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Intern ationella kvinnodagen
I) etta ii| den dag d:i vi i tanken möter alla \/a|il

systrar jorden runt. Vi är många, många mil.joner som

tänker pä varandra jr-rst nu. Och det märkvärdiga är att

vi helt förstzir varandra. våra svårigheter är olika met]

r",i hal samma miil och samma arbetsiver och samma

lust att hjälpa människorna och samma tro på tnänsli-

ligheten. Tid och rum hindrar oss inte aiis'
Htr| väl för'står vi inte Clara Zetktn, den stora t1'ska

föregångskvinnan, när hon för kvinnornas talan' Är
1910 i augusti samlacles på hennes initiativ en inter-
nationell kvinnokonferens i Köpenhamn. Endast en at'

dc fyra frågor som stod på programmet för konfer-cnsen

eir i clag 1öst i många länder: kvinno| har fått rösträtt.
Den andt'a fragan, socialvård för mor och barn, är fort-
fa|ande olöst i stora delar av världen. och den tredic
och Iiärde: kamp mot prisstegringen och katnp mot

l<r-igsfai':rn :il minst lika brännande i dag som 1910' Det

1';11. yid dcn l<onferensen clara zetkin väckte ett enttt-

si:tstiskt inottagc't förslag nämligen att hålla cn inter'-

r]:ltionell kvinnodag varje itr den B mars. Dagen firades

föi'sta giin.gen iir 1911 i Tysl<land, Öste|rike. Danmari'r

och schrneiz. nästa år kom tr'ranl<ril<e med ocir ar 19111

R,1'ssl:rr-rd. I England fick den internationella kvinuo-
dagen bi'ed anslutning under sista världsl<r'iget ocir

1<ornmitt6n Iör den <lagen är fortfarande en samlings-
pur-rlit l iir plogressiv cngelsk kvinnoopiniot't.

Velkligt internat,ionell, världsomfattande. blev intet'-

Irationella i.,r"'innodagcn först efter- det audral världs-
li ligct.

I novetnber ] 945

biLdades I(vinnornas Demoiiratisl<a r/ärldsf örbund

som nLr har' 135 mil.ioner medlemmar i 60 läuder. Dess

program är' att ar-beta för l<rzinnol'llas fr-rlla medborger-
liga rättigheter. för barnens kroppsiiga och andliga

hälsa. mot fascistn och för' frcd. Fred med kvinnornas
hjä]p för'barnens skull. Vid slutet av kongressen lovade

deitagar:na l-iögtidligen att kämpa utan r-rppehåll fijr'

att tilliörsäkra världen en varaktig frcC.
Det hal inte varit ett tomt löfte. Aktivitet och oflet'-

r.,ilja har r-rtmärkt KDV under de år som gått. Det gället'

ledningen sorn outtröttligt stätt på vakt för kvinno|nas
och barneus rätt, mot förtryck och för fred. Varhelst
ett ijvergrepp skett, varhelst en frecisl<ämpe blirrit fijr-
följd -- aiitid har KDV:s iedning ingripit med beslut-
samhet och ofta med framgång. Detta aldrig svikande

stöd har betytt oerhört mycket för våra systrar jorden

rut-rt. det kan man förstå. Men inte bara ledningen i

KDV är alltid ledo, den stora massan enskilda medletn-
mar' är aktiva och känner sitt ansvar som fredsarbetat'e'

som mödrar och kvinnor'. För KDV:s miljoner med-
lcmmar liksom en gång för Clara Zetkin står' det fullt
l<lart att kravet på fred kan växa till en vär'Idsopinion
endast om det i<nyts samman med l<t-avet på ett sam-

hällssysteln som r-rndanröjer nöden även i fredstid sir

att människor får lust att leva i fred'
KDV har från början högtidlighåIlit den internatio-

nella kvinnodagen och den B mars är ntt en stor dag

för kvinnor i 60 länder.
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När vi som medlemmar av Kvinnornas Demol<ratisl<a

Världsförbund firar den interr-rationella kvinnodaget-t

kan vi inte nöja oss med tanken på det vi redan giort.

Vi måste framför allt se framåt mot nya arbetsttpp-
gifter. Just nu ser vi fram emot den internationcila
lionferens till försvar för barnen som skail hållas i
Wien 12-16 april i år. KDV hai- tagit initiativet till
clenna konferens. Konferenseu står under beskydd av

eir l<ommitt6 bestående arr 96 män och kvinnor fr:lt-t 38

länder. I denna patt'onagel<ommitte finns många ft'iit-u-

stående professorer och läkare, exper-ter i {r'åga olll
häIsov:ild och undervisning. stora författare och skadc-
spelare etc. Konferensens arbete skall r-rppdelas pä f1-t'a

huvlrdlinjer: hä1sovårdsfrågor', ttppiostringsfrågor. I<nl-

tr-rlproblem och frågor i samband med ungdomsbt'otts-
ligi-ret. Det är' av stöt'sta betydelse för en allsidig bell's-
ning arr bart-iens problem att koioniala och beroetldc
ländel blir stari<t representerade. Därför är antalet del-
tagare fran andra iänder begrär-isat (10 från Svelige).
X{cn r.i behör'cr alla ge konferensen vårt stiid. Del''
genorll elionomiska bidrag just med tanke pii kolonial-
lainderna.s smii le:;urset', dels genom att instämtna i deu

appe1l .som lttgått ir'ån den internationella liommittcn.

Attclrea Anclreert

konf erensenlnternationella

till för"svar f or bar"nen

APPELT
Djup oro lyller oss inför det hot som vilar' ör,'cl trlt':r

balns iiv cch hälsa. I många 1änder irotas kommantlt'
genet'ationer genom att barnens häIsotillstånd för'srir-rl-

ras och barnadödligheten ökas.

Barnen lider på grund av krigsförberedelserna. Btrd-
getanslagen för häIsor'ård, bostäder och ttndervisning
minskar på grund av de militära utgifterna. Nlånga fa-
milier har inte råd att ge sina uppväxande barn en föda
som är tillräcklig och fr-rllgcd. I de flesta }<oloniala Iän-
cler har livsmedelsbristen övergått i hungersnöd och ett
stort antal barn död av sväIt.

Hundratusentals koreanska barn har dödats gcnotn

bombardemangen mot civilbefolkningen ellel dött ar'

hunger och köld. drivna ut på vägarna under den ti'a-
giska fl;'kten'

Vi glips av ångest vid tanken på vad våra barn skr-rlle

få lida om de skulle draLrbas av ett liknande öde.

För att rädda barnen, det dyrbaraste mänskligheten
har. vädjar vi till alla män och alla kvinnor av god vilja
och till alla organisationer som intresserar sig för bat'-

nens problem, att delta i Internationella konferensen till
försvar för barnen. vilken skall överlägga om vad som

kan göras för att försvara rätten till liv. hälsa och

uppfostran för alla världens barn.
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For 30 år sedan
Elisabeth Tamm beriittar

- När kvinnorna fått politisk rösträtt och val-
barhet genom 1921 års riksdagsbeslut, hur kän-
des det då att bli invald i 2:a kammaren? frå-
gar vi.

- Ja, historia och politik hade ju alttid varit
mitt största intresse. Som barn brukade jag ligga
på golvet i min fars skrivrum och läsa referaten
i tidningarna om riksdagsförhandlingarna, och
när jag sedan blev äldre, tyckte jag nog det var
litet försmädligt att på valdagarna sitta vid
skrivbordet i samma rum och se hur karlarna,
som var anställda vid gården, gick förbi på
landsvägen för att rösta, medan jag just den da-
gen inte hade något att säga till om, när det
gällde rikets väl och ve.

- Det var väl ändå olika när man själv blev
vald?

- Naturligtvis. Jag hade ju varit med i kom-
munala styrelser förut och sedan i landstinget.
Men riksdagen var ju i alla fall mera spännande.
Först var det valrörelsen 1921. Jag höll 60 före-
drag den hösten, inte bara i Södermanland, utan
i östergötland, Dalarna och Jämtland. Det var
rätt tröttsamt, men man trodde ju då, att n u
skulle man få arbeta för sina ideal. - Det var
genom en särlista som jag blev vald.

- Och hur många kvinnor kom in i riksdagen
denna första gång?

- Kerstin Hesselgren i 1:a kammaren, samt
Bertha Wellin, Agda östlund, Nelli Thyring och
jag i 2:a.

- Vilka frågor var det som fröken Tamm in-
tresserade sig särskilt för, och vad föranledde
Er att begära ordet?

- Man måste ju studera allt riksdagstryck,
både propositioner och motioner, så noggrant
som möjligt för att göra sin plikt så gott man
kunde. Man ansåg sig tvungen att ibland begära
ordet där man helst velat låta bli. Men ibland
kände man ändå, att man ville och måste tala,
hur svårt det än var.

- I vilka frågor? Var det särskilt i kvinno-
frågor?

- Det också, men inte enbart. Mitt s. k. jung-
frutal kom helt spontant. Det rörde statsbidrag
tiIl jordbruket. Jag tilIät mig yttra, att jordbru-
ket borde i möjligaste mån bedrivas så, att det
kunde bära sig självt, och yrkade på en jord-
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äganderättsreform. Det föranlät en rik och bety-
dande kvinna att säga till någon hon kände, att
mina vänner finge skämmas för mig. Men jord-
frågans lösning står alltjämt för mig som en av
tidens viktigaste spörsmål, och i flera andra Iän-
der har ju dylika reformer också ägt rum.

Ett ärende, som givetvis påkallade mitt stora
intresse, var den socialdemokratiska regeringens
proposition 1922 med förslag till "Iag om kvin-
nans behörighet att inneha statstjänst och annat
allmänt uppdrag m. m.". Den mottogs med myc-
ket blandade känslor av riksdagens ledamöter. I
första kammaren föII förslaget på tre röster. I
andra kammaren inledde justitieministern de-
batten och beklagade denna utgång i första kam-
maren, med förhoppning att andra kammaren
skulle visa mera förståeise. Han påminde om
att genom det förslag tiIl grundlagsändringar,
som antogs vilande från 7920, och därefter slut-
ligen godkändes 1921, avlägsnades från grund-
lagarna de bestämmelser som hindrade kvinnors
anställning, även i de högre och högsta stats-
tjänsterna.

Den förste talaren i den därpå följande debat-
ten var en häradshövding från landsorten. Hans
tal var dråpIigt, och några utdrag från hans ytt-
rande måste citeras. Han sade bland annat:

Då jag gått att övertänka saken, har jag
icke alldeles kunnat skjuta åt sidan en en-
quöte i Stockholmstidningen med överskrift:
Bör en självförsörjande kvinna gifta sig? -Av de uttalanden, som gjordes från kvinnligt
håll, framgick även, att den Iängtan efter
hemmet, som att börja med finnes hos en
kvinna, då hon har ett livligt minne av sitt
barndomshem, som fostrat henne, allt mer och
mer förbleknar och liksom avtrubbas i samma
mån, som hon kommer bort hemifrån. Hon
får sina speciella vanor, och hon kommer in i
det k1ubb1iv, som utan tvivel kommer att i



mycket hög grad florera även inom kvinnor-
nas leder.

Om det föreiiggande lagförslaget skuIle gå

igenom, komma utan tvivel en mycket väsent-
tig del av Sveriges mest bildade kvinnor på
döt sättet icke att gifta sig. Vad vill nu detta
säga? Jo, d.et vill säga, att en del av de män,
roä fött hade tillgång tilI äktenskap med bil-
dade kvinnor meA hög kultur, skulle icke
längre ha d.enna tillgång, vilket utan tvivel
koÄme att sänka den kulturella nivå, på vil-
ken hemmen hittills ha stått.

Det är väl ganska många i denna kammare,
som ha tjänstgjort såsom nämndemän, och jag
skulle ,titla framkalla den bilden, att -i do-
maresätet sitter en ung flicka på 25-30 år,
att tingssalen är proppfull med besökand€, -
och att det mål iom behandlas, är ett barn-
uppfostringsmål. Vid den handläggning, som
dä^kan påfärdras, kräves det ofta nog att ingå
i myckei intima förhåltanden, och jag.kan av
ug"ä erfarenhet vitsorda att det i förhören av
.rltttt"tt. . . förekommer en hel del burleska sa-

ker och mustiga uttryck, vilket i åhörarkret-
sen väcker enlnunteihet, som är ganska svår
att sti1la. Jag undrar verkligen, om denna
unga kvinna d.tet huvud taget ska1l vara mäk-
tigltt upprätthålia ordningen på ett.sätt, som

Uäfordrar häradsrättens anseende och reputa-
tion. . .

Efter d.enne talare var det min tur, och sedan

man hört sådana ord var man givetvis ännu

mera övertygad, om nödvändigheten att erkänna

kvinnornas medborgerliga rättigheter' Jag vill
också få anföra några utdrag ur mitt yttrande:

I samband med denna fråga vill jag nämna
ett namn, som svårligen kommer att utan bit-
terhet kunna omnämnas i den svenska kvin-
norörelsens historia: Elsa Eschelsson. Jag be-
höver icke erinra om, hur hon, då professuren
i civilrätt i Uppsala blev ledig, v9r den enda,
som innehade kompetens att erhålla densam-
ma. men därför att hon var kvinna, fick pro-
fessuren stå obesatt och uppehå1las av en
manlig docent, som saknade erforderliga me-
riter.

- Men allt erkännande för den stäII-
ning, den kg1. propositionen intagit gentemot
kviinorna, [at-man dock svårt att förstå' var-
för denna proposition bygger på principen att
vissa uppräknade platser förbjuq?s -kvinnor-
na, istäilät för att bygga på likställighetsprin-
cipen, där förtjänst, skicklighet o-ch de indivi-
duella egenskaperna bli avgörande.

- Den siste talaren nämnde, att det
kunde vid domstolsförhandlingar förekomma
vad han kallade vissa intima förhållanden,
som väckte allmän munterhet. Det är möjligt'
att en kvinna såsom domare icke skulie tillåta
en dyiik munterhet.

- Vad som nu har skett genom första
kammarens beslut, ät ingenting annat än ett
led i utvecklingens växelvisa fortskridande
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Inger Hagerup:

NIORI(T
VARSEL

I aug er himlen bare mPrk av regn.

For ennå ikke -
Trygge barnestemmer
kvittrer jo utenfor.
Vlen luften gjemmer
en lummer redsel,
et usynlig tegn.
Men ennå ikke -
Ä, for barnas skyld,
for deres lette fuglehjerters skyld,
for dette fredelige Byeblikket
må vi besverge det!
For ennå ikke -

(Ur diktsamlingen Mit skip seiler)

meilan framsteg och tillbakagång. - - Och
då jag vädjar till den folkvalda kommaren att
i dåg giva uttryck åt ett tänkesätt i framstegs-
vän1ig riktning, så gör jag det å alla deras
vägnär, som ge.tom mig här föra sin talan, och
i förvissning om, att vi kvinnor med allvar
och ansvarskänsla vilja deltaga i arbetet att
ur vår olyckliga tid skapa en framtid, grun-
dad på mindre fördom och mera rättvisa'

Herr talman! Utan att taga avstånd från
något av de önskemål jag här uttalat, får jag,
på"grund av frågans nuvarande läge yrka bi-
fall tiIl utskottets försIag.
Utskottets förslag biföils av andra kammaren

med 111 röster mot 79.

Den otvivelaktigt svåraste frågan att ta stälI-

ning till, som förekom under min riksdagstid,

gällde frågan angående "försvarsväsendets ord-

nande". Det var på våren 1924 under en höger-

ministär. Utskottets förslag gick på nedrustninp"'

För mig gällde det, dels att icke beröra de rent

militära synpunkterna, d. v. s. fördelningen av

anslag mellan de olika vapenslagen, vilket jag

inte kunde ha någon mening om, och dessutom

undvika att tala i känslotänkande. Jag ville en-

bart yttra mig ur frågans rättssynpunkt. Diskus-

sionen hade pågått i två dagar. Förslaget hade

fallit i första kammaren och saken var därmed

avgjord. Det var sent på kvällen, många anmäl-

da talare hade strukit sig och jag blev av flera

anmodad. att också stryka mig. Men jag svarade,

att när kvinnorna hade fått vänta i så många år-



hundraden att tala i denna fråga, vore det inte
obilligt att andra kammaren fick vänta några
minuter. Jag vill också här få citera några satser:

- Den frågeställning i förhållande tiil
krigsmaktens ordnande, soå 5ag måste anse
grundläggande, är den: Är krig- ur rättssyn-
punkt förenligt med ett nutida iamhälle? ile-
svarar man den frågan med ja, och det är tyd-
ligen vad som här har skett, har man natur-
ligtvis endast att övergå till att diskutera
vilka medel man vill anslå för krigsmakten,
och hur man ändamålsenligast vilf använda
dessa medel. Besvarar -"ti däremot ttås".,
-9d nej - vilket jag för min del obetin"gat
måste göra 

- biir problemet ett helt annat.
Säger man sig att krig varken ur förnuftets,
moralens eller rättvisans synpunkter kan för-
svaras, att det inte heller behöver vara det
sätt, enligt vilket avgörande av mellanfolkliga
tvister måste ske, då upprullar sig en hel räct
av konflikter, som visserligen inte beröra orts-
intressen eller intressen mellan lantarm6,
flotta och flygvapen, men som gäller en upp-
göre1se mellan aIlmän rättsåskådning och d-ess
tillämpning i verkligheten. Jag vågar säga
att detta blir ett vida större och vida mer be-
tydelsefullt problem 

-

SÄNDEBUD HOS FN
F:!!nry,uisar professor Felir luersen, Finland., pastor
Uffe Hansen, Danrnark, Pastor Ragnar Forbech, Norge
och SKV:s ordförande utanför Chaitlot-palatset niir d,e
den 15 januari i år öuerliimnad"e Nord.iska Fred.skonfe-
rensens breu tiLL FN tiLL Generalförsamlingens presi-
dent, M. PadiLLa Neruo.
SI{V:s förbundsstyrelse beslöt p& sammantriid.e den 70
{ebruari att förbundet helt instiimmer i oclt stöder d.e
resolutioner son'L antogs uid den Nordiska Fred.skonfe-
rensen.
Den Nordiska Fredskonferensens beslut å.terfinnas i
broschgren Fred i Viirlden, Fred i Norden. Denna bro-
schgr rekuireras frå.n Suenska Fred,skommittön, Botr
681, Stoekholm. Pris 50 öre.

Om man utgår ifrån, att ett anfallskrig för
vårt land i varje fail är uteslutet, hur ståIler
man sig då till ett försvarskrig? Där uppstår
konfiikten: är anfallskrig alltid förkastligt,
men försvarskrig berättigat? - Är man viss
om att alltid kunna dra upp en rak, bestämd
linje mellan dessa båda? Säga inte alla folk i
alla krig att de endast gripit till vapen för att
värna sitt lands självständighet?

- Jag vet mycket väI, att jag här icke
kan tala å kvinnornas vägnar i allmänhet. Jag
vet, att kvinnorna ofta är de mest fanatiska.
de ivrigaste förkämparna för krig och försvar,
för hämnd och s. k. ära. Jag vet inte ens om
jag kan tala för flertalet av de frisinnade
kvinnorna, men jag vet att där finns ett stort
antal bland dem, som är beredda att samla
sig omkring och sätta in all sin handlingskraft
i arbetet för att skapa de psykologiska förut-
sättningarna för fred. Det är å deras vägnar
jag talar. Ett sådant arbete må vara tilI synes
hopplöst. Det kommer också att kallas foster-
landsförräderi, sentimentalitet, filantropi, ko-
miskt eller på sin höjd tragikomiskt, om-
dömen så föraktliga, intill dess den allmänna
opinionen ändrar sig och förklarar att den all-
tid betraktat en sådan uppfattning som den
enda praktiska, förnuftiga och ekonomiska.
Och om vi kvinnor i alla länder enigt ville
hålIa samman, så stod det i vår makt - det
kan icke bortförklaras - att förhindra krig,
och det är en skuld och en skam, att så inte
är förhållandet.

Mig tilltalar motiveringen i utskottets för-
sIag. Där heter det: "Det säkra värnet kring
vår nationella frihet kan endast ernås i den
mån som våldet får vika för rätten. i den mån
de fredliga uppgörelserna träda i stället för
krig vid slitandet av mellanfolkliga konflik-
ter."

Herr talman! Av vad jag anfört framgår,
att jag icke har något yrkande. Helst skulle
jag rösta blankt. Men då voteringarna kunna
komma att ligga så till, att det blir ansvars-
Iöst att göra det måste jag, om jag skall rösta,
välja det förslag vars motivering enligt min
uppfattning tar mest hänsyn till den stånd-
punkt jag anser bör vara grundläggande i
denna fråga, det socialdemokratiska.

- Och vilken ståndpunkt intar Ni nu, efter
de trettio år som gått sedan kvinnorna erhöI1
rösträtt och valbarhet till riksdagen?

- Det blev visserligen många besvikelser, och
många illusioner bleknade, men intresset för den
historiska utvecklingen och känslan för de en-
skilda människornas öden måste aIltid förbli lika
levande. Mycket har ändrat sig och hänt på dessa
år. Den politiska himlen ser mörkare ut nu än
då. Den mänskliga grymheten och det mänskliga
lidandet är fasansfulla. Ingen vet hur en nära
eller avlägsen framtid kommer att gestalta sig.

T



Böcker:

D ogrm noaell är s\riaen au f örfattarinnan ocb konst'

närinnan Hilde Rubinstein, känd för många au denna

tidnings läsare såsorn målare aa barnporträttet utanpå aårt

blå litterära n//lt?mer "Fred' på iordetrt".
Hilde Rubinstein föddes år 1904 i staden Augsburg

i TTshland, dit fadern utuandrat från det tsaristisha Ryss'

land. Familjen f ick tysknnedborgarskap 1914.

Fast själu Diesel-konstruhtör, tog fadern sina barn på

uandringar i musöer ocb i nataren. KansAe aar detta förrla
impulsen till att den äldsta dottern bleu n'tålarinna.

Hon staderade i Köln där hon aar elet till professor

Richard Seewald. OcAså i Weimar Baubaus studerade

hon liksom i konstahademien i Diis:eldorf . Efter debut'

atställningen i tjuguårsåldern fick hon ett stipendiurn

f ör studier i Frankrike,
Efter faderns död aar det inte lätt att försöria sig på

att sälja taalor - konstintresset aar inte stort i den ti-

dens Tyskland. Vid tjttgutre års ålder gifte hon sig med

en stttdent, fick tre år därefter en dotter, ocb skilde sig

från mannen.

Det farliga året 1933 råhade bon som många andra i
fängel:e för antinazistisk aerksambet. Hemhomsten från
ett fängelse skildras i dagens nouell, alltså med sakhun-

skap.

Et'ter ett ocb ett balat år: fängelse for bon med sin då

fetnåriga dotter till Saerige, där bon 1947 fick suenskt

ntedborgarskap,

Hilde Rubinstein började skriaa liha tidigt som måla

ttnder barnäomen. På grund au den tidiga antisernitismen

i Tyskland bleu hon isolerad från andra barn ocb bör-

jade shaffa sig en egen fantasiaärld.
I Suerige bar hon haft fyra separatntställningar

deltagit i flera santlingsutställningar. Barnporträtt

Men i avseende på vikten av att lösa de tre frä-
gor, jag här nämnt, är min ståndpunkt densam-
ma: Jordfrågan, kvinnornas likställighet och
nedrustningsfrågan - 

jag vill hellre säga freds-
frågan.

Det kan låta underligt att i dessa "upprust-
ningens" tider våga tala om nedrustning, men så

som vetenskapen tilI övervägande del stälIt sig
till krigets förfogande, betyder ett framtida krig
ingenting annat än ödeläggelse och förintelse.
Fred genom krig är en ohållbar sats. Vilka möj-
ligheter titl fred mellan aIla folk och länder,
som kan finnas eller icke finnas, är det en ovill-
korlig plikt för alla att i sin mån söka arbeta för
fred i hela världen. Och om jag i detta kapprust-
ningens år skulle haft säte och stämma i riksda-
gen, hade jag givet röstat mot upprustning med

samma motivering som för trettio år sedan.

6

Hil.de Rubinstein: S iiil"uportr iitt

btiilt hennes specialitet på senare år, men hon rnålar

också. andra rnotiu, f örreilert allt atotn blommor,l

Hon skriaer också rtästan allt 
- 

bara inte dikter.l

Tola dramer) en rotnan, många noueller, fihner, radio-

p jäser är ingen liten produktion. 19 j2 spelades en piäs

i Berlin au lurtge Volksbiibne - 
den bandlade om en

tmg kt,)rtrld roln utbyter rornantiken mot politi:kt arbete'

År 1949 köpte Dramatert en enaktare sonT handlar orn

ku)nnor i fängelse. Den är inte änntt spelad.

Dessa uppgifter lämnar Hilde Rubinstein orn sig siälu.

När ui frågar henne uad sonz nu inlresserar henne merl,

starar bon:

- 
Ingenting är uihtigare än f r e d 

- 
ocb därf ör

intresserar nt.ig fredtarbetet mer än något annat, lust na.

G, T.

I(vinnoröster för
Soong Ching Ling (Madame Sun Yat Sen) i ett bud-

skap från det nya Kina:
"Vi är ett fredsälskande och skapande folk. Intet folk

uppskattar fredens värde bättre än det kinesiska. Vi har
piövat på krig under mer än hundra år, så för oss är
fred en dyrbarhet. Vi ämnar kämpa för att bevara den.
Vi ämnar skydda freden vad det än kostar."

Isabelle Bl,ume, mångårig socialdemokratisk ledamot
i Belgiens parlament skriver till sina forna partikam-
rater:

"Det borde vara naturligt för de socialister som inser
atlantpolitikens faror att söka få frågan om Tysklands
återupprustning klart och energiskt framlagd inför alla
partiinitanser och om möjligt inför fackföreningarna.
Ärbetarna i Tysklands grannländer borde ge sitt bi-
stånd titt alta de tyskar som är motståndare till åter-
upprustningen."

Montca Felton vid Världsfredsrådets möte i Wien:

"Vi måste väcka hos människorna hopp om möjlig-
heter till ett rikare och mera mänskligt liv, hoppet om
en värld där mänsklighetens alla resurser ägnas åt att
skapa det blomstrande människoliv som endast freden
kan rnedföra."

freden
oclt

bar
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N[ouellen: Hemkomst
Aa Hilde Rubinstein

I stället för att erövra staden på nytt, som Änna hade

tänkt göra, lät hon sig släpas med av faster Zelli (som

egentligen hette Cdline) till farbrors cigarcaffar. Fastern

hade nödvändigt velat hämta henne, det var vänligt av

hcnne, som hade så mycket att stå i, och därför hade Anna

tänkt besvara fasterns oundvikiiga kyss. Men då Anna

hade fått vänta i tjugu minuter vid fängelseporten, var

lron inte i stämnin g att kyssa fastern. Det var kallt att

stå där i den ovant ttinna klänningen; hon frös så att

inte ens den omständigheten att hon stod under ett

riktigt träd, vars blad just höll på att slå ut, förmådde

väcka nä.gra förväntansfulla tankar.

I cigarraffären, en liten illaluktande butik, kysste henne

även farbrodern autornatiskt på munnen, för att sedan

åter störta sig i samtal med fastern om affärerna. Det var

som om Anna hade varit där i går, och lika gott var det.

Anna satte sig i korgstolen, tog emot en av farbrodcrns

cigarrctter 
- 

hon blev yr i huvudet av den ovana njut-

ningen 
- 

och betraktade den röda gummiplattan på dis-

ken, som såg alldeles svart ut, där Pengarna lades. Folk

kom och gick, köpte lite och pratade mycket. Anna märkte

att hon var fullkomligt ur stånd att besluta något eller

företa sig något. Alla sagolika planer, som hon tänkt

ut i fängelset, kunde hon inte längre erinra sig, trots

intensivt tankearbete. Ovan som hon var att ta initiativ,
lät hon leda sig av faster Zelh och var glad, då denna

slutligen skickade henne till postkontoret, för att sända

nägra rader till modern, som bodde i en småstad i lands-

orten.

Därpå tog Anna de första självständiga stegen, sedan

hon frigivits. Hon hoppade, hon dansade dessa steg, så

att en arbetare, som gick förbi, sade: "Nå, flicka lilla,
varför är du så glad ?" Hon köpte ett äpple och åt det

andaktsfullt, hon köpte en tidning och satte sig i plan-

teringen, där solen sken.

När hon sedan steg in i lägenheten 
- 

fastern hade

gett henne nyckeln, för att hon skulle ta sig en smörgås

och vila ut litet 
- 

hörde hon musik från radion. Hon

tittade in i rummet för att se, vem som satt där, men det

fanns ingen där, man hade hclt enkelt glömt att skruva

av radion, vilket var ovanligt hos dessa sparsamma män-

niskor. Också ett tecken på fasterns brådska och upp-

rördhet på morgonen, då hon skulle hämta Anna.

"Jag blir mottagen med musik !" tänkte Anna lycklig
och tog ett par danssteg 

- 
alldeles ensam. För andra

gången blev hon medveten om sin lycka. Hon sjönk djupt
ned i länstolen och funderade över livet.

När släktingarna kom hem, försvann åter lyckokäns-

lan i en diffus förvirring, som gjorde henne oklar i hu-

vudet och kom henne att känna sig viljelös. Hon jäktade

genom staden med faster Zelli för att handla, det vill säga

intc hon utan fastern handlade. (Hon gick i tre afffuer

för att köpa ett par handskar.) Sedan fick Anna en

portmonnä med blixtlås i en enhetsprisaffär.

Anna betraktade tankfullt fasterns alltför vitpudrade

näsa i speglarna, som var uppsatta överallt. (Speglar! Det
var någonting fullkomligt ovant för den nyss frigivna.)

Anna såg bredvid fasterns ansikte sitt eget smalt och

blekt och blev oangenämt berörd. "Du kommer snart att

lrärnta dig", sade faster Zelh, "Du ska bara åta duktigt !"
Nästa morgon kom lyckokänslan igen. Anna hade lyc-

kats ordna det så, att hon fick fara ensam till staden. Hon

satte sig på takterrasscn till ett stort varuhus och beställde

glass. "Ät inte glass !" hade fastern sagt, "inte vid denna

årstid l" Men Anna tyckte så mycket om glass. Den starka

r'årvinden blåste nästan gräddcn av glassen och rufsade

till hennes långa fängelsehår. (Det var absolut nödvän-

digt att gå till frisören !)
Hon gick fram till balustraden och såg över staden.

"Ingen kan vara så lycklig som den, som kommit ut från
fängelset", tänkte Anna, "för det underbara hon drömde

om är verklighet !"
Ett par dagar senare låg Anna i hängmattan i mors

lilla trädgård. Hon hade aldrig tidigare trivts så bra i
mors liIla fattiga trädgård. Hon betraktade sina bara
arma.r och såg att de förlorat källarblekheten. Hon rörde

vid det mjuka tyget i klänningen, som för att övertyga

sig om att hon verkligen inte drörnde, inte låg på fängel-

sebritsen i den grova fångdräkten. Hon kände den lena
vinden mot sitt ansikte och pressade ömt ett nedfallet
blad mellan händerna. Hon såg rakt in i flimrande, vajan-

de lövmassor, där sparvarna kvittrade, och kunde sedan

inte urskilja något för tärar.

S nart började Änna bli avundsjuk, när hon såg paren

på gatan. En dag läste l-ron i tidningen: "Intelligent ung

man med sympatiskt titseende söker dan'r med motsvaran-

de egenskaper för tankeutbyte." Hon svarade och skrev
under pseudonyrnen 'Vera', att den som tillgriper så-

dana tidningsannonser antingen måste vara mycket dum
eller mycket olycklig. Man svarade henne under namnet
'Johannes \Wimpel', att man var mycket olycklig, att man
var ensam, 'ensam som ett litet skepp på den oändliga
oceanen', och man bad Vera om ett möte vid torget. Man
meddelade dessutom att man bar en gul gabardinrock
övcr vänstra armen och var ljus.

Forts. å sid, 9



Våra s)rstrar

Lil,l,g Wö.chter

Ftått våra systrar jorden runt kommer nya hälsningar

om kamp och framgängat, budskap om den tappra ut-

hållighet och enighet som i alla länder skapar kvinnornas

front mot kriget.

En stor seger

är det att de amerikanska myndigheterna i Västtyskland

tr.ingats yttedigare uppskjuta sluträttegången mot Lilly
\ilrächter, den socialdemokratiska kvinnan från Västtysk-

land som kom hem från Korea och berättade om vad

hon där sett av de amerikanska truppernas brutaliteter

mot det koreanska folket. Från hela världen strömmade

protester in mot den första domen mot henne, i okt'

I95I 
- 

8 månaders fängelse och 15.000 mark böter.

Bötessumman samlades ihop av de tyska kvinnorna i en

snabbaktion, och på grund av proteströrelsen måste ame-

rikanerna avstå från att verkställa fängelsedomen: hon

blev "fri emot borgen" och erhöll rätt att ör'erklaga do-

men. Men hela tiden gällde förbud för henne att lämna

sin hemort och att tala på möten 
- 

hon fick inte visa

sig och tala inför större gruPPer än fem Personer ! I den

bulletin som utges av tyska kommitt6n för Lilly \Wächters

försvar har även de svenska kvinnornas protester nämnts

med tacksamhet. Den 10 ianuari var hennes sak åter före

inför domstolen i Frankfurt am Main. Den engelske

advokaten Pritt förde henncs talan, och Monica Felton

från England som också är socialdemokrat och upplevt

hur reaktionen i hennes land försökt tysta henne efter

hennes hemkornst från Korc^, v^r där för att bistå sin

tyska kamrat. Denna gång rnåste amerikanerna inte bara

tippskjuta proccssen, de såg sig även tvingade att upp-

häva de restriktioner de pålagt fru \Wächter och återge

hcnne yttrandefriheten. Dctta är ännu ett bevis för att

kvinnornas samlade kraft kan uppnå resultat !

8

jorden runt
Åaett lascistregirnen i Spanien

har tvingats till en reträtt genom protester från hela

världen. Carmen Vicente, en av de modiga ledarna för

det spanska folkets kamp arresterades tillsammans med

34 andra kvinnor och män, anklagade för att ha lett dc

stora strejkerna i Spanien förn våren. Dödsstraffet

hängde över henne. Protesterna framtvingade hennes fri-

givande. Men ännu sitter de andra inspärrade och nu når

oss ett alarmerande budskaP om att francoregirncn för-

bereder att i tysthet förinta dessa, innan en ny protest-

rörelse hinner förhindra det.

Från Amerika

når oss igen ett rneddelande om rashatets brutala verk-

lighet. En färgad kvinna, 49-Lilga Rosa Lee Ingram, mor

till 14 barn, mannen död 1947, dömdes för fyra år sedan

till döden i elektriska stolen. För att ensam livnära sina

barn arbetade hon hos en vit farmare. Denne soll var

van att betrakta de svarta kvinnorna som siällös egendom,

försökte begå våldtäkt mot henne ute på plantagen, hon

försvarade sig, han misshandlade henne rått med sitt

gevär och riktade slutligen I'aPnet mot henne för att

skjuta. Hennes l5-Lrige son ingreP då för att försvara

modern och under den strid som uPPstod träffades den

vite mannen av ett dödande skott från sitt eget gevär

vilket pojken gripit i vild skräck inför vad han så9. För

de svarta kvinnorna gäller inte rätten att försvara sin

egen person mot övergrcpp från de vita, det fick fru
Ingram nogsatnt erfan. Att hon var mor till 14 barn

hindrade inte heller att dödsdom fälldcs över henne. Den

stora amerikanska kornrnittdn för försvar av de färgades

rättighetcr vilken nyligen inför FN anklagat den ameri-

kanska regeringen för dess rashatspolitik, tog initiativet

till en stor karnpanj för att rädda fru Ingram och upp-

nådde att dödsstraffet ändrades till livstids fängelse.

Samma straff fick l5-åringen och en annan av hennes

söner. Alla sitter nu i ett fängelse i Georgia utan hopp

om att förenas med den övriga farniljen om inte världs-

opinionen framtvingar upphävande av livstidsstraffet.

I Frankrike

har skapats en stor kommitt6 "För den franska kvinno-

pressens värdighet", som tagit till uppgift att bekämpa

den amerikaniscrade "kulörta" pressens fördärvliga in-

flytande. Det är en viktig uppgift 
- 

iivsn i vårt land vet

vi hur denna press söker koncentrera kvinnornas intresse

på erotik och lyxdrömmar och trubba av deras ansvars-



T7 llToVet I\t . . .

att koreanerna var de första som tryckte böcker med

Iösa gjutna metalltyper? Detta skedde år 1403, minst
37 år före Gutenbergs uppfinning i Europa. Man hade

Iänge experimenterat med olika sorts typer - av lera,

trä, järn, tenn, bly och koppar. Så småningom fick
man fram en legering bestående av järn, bly och zink
i små delar och koppar och tenn i större delar. Dessa

typer var rektangulära och urholkade på baksidan. De

sattes fast i önskad ordning i ett klister som höil dem

samman. Klistret var utbrett på en ram av järn, lik-
nande en bricka. Med ett trästycke jämnade man ty-
perna i klistret. Tryckpress användes inte. Tryckaren
satt med benen i kors framför sin bricka och strök
bläck på typerna. Där ovanpå lade han'så ett pappers-
ark och tryckte det iätt mot typerna, varefter han lyfte
upp papperet med texten. Man kunde tro att detta gick
Iångsamt, men en duktig hantverkare kunde trycka
1.500 sidor om dagen.

Långt före uppfinningen av dessa gjutna typer hade
man använt lösa typer. Man vet att en korean Li-Ku-Po
som dog 1241, berättar att hans fader skrev en bok som

trycktes med rörliga metalltyper någon gång mellan
1224 oc}r^ 1241.

Koreanerna var i mycket starkt infiuerade av kine-
serna, men i åtskilliga fall före dem. Redan på 1400-

talet hade man i Korea ett alfabet på elva vokaler och
fjorton konsonanter. Boktryck blev alltså enklare i
Korea än i Kina, som saknade alfabet.

(Frå"n Natural Htstorg, okt. 1951.)

känsla och vaksamhet i en tid då all deras kraft behövs

för att hindra ett nytt förödande världskrig.

I England

förbereder "Kommitten för Internationella kvinnodagen"

en landskonferens i London den 9 mars. Man räknar med

1.000 delegater. Den 7 mars skall hundratals möten hål-

las över landet. Konferensens uppgi f.t år att mobilisera

kvinnorna till kamp mot dyrtiden och kamp för freden.

30.000 organisationer har fått inbjudan. En gruPP om

12 kvinnor - i fabrikerna, i af.f.dterna, i bostadskvarteren,

ja till och med i de för upprustningens England så ty-

piska livsmedelsköerna - har rätt att välja en delegat.

I organisationskommittdn har kvinnor frätn fackförening-

^rna\ 
kooperativa gillena, fredskommittderna samt hus-

mödrar deltagit.

En delegation från KDV:s ledning

uppvaktade FN vid den nyligen avslutade generalför-

samlingen i Paris. Frangoise Leclerq ersatte därvid Ma-

dame Cortton som var sjuk. Även Monica Felton deltog.

De framförde KDV:s krav om åtgärder för att fä slut på

de krig sorn pågår, olll verklig nedrustning och om en

fredspakt mellan de fem stormakterna.

Margit Lindströrn

HEMKOMST . F orts t'r. sid. 7 .

I själva verket var herr \Wimpel vitblond med starkt

skär ansiktsfärg och såg ut att sakna bakhuvud. Ännas

första tanke var: "Hur skall jag på snabbaste sätt få upp

den intelligente unge mannen med det sympatiska ut-

seendet på bussen igcn?" Herr Wimpel bad henne att

gå med honom i skogen, han hatade jäktet i staden, ja,

även i denna småstad, han ville inte blanda sig med dess

invånare. Anna svarade att hon tyckte bäst om överfulla

ölkaf6er och varje natt brukade sitta där till klockan ett.

Han såg lite osäker på henne och menade att det gjorde

hon väl av studielust. "Inte alls ! Jag tar mig gärna ett

glas."

Då ville han skratta åt detta lyckade skämt, men då

Anna inte gjorde min av att skratta, hade han sinnes-

närvaro nog att finna, att den verkligt gode iakttagaren

garna blandar sig med folket, och att han, Johannes
S7impel, var lycklig över att ha traffat en ung människa

med mottagliga sinnen.
"Å, var snäll nu och lyft lite på slöjan till ert inkogni-

to", bad herr \Wimpel och försökte trycka Annas hand.

Hon gick raskt pä och lät honom springa efter sig. "Jag

heter Anna", sade hon, "inte Vera". "Är ni inte

också ensam, mitt barn ? Iug känner att ni är det, därför
måste ni ha förtroende för mig !" "Jag tycker inte, vi

passar tillsamman5." - 
"Mitt barn ! Man får inte vara

så anspråksfull när man är ensam!"

Det hjälpte alltså inte med uppriktighet. "Ni skulle

inte bry er om en sån flicka som jagr" 
- 

"Varför det?

Hurså? Ni är fullkomligt i min smak! IuS har i äntal
drömt om en flicka just som ni." - 

"Om ni visste vad

jag år för en, skulle ni gå er väg . . ."
Herr \Wimpel blev ännu ivrigare. "Kom, öppna ert

hjarta för mig på bänken därborta. Jag förstår det mänsk-

liga, det alltför mänskliga . . ."
Månen lyste bakom herr $Tirnpels vita huvud och om-

gav honom med en gloria. "Jag har suttit i fängelse",

sade Anna och försökte se cynisk ut. "Varför?" frågade

han så lugnt, att det föll Anna in, att han kunde ha

suttit i fängelset själv.
"För fickstöId." "Ack, så originellt ! Ja.g har länge

önskat mig någonting pikant!" Han flyttade sig närmare.
"Nej, för högförräderi", sade hon raskt och flyttade sig

undan, "och det vore bäst för er, att man inte såg oss

tillsammans !"
" Jag tror inte ni varit straffad vare sig för fickstöld

eller högförräderi, lilla Anna. Ni med ert oskyldiga an-

sikte ! Jag tror snarare att ni vill göra er intressant, och

det lyckas er också ! - Alltså tycker ni ändå om mig ! För-

resten är ni den mest förtjustande av dem som reagerat

på min annons !"
"Nu ska jag föLja er till bussen !" bröt Anna av. "Det

å.r mycket vänligt av er. Iu, jag har ännu ett möte.

Men kom och hälsa på mig ! Jag ber er om det !
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När han stod i bussen, lade Anna märke till hans

halva silverblonda skalle. "Märkvärdigt", tänkte hon,

"hur kan det få plats med en hjärna i den där?"

N ar Anna blivit ensam, avundades hon paren på gatan

på nytt. På torget var det marknad. Anna fick lust att

öva sig i skjutning. Pojkarna vid skjutbanan gjorde sig

lustiga, när de såg flickan trycka det tunga geväret mot

kinden. Men dä ett skott träffade prick och två skott

alldeles intill, tystnade de.

Flickan på skjutbanan tryckte plötsligt en vinflaska i

handen på henne 
- 

det måste vara ett misstag ! Flaskan

var säkert ämnad för en ung man, som skjutit samtidigt

med henne och tre gånger traf fat prick. Han räckte henne

ieende en liten tygkatt och sade: "Var så god, den här

passar bättre för er !" "Den kan passa er också !" sade

Anna afg. "Den Passar inte mig", svarade han lugnt och

tillade medan han betraktade hennes skjutresultat: "Nu

kan ni snart skjuta !"
Anna fann det anständigt att han nedlät sig till själv-

försvar, hon sade: "Jag skulle gårna vilialdta mig skjuta

med pistol! Det d,r vaI mycket svårare?" "Iu, man måste

vara alideles lugn och ledig i armleden."

Anna märkte att hon levde igen. Fem minuter senare'

dä Karls stora bruna hand låg på hennes skuldra, medan

de susade iväg med berg- och dalbanan. Hon lyftes

nästan av sätet var gång vagnen svängde; därför måste

mannen lagga handen på hennes skuldra. "Du är så lätt,

tös", menade han, och sedan sade de utan vidare 'du'

till varandra.

Med motvilja gick Anna in i "lustiga huset". Hon

tyckte inte om att se sig själv förvriden i speglarna. Fram-

förallt tyckte hon inte om att andra såg henne så, allra-

minst hennes nye vän. Han menade att när man skrattade

åt andras vrångbilder, måste man ocksl finna sig i att

själv bli föremål för skratt. Och han lyfte helt enkelt upp

Anna och ställde sig med henne framför en spegel. Han

skrattade omåttligt åt att han hade tornhöga ben och

händer som Pannkakor. Stor som en trumma blev också

Annas bakdel, hennes huvud däremot smalnade som en

sockertopp - 
nästan sorn Nfimpels, tänkte hon. Kads

skrattande mun klapprade som ett krokodilgap. Anna

vred förtvivlad ansiktet åt andra sidan, där två veder-

värdiga lilleputtar syntes i spegeln, den en bar den

andra. Man kunde inte bli kvitt sin spegelbild !

Och medan människor runt om skrattade åt dem, slet

hon sig fri ur hans grepp och rusade ut. Hennes vän kom

efter med skuldmedveten min. Anna log lite generat för

att hon visat sig så fåfäng. "För att hämta sig" åkte de

karusell; mannen höll hennes hand i sin, för att hon inte

"skulle flyga bort från honotn". Och det nattliga mark-

nadslivet glittrade, skrattade, sjöng omkring henne'

Slutligen ville han nödvändigt se henne till häst' "Min

arlason måste kunna både skjuta och rida !" Hon satte

L0

sig på en liten ponny och skumpade ornkring på den

dutnma, sneda, darnn'riga arenan. Men varje gång Karls

ansikte dök fram, steg det uPP i henne en vild glädje.

Hon sirg att han tyckte otn henne, fast han skrattade nu

mera med ögonen än rned fi)unnen.

Utanför rnarknadsplatsen stod Karls cykel' De stod

kvar där en stund och pratade. Anna drog trådar ur det

röda sidenhalsbandct på den vunna katten; och han ska-

lade långsamt bort den stolta etiketten på sin vinflaska.
"Om du har tid, tös, kunde vi träffas någon gång ! Och

vi skulle kunna dricka ur den här flaskan tillsammans.

Det är ju ingen vidare kvalitet . ." "Det betyder ingen-

ting." "Vi skulle kunna dricka vinet i båthuset, där har

jag rnin kanot. Dår fu bra !"
I båthuset vid floden drack de det sura vinet, tillsam-

mans med den gamla båthusägaren. Karl spelade på mun-

spel. Gubbens dotter lät sitt ettåriga barn hoppa i knät

i takt med musiken. Den blygrl'a floden syntes genom

fönstret. När Karl spelade en arbetarsång, vände hon

huvudet mot honom och såg i hans skrattande ögon.

När hon berättade för honom om fängelset, grep han

hennes händer. "Å, att jag inte mötte dig vid fängelse-

porten ! Jag skulle ha hämtat dig i bil ! För första gången

i mitt liv önskar ju1 pä'allvar att iag haft en bil!" "Men

Karl, vi kände ju inte alls varandra då !" "Tyvårr . . . !"

Gubben tände en fotogenlampa, när skymningen föll
på, och ville spela kort med Kad. Men Karl sade att de

måste gå. De vandrade utmed stranden, himlen var full
med stjärnor. Nu lade han sin hand på hennes skuldra

- fast de inte alls åkte berg- och dalbana.

Anna tänkte på saker, som hon läst om människor

som kommit ur fängelse. De var alla olyckliga och bort-

komna av friheten. Men hon, Anna, kände sig lycklig
och sjudande av livsglädje, som om hon varit sexton år

i stället för tjugusex.

När Karl drog henne till sig mitt på vägen och kysste

henne, darrade också hennes läppar, som om hon varit

sexton och inte tjugusex. . .

Kerstin Hesselgrens tack till SKV
På mitt bord ligger en röd bok fylld av namn,

det är namnen på människor som velat på detta
sätt sända mig en väniig hälsning och ge en stor
födelsedagsgåva. De komma från olika håll runt
hela vårt långa land och de har gjort mig en stor
glädje som jag varmt tackar er alla för. Helst
hade jag tackat var och en personligt men det
går ej och därför är jag glad att tidningen velat
ge plats åt mitt tack.

Er storartade gåva kommer att bidraga till att
förverkliga en länge närd dröm nämligen en

resa till Rom, dit det bär av i slutet av mars.

Tack allesamman.
Stockholm den 9.2.1952. Kerstin Hesselgren



Andrea,lndreert

I(vinnans åldrar

Klim&kteriet

I{vinnan går vidarc genom åidrarna. Havandeskapet
]:iir en alltmera osannolik möiiighet. Snart kotnmer
släktkurvan till den punkt, där den sjunker brant. Vi
:ir framme vid klimakteriet.

I(Iimakteriet karakteriseras hos l<vinnor av att ägg-
celismognad och därmed menstruation upphör. Van-
Iigen sker detta ej plötsligt utau under loppet av nagla
iir, så att avstånden mellan menstruationerna blit'
1ängre eller bIödningarna mindre ellcr bådadera. f nor'-
mala fali inträffar klimakteriet i regel någon gång me1-
lan 43 och 53 år. Under de sista irren av den könsmogna
perioden, ofta redan från sir-rtet av 3O-årsåldern. avtar
fruktsamheten. Det har visats att de under dessa lr-
mognande äggccllerna i många fall e.i lösgöras fr'ån ägg-
stocl<cn och således e.i kan Lrefruktas. Kiimakteriet kom-
rrrer hcs l<r'innor tidigare än hos män, och det gör de-
linitivt siut pir foltplantningsför:mågan, under det att
miin ej säl1an han bii fadcr. när dc är gamla. Dentr:-t
skillnad sammanhänger naturligtvis ned att fortplant-
ningcn är så mycket allcetsammare för l<vinnor d.n föt'
main: iravandeskap, förlossning och digivning är pa-
fi-cstningar, som en åldrande organism ej framgångsr:il<t
lian sta ut med.

När äggmognaden upphör rrid lilimakteriet, så upphör'
därmed även horrnonbildningen. Detta behöver i ocl-r
Iör sig oj ieda tiII rubbningar, ty äggstocken har \''issa
holmonrcservcr och ör'ergången kan ske småningorn
och omärkligt utan alla besvär-. trtt sådant besvärsfritt
kliinakterium finner man hos många sunda kvinnot'.
som ha ctt arbetsamt och intressefyllt liv, och ej sä11an
när klimal<teriet l<ommer scnt. Vanligast är dock att
vissa rubbningar uppträder-. De sammarahänger irt-
minstone delvis med att samspeiet mellan hjärnbi-
hangets och äggstocl<ens hormoner blir stört i och med
den uteblivna äggmognaden. Hiärnbihanget reagerar
nnder nägon tid med en ökad hormonproduktion och
detta i sin tur inver.kar på det s. k. \/egetativa nef\:-
systemet och ger upphov till de karakteristiska klirnak-
teriska besvär'en: blodvallningar och svettningar.

När l<limakteriet av gammalt är fruktat av kvinnorna
bcroi' det förmodligen ej enbart pfi dessa speciella
bcsvär. Orsaken är säkert lika mycket dcn känsla man
har att livets huvudsl<ede nu är slut. Det engelska lck-
mannanamnet på klimakterict är "change of Iife".
Under de århundraden, då kvinnorna mer enbart än
nu betraktats som könsvarelser, hade man en benägen-
iret att anse livet praktisirt taget slut för deras räkning
i och med att de icke längre kunde föda barn och icke
låingre var lika fysiskt tilltalande. Då trodde man gär'na
att även kvinnofnas arbetsförmåga blev sämre eftel
l<limakteriet. Det fanns, när kvinnorna mot slutet ar-
1800-talet böriade komma ut i förvärvsarbete, en ten-
dens att sätta pensionsåldern vid l<iimakteriet.

En annan och fortfarandc berättigad orsak till en viss
oro för klirnakterict är det intrycl< man har att en del
sjukdomar inträffar Iättare då än annars. Det finns en
viss nedsättning av motståndskraften mot sjukdom både
rrid pubertet och vid klimakterium, sammanhängande
med de inre-sekretoriska omväIvningarna under dessa
perioder. Man hör ofta kvinnor tala med en viss bävan
om "de där åren" och tillägga 

- 
mycket förnuftigt 

-"man bör ju låta undersöka sig, eftersom det lätt kan
hända en något då".

En rad av symtom som mer eller mindre samman-
hänger med den störda hormonbalansen, uppträder som
sagt vid tiden för klimakteriet. Somliga kvinnor har

vissa av dessa besvåir', sornliga andra av dem och en del
kvinnor har inga besvär' alls. Utom de ovan berörda
typiska besvären kan man nämna en ökad trötthets-
känsla, en viss retlighet, en försämrad sömn 

- 
särskilt

i samband med svettningar på natten 
- 

minskat behorr
av och glädje av sexualumgänge 

- något som l<an
:"\gpa svårigheter i äktenskapet benägenhet för
hIåda cller eksem, vissa i allmänhet godartäde ledför-
åindringar framför allt i fingrarna, en viss blodtrycl<s-
stegring eventuellt åtföljd av huvudvärk, en viss hiär.t-
oro. Detta som exempel på några av dc s1,mtorn. som
olta Iöi'ekommcr_

Det är ett glädjande fal<tum att de kiirnal<teriska be-
svären nllmera framgångsrikt behandlas genom hor.-
montillförsel. Utom hormonprepapaten finns det äver-r
syntetiskt framställda preparat, som är av aniran ke-
misl< samrnanställning men har samma verl<an. I regel
kan man, när det gäiler de vanliga klimakteriska be-
svären, reda sig med tabletter eller droppar att ta in.
Endast om det inte hiälper eller om man har att gör.a
med vcrkliga sjukdomssymtom berocnde på klimak-
teriet bör man tiligripa iniel<tioner. I detta samman-
hang torde ett varningsord vara på sin plats. Tro intc
att hormoninjel<tioner är ett trollmedel, som alla bc_
hör'er och som hjälper för allt möjligil Det är klart att
ett läkemedel, som har så tydlig verkan mot vissir
l<ainnbara besvär, skall bli popr-rlärt och omtalat .,ränner
emellan. N,len man få inte glömma att clet finns be-
stämda gränser för rrad det kan åstadhomma. Viktieast
iir'lianske att komma ihag att man inte gcnom hormon-
tillförsel på förhand kan försäkra sig mot klin-rakteriska
besvär' och vidare att rnan inger-rting vinncr genom att
försöka att på konstgiord väg uppskjuta klimakteriel.
trfan skall överhuvudtaget icke utan trängande skäl ocir
utan ständig låikarkontroll ta hormoninjektioner un,Cel
}ånga tider. Det kan medföra diverse olågenheter t. ex.
scxuell överretning, oregeibi-rndenhet i menstluations-
p:rioderna. upptradande av blödningar efter klimaktc-
riets slut.

Den sammanfattande slutsatsen blir alltsä att foliikel-
hormontillförsel vid kiimakteriet kan bota de brist-
s;'mtom, som uppi<ornlner genom att organismens egerl
hormonproduktion siunker a11tför hastigt.

Släi<thurvans branta cch relativt tidiga fall hos kr.in-
norna kan synas vara en av kvinnokönets svagheter
och har utan tvivel ofta så uppfattats. icke minst ar-
männen. Men egentligen är det, när man tänker pa
s:ken, en rätt bra anordning. Det branta faliet har sina
lördeiar 

- 
det är er1 hjälp att stäIlas inför ett fullbordat

faktum. Det hjälper en att resignera med bibehålien
'v'ärdighet. I\{än har inte denna hjäip. Och släktkurvan-s
tidiga fall ger kvinnorna en längre fritid att följa endast
sin personliga livskurva, innan ålderdomen l<ommer-.
Det är påfallande och det komrner, när flera kvinnor
får framskjutna poster i samhället. att bli än mer pa-
fallande, hur mycket prima arbete kvinnor presterar
mellan 50 och 70 år.

Fem kvinnliga fredspristagare
Som alla vet var KDV:s ordförande madamc Cotton

samt madame Soong Ching Ling, v. ordf. i Kinesiska
Foll<republiken och madame Pak Den Ai. ordf. för
Koreas Demokratiska Kvinnoförbund, bland de första
som erhöIl Stalinpriset för freden. Bland de sex freds-
l<ämpar sorn mottog pliset i december var även tvlr
hvinnor, Monica Felton från England och den tyska för-
fattarinnan Anna Seghers. Monica Fetrton är redan väI
l<änd för oss alla genom sin verksamhet i samband med
KDV:s I(oreakommission och Lilly Wächter-processen.
Anna Seghers är även brett känd i vårt land genom sin
roman "Det sjunde korset" och den film som inspelades
elter den. Nu har hon avslutat en ny bok, "De döda
förbli unga", som behandlar det tyska folkets liv och
de tysl<a antifascisternas kamp åren 1918---45. Anna
Seghers är medlem av Tyska Fredskommittön cch
Vär'ldsfredsrådet.
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N'löd rar o c [r ltarn

pa Elfenben sku ste n

Från det svarta Afril<a hat' vi fått skal<ande meddelan-

den om hur de ft'anska imperiaiisterna med terrol söl<cr

lirossa den rörelse mot kolonialförtrycket som blossar

r-rpp överallt i besittningarna. I staden Abidion i den

franska kolonin Elfenbcnskusten sitter 400 svarta män

och kvinnor arresterade. en del sedan två år. De har

deltagit i den rörelse för demokratiska rättigheter at

de svarta som iteter "Demokratisk afrikansl< samling".

de har försöl<t skaffa ttndervisningsmöiligheter åt sina

barn, av vill<a endast 5 0/o får gei i skola ttnd.er den ntt-

varande fransl<a l<o1or-rialregimen. de hal krärrt slr-rt pii

slavarbete på plantagerna och slttt pfi rättslösheten. De

franska myndigheterna har svarat med razz'ior som

jämnat hela byar med deras smir lelhydclor med mar-

ken. och med att spärra in dem i fängelser tttan dom

och rättegång. Jttst undcr- dessa vecl<or hat' en selie

rätteg:ingar bör'.i:rt. I\{odiga str:tl'ta l<r'innor som viil gc:
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sinar bat'n något aunat än cien okr-rnnighet och dct li-

dande som val'it deras egen lott, väutar nu efter lång

l'ängclser"'istelse på don"ren som l<ansl<e }'tterligarc för'-

längel deras arrestering. Att repressalierna mot den

demokratisl<a rörelsen i Aflika förstärkts så tydligt detr

senaste tiden ltar sin förklaring i den vikt som krigs-

organisatöl'erna tillmäter denna kontinent, som lcvc-

lantör av soldatcr och r'åvaror för l<riget. Detta fram-
gar klart bl. a. av rapporterna från Nairobi-konferenscn

där' europeisl<a imperialister och amerikansl<a "obsel'va-

tör'cr" deltog och där man tttarbetade planer för byg-

gand.e. av strategisl<a r'ägar, hamnar etc. i Afrika, och

där'iust den militära betl''deisen av dessa byggen flam-
höIls.

Nten över hela vät'lden samlar sig de progressiva

krafterna, bland vita och färgade folk, för att försvara

freden, försvara människorna, barnen. Och allt starkare

biir kvinnornas ring l<ring jorden, i rzänskap och enig-

het. för livets försvat'l

K 0 RI] A }{JÄI,P I' N

Den utlovade t'edovisningen måste pa gn-rnd av sin

omfattning få formen av ett särtr)'cl< som kommer att
blfogas nåista nllmlner'.

:k

I nästa nllmlrlef komucr cn redogör'else fijl avdel-
njngarnas verl<samhet ltnder kampatrjen.
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