hon ott löggcr desso visit-
kort i:ill de dussin som hon redon somlot
från nyo bekontskcper - eller helt enkelt
från folk på goton som hon frögot om vö-
gen. Och lron lror lovot ollo ott skrivo till
dem frön Los Arrgeles,

Hinrmel, rru blir det stopp iEen! Det ör
förorgligt eftersom vi ör nöston fromme
vid solen. lfockelskenet kon jog urskiljo
Moriokos spöndo onsiktsuttryck. Hon ör
så vösterniserod ! Hon borde försöko verko
glod eftersom hon ör sö dödligt bekymrod
över mönsklighetens dilemmo och fruk-
tonsvört orolig över Tonsos öde. Men hons
rynkode ponno ser ut som sprucket per-
go ment.

"Tönker du pö professorn och hons son

igen ?"

Som n-råste ho följt min blick." Roring,
du tönker för mycket på ondros bekymmer

- det lror du olltid gjort. Tonso oroor dig
völdigt, gör hon inte?"

"Oroor?" skrottor jog, Jog försöker ott
få nrip röst ott låto helt ytlig dörför ott
Mcrioko hor visot sin sorg sö opossonde
öppet, "Jog oroor mig oldrig, Som.
Aldrig !"

(Äh, rrritt invörtes onsikte, gömt bokom
min ortighet, sö völ ott ingen kon s-^ dig !

Allo mönniskor hor ett invörtes onsikte,
och mitt ör en mosso rynkor, Tonso bör on-
svor för mångo ov dem. Ack, min stockors
pinode Torrso!)

"Hej! Nu rör vi pö oss! Vokno upp, flic-
ko, ropor Scm, och jog mörker ott vår
grupp börjot korso goton. De sjunger igen
cn ov våro Hiroshimosånger och Som gno-
lor melodin. Att vi hor ollo desso gemen-
sommo minnen kommer mig ott könno mig
så nöro honom.

"Fu-ro-so-to de,

"Mo-to oo"

Vi :,junger medon vör grupp trönger sig
from genom vimlsl i troppon. Ahl Morioko-
son skic kor nrig ett lc:n<Je sorn försvinner
nör hons blick foller på min omerikonske
följctlogore. (Professorp lönker sökert ott
omerikonen ör en "rivol" till Tonso, Stoc-
kors Mcrioko ! Hon försöker fortforonde tro
ctt hons son kon finno lycko som vilken
onnon mönnisko soln helst. Som lrölsor
vördnods:fullt pö honom, och professorn
småler tillboko med kylig ortighet,

"Den unguä omeril<onske körnfysikern?
Sög honom ott iog cir glod ott se honom
l^.ör," söger hon, och Som rodnor ov glöd-
j: nör jcA översötter. Hon hor stor respekt
för Morioko, vors nomn ör berömt öven i

Am',-riko.

Men nu hor sånq,:6 brutit ut igen, och
den ör sö dånonde ott Hibuyosolen dor-
ror. Jog kon gott tro ott över en miljon
möninskor demonstreror för fred ivårt
lo nd i kvö ll. Prof essor n och de o nd ro jo -

ponsko delegctcrno pö troppop stömmer
in i sången:

'Foder - ej mer,

'Broder - ej mer,

'Vönner - ej mer,

'lngen - Iner.'

De.t ör völ ott Som inte förstår orden i

vår otombombsång. För det ör Hiroshimo
sjölv som ropor desso ord från djupet ov
sitt sårode hjörto. Jog svöljer mino töror
nör jog tönker på deros innebörd.

"Konr, Som. Kom!" söger jog, och hop-
pos ott hon ingenting mörkt,

Min omerikon hor togit min orm och vi
skyndor mot dörren genom vilken folkmos-
son strömmor in i solen, Medon vi trönger
oss fromåt, mörker jcg ott en mon försö-
ker göro något omöjligt - presso sig ut
ur solen. Merr ör det inte professor Shino-
horo, Moriokos fysikerkollego och vön? Jo,
det ör det! Men så upprörd hon ser ut!
Hon ropor, "Vor snöll och slöpp from mig !

5löpp from mig l" och vinkor mönniskorno
åt sidorno. Och så gör hon ett tecken till
Morioko. (Vod kon ho hönt? Ar det nå-
gon ov de utlöndsko delegoterno som inte
kommit? Måste progrommet öndros? Jog
mösle få höro vod Shinohoro hor ott söqo
till min professor.)

Ack! Hor jog hört fel? Jog möste ho
hört fel, Det ör et sådont sorl ott mon
inte kon urskiljo ljudet ov sin egen röst,
Nör Morioko ber sin kollego ott upprepo
vod hon sogt, böjer jog på huvudet och
onströng--r mig för ott uppfotto profes-
sorns ord.

"Jog sode ott din son hor råkot isvö-
righeter, min vön. Kon du höro mig? Jog
sode ott din son... hon hor just kniv-
stuckit en mon till döds, Morioko-son."

Jog slöpper Soms orm. Jog kömpor mig
from och försöl<er ott nörmo mig Morioko,
som står dör uton ott röro sig. Hons on-
sikte ör en grimos ov smörto. Jog bugor
för honom. Jog står helt till hons tjönst i

detto kritisko ögonblick. Professorn tycks
som bedövod. Håller hon pö ott svimmo?
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Jog börjor flökto hons svettdrönkto on-

sikte. Gud, sö litet mon förmår nör en vön

hor fått ett dödligt slog I

"Men det ör inte möjligt," mumlor

Morioko-son. "Det ör en fysisk omöjlighet.
Tonso kon ju inte ens hållo ett vopen i

l-ronden. Hons vonte , . ."
"Ah, men hon slet ov sig vonten, ser

du. Hon hode druckit - mycket. Hon fick
tog på en kniv, tycks det. En telefonpö-
ringning frön polisen . . ."

"Moriko-son ! Moriko-son !" ropor en

högtolore vid dörren. "Professor Morioko,
ni måste kommo till podiet. Progrommet
skoll börjo. Mo-ri-o-ko-son !"

Nör sisto stovelsen ov det berömdo nom-

net förklingot, börjor helo goton opplåde-
ro. Allo ropor bonzois för professorn. I

sommo ögonblick slöpper mon lös en bu-

kett ov vito duvor som börjo kretso krirrg

huvudet på den sioro fredskömpen. Ah-h,
så vockro de ör! Så - oskyldigo! Reno

som snö flyger de högre och högre, och

dolor sedop som snöflingor mot den grö-
no porken som vi just lömnot. Moriokos
förtvivlode ögon följer duvorno nör de

slår sig ned itroden.
"För jog hjölpo er, professor Morioko?"

visl<or jog. Jog vet inte hur jog skoll ut-
trycko mig, men jog vill ott den store mon-

nen skoll könno min djupo tillgivenhet,
"Får jog följo er hem? Får jog - hömto
en toxi, Morioko-son?" f rögor jog och bu-

gor, bugor.
Professorn vönder på huvudet. Och

plötsligt blixtror hons ögon.

"Nej ! Tock, Nokomuro-son," svoror hon,
"För jog ömnor genomlevo detto." Profes-

sorn rötor på sin böjdo rygg och ger sko-

ron ett leende fullt ov hopp och mod. "Det
hör ör det svåroste jog nögonsin gjort
för freden," hör jog Morioko-son sögo.

Hon gör långsomt in i Hibuyosolen.

Fortsöttning och slut i nösto nummer

Här kan det uäl aldrig mer bli krig!
Under mottot OSTERSJON ETT FREDENS

HAV somlodes i somros kvinnor från ollo
östersjölönder sotnt lslond och Norge i

Rostock, Tysko Demokrotiskq Republiken,
'för ott som Tysko demokrotisko kvinnoför-
bundets göster under drygt en vecko nå

kontokt med livet i republiken och för ott
få byto ösikter och erforenheter om hur
kvinnorno irespektive lönder skoll kunno

bidro till ott tryggo freden och livet, I det
rikholtigo progrommet som vördlondets
kvinnor logt upp ingick besök på veten-
skopligo institutioner, lontbrukskooperotiv,
industrier, borninstitutioner och inyo bo-

stodsområden.'Overollt hode vi möjlighet
ott fö inblick i kvinnons stöllning i pro'
duktionslivet och to del ov somhöllets in-

sotser för ott löso de problem som uppstör

ihem och fomilj nör bådo fomiljeförsörjor-

no förvörvsorbetor. Pöfollonde vor med vil-
ket ollvor befolkningen i TDR i dog disku-
ieror och tor sig on den teknisko revolu-
tionens konsekvenser, både vod det göller
londets utveckling och den enskildo rnön-

niskon. Den teknisko revolutionen ör inte
ett obstrokt begrepp som överlåtits till pro-

duktionsledore och ingenjörer. Den ongör
och berör ollo, Kvinnon i den teknisko re-

volutionen vor ocksö temot ien ov Kvin-

notröffens möngo diskussionsgrupper.

Från Sverige deltog tjugonio kvinnor,

som ollo ör verksommo inågon politisk,

kulturell eiler ideell orgonisotion. Någro
vor voldo ombud, ondro observotörer. De

flesto politisko ösiktsriktningor vor före-
tröddo, vilket också kom till uttryck i de

mångo livligo och komrotligo diskussioner

som uppstod inom gruppen efter exkursio-

ner och sommonkomster med kvinnor frön

ollo deltogonde notioner. Pö en punkt

tyclctes ollo ho nått from till en gemensom

uppfottning: regimen i Tysko Demokrotis-
ko Republiken ör fost föronkrod i folket
och befolkningens ötrskon ott levo ifred
och gronnsömjo odiskutqbel.

Att efter ollt mon sett betrokto TDR som

icke existeronde stot ör horribelt, betono-
des ofto ispontono somtol utonför pro-

grommet. Likoså fromhölls, ott en ov för-
utsöttningorno för ökod ovspönning i

Europo ör ott den övrigo vörlden erkönner
TDR som suverön stot och godtor exi-

stensen ov två tysko stoter, Denno mening
kommer också till uttryck i det öppno brev

som Initiotivkommitt6n för Ostersjöveckons
kvinnotröff ontog och som vonn stork on-
klong blond deltogorno. lbrevet stöds

också krovet pö inkollondet ov en euro-
peisk sökerhetskonferens.

Innon det vor dogs för uppbrott och

vor och en skulle ötervöndo till sitt lond
f ick vi vo ro med om en ovslutningsfest
under mycket glodo former. Leklust och

sån9glödje blondodes med det vemod som

olltid instöller sig nör mönniskor skoll
skiljos efter ott i komrotlig somvoro svet-

sots sommon. Vi hode erforit ott vi trots
våro oliko sött oit levo öndö hor så oönd-
ligt mycket gemensomt, Den ondo som ge-

nomsyrode oss under de oförglömligo do-
gorno iRostock konske böst kon öterges
med Ingo Flodins ord - vockro lngo från
Göteborg, som sode sig voro icke politiskt
engogerod och icke överens med o I I t
som sodes under Ostersjöveckon. Hon

sommonfottode sino upplevelser och in-

tryck sö hör: Höjdpunkten i mino minnen

ör den storo festen nör de oliko notioner-

nos kvinnor fottode vorondros hönder och

förenode sig i en löngdons genom restou-

rongen. Då tönkte jog - hör kon det völ

oldrig mer bli krig !

Solvieg Honsson
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kåseriet:

Den euiga skolan

Tredje omgången skolstart har nu
ägt rum. Första omgången var ens
egen och syskonens, andra var
barnens och deras kamraters
nu är det faktiskt barnbarnens
tur.

Ätskilligt är sig likt trots alla
utbasunerade förändringar.

- Jag siktar på en etta, säger
visserligen Morten tankfullt och
visar därmed att han inte gör nå-
gon större skillnad på grundsko-
lans första årskurs och universi-
tetens nybörjare. Så medvetna om
studiernas vikt och betydelse var
iu varken jag eller barnen förstås.

Den kloka gossen meddelar se-
dan morbror per telefon:

-Det är mycket intressant det
här med skolan, nu lär jag mig
skrivstil. Det kunde jag fak-
tiskt inte förut. Det tycker jag

är bra.

Hittills har man fått maskin-
skrivna opus från barnet - nu
kan man väl hoppas på hand-
skrivna hädanefter. Nutidens barn
lär sig läsa och skriva på egen
hand i allt större utsträckning,
vilket väl beror på ivrigt serie-
studerande parat med a[[män vet-
girighet. Denna underbara fräscha
vetgirighet och kunskapstörst -dömd att förslitas av läxtraggel,
upprepningar och poängtävlan.

En annan gång är stämningen
dyster.

Mormor förstår, det är
svårt att gå i skolan. Det är
förfärligt svårt.

- Arma, älskade barn, är det
s v å r t? (För dig, tänker mormor
förfärad, som vet så gräsligt myc-
ket.) Vad är det som är så be-
svärligt?

- Det är bespisningen.

- Men du äter ju allting.
(Lyckliga daghemsbarn, muttrar
mormor för sig själv och tänker
på mamma Lisbeth som strängt
taget bara åt russin och bananer.)

- Det är inte maten, det är
skolgården.

Nu begriper mormor ingen-
ting, men ack, det är den gamla
visan. Nybörjarna har råkat få
vänta på maten, och då har frö-
ken tyckt att de kunde vara på
skolgården i det vackra vädret.
Väl där har de råkat ut för äldre
årskursers hårdhänta hantering.
Obegripligt tycker Morten för-
tvivlad. Han är själv van 

^tt 
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stor, men på dagis är man snäll
mot småbarnen - lillebror Mic-
ke. Snäll och tålig även när de
kluddar på ens teckningar. Men
på skolgården råder djungelns lag
generation efter generation.

Skolböckerna är nya och fina

och tillhandahålls som bekant
gratis. Mycket arbete och stora
kostnader kan man förmoda läggs
ned på att få dem både vackra
och slitstarka. På innerpärmarna
finns ofta en hel del kunskap att
hämta. Men ack, alltjämt skall
denna härlighet av trötta möd-
rar överklädas med färggrant pap-
per, helst så omsorgsfullt att tex-
ten på insidan blir övertäckt. Jag
ser min egen milda mamma för
min inre syn klistrande och
nästan svärande.

I dagspressen påtalas denna be-
synnerlighet år ut och år in av
evigt protesterande mödrar
som givetvis dock klistrar pap-
persomslag, inköper pulpetpap-
per och märker gymnastikpåsar

- allt för barnens bästa.
Från kristendomsundervisning-

en kommer uppfriskande rappor-
ter. Fröken förklarar innebörden
av Trygga räkan:

- Det känns tryggt att lita
på Gud - om man nu tror på
Gud, säger hon sanningsenligt.

- Men det gör inte vi, för-
klarar hela klassen glatt.

- Fast tänk, mormor, Mikael
säger att han tror på Gud i alla
fall, det är väl konstigt, säger
Morten, som fått ännu något att
fundera på.

Tisbe
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Uletnam
dagen
21 oktober

demonstrqtion med somling i
Humlegården kl 13.30 och ov-
mqrsch till Vosoporken där ett
möte skqll ögq rum.

Deltag även i
möte i Borgorskolqn kl | 9.30
sommtr dqg.

Deltag i
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PALSAR På

20-KONTO*
TIIL KONTANTPRISER UTAN nÄruron

" betala 20 0/o i handpenning och resterande pä ZO

månadsbetalningar.

Se säsongens vackra pälsar i vår specialbutik!

Carlborns PÄLs
Korlbergsvögen 46. Tel. 34 04 9O vx

(intill "Pricken" vår butik för ungt dammode)

Måndags- och fredagsöppet till 19
T-bana till S:t Eriksplan, uppg. Torsgatan.


