FRTDSPRIS
11,lltigenom tidern a har historien gätt. fram genom
våld oCh krig. Kärleken tili gods och guld har oftast
varit större än kärleken till mänskligheten. Under
tiden har det uppfunnits mer och mer förödande
vapen^tä- tu hotar att kunna utrota allt
vapen

slutligen tgsz ärs fredspris till läkaren och männimen samtidigt erskovännen Albert Schweitzer
- tillintetgöraren av
höll "segraren", det viil säga
Hiroshima och Nagasaki, generalen Marshall, t953

Men iamtidigt reser sig livet till motvärn. En
fredstanke har uppstått, som icke viiar på segrares
makt över de slagna, utan på en vilja till fred som
strävar efter att lösa konflikterna mellan folken ej
med svärd, kanoner eller atomvapen utan genom
förhandiingar, ömsesidigt hänsynstagand-e och -rättvisa. Under de sista tiotalen av detta århundrade
har arbetet för freden växt till en betydande makt,
detta kan sägas utan överord. Organisationer, och
enskilda inom och utom organisationerna, har trätt
fram och verkat för fredens sak. Må vara att de
blivit förhånade och förlöjligade på sin höjd an-

Sovjetunionens store statsman Stalin.

levande- på jorden.

setts som välmenande

- kostat mod och
och det har

tålamod att fortsätta -och kostar

det alltidmt, men

de har dock framhärdat.

Nobel trodde sig kunna. omintetgö{".hlig dels.Ee-

nom uppfinningen av ett än mera avskräckande f örstörelsämedel, dels genom att instif ta ett fredspris.

Han har inte enbärt lyckats. Är r9t3

utdelades

I
I
tT-t.tt stlmulerande

dokument
Fru Ina Möller, ordf. för den svenska Open
Door-sektionen, har med anledning av den deklaration om kvinnornas rättigheter som antogs
pä Kvinnornas Världskongress i Köpenhamn i
juni förra äret tillställt KDV:s sekretariat följande brev.

T,.
J oS har tagit del aa Dehlarationen om hrsinnornas
rättigbeter son', antogs i Köpenbamn liksom aa det
ått'öljande brevet och av Edert brev av den t6 okt.
med Appellen som riktats till alla kainnor ocb alla
kvinnoorganisationer d,p Madame Eugönie Cotton,
och jag tackar Eder aarmt hart'ar.
lag vill gärna uttrycka mina lychönskningar t'ör
de utmärkta t'ormwleringarna i Deklarationent avt'attning. Kztinnornas rättigbeter, sonl måste bli erkända och tillämpade i alla länder, har t'ramställts
på ett exakt ocb klart sätt i denna Deklaration.
Man måste boppas dtt länderna inte skall dröja
alltt'ör länge med att tillämpa dessa principer som
är så vihtiga för alla kvinnor.
Beträt't'ande Saerige är några art de rättigheter
som nämns i Deklarationen redan erkända och för2

års fredspris.
Senare

har emellertid nya fredspris instiftats av

Allt klander
trots har Stalin framhållit fredliga förhållanden
mellan folken som den enda naturliga och rnänniskovärdiga samhällsordningen.
till

Av dessa pris, som utdelas på Stalins födelsedag
den zr december, tillföll förlidet är i Sverige

S.K.V:s ordförande, vår med. dr. Andrea Andreen,
Världsfredsrådets generalsekreterare Mme. Isabelle
Blume från Belgien och Mme. Nina Popova, ordförande i Sovjetunionens antifascistiska kvinnokommitt6. Alla tre är för väl kända, liksom deras storartade arbete för freden, för att behöva närmare
presenteras. Men då man tänker på general Marihall som handlat i krigets tjänst och fick gå bakvägen ut med sitt fredspris för att ej råka ut för
norska medborgares demonstrationer, dä tänker
man: Ingen av dessa kvinnor skulle gå ut bakvägen,
men de ska hyllas och äras nu och i framtiden.
E. T,
verbligade, men exempelais principen "lika lan far
lika arbete" är inte ltelt ocb t'wllt tillämpad oare sig
i offentlig tjänst eller på den priaata arbetsmark-

naden ocb kainnorna kan inte beller artancera i
fråga om tjänster på satrln'ta aillbor som männen.
Det är tydligt att kainnorna inte kan nå högre löner
om. de inte kan komma t'ram till högre tjänster.
Könsfördomar råder alltjämt på arbetsmarhnaden
ocb trots de ansträngningar som gjorts av kvinnoföreni.ngar såsom exempelvis den saenska sektionen

aa KDV, Saensba Kztinnors Vänstert'örbwnd,, och
min egen organisation, återstår mycket att göra.
Därt'ör är den Deklaration som antogs i Köpenhamn
uppmuntrande ocb stimwlerande ochså t'ör kvinnorna i mitt land.
I egensleap av ordförande för ruenska sektionen
azt Open Door International, vill jag endast tillt'oga
ett pdr ord. /ag instämmer i vad Deklarationen säger om statens beskydd av moder och barn, men jag

,uill understryka att det är staten som bör betala
kostnaderna härt'ör, dvs. dessa åtgärder bör föruterk-

ligas genom socialaården och får inte blandas med
några restriktioner i t'råga om rätt till arbete eller
lön.

Mottag mina bjärtliga hälsningar . . .

Ina Möller.

En stor äta
for värt forbund
M rd, ännw större titlförsiht, ännw större
vilja till bandling t'ör freden
-

oänskap ocb

ör att t'örsvara trtemrnen, t'ramtiden, barnens
så skall vi arrätt till lycka och tryggbet
beta t'ör oårt SKV under detta nya år. Det är
det bästa sättet att aisa vår stoltbet ocb glädf

je över den stora utmärleelse son't kommit vår
ordt'örande dr Andrea Andreen och därmed
bela aårt t'örbund till del med det Internationella Stalinpriset t'ör t'rämjande A'u t'reden
mellan t'olhen.

När jag skriver dessa rader vet jag att jag talar
dem som under seför alla SKV-kvinnor
- både
nare är kommit till förbundet och dem som under
tidigare årtionden skapat den grund av samverkan
alla dem som
som SKV i dag bygger vidare pä
lärt sig älska SKV och dess bärande id6: kvinnornas
samverkan för fred och socialt framsteg och vår
samverkan i alla de mindre näraliggande aktioner
som är steg på vägen mot detta mål. I dessa rader
av vänskap och tacksamhet mot vår ordförande talar SKV-kvinnorna i städer och samhällen runt om
i värt land, från norr till söder - aLla de som efter
arbetsdagens slut eller medan småbarnen sover går
från dörr till dörr med listor för att samla namnunderskrifter på en fredsappell, för att sälja "Vi
Kvinnor" eller få folk att komma till barnfesten . . .
)i

Vi vet att denna

utmärkelse tillfaller en människa som inte sträv at efter utmärkelser och personlig

glans utan som vunnit sin auktoritet och sitt förtroende genom att osjälviskt, ärligt och modigt tjåna
en stor sak. Vi vet att SKV:s utveckling under de
senare åren i hög grad beror just på den auktoritet
som dr Andreen med sin personlighet tillfört vår
rörelse. Flennes namn är nära knutet till SKV såväl
under dess tidigare historia som efter 1946 då det
blev svensk sektion av KDV och därmed i denna
nya tid med ändrade förhållanden så att säga in-

trädde i en ny pionjärtid. Andrea var med p1t
KDV:s konstituerande kongress r94j i Paris dar
kvinnorna samlats från olika länder för att efter de
bittra lidandenas långa år förena sina krafter till
fredens försvar. Sedan dess har KDV blivit en stän-

Vid en liten improvisarad t'estlighct i SKV:s lokaler bylladcs
Andrea Andreen av pänner och mcdarbctare på t'örbundets
exoedition ocb i redaktionen. Elisabcth Tamnt. bade kommit
den långa vägen från Fogelstad t'ör att lramböra sina lyckönskningar med anledning av den stora utmärleelsen.

i fredskampen vilket Kvinnori Köpenhamn blev en strålande
mäktig manifestation av. Andrea delar i dag sin
digt starkare faktor
nas Världskongress

utmärkelse med en rad kvinnor ur KDV:s led: dess
ordförande, madame Eugönie Cotton, Pak Den Ai,
ordförande för Koreas kvinnoförbund, Tsai Chang,
allkinesiska kvinnoförbundets ordförande, Elisa
Branco, Brasilien, engelskan Monica Felton, medlem
av den internationella kvinnokommission som sommaren r95r besökte Korea, den tyska författarinnan
Anna Seghers, Isabelle Blum, Belgien och Nina Popova, ordförande i Sovjetkvinnornas antifascistiska

kommittd.
När jag för något år sedan ombads att skriva en
biografi över dr Andreen för vår internationella tidning, kom jag att läsa ett dokument som är belysande för hennes konsekvens i fredskampen men
också för hennes framåtblickande klarsyn. Det är
ett brev frän 1928. Hon var vid denna tid ordförande i Ungdomens Röda Kors och medlem av överstyrelsen

för Svenska Röda Korset under Prins Carls

ordförandeskap. I det brev jag talar om anhåller
dr Andreen om att bli befriad från sina uppdrag i
RK. Anledningen var att, hon ansåg aft RK intog en
alltför passiv hållning inför den hotande krigsfaran
och hon erinrade inledningsvis om att hon tvä är
tidigare ätagit sig dessa uppdrag på grund av "det
fredsarbete 1ag ansåg Röda Korset i stånd att göra
och fattade som dess viktigaste uppgift". Hon skriveri "Under de gångna taå åren bar jag driaits till

ett alltmer utpräglat ståndpun/etstagande mot kriget. Främst dart'Ar att det under denna tid blioit
uppenbart att man aagjort räbnar med hemiska ocb

i ett
kommande krig. Detta innebär att nästa krig blir
som intet föregående ett lerig rnot civilbet'olkningen,
n'rot gan'tla, barn och ot'ödda. I och med detta ter sig
bahteriologisl<a stridsmetoder såsom bärande

h{orrlands
Gävleborgs län

tillhör Norrland. Även om norr-

vill

förneka detta faktum. Då
om man säger att
medhåll
att
fä
det
lättare
år
Gävleborg utgör Norrlands inkörsport, vilket kanske ocksi är"riktigast och mest förståeligt. Länet
ståtar med en blandning av Norrlands för- och
nackdelar. Fördelarna består först och främst i riklig tillgång på rävaror för skogs- och järnhanteringen.- Inie ens kraftverken saknas och stora områdin i Hälsingland bjuder besökaren en vacker
norrländsk nrirt. Tiil nackdelarna räknar i^s
främst de på sina håll dåliga vägarna, som gör avstånden typiskt "norrländska".
Ehuru siorbolagen sätter sin prägel på länet och
inåger nära nog hälften av alla skogstillgångar
- ges
om vissa delår äger de så gott som all skog
det ändå plats för en ganska omfattande och differentierad lndustri. Förutom skogsindustrin med sina
massafabriker och sågverk samt iarn- och stålverken
i Hofors och Sandrrik.tt, finns här ett stark textilindustri med inte mindre än tre fabriker i Gävle
förutom fabrikerna i Torsåker, Järbo och Sörforsa
uppe i Hälsingland. Verkstadsindustri av betydande
omTattning finns på olika platser i länet. Ett välskött iord6ruk sori med få undantag baserar sig på
småjordbruket, kompletterar väI industriplatserna.
Flera goda hamnar öch en inte föraktlig fiskerinäring ger mänga arbetande deras utkomst.
Vårt län är rikt och vackert och det har en ar-

bottningarnä gärna

kriget för mig såsorn ett owtltärdligt brott och en
liksorn för många
dödlig kultwrt'ara. För mig
har det nw på denna grwnd blipit en biwdande plikt
att till varje pris bekämpa kriget."
Andrea Andreens brev visar att hon i många
många år före de flesta i vårt land insåg krigsfaran
men också denna faru i dess kanske vidrigaste form:
bakteriekriget. Trots detta kunde säkert inte dr Andreen vid denna tid ana att hon själv z4 är senare'

i arbete för den väldigaste folkrörelse som funnits,
Världsfredsrörelsen, skulle komma att tillsammans
med någr a av världens främsta specialister och veav olika nationaliteter, långt borta i
Kina och Kore a, [ä ställa sina kunskaper till förfogande och få vara med att avslöja det brott mot

tenskapsmän

mänskligheten som bakteriekriget är.

Den store franske. forrk"r.n och antifascisten
Paul Langevin skrev en gång: "Kulturen, det är den
som gör det möjligt för individen att helt och fullt
känna sin solidaritet med människorna. Att åga
kultur, det betyder för en människa att ha blivit
4

intr<örsp{ } i-r
i n;ptdassledamoten Gerda Nilsson skist, serar här"några, aa de probleln sorn är ahtuella
län. Vi trirts här
i fa, befolkniisen i Gäaleborgs
-kvar
oit ocb olll htltt sta'nna'

i'hos
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betsam och idog befolkning.

vill

ogär

här, säger bon.
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Vi trivs här hos oss och
na f|yTta härifrån om vi inte är tvingade

därtill.
Men ändä, ändä är inte allt på lång väg så som
det borde vara. De arbetandei inkomster åt för
små i förhållande till deras arbetsinsatser. Industri
som sysselsätter kvinnor saknas på de flesta platser
för kvinnorÅa att öka familjergår det omöjligt
o.h "inkomster.
'S-kiftarbetet
i de stora fabrikerna
nas
Och de gamla, kalla
i
förtid.
arbetare
sliter ut våra
och lyhörda bolagskasernerna gör knappast saken
bättre. För nattski-ftsarbet aren är det nära nog omöjligt
i dessa bostäder at fä behövlig vila om dagen.
"Yära
skogsarbetarehar säkerligen 4et tylg;ta och
slitsammastä arbetet. Länga vågar tiil och från sina
skiften. Oftast tvingade att ligga över -i skogen i
veckotal, med allt ,räd d.t innebär av splittrade familieförhållanden. Deras dagsinkomster kan i vissa
fal( vara goda, ja ibland t. o-. m-.- mygkel goda. Men
ser vi tilläeras'årsinkomster trlIhör de låglönegrupDerna och det vill till att det tas starka tag för att'
ä.trn" yrkesgrupp skall få någorlunda kompensation föi sitt iungä och obekväma arbete.
forts. å sid. r4

invigd i och oavlåtligt utveckla de olika formerna
av mänsklig aktivitet på ett sådant sätt att man blir
i stånd att träåa i kontakt, i gemenskap med de
andra människorna."

Det är denna kultur, hjärtats och hjärnans kultur, som Andrea i så rikt mått äger och som öppnat
den största gevägen för henne till gemenskaP
menskapen som år fredskampen därför att den
sträcker sig ut över gränser och individer och har
skapats av människomiljonernas vaknande medveefter fred.
tande om sin största längtan
Genom insatser sådana som Andrea Andreens och
andra fredskämpars, understöd da av kvinnorna, de
fredsälskande folken i alla länder, kan vi ha hopp
om att gä fram mot en sådan tid, en sådan värld

där kvinnornas kärlek, barnens lek, människornas
skapande vardag och lyckliga fest inte längre hotas
av kriget. En värld där åkerfältens gyllene skördar,
de sinnrika maskinernas produkter och de nya upptäckterna i vetenskapsmännens laboratorier ska
tjåna människornas väl.
Margit Lindströrn.

HAN.' HEDMÄN;
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sväl ta-l

Teorin om jordens "öaerbet'olkning" framt'öres
ocb diskuteras livligt i såväl prets som radio. Vi
b,ehöver inte saälta on1 vi tilhtaratager jordens
riha reswrser ocb använder miljonanslagen till att
mätta de bungriga ocb bota de sjwba i stället t'ör
till krig och förstörelse, säger med. lic. H a n s
H e d m A n, sonT här tar upp problemet till
granskning.

A tt" vet atr svälten är vanlig i Indien och flera
andra exotiska länder. Några vet kanske r. o. m. atr
i Indien alltjämt är svält.
Däremot är det ännu ganska få som känner till att
större delen av mänskligheten, enligt beräkningar
6o 0/0, för nårvarande lever i ständig svält, om man
den vanligaste dödsorsaken

därmed menar en.daglig födoämnesförbrukning på
genomsnitt mindre än 22oo kalorier per person.
Experterna anser att människan behöver i medeltal
2-t90 kalorier om dagen för att få tillräcklig mängd
föda. Av det relativa fätal människor som har lyikan att få det, är det åndä många vars mat inne-

i

håller för litet av sådana viktiga beståndsdelar som
de kroppsbyggande äggviteämnena och olika slags
vitaminer. Det är lått art inse, vilka hälsoskadliga
följder dessa missförhållanden skall medföra. Sä;skilt spädbarnsdödligheten är våldsam i de områden
av världen där näringsstandarden är Iäg. Dår hårjar
också infektionssjukdom arna, särskilt iuberkulosen,
som värst.

Det finns de som allvarligt hävdar, att vi i nuvarande situation måste icceotera farsoter och
andra sjukdomar som ett naturens sätt att res.Tera
folkmängden i världen. Vår jord saknar, anser ä"r,,
resurser att föda de z3oo miljoner människor som
den hyser i dag, och det gäller att åtminstone söka
begränsa det ännu värre elände som vänrar vära

barn_omkling år 2oeo, då 4ooo miljoner väntas slåss
om den alltför otillräckliga kakan. Så stor kommer
näqligen folkmängden i världen att vara om yo år,
ifall den nuvarande tillväxthastigheten fär for'tsåtta
ohejdat. Just nu är tillskottet 2y -illotrer människor

om aret.

Den starka befolkningsökningen under de sista
decennierna är i första händ e" Tc;ljd av'den ökade
livslängden, till stor del en frukt'av läkekonsrens
och hygienens
-framsteg. Någon stegring av födelsetalet (antalet födda
årligen per roöo invånare i åld.ern 1t-t9 år) har däremoi inte ägt rum under de
sista å.ren, då detta tal tvd,rto- g.nJmgående sjunkit
även i t. ex. Indien och Japan.-

f mångas uppfattning är födelsekontroll den angelägnaste uppgiften för mänskligheten just nu. Det
gäller, säger man, framför allt att.Iära Asiens folk

användningen ay preventivmedel. Få torde dock
u.?!t^ sig någon större begränsning av befolkningstillväxten ge!om sådana åtgärder under de närmaste
årtiondena. Ä ena sidan havdas att en kampani för
födelsekontroll möter för stora religiösa o.h
"ndr"
hinder, ä andra sidan rapporter"t
paradoxalt
- vara allnog
preventivteknik redan nu"tiskulle
- praktiserad inom vissa delar av det indiska
männare
samhället ån inom motsvarande områden av det
amerikanska.

Kan vi då inte i stället skaffa mera mat? på den
[r4g?\ ges mycket olika svar. Många ser framför allt

svårigheterna som möter försöken"att odla mer och
bättre säd, uppföda flera och mer högvärdiga hus{iur o. s. v. Manpekar framför alk ph det örgliga
faktum att ofantiiga områden av br3rdig jordic;rstörts genom s. k. erosion, d. v. s. arr iörå.r, förts
bort av vind och vatten så att landet biivit ofruktbart. Det är till största delen människan siälv som
bär skuld till denna skövling an plarreteÅ genom
felaktiga brukningsmetoder, hänsynslöst fällaride av

skog m. m. Man pekar på starkt begränsad tillgång
tili vatten, gödningsmedel och mycket annat som

för framgångsrikt odlingsarbete.
Andra är optimistiskt inställda och anför vetenskapens ständigt ökade resurser som grundval för
behövs

en plan

till

lösning av världens matproblem.
Den kände engelske geografen Dudley Stamp har

nyligen hävdat att det finns naturliga förutsättningar för att klara svältproblemet för den nuvarande
världsbefolkningen utan att ta till några som helst

fanatiska metoder. I sin bok "Our undeveloped
world" ("Vår outvecklade värld") visar han, att
stora länder som t. ex. USA, Kanada och Argentina
kan höja sin livsmedelsproduktion ofantligt genom
att förbättra brukningsmetoderna, så att dessa kommer i nivå med t. ex. Danmarks. På så sätt skulle
världen kunna ge 3ooo miljoner människor, alltså
mer än den nuvarande befolkningen, fullgod föda,
om all nu odlad jord utnyttjades med bästa nu kända metoder. Om de odlingsbara områden som ännu
ej tagits i bruk utnyttjades på samma sätt, skulle
man kunna sörja lika väl för ro ooo miljoner.
Det gäller naturligtvis att fördela denna föda lika
ät alla månniskor, vilket förutsätter en förnuftig
organisation av utbytet mellan jordens läT49{, eftersom vissa, t. ex. England och Japan, alltid måste
räkna med att importera livsmedel. I nuvarande läge
är det mycket illa ställt i detta avseende. Sålunda
har i prisbevarande syfte mat Lagrats i USA till ett
värde av ett par rniljarder dollar, medan tusenden
i andra delar av världen dött av svält.
Vare sig man ser optimistiskt eller pessimistiskt
på världens födoämnesproblem, måste det ligga i
öppen d^g att situationen kräver stora och samfållda ansträngningar av alla länders människor.
Framför allt gälier det att inse art vetenskap och
teknik inte får inriktas på krig och förstörelsä, när
de positiva uppgifterna så ropar efter en snar lösning. Det behövs en världsopinion för att kråva
att miljonanslagen ägnas åtgärder för att mätta de
hungriga och bota de sjuka, inte för att förbereda
förstörels e av liv med allt hemskare vapen. Inte
minst vetenskapsmännen behöver opinionens stöd
ensamma är de maktlösa trots sitt kunnande.
Vilka perspektiv som kan öppnas, om vi alla hjälps
åt, därom vittnar professor Joliot-Curie's ord vid vetenskapsmännens världsfederations sammankomst i
Paris rgtr:
. . . "Och lihr.,äl är männisleorna i stånd till att
göra oerltörda prestationer, då det gäller att t'öra
krig, att orsalea dad ocb t'örstörelse. De insatser,
soln motsaarar bara en månad ap det senaste
världskriget, sleulle i stället ba kunnat användas
till att bevattna och göra bela Sabara frwktbart
och på så sätt livnära md;sor ars rnännishor, som
nu t'år dö av bunger. Det är ingen trsehan om att
redan en bråkdel d,a det aetenshapliga arbete,
sorn ägnas wppt'innandet av allt hemskare förstörelseaapen, shulle räcka till t'ö, att besegra
sjukdomar sern tuberkwlos ocb krät'ta." , . .
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ävleborgs län är rikt, det har en rad storindustrier och stora naturtillgängar representerande värden som kan mätas i miljarder. Trots detta välstånd
finns det problem för dess innebyggare som inte är
lösta på ett tillfredsställande sätt. Det pägär för
närvalande en avfolkning av landsbygden som är
förskräckande. Vad beror den på?
Jo, på svårigheten att få arbete och därmed tryggad utkomst. Visst finns det småindustrier här, men
äv länets ca. jo.ooo arbetare är fem av sex bundna
till storindustrin. För den ungdom som växer upp
finns det i stort sett
den kvinnliga
- särskilt
sysselsättning utom- i städer och industriingen
centra. Att detta för med sig att även den manliga
ungdomen flyr landsorten är helt naturligt.
Till fölid härav uppstår en rad svårigheter även
inom de större samhällena. Ett exempel är bostadsfrägan. Bostadsbristen år ju ett stort problem i
ora-ktiskt taset aIIa delar av värt land. Men efterio- iag siäl"v bäst känner de förhållanden som råder i'Sänåviken vill jag nämn a nägra exempel här-

ifrån.

Är rgto bodde r.zeo av Sandvikens Jernverks
t.ooo arbetare utanför staden, i de flesta faIL pä
grund av att det saknades bostäder. Detta till trots
-för

att de flesta lägenheter som bygges sker i Jernverkets regi och för dess arbetare. Men många måste
bo i nödb-ostäder, baracker och dylikt. Under r9t3
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Mirr.-.llan

anda funncs nä' arbctc...

Gävie och Falun ligger Hot'ors, ett

brukssamhälle med ro.ooo människor, inklämt mellan skogklådda berg. Det har funnits järnbruk i Hofors i 4oo är och finns så än idag. Det stora svarta
järnverket med sin röda himmelsslickande masugns{Iamma och sitt ständiga slammer och sitt sot överaIIt år det som först möter ögat när man kommer
till Hofors. De röda och gula, tunnväggade, dragiga
bolagskasernerna ser obetydliga ut och låter ödmjukt sina tak nersotas av jårnverksröken.
Järnverket, som ägs av SKF', är en storindustri,

den dominerar samhället, ja samh ållet år helt beroende av SKF. Annars finns det ingen industri.
Och framför allt: det finns ingen industri som sysselsätter kvinnor.
Självförsörjande kvinnor fär a vad som bjuds av
arbete i butiker, pä näringsställen och kontor, men
det har uppstått ett stort kvinnounderskott på grund
av att, flickorna flyttar till orter med bättre arbetsmöjligheter. Ensamstående mödrar har det särskilt
svårt eftersom det "naturligtvis" inte heller finns
något daghem. Bland arbetarkvinnor i Hofors hör
man så ofta så man snart inte hör längre den trötta
och uppgivna sucken: Om det ändå funnes nä' arbete att få! Man behöver extra slantar till mat och
hyra och kläder i dessa tider, och man behöver komma ut och få kamrater. Det är inte det minst viktiga. Den mängd av kvinnor, som anmäler sig till
det skogssåddsarbete som erbjuds höst och vår i bolagets skogar är bevis tydligt nog på det uppenbara
arbetsbehovet. När man i höstas annonserade efter

till

järnverkets nyinrättade marketcnteri
kvinnor
i kö, och det fanns jobb för 6.
l+
FIar ett samhälle räd att inte ta till vara en sådan
tillgång på levande arbetskraft? Har bruket råd att
låta en sådan trivselfaktor gå förlorad som arbete åt
alla skulle innebära?
personai

ställde sig

I). ko-munala myndigheterna

sedan

företagare tar ogdrna risken att starta
ett företag med oviss framtid.
Bolagets instäIlning

till

den här livsviktig a f rägan

har varit och är ljum eller likgiltig. SKF har vid
sina stora anläggningar i Göteborg låttare industri,
där för övrigt rävaror från Hofors bearbetas. Vore
det inte enkelt atr. flytta en sådan avdelning till Hofors? På bolagshåll påstår man sig ha gjort försök
att, fä en låttare avdelning till Flofors, visserligen
inte för kvinnor utan för partiellt arbetsföra, men
det visade sig att för stora svårigheter stod i vägen.
En bolagsrepresentant har yttrat i en offentlig debatt i Flofors, att det tjugotal kvinnliga arbetare,
som äfanställda inom jäåverket, är
,o"it dessa
"nr. nog
en krisföreteelse, därmed antydande aft
I,'ly bostadsbcbyggelsc ,Lid Kolargatan

byggdes endast r3o bostadslägenheter

i

Sandvikens

stad!

Det är emellertid inte bara bostadsbristen som är
ett problem i Sandviken. Skolorna är för små, gymnastiksalarna fär bli kasernrum, det råder svårigheter att skaffa bespisningslokaler. Av z.3oo skol-

barn är det endast 4to som fär fria skolmåltider.
Myndigheterna ursäktar sig med lokalbristen.
Problemen år alltså många och stora både för
landsbygden och industriortern% men de är inte
olösliga. Det bör finnas möjlighet er att göra värt
näringsliv allsidigare och skapa småindustrier pä
landsbygden som ger kvinnorna tillfälle att. dekaga
i produktionen.
En förutsättning år att det investeras mera på
fredligt skapande arbete och mindre på krigsrustningar. Det är det vi kvinnor vill och för det arbetar vära SKV-avdelningar,
Gunnel Bäckström,

har inte stora för-

hoppningar pä att kunna få en låttare industri till
Hofors. Småföretagare har inbjudits, men de har
inte varit särskilt hugade av olika skäl: för avskilt
låge
stora fraktkostnader
rent vat- för
- inget
tendrag
på nära håll
svårigheter
med lokaler.
Numera är också situationen en annan än för tio år

i

Hot'ors.
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finns en rumänsk duk som lever och blomsten väldig prunkande sommarbukett. Den låg på fönsterbordet i ett hotellrum i
Bukarest o.h Jpåd en oförliknelig feststämning i
rummet. Att ställa skrivmaskinen över dess intenrar

Väskor, etwier och pärmar prydda med applikationer ocb
utt'ördd azt barn vid Olofssholan.

skulle permitteras så snart arbetsmarknadsläget blev
mer åtitramat. Det var ju ändå för tungt och smutsigt arbete för kvinnor, menade han men hade ingenting att erbjuda i stället.

Ett

brrrk har sin egen säregna samhällsform med
tydlig klassindelning med granna brukstjänstemannavillor i en förnämt avskild samhällshörna, arbe"finare" för sig. De "finare" har
tare för sig
har Folkets Hus. BruksArbetarna
brukshotellet.
Arbetaffra står och
på
kontoret.
sitter
tjänstemännen
svettas i verket. I det gam\a Hofors, som mer utpråglat än nu var ett pyramidsamhälle, bodde en
patron pä herrgården högst uppe pä pyramidens
topp. Nu står herrgården tom, bara ibland kommer
Direktören och bor där nägra dagar. Dä var Patronen näst intill Gud på orten, han kände till det
mesta och de flesta och ordnade med allt. Till det
bästa om han var en god patron. Nu är i haäs ställe
ett diffust begrepp BOLAGET, som det är omständligt att nä fram till, nånting utan hiårta, nånting som de underlydande inte kan ha förtroende
för, eftersom det, Bolaget, enbart visar dem sin misstro med tidstämpling, kontroll och verkspoliser.
Dessutom har Boiag.i'ittt. någon säker förinkring
i Hofors, SKF' har sin tyngdpunkt i Göteborg. Det
verkar som om Hofors vore någon slags dominion
ett offer för SKF:s privata kolonialpolitik.
- Svaret
pä frägan varför Hofors inte har. någon
industri för kvinnlig arbetskraft ligger nog i bolagsledningens hand och i den handens ointresse för samhället.-För SKF borde det vara ett arbete i egen sak
att, bygga upp Hofors till ett modernt mönstersamhä1le.

behov inom brukssämhället. Bolaget borde vara an'
geläget om att inte missa chansen Vtr bä1trq på_sitt

änsi[te mot världen med att renhårigt hjälpa Hofors att få en industri som ger arbete och inkomster

8

sivt lysande blomsterslingor sammanflåtade i levande och liksom växande oinament blev nästan en hädelse, att vika ihop den och lägga den åt sidan en
siälvövervinnelse.
Bilden av den där märkliga duken har stannat på
näthinnan, när jag återkallar dess mönster och färeer blir den till en samm anf attande bild av den
öandligt skiftande och slösande färgrika rumänska
folkkonsten, sådan den genom århundraden växt
fram under kärleksfullt och skickligt handarbete i
lera, i vävnader, i sniderier och broderier . . .

de stora handarbetsaffärernas
När j^g passerar
-och
när jag någon gång hamnar i tyskyltfönster
juntans flitiga lag kommer den rumänska duken i
tankarna och frestar till jämförelser. När man tänker på hur mycket tid och arbete som vi kvinnor
särskilt i
lägeär ner i handarber,e av olika slag
Sriåige år ju detta otroligt populärt I - och på hur
litet Åan i regel får ut av skapande glädje och skönhetsupplevelse utöver rena nyttighetskänslan när
d." oa"dliga korsstygnsduk en år aislutad, ja dä i,r
det inte utan att man grips av en lätt beklämning.
Korsstygnet förresten, denna gamla fina sömnadsteknik som så vackert utnyttjades i stiliserade mönster och enkla dekorativa bårder, är nu närmast en
farsot som tillsammans med de uppritade stramaljåIgarna och solnedgångarna blivit en industri med
fc;ic;dande verkning^t pä handarbetets område. Hur
dessa banala korsstygnsbroderier gått oss i blodet

fick jag ett förbluffande exempel pä når jag strax
före jul skuile inhandla en plastduk för köksbordet
och erbjöds en "populär nyhet" d. v. s. en galonväv
"Precis som
med påtryckt korsstygnsmönster!
sydd", menade expediten. Ville man- vara elak kunde man påstå att här har man det svenska handarbetets utveckling i ett nötskal, men fullt så svart
fu vål inte situationen.

Eftersom fundering arna är aktuella (vintermånaderna år ju hemmaflitens tid) passade j^g pä *t för

vår tidnings räkning ställa nägra fågor till fru
Ingegerd Fogelqvisr en förmiddag när vi pratade

i allmänhet. Ingegerd är en ung textilkonstnärinna som under sin långa utbildning bl. a.
på Konstfackskolan i Stockholm studerat den svenhandarbete

Det är kortsiktigt att inte vara mer lyhörd för

åt kvinnorna.

i mitt minne likt

Molly Johnson,

ika "textilhistorien" och skaffat sig en imponerande
erfarenhetsgrund när det gäller de mest skiftande
material och tekniker.
Finns det något typiskt svenskt drag i vår handforts. å sid. t6
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KANALBYGGET
Efter en ganska ansträngande vecka i Moskva
ju inte ute och turistreser utan för att studera
flög vi via Charkov till Rostov för färd
på Volga-Don-kanalen
till Stalingrad.
I Rostov mötte oss den ljuvliga sommaren. Solen
flödade, folk var vackert och luftigt klädda. Stadsfuilmäktiges ordförande var en ung kvinna, en lugn
och fin typ som alla blev betagna i. Hon var en
ljuv kvinna. Vi har en erfarenhet hos oss att kvinnorna i det offentliga livet är lite för hetsade. I
hela Sovjetunionen mötte vi många kvinnor på utsatta poster. De tog det hela mycket lugnt, deras
tempo var aldrig uppskruvat. (Detta lugna tempo,
frånvaron av hets, möter man hos alla människor,
både i arbete och på fritid.)
Maria, ordföranden i Rostov, blev flitigt fotograsom
ferad. Efter en rundtur i staden
alla
- kriget likt gick
orter här blev illa åtgången under
vi ombord på en skovel- eller hjulångare -på den
nya märkliga Volga-Don-kanalen. Vi for ju nu i
riktningen Don-Volga.
Volga-Don-kanalen blev färdig r9t2. Den år
så ny, att den inte än finns pä nägra kartor, och
inte många år de delegationer som farit där. En
grupp svenska byggnads arbetare hade rest där i maj
r9 j3.Den är ett ingenjörskonstens mästerverk. Kanaler byggt ju runt om i världen, men hur har man
förfarit då man mitt ute på steppen gjorde en konstgjord sjö, tjugu mil lång och fyra mil bred, den var
lite större än Vänern hörde jag de vära säga.
Här döpte folket sjön till Simljanskahaver. Steppens folk, som aldrig sett ett hav, tyckte det måste
kallas h a v e t. Och det fick namn efter en by
som hette Simljanska, mest känd för att frambringa
den härliga fina röda Simljanska champasnen.
Vid Don har havet ett djup av tjugu meter och
framme vid Volga omkring ätta meter. Då man far
på Simljanska havet ser man inte land, himmel och
hav mötas där steppen i tusen och tusen och kanske
miljoner är susal sin vemodi^ga
steppen be^sång, j^g tänker
sjungen av sä många ryska författare,
närmast på Tjechov och Ljuskov. Här bodde sjuttiotusen människor i sina byar. De måste flytta. Jag
frågade, lite naivt kanske, varför folket inte gjordå
man är

Fört'attarinnan på besök aid barnens egen järnväg

i

Stalingrad.

revolution då de så dar fick ge sig bort från gärdar
där de fötts och levat sitt liv. Jag riktade'frågan
till en bonde och hans familj som var med på båten.
Kvinnan stod just och pekade ut en kyrka vid den
station där vi la till och visade ivrigt ner i vattnet.
Genom tolken talade jag med dem. Hon pekade ut
den plats djupt därnere i vattnet där deras gård
legat, där hon var född.
Men varför gjorde ni inte revolution?

-

De skrattade bägge, alla skrattade så hjärtligt.
Då fick j^S veta varför. De hade ju fätt havet
istället. De kunde fiska, de kunde ro i båtar, de
kunde segla, bada, simma, det var som ett under
för dem. Och de som ville behålla sina gårdar fick
dem forslade till den nya byn, alla fick ersättning
av staten för jorden och annat, och de flesta valde
att fä nya gärdar. Kriget hade rullat fram också
över steppen.

Vi fick senare se en film av förflyttningen. De
bästa gärdarna låg uppallade på lastbilar, och framme på flaket stod ungdomen och äldre också, och
spelade dragspel och sjöng och solen sken.

Det tekniska begriper jag inte. Hörde endast att
uppdämningsvallen ät Donhållet där vi löpte in,
var tretton kilometer lång. Här vid Don steg vi
40 meter för att senare vid Volga falla 8o meter
genom tretton slussar. Men hur Dons vattenmassor
kunde rinna in och bilda ett hav, det överl åmnar jag
åt de tekniskt kunniga att rakna ur. Jag kan det
inte.

Det mäktiga och sköna såg jag dock. De första
slussportarna vi mötte gav intryck av storhet och
kraft. Högt uppe på de vita port alerna stod bronsryttare med höjda svärd. Kanske en symbol för
i väldiga skaror rusade till i

Donkosackerna, som

kampen om Stalingrad.

Här vid femtonde slussen stod det våldsamma
slag som tvingade tyskarna till den första rerrätten.

Over den en gång bloddränkta jorden gled vi nu i
solnedgången in i kanalen som låg som ett rosigt
sidenbänd-bakom oss. Och så kom vi ut på havet.
Men det vore iu illa att glömma att innan vi kom
dit hade vi i två'dygn faril. på Don och fattat innebörden i Stilla llytei Don. Jä, stilla, stilla flyter den,
mild och sövande med tropisk växtlighet längs stränderna. En stuga här och där, så ändlös s-tep-p utan
annat levandö ån fäglar, främmande fäglar, en
fiskare, så ett läger måd hästar som vada i floden,
vilda iytt^tptofiler mot en bergig strand,- de kan
rida donkosäckerna, det år som på en film, men
bättre, då det nu är en verklig syn. Så kommer den
oändliga stillheten igen, mil efter mil, dag och natt.
Vi vai tre oförgätliga dygt på Volga-Don-kanalen. Och man läide alt Ryssland är stort, geografiskt
oändligt.
Man mindes från en skola

i Moskva att

de minsta

fick börja med geografi, o.h deras första
Sovjetunionen år det största lan*
lektion lydde:
barnen

det i världen.

Det kan ju ingen förneka. Och det blev man påmind o- .rrid denna ljuvliga fård pä Volga-Don.
Slussningen ned mot Volga genom tretton portar

sick så rnäbbt att man bara gled in och ut tyckte

-"n. man har det modernaste maskineri.
Vi fick senare se en film av hur det gått till att
bygg" detta underverk till kanal. Man hade bland

haft en grävmaskin som var en iatt'e,-ett tek^nÄät vidunder. Den drog elström lika mycket som
nikens
en liten stad behöver föi femtiotusen människor.

Grävskopan tog ett väldigt grepp och vred lig 9t
över strändkanien och slängde direkt ut sin börda
så att lastbilar inte behövdes där. Då man såg en
bild från kanalbvsset, bilde r f rän kvällen då allt
var stilla, stod lvittt"tt"rna, de där smäckra med
länga halsar och'smala huvuden likt -grcaf f er .t' raut över steppen som om de väntade på
der] och såg
-Det
var en llåencie bild ur maskinernas
någonting.
ocf, teknikens tidsålder.

Vi fick se då floderna Volgas och Dons vattenmassor möttes, och hur atbetatna under jubel plaskade i vattnet medan musiken spelade. Det var festligt.
Man bör också berätta att vid varie sluss har nya
små samhällen vuxit upp. Till detta bygge krävdes
det, anta r jag, specialai6etare. Kunde de bygga kanal'er kunde"de^ också bygg" trevliga hus ät sig.
Föliden blev att vita små villastäder ligger där i nv
grönska, dungar och trädgXrdar har planterats, och
6ver dem flödar steppens sol. Barn badar i kanalerna, alla år välkläddahär, man kunde se småflickor så eleganta som små fransyskor komma ner
till oss och vinka.
De var nog barn till högt betalda specialister.
Att de kom från en fest hörde vi, men så elegant
klädda barn såg vi inte någon annanstans under
vår resa.
Med kanalbyggena vill Sovjetunionen göra Moskva till en hamtt"siad för fem världshav. Svarta havet, Kaspiska havet, Ostersjön, V-ita havet, vilka
rikedomar från livsmedel till kol, olja och alla slags
10

rnineraler kommer inte

att forslas på dessa fram-

en del redan färdiga vattenvägar.
- och
Dessutom ska de bevattna stora steppområden'
Man kunde från luften se hur Volga och Don ritade
och snirklade sina vattensystem' se hur steppen blommade och grönskade där det förr var sprucken' torr

tida

jord.

Efter den ljuvliga färden på Volga-?on-kanalen kom vi titt Stalingrad der det var kvävande
varmt, 3o gradcr i skuggan.Stalirigräd som gåtiiill historien i^sin hjältemodiga k"åp. Hår äat det ^knappast fanns sten på
stJn. Här bet tyskarna sig fast och menade att Ryssland skulle besegras, det-mäktiga, väldiga ryska riket skulle inlemhas i germanernas välde. Det var
Hitlers tanke.
Men jag glömmer aldrig en ordkarg officer på
båten.

Alla mina kamrater stupade' alla, men vi knöt
och svor. Här vid Volgas strand stannar

händerna

vi. Bomberna föll och bränderna dånade och staden
var mörk som natten av all röken. (Vi såg slaget om
Stalingrad i journalfilm. Där såg vi också. de.förtvivlaäe resterna av den slagna iyska armCn då de
tåsade bort över snön, i uslä kläder, släpande sina
såiade. Ve de besegrade! Så topar historien över
alla slaefält.)
Mittämo{värr, hotell 1åg den byggnad där general
Paulus tillfångatogs nere i källaren. I-1se.n kan-tillhän inte kämpade till slutet. Han
vita honooch avmagrad av sömnlöshet och förvar dödsblek"it
tvivlan (vi såg det på film).
I Staiingrås kiigsmuscum såg vi en modell av
den utrad."t"d. stadin och en myckenhet av krigsminnen, en del förknippade med legendariska händelser. i{u, .. kula tråifat en slant som 1åg i plånboken mitt för hjårtat på en högre officer osv. Svärd
och kriestrof6er.

I gåio-

och vänskapsrummet, där telegram.och

lvckdnsknirrsar övcr sägern strömmat in från hela
världen, hajäde jag fakiiskt till. På e-n Yägg.hd.nger
vackert tr*t^t oåh-i stort format ett lyckönskningstelegram från president Roosevelt.

Mntt erinrai sig att det har funnits stora presidenter i Amerika.
Man erinrar sig att den entydiga -och- olyckliga
hets mot Sovjetunionen, som nu behärskar Amerikas och störie delen av Europas folk, år en tids-

betonad företeelse. Kanske kommer vänliga händer
att. mötas igen, sträckas mot varann, med samma

enkla

uut-i nödvändighet som Roosevelts

telegram

där det nu hänger på väggen i Stalingrad.

Nu håller *än på utt-6ygg" upp Stalingrad. Man
har hunnit långt t.datt. Dei kommer att bli en skön
stad. X4an plaierar att bygga pä andra sidan Volga
och förena^områdena med broar. Klassiska arkader
och trappformeringar möter resenären vid hamnen.
Arkitektär och byggmäst are har en härlig tid i Sovietunionen. De

fåi-riktigr. leva ut sitt liv! Planera
i stort sett.

och bygga och ha fria händer

Sisi Iide vår grupp ner en krans på hjältegraven.
Det blev ett högtidligt och gripande minne.

ffi
$'E

Ali dcn Iatc
ffi
ffi

^Y

Jascha Golowaniuk

rande av rädsla, sökte efter Ali bakom stenar övervuxna med mossa, vandrade genom arkader och

Forts. t'rån t'öreg. rtr

ffi

Novell

Iratima blev förtvivlad. Ali var föräldralös och
han kallades ju den late och var säkert därför inte
ärlig, ingen fattig hade råd att vara det. Och medan
alla de femtio fruarna sprang omkring i basarerna
och andra harem för att finna en lämplig man, satt
Fatima på sina sidenkuddar och grät.

långa korridorer dår mynta och ogräs växte till
manshöjd. Äntligen fann hon honom.
F{an satt på en liten öppen plats, med benen under sig och ansiktet vänt mot månen. FIan satt och
sjöng en sång på ett underligt språk som Fatima inte
begrep. Flans röst var så vacker och mjuk att hennes
ångest genast försvann. Hon satte sig i skuggan av
en stor sten och tittade på Alis ansikte som i månljuset var vackr are än hon någonsin drömt om. Han
sjöng en lång stund, och ibland slutade han liksom
för att höra om någon svarade honom.

Det var f\era veckor sen hon sett Ali. För varje
dag som gick, längtade hon mer och mer efter hans
ansikte med de avlånga, smala ögonen, den röda
munnen och efter hans nacke som var den vackraste hon sett i hela sitt liv. FIon skickade en tjänsteflicka som var stum, till basaren vid Schir-Dor-moskdn för att ta reda på om Ali ännu satt där. Då
flickan kom tillbaka, satte hon sig ned på golvet,

- Vem är det? frågade Ali förskräckt.
- Fatima, Kusch-Begis dotter.
J^g älskar
Se så vacker jag år!

lade händerna under kinden och slöt ögonen.
Jasä, han sover som vanligt?

Hon tog av sig slöjan och drog ut kuddarna ur
sina långa byxor. Hon kastade doket och stod där

-Flickan

i

-

nickade jakande.

Kunde du inte föreslå honom att komma hit

natt?

Flickan visade på sin mun. Det var hopplöst, hon
kunde inte meddela sig med Ali, och hon var den
enda Fatima kunde lita på. Själv kunde hon inte
visa sig ensam i basaren och tala med Ali. Hon funderade länge, och innan solen gått ned och alla de
femtio fruarna återvänt hem, hade hon beslutat att
byta kläder med tjänsteflickan och gå ut. I hast tog
hon på sig tjänsteflickans fotsida dok, stoppade ett
par kuddar under de vida byxorna för att se tjock
ut, och smög sedan ut ur palatset.
Hon kände inte igen gatorna i skymningen och

irrade länge omkring iunan hon kom

till

Schir-

Dor-Mosk6n. Just som mullahn sjöng sin första ton
från minareten, såg hon Ali resa sig, sträcka pä armarna och gå långsamt, som i sömn, över torget.
Fatima följde efter. Ju längre mot utkanten av staden han kom, dess fortare gick han. Fatima kunde
knappast följa med. Hon kände sig plötsligt mycket

rädd när hon märkte att hon kommit ett långt
stycke utanför staden och såg Bibi-Hamums enorma
ruiner.
Ali! skrek hon, vänta, jag är rädd.
-Men Ali hörde henne inte, aftonbrisen förde bort
ljudet av Fatimas röst.
Först när månen visade sig på himlen, nådde Ali
ruinerna och försvann i dem. Fatima gick efter, dar-

Ali, ropade Fatima, Ali!

i månljuset

som speglade sig

i

dig.

hennes ögon och för-

silvrade hennes nakna armar. I månens sken glänste
Fatimas tänder som månstenar, och hennes svarta
lockar föll ner kring hennes axlar som Svarta havets
böljor i stormväder, och skummet var pårlraderna
inflätade i hennes hår. Hon var så vacker där hon
stod mot bakgrunden av mörka sjuhundraåriga ruiner, hon såg så liten och späd ut, doften av hennes
kropp var så ljuv, att Ali föll på knä.
Osterlandets ros, sade Ali, du mina dröm- Du
mars drottning, du Söderns stjärna och min själs sol,
hur kan du älska Ali den late!
har förlorat min sömn och min matlust,
- J"g
sade Fatima, jag rör inga frukter och dricker inga
safter, mina juveler glänser inte längre, min faders
palats är tomt och fult, mitt liv är tråkigt och öde
som Karakums öken. Om jag inte får dig till man,
kastar jag mig i brunnen.Jag älskar dig.
Det år dig, Fatima, som j^g älskat i mina
drömmar, du har vartt hjältinnan i den saga, som

jag hela mitt liv diktat har i dessa ruiner. Nu är
min saga färdig, och nu kan jag berätta den för
Shahen av Persien, som söker en ny Scheherazade
för Emiren av Buchara, som har bc;rjat tröttna på
alla sina sagoförtäljare och för Sultanen av Afganistan. Tack för att du kom! Nu är min saga färdig.
Ali kysste Fatimas fot, hon lyfte upp honom och
kysste hans mun. Månen, stjärnorna och en lysande

forts.åsid.r5
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Det Langa motståndet
T

I'ängt borta i sydöstra Asien, i Franska IndoKina, ligger Viet-Nam. Geografiskt är detta land
fiärran från oss men ändå står det värt hiårta nåra
i'dag
samma sätt som Korea och äv samma
- påöver
skäI. Sedan
ätta år kämpar Viet-Nams folk för
sin frihet, mot de franska kolonialisternas trupper
av främlingslegionärer, värvade franska och marockanska soldater, gamla SS-män
som nu i allt

Kinesiska banken i Paris . . . Därför är det krig i
Viet-Nam sedan ätta är.

Viet-Nams folk hade en kort tid fått uppleva
friheten och det kämpar oböilist och heroiskt för
att behålla den. I sit f,;tfatf.tiig har republiken
Viet-Nam givit kvinnorna samma rättigheter som
lika arbete, rått ttll jord,
männen
--lika lön för
och yrkesutbildning, rätt att,
rätt till undervisning
själva välja sin livskamrat och slippa säljas som en
vara.Elva kvinnor sitter i nationalförsamlingen. De
gamla samlades kring läraren på torget i staden
äil.r byn för att lära"sig läsa oåh skriia,.och ungdomen-sökte intensivt eTter kunskap under paroldet betyder att älska fosterlandet."
len: "Att låra
(Under kriget -nu har det hänt,.t. ex. i gruvdistriktet
Hon Gai, a1t straffexpeditioner som sänts ut av den
franska lydregeringen i Viet-Nam, under nattlrlubbskeisaren Bao Dai, till byarna för att jaga partisaner, nar de upptäckt ungdomar med penna och
puppri bland sinä tillhi;rig"heter, stuckif ut deras

större utsträckning förses med amerikanska
vapen
och flygplan.

ögon med deras egna pennor')

M"t trots överlägsna vapen har fransmännen
inte lvckats bryta "de"t lånea ;lotståndet" som vietnamiierna kailär detta kris". Genom diungeln vand-

Over fredligabyar med små låga hus av bambu,
skuggan av månghundraäriga fikonträd kring risfältens blanka vattenspeglar, över människornas anspråkslösa odlingar och barnens lek vid flodstranden drar kriget fram i blodiga vågor. Byarna bränns
ner med brand- och sprängbomber, brinnande napalm förintar alk levande där den fälls. I väg efter
våg fällde zo bombplan en bitter värdag r.ooo napalmbomber över lo byar i områdena Ung HoaPhymyen och Ha Dong. Gamla och barn söm inte
hann fly omkom i elden. Man återfann i "askan de
förkolnade liken av mödrar som ännu tryckte skelettet av ett barn mot bröstet . . . Dagligen dödas

rar män och kvinnor pä"bar^ föttef föi att bära
proviant och läkemed;l til folkarmdns soldater,
bver floderna för de vapen och bårar, simmande
eller på primitiva flottai. "Ingenting i detta krig
går rdm ,ri räk.rat ut det på pä-pp.r.i", det är vaä
de franska officerarna lärt sig i Viet-Nam. Ett enat
folk står emot dem, ett folk som har tid att vänta,
kraft art lida, nog solidaritet mot sitt land och kärlek till friheten f6r att utföra underverket att obe-

i

hundratals människor. Varför?
9

Ar

ry45 förklarade sig Viet-Nam som en Demokratisk Republik och antog en demokratisk författning. Japanerna som bröt in i landet under andra

världskriget hade fördrivits och Viet-Nams folk
trodde nu att de äntligen skulle få äga sitt land som
sedan långa tider varit en fransk koloni. De trodde
på förklaringen i FN:s stadga om likaberättigande
och stora. Men de franska
för alla nationer
- små släppa
kolonialisterna vägrade
ifrån sig de rikedomar som de vant sig att hämta från detta område
kol, järn, gummi, ris oih mycket annat
- och
-valde
att offra tusentals franska och vietnamitiska
liv för att vidmakthålla guldströmmen till Indo-

t2

segrat stå mot moderna divisioner i ätta är. Som en
den seger och ljusa framtid som skall
för detta t{ppru folli är namnet på den pre-

ry-bol för

ko--"

sident de

I

valt: Ho Chi Minh

ruset'-.

r Ät

Viet-Nams

r

r

- "fl2n som bär

miljoner underskrifter för

Fredspaktappellen hade kvinnorna

.

skrivit

över

hälften. Tilf Kvinnornas Världskongress i Köpenhamn hade Viet-Nams kvinnor skrivit ro.ooo brev
det var brev som
av vilka tusen överlämnades
märkts av tärat och talar om- en enda längtan
fred för barnens skull, för allt växande, för livets
skull. En del av dessa brev hade skrivits av kvinnor i fängelse i de franskockuperade områdena, andtu ar, -ddrar med barn pä knäet i ett primitivt
skyddsrum medan luften utanför upplystes av
brand. Dessa brev ropar till oss: Hiälp oss, försvara
våra barns rätt till liiet
- kämpa-för att förhandlingar skall göra slut på kriget!
Mänsklighiten vann en stor seger med _vapenstillestånde1 i Korea. Under detta nya år måste vi,
kvinnorna i Sverige och i alla länder, föra kampen
för fred åt Viet-Nam till seger.
Margi.t Lindström.

Från uåra
audelningar
Ht
+
+_

1
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Fra,ge:pa,fien
Om ni har beleymmer av något slag ocb ingen att
ant'örtro er åt eller om ni leänner er ensaTr, ocb längtdr et'ter kontalet, så lean ni slerir.,a era t'rågor ocb
t'und.eringar till Frågespalten, Box r8o7 j, Sthlm tB

-

ocb Sot'ia skall lörsöka soara.
{<

"Mannen" hedr ar vär tidning med
en svår f räga:
"Mannen är i högre grad beroende av kvinnan

än kvinnan av mannen. För att få svar på frågan
'va.rför'.tillskriver l.nS..r i förhoppning att ni önr
Kvlnna ager storre lnslKt I cletta. . ."
Ja, vad skall man svara på denna högst förvånande fräga?

Är

det sant att mannen är mer beroende av kvinNi anser det vara så och kan-

nan än wärtom?

ske _har ni träffat prick och funnit ut -vad många
mödrar, hustrur och döttrar känt och tänkt angående sina söner, makar och fäder!
Men
de flesta tänker och tror något helt an- s.
nat. I det
k. manssamhället är kvinnån den underlägsna
socialt och därmed också
- ärekonomiskt,
sexuellt. Det
mannen som bestämmer, regerar och
har makten. Detta är helt enkelt ett sociologiskt fakrum i vår västerländska kultur.
Men är det en naturlag? Måste det vara så?
Det finns ju samhälleidär kvinnorna haft makten och männen varit underlägsna. Det existerar rester av matriarkat inom vissa, numera maktlösa kulturer. Vår kultur har varit patriarkalisk
är
- ochinte
så i hög grad ännu. En krifisk kultur gynnar
kvinnoåa*s uppåtsträvande."Och det häi blivit så
att den västerländska kulturen i all sin glans vilat
på föreställningen om kriget såsom nödvändigt.
Dock kan man inte bevisa vare siq att mannen
måste vara den regerande eller att kiig måste finnas. Det existerar än i dae små samhällen där man
lever i fred och där kvinäorna har samma rättieheter som männen. (T. ex. lepchafolket på Himaläjas sluttning.)
Och detta är för oss idealet: iämställdhet och

fred.

I\ u börjar resuitaten av andelsteckningen atr visa
sig och pretrume_rantlistorna strömmar Tn. I nästa
nummer kommer vi att ge en översikt över distriktens och avdelningarnas ställning i kampanjen för
Vi Kvinnor. Nu ikall vi i ställät publicera'en del
uppgifter från avdelningarnas veiksamhet under
fjtude kvartalet i fjol.
Vi börjar med Stockbolrn.Den kampani mot försöken att försämra skolbespisningen soÅ stockholmsavdelningarna genomförde under fjolåret kulminerade i ett mycket lyckar diskussionsmöte den ro november i Medborgarhusers stora saI, som var fylld
till sista plats. För-bundsordföranden, dr Andrea'Andreen, inledde diskussionen och underströk att en
övergång till smörgåsdiet i skolorna skulle betyda
ringa ekonomisk vinst för staten men en klar förlust för hemmen. Vi bör icke i onödan fördärva en
reform som vi alla har skäl att vara stolta över,
sade dr Andreen, i stället bör vi förbättra den och
se till att bespisningen blir genomförd i alla skolor.
Lärare, socialarbetare och bespisningspersonal hade
inbjudits till mötet och de r.fr.r.nåiter för dessa
som yttrade sie i debatten var alla eniga om att vi
måstå slå vakt"om den lagade maten i ikolorna som
en stor tillgång för barnen, för mödrarna och hemmen.

Mötet antog enhälligt ett uttalande med krav på
åtgärder för {enomföånde av den varma skolmåltiden för landets alla skolbarn. En kvinnodeDutarion
överlämnade senare detta uttalande till ri[sdagens

Den västerländska kvinnan srrävar efter iämställdhet. Hon har fått rösträtt (Schweiz undantaget!), hon år valbar till parlament, hon har rätt till
samma skolning och i vissa fall samma lön som
mannen. Men ännu sitter hon sällan i en regering
och hon har föga eller intet att säga till om näidet
gäller krig och" fred.
iäte
den
politiska
H9" !.rr
makten
trots vissa förutsättningar.
I de socialistiska länderna är iämlikheten större.
men inte heller där regerar kvinnorna vid männeni
sida.

Men
till. Det är kanske vad "Man- de hjälper
nen" i dagens
brev menar: mannen skulle inte klara
sig utan kvinnlig hjälp. Sexuellt är ju detta självKrarr
men aven r arbetslivet är kvinnan oumbär- mannen.
lig för
Där fyller hon de underordnade
posterna med iver och utan knot. Hur skulle det gå

för direktörerna den das alla maskinskriverskor
streikade? Eller alla husriödrar!
Låt oss salomoniskt avsluta detta med påståendet
att ay naturen ar man och kvinna I i k a beroende

av varandra. Och vår strävan bör gå ut på att i
detta avseende närma kulturen ,rt, näturrn,rorOo,
1,3

slutligen stadsfu.llmäktige på.vägnar av r.7oo personer som satt slna namn under kravet om apotek i
ovannämnda stadsområde.

Nylidens SKV-avdelning rapporterar om ett offentligt möte i Slagnäs den f däc. kring frågan.om
läkarflaceringen i-Arjeplog- Kommunalnämndens
ordföiande holl inledningstalet och det blev en livlig debatt även om andrå kommunala frågor. Kra,rät o- att [ä läkartjänsten förlagd till ArjePlog ges
ytterligare eftertryck genom en petitionsrörelse. Viäut. pT"neras byggandet av en hembygdsgård i Nyliden^för afi f^ örtet-ts lokalfråga ordnad. SKV:s
medlemmar deltar aktivt i arbetet för att insamla
erforderliga medel härtill.

Dr

And.reen ocb socialassistenten Karna Nilsson tillsammans
rned tuå små "rnannekänger" vid mötet i Medborgarhttset den
10 november.

partigrupper. Fru Linell frän Aktiv
Hushållning kåserade om praktiska skolkläder assisterad av-små mannekänfer från de yngsta skolklasserna. Slutligen bjods publiken på ett par goda
filmer.

samtliga

Från Norrbottens distrikt kan raPporteras att
avdelning en

den

i Kirwna

genomförde en lyckad fest

zr nov., vilken gav ett vackert netto på yoo kr.

Den 9 dec. hade man ordnat ett samkväm

J- batt rrppfostran och barnens serieläsning
och två av fru Margit Lindström, som talade om
likalönsfrägan och söcialpolitiska problem. Vidare
arbete i stidiegrupper, rädogörelse? och livlig diskussion. Ett utialånde om barnens serieläsning antogs och sändes till Målsmännens Riksförbund. Likaledes antogs ett uttalande i likalönsfrågan att tillställas FCO I ett antal smålandsstäder.

talade

till vilket

medlemmarnas barn också inbjudits. Barnen visade
sig mycket intresserade av barnteater och mötet tillsatte en kommittd av intresserade mammor som
skall ta hand om saken och få till stånd en barnteatergrupp. I samband med FN-dagen var SKVavdelningen med och organiserade ett möte samman

med andra organisationer, och mötet blev en stor
framgång. I den interimstyrelse som bildats för skapandåt av en avdelning av Målsmännens Riksförbund i Kiruna är SKV-avdelningen representerad.

I Koskwllskwlle har avdelningen beslutat att teckna ro andelar i vår tidnings andelsförening. Vid ett
inbiudningsmöte som samlade en publik på roo perron'.r beåttade Aina Olofsson om Kvinnornas
Världskongress. Kollekten inbringade 4 r kronor och
ett 3o-tal SKv-btoschyrer såldes. Dgt i I o.kt, hade
avdälningen anordnat en fest med dans och basararrangrtiang. Nettobehållningen- blev 9392 - kt.
Aväelninfen i Luleå har under hösten .gjort en
aktion för Jpotek i området Skurholmen-Ornäset.
har Luleå stad med sin betydande
För närv
^t^]td,
och stora geografiska utbredbefolkningsnumerär
ning bara-ett enda apotek. SIV -kyinnorna glganir.rä. en petitionsrölrelse, gick från dörr till dörr
och samlaäe namnunderskrifter och uppvaktade
14

Smålandsle'uinnorna höII studiekurs vid månadsskiftet oktober-november på Sörängens folkhögskola. zo deltagare kunde distriktets ordf. Margit
strängt taget var det
Karlsson hälsa ,rälko-tt
r9, den tjugonde var sex veckor gamla fljckebarnet
Ninni to---"-ma Ann-Mari Jeppson hade måst
ta med sig för att kunna vara med. Ninnie skötte
sig utmärf,t så det var alldeles riktigt gi.ort.av ordf.
nir hon vid avslutningen överräckte blombuketten
som för oss på kursen symtill Ninnie barnungen
-barn
som vi kämpar för...
boliserade -alla vära
Arbetsprogrammet var drygt och krävande: två föreläsningar au folkskollärare J9h" Johansson som

NORRLANDS INKORSPORT t'orts. t'r. sid. 4
För vårt läns fiskare har de senaste fiskesäsongerna varit dåliga och de små fångsterna har inte
kunnat hålla ttöd.tt från dörren. De arbetar med
dyra redskap och de uteblivna fångstern a har drivit
många av vära fiskare att överge sin näring. Det är
en långtifrån lycklig utveckling..
Vårt" Iån är'ytt.iligt beroenäe av storindustrin.
Den väldiga koncentrationen och- rat-ionalisering-en
av industrå gör vårt län känsligt för de ekonomiska
kastvindarna. Medvetandet om detta skapar hos
vära arbetare en gnagande oro för framtiden. Redan
nu skönjes på n{gti områden -en viss åtstramning,
.rrrr .r.ikniägar dnnu inte med säkerhet kan överblickas. Det i'are nog sagt att ungdomsarbetslösheten börjar fä karaktären av ett problem.
Kvinnorn a år ett med männen och skapar med
dem familien. Familjen utgör grundvalen för vårt
samhälleliga liv. Därför måste mannen och kvirrnan
kämpa hand i hand för att i större mån än hittills
del av de väldiga värden som
fä si.r rättmåtiga
-värt
läns arbetande medborgare.
framskapas av
Vårt län måste bli VÄRT i ordets verkliga betydelse.

Gerda I',lilsson.

ALI DE,N LATE,

t'orts. t'r. sid. r r
meteor var vittne till deras första kyss, blommorna
och nattf jårtlarna stirrade på dem och vinden förde
ljudet av deras kyss till paradiset.
hem, Fatima, sade Ali, i morgon när dina
- Gå
friare kommer, skall jag också komma.

Fatima tog av sig sina pärlor och ringar

och

sade:

- Sälj dem och köp dig vackra kläder för pengarna!
Men Ali hängde pärlorna om hennes hals och satte
ringarna på hennes fingrar:
N.j, min älskade, jag skall vinna dig klädd i
de här trasorna. Det passar sig inte för en sagoberättare att vara klädd som en köpman.
Trg åtminstone den här safiren, den bringar
lycka, sade Fatima.
har köpt den av en indisk
Jag

trollkarl.

- N.j,

vackra hår

sade Ali, ge mig i stället en lock av
den skall vara min talisman.

ditt

-

FIan drog fram sin kniv, skar av en hårlock,
kysste henne igen och bar henne sen på sina armar
tillbaka till landsvägen.
Nästa morgon var Ali inte sömnig längre. Han
hade sovit hela natten i Bibi-Hamums ruiner tills
solens första strålar slickade hans panna. Så gick
han till Kusch-Begis palats. Vid dess port var det
stor folksamling. Alla Samarkands ungkarlar försökte vånga sig fram, det var bråk och slagsmål
mellan frrarna och Kusch-Begis vakt. Hela palatset
var redan proppfulk, alla trädgårdens blommor var
nedtrampade av friarna, varje sal såg ut som en
basar. Alla skrek och diskuterade, varenda en ansåg att just han var den rätte mannen för Fatima.
Fatima själv och Kusch-Begi satt i den srörsta
salen och tog emot frtarna, som genast de kom in
talade om hurdana de var. Alla var de ärliga och
fattiga, märkvärdiga och fula
för så ville ju
Kusch-Begi ha sin måg. De gick in genom den ena
dörren och ut genom den andra. Så strömmade de in
och ut hela dagen, tills Fatima och Kusch-Begi var
så uttrött ade att. de knappast kunde hålla sig uppe,
och Kusch-Begi var hes som en korp av att skrika
"nästa friare".
Alla fick tre frågor att besvara, och alla svarade
precis lika.
Jag är så ärlig att, jag vill veta hur mycket
Fatima fär i hemgift, jag är så fattig att jag behöver hennes pengar, jag d,r av förnäm släkt.

Och när Kusch-Begi frågade på vad sätt de var
märkvärdiga, svarade de flesta att de var kloka. De
tråkade ut Kusch-Begi till den grad aff han till
slut sade:

- Nästa friare ska du ta,
med flera.
Då kom Ali in. FIan var

Fatima, jag orkar inte

den sjuhundrafemtio-

åttonde friaren.

N.j, skrek Kusch-Begi, honom fär du inte.
Ir{.an är Ali den late och han är för vacker.
Han måste besvara frågorna, sade Fatimar.
- Låt
du ärlig? Och hur årlig år du?
- sattegå!sigÄr
Ali
på golvet och drog fram Fatimas
hårlock.
Jog är lika ärlig som Kusch-Begi, sade harr.
- FIur
kan du bevisa det?
- Det år
bara den rikaste och den fattigaste som
har råd till det.

På det sättet har du besvarat två frågor på
en gång. Nu ska du säga hur förnäm din härkomst
år.
Precis lika

-

fin

som Kusch-Begis.

Kusch-Begi teg. Han hade börjat sin bana som
springpojke hos en slaktare, och han var också en
föräldralös pojke. Ali hade rätt, tänkte han. Men nu
skulle han besvara den sista frågan.
märkvärdig är du då?
- Hur kan
berätta världens vackraste saga.
Jug
- Berätta
den då, sade Kusch-Begi och slöt ögonen. F{an var så trött att der gick runt i hans huvud.
F{an somnade just som Ali skulle börja atr beråtta.
- Fatima, lät mig se ditt ansikte, viskade Ali.
Sagan ska jag beråtta för dig på bröllopsnatten.
Fatima drog slöjan åt sidan.
älskar dig, viskade Ali.
-I detJ^g
samma vaknade Kusch-Begi.
Ä, suckade Fatima, det var världens vackraste

-

saga. Den

viil

jag höra morgon, middag och kväll
jag bli väckt minst en gång om narren

så vill
-för och
att höra sagan på nytt.

- Var den lång? viskade Kusch-Begi, han visste
inte, hur länge han sovit.
- N.j,

den var mycket kort, men den var den

underbaraste av alla sagor, sade Fatima. Den blir
ny varje gång jag hör den, och jag kommer aldrig
att tröttna på den.

- Nåja, sade Kusch-Begi gäspande, då får du
honom, och strax därefter somnade han igen. När
Fatima såg på Ali, sov denne också.

- Ali, viskade

hon,

Ali

vakna och berärra

sa-

gan igen!

du inte den snart? frågade han sömnigt.
- Kan
N.j, jaghar redan glömt den.
De skrattade sakta för att inte väcka Kusch-Begi
och lade sig på mattan för att sova i varandras
armar.

-

Nästa friare! skrek Kusch-Begi i sömnen.
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vi när vi bläddrar igenom
Ingegerds rikhaltiga mönstersamlingar och mat'etialotö-rä.. En inom i"t.nt.t sagt fascinerande färd ge-

arbetstradition? undrar

iom histori.tt *äd för den okunnige äventyrliga

villovägar genom krabbasnår och rosengå"g 99h
många'andr'a fantasieggande namn på vävteknik:
o. s. v. Och Ingegerd
röllaian. eåsöson,
"på -un-iiabält.
hur rikt varierande form och färg"
,risar e"ern'pel
skala är i de i,tenska textilierna. Hår är de blom'

mande och leende skånska färgetna, typiska därför
att i denna rika kulturbygd fanns förutsättningarna
för att importera de dvri färgerna - rött bl. a. och förbinäelserna ut i Eutopa som tillförde också
textilkonsten nya impulser. På dessa väg-ar kom gobelänetekniken'och siimulerade till svenska bildväv,lader] Men redan i Småland möter oss en avvikande

färeskala och vi kan se hur, ju längre norrut man
koÄmer, mönstren blir kärvare och färgerna dovare. Istäliet för de skånska röda och blå tonerna dominerar iordfärgernas bruna och gröna' Vackra
exempel på srrenlk textiltradition fann vi bl. a' i
bonaäen irån Skog, en av våra äldsta bildvävnader'
säger Ingegerd och-pekar på

den inte.ölig?"
-de "fr1
naivt återgivna figurerna' "itJta sä^fnskt och

soontant mäniiskor o.-h diur skildras' På den tiden
,rände man utan några förhandsritningar, blev det
fel så ändrade man utatt att ta uPP det gamla, formen är fri och direkt och därföi så tjusig för våra
ögon".
'- "Hur ska man ta vara på dessa traditioner",
fräsar ias. Och Ingegerd letaf fram några bilder av
Mäita Måår-f i.tt..siröms textilier. Hon är ett bra
exempel, tycker Ingegerd, på hur moderna textil-

kot'tsåäi.r' arbetar.-Hon här lyckats översätta de
s.amla mönstren och formerna till ett modernt formipråk, och se pä färgerna! De är aldrig skarpa eller
nårau, hon håller sig mest till växtfärgerna, milda

OMSLAGSBILDEN
har ni banske sett förut: Picassos "Barnet med dwoan",
Nw kan vi. hugna alla dem sorn ,t'rågat efter reproduhtioner rned-att SKV lvckats t'ötttäraa ett mindre

i de underbara
De
kan
rekttireras t'rån SKV, Box
orisinalfärs.erna.
" Isb71. Stockholrn 18. Priset är 45: kronor
-

antal sådana i storlele 40X50 ctn och

och enkla så som

krins

vi återfinner dem i

naturen om-

oss.

mödosamt bevarade traditioner
också skall överleva vår generation så måsre vi täniar din egen slöjdunderviska oå unsarna.
- Hur
,-rirrl förrästen? fråsar Ingegerd. Och vi drar oss till
,oiåes flaggan o.tigy-nätiikpåsen, de ändlösa fålsom var så hopplös.a
larna medä små-sÄå stygn.n
-hos
många av oss definiatt åstadkomma och totivt tog död på all håg för handarbete. - "Det är
Ingegerd berättar om den moannorlinda ,ir"
"men mammorna
derna sömnadsundervisningen,
sätter den första
de
om-när
sei
borde också tänka
svlappen i händerna på småbarnen. Det fu dä matårialkat slrt-t erundasl därför ska man ge ungarna
riktigt materiå-l art päta med, inga sladdriga konststadiga
det blii aldrig vackert
silkeiveer
- utani handen'
- linnebita. tot t känns sköna
bo-uili- eller
De första arbetena skall vara enkla och kunna anM"en

för att vära

till

Och ge ungen en ordentlig
någonting.
-tänk
på att arbetet ska vara
garn,
lustbetonät, bariafantasien rnåste få sitt' Och begär
inte att r*å but.t ska peta upp och sy om för då är
Lampliga uppgifter att jobba med?
nöjet förstört.
Småbattt tycker om ått-sy äfplikationer, låt dem
häria i laoolädan och friti villa fåtg,er och former
De'lite äidre ungarna behövei hiälp och handled-

vändas

nål och srovt

ä. vill göra bruksårtiklar, kanske
nine därför
"tt något plagg till dockan eller kan.tt Torkläd. eller
ske ett "konstnärligt" jobb: att först teckna uPp el

skiss som man sedän försöker översätta i garn och
material.
Avslutningsvis ger Ingegerd. ett tip,s pä ..ett f amiliearbete som på försök kanske kunde ersätta nåsom spökade i denna
non uv de hiskliÄa
"Enälgtavlornaapplikätion till påsk,
Sonad i
årtikels börian.
midsommar'eller vad ni vill' däivar och en gör sitt
som man
även grabbatna
bildfält
- och
- alltså
sammanfosar med deko?ationssöm. Utöver glädjen
i det kolläktiva iobbet har man den kvar som ett
prov på uns"rnui skaplynne. Och kanske återkom-

'rn.r

d."

.oui;. h.lg soit-en familjens cgen tradition'
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