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KYINIIOPROTT]ST MOT DE

E mors

planerade proYen med atonlaska
lled anledning av ett pressmeddelande vari omtalades att militära öv-

ningal med radioaktiv atomaska
]<ommer. att företas vid I 15 i augusti
detta år översände Sve.nska Kvinnors
Vänsterför'bund ett brev till försvarsrninistern vari det bl. a. sades:
Vi ber att få. franthå,lla att dessrt
ö't;nin.gar sont saknar praktiskt ,utirde

NEDRUSTNING
Förbud

mol alla kärnvapen!

-r

NTERNATIONELLA
KVINNODAGEN iir tlen da11 dlt

J

mi,ljoner ktti,nnor öuer h,ela
uiirlden ger uttryclt d,t si,na förhoppningar oeh krcirer sina riitti,gh.eter.

Vi kuiyntor giit'('n strtr btför lfuet 'pu jrtrrlen, /ör' des.s
ri,kedont och lör tlers,s sköttltrt
och t'i bekrtiftat' den 8 trtrtrs i tir.
att li tir beslutna utt slt,.tldclrt
t:åra barns lycka, trSlgghetetn i
råla hent och ett fullt f örrerkliso,ts

gande cr,r t;å,ra rcitti,glltc,tc'r.

Vi

uill t'r,tt tttiinskligheten i, f rert
sltall tå njuta (L1: sitt arbetes
f rukter oclt d,,D .retenskapens
tt"p'pttickter. Vi, a,nser. utt kaTtprttstni,ngert oclt f riintst tciulan
onL kcirnuapen cir det största
hindret mot ett förrterkligantle:
a'tt råra ktiraste förlrcppningar.
Vi, kuinnor kan inte ti,llåta att
slöseriet med li,u, ntecl anclligct
oclt ntateriella ,utirde,n lå,r- fortsiitta. Vi önskar kriqe'ts trr..sknff

ande.

Vi begdr dtirf ör utt e rpr:t'irnent nzed kiirnt.a,pen nfi,ttt'
ontedelbart instcillas, tri begtir
förbu,cl rrtot alla kiirnrapen oclr
ui, begtir nedrustning. Var je.
enskilrl ktl,innas ittscf s
iir a.* tti,kt f ör att tlettct, må,1 skall nd,s.
Vi, iir liuets försran'an'e. Ottt L'i
Ir,andlar samfiillt kan rri örertinna dödens kralter.
Vit ttppmanan' riirlde-'tt,s kt'ittnor att ge uttryck å,t sin fretlsri,Ija genonl att göra tlennct
appell kcincl f ör' parlament, för
regeringar, för' cle Förenat{c Nat'ionerna oclt iilt'ttn genont, att
personligen g€ appellen aktirt
sföd.

(KDV:s appell inför Inter'-

nationella I(r'innodasen. j

tendrag clit stoffe:t ör'el.förs uara för-

gif

tade under lå,nga ticler. Inga

skyddså.tu(irder kan f örhindra aenföIjder au kiirnrupe:nkri11: lcu,kcttti.
tttntörer, def ekta bat.n nt. nt.
Btttdiet &L, skgddsir,tgcircler ntot

t'adi,oaktir str'å,lnin91 bör f rantge:nt
liksorrt lr.ittills ske, i santband nterl

bruk (n' atontene'rt1i för fredstinda-

sannolikt korttnter a,tt t:ållct sltada ge:'tront cttt lJ(,'alltttci,ttlLt:tctt en falsÄ'
Itcittslu ar stikefltet inför e.:tt kt'itt ntetl

rttå1.

ktir'nra'pe 'rt.

clct rrtukctbru sk(tde:spr:I sortt planr:ras
t:id I 15. Vi rtppre,par att det iir r(it'de:löst, r.let kan ledu till r:nstaka f all
ar aku.tstrfihtirtgs,sjttkdortt, det kotrtrtte'r rrr ,rl srike ,rhr.t cttt r'ållo nsuk isl;

I ett krig korttnter sottt br:kant ert
st<tt' del ur atontaskun att utgöras ar
.sfoll sorrr ntittskar till lttillten i ft'itrlrt
otn ratlioaktir strålnirt11 först e.fter
rlec'ennier r:ller iinnu, liingrr; . Ärctt ottt
tlt't t'ot'e' rttöjligt att ltct, ticttrtsr.ntals
rttcittttisltrtr i rtitta ögonblicket ifördu
lnt n rlr ap r o c e nt g t siils u sky d sklcicle t.
sctntt tlttsnt,asker oclt sedan ltu ratte'n
ttorl så att de kunclc sköIja raran,dru
ti,uen i
f rict f rån radioctkti'ttitet
Llt'ttq fall skulle den jord oclt de ruti

cl

Mt'd .stötl ar rle,t oran anfördu be.r
ri att Ni, Herr Statst'å,tl,,r:illc atst-yrcr

e

skudtr.

Till slrLt hiitdur förbunrlet att rud
ll br:ltör'r'r tit'stöd i urbetet, på att
ntittsktt tttis.stron ttttllcttt folken sci rLtt
lierl fredliga
tttcrlr'l or'lt att frurrttiden bllnlcs rif
r.år'u Ttroblent kant lösas

rdrrt burrt.

"Kart soldaten
Ovanst;iende uttalande till försvar-sministern fiiranledde Borås Tidning att
intervjua generalmajor R. Äkerman,
chef för tredje militärområdet. I intervjun, som var publicerad i BT den

22 januari, förklarar denne att när
kvinnoorganisationerna ställer sig negativa till frågan om atombomber så är
det >ett led i att försvaga den svenska
försvarsberedskapen med ökad krigsrisk som följd, och att dessa aktioner
"bäddar för krig,. Generalmajor Åkerman har tydligen ingen htig tanke om
läsarnas förmåga att tänka sjålval
Experter som vittnade inför en amerikansk kongresskommitte beräknade
att i ett kärnvapenkrig t,r" av befolkningen i USA skulle vara dödade eller
skadade efter 60 dagar om fienden fällt
250 superbomber med en sammanlagd
velkan av 2.500 megaton, dvs. motsvalande 2.500 miljoner ton trotyl. Härtill

kommer sir den enorma radioaktiva
str'ålningen. Varje sådan bomb är
ungefär 600 gånger så verksam som
Hiroshimabomben. Man valde ovanstå-

farnrcnc,s.. ."

enlc anlagande, r'iil rnedveten om atr
inorn några år betydligt fler superbombel finns att tillgir. Den beräknade katastrofen skulle vara följden av skadeverkan under det första dygnet. Man
räknade inte med evakuering eftersom

alla vet att ett ktirnvapenkrig måste
biilja så plötsligt som möjligt. Man
r'äknade med de skyddsmöjligheter som

f. n. finns i källare och dylikt. På förf rtigan svarade experterna att utan
tvivel många av den som -oskadadlubricerade tredjedelen skulle skadas
av utfall om den försökte röra på sig.
Liingtidseffekter hade man inte tagit
hänsyn till I denna beräkning. Man
uppskattade antalet dödsfall beroende
på strålningsfaktorer tilt omkring b0
pfoc. av det totala beräknade antalet.
Mot denna bakgrund fann vi den planerade iivningen i strålningsskydd vara ett makabert skådespel. Vi skulle
däremot gärna se att soldaterna teoretiskt lär känna strålningsrisken i hela
dess omfattning. Man kunde lämpligen
omräkna siffrorna så att de passar för
Sverige med endast en tjugondel av

Vi diskuteror:

Hemvardarinna ell"t
Innekompensation?
mor tiII tre barn, kastade fram i en
diskussion nyligen. Hon gav exempel

ll-)

jD ooot

rNTE de

ensamstående

mödrarna, när deras småbarn är sjuka och de måste stanna hemma från
arbetet och sköta dem, få lön ändå ?
Hemvårdarinnorna tar sej ju inte an
sådana fall, det är ju bara när en

husmor ligger sjuk som hemvårdarinnan kommer _- om det finns nå-

gon ledig förstås! Och borde inte
samhäIlet bättre bevaka skilsmässobarnens intressen ? Tänk så många
män det är som söker slippa ifrån
att betala för barnen genom att skaffa sej någon egen >>firma>>, där man

på hur hon själv haft det

tar i hur den ekonomiska situationen
är för hans egna barn, och det är.
känslan av fullständig hjälplöshet i
situationer då barnen på grund av
sjukdom kräver hela hennes tid och
omsorg'. Och det har hon ju inte rrirl
att ge dem, därför att hon själv och
barnen är så beroende av hennes inkomster. Och ändå rzdsfe hon, när,

-*l

inte kan kontrollera deras inkomster
och inte göra någon införsel på lön I
Det här var ett par problem som en

frånskild fru, förvärvsarbetande

g:enom

åren och hur arbetskamrater i liknande situationer har det. Jag ska
inte tynga de här raderna med de
exempel hon B&v, fast det kunde
vara frestande nog. Det väsentliga
är dock att hon här rörde vid ett
par problem som man av erfarenhet
vet att många ensamstående mödrar

brottas med. Det är bitterheten över
att barnens far ofta helt enkelt strun-

och

USA:s yta
- det räcker med färre superbomber.
De 80 vetenskapsmän från 20 länder
som möttes i Wiens närhet i somras sa-

de enhälligt: >Det antas ibland att lokaliserade krig med begränsade mål
alltjämt skulle kunna utkämpas utan

katastrofala följder. Historien visar
emellertid att risken att lokala konflikter skall leda till stora krig är alltför stor för att kunna tillåtas i massförstörelsevapnens tid. Mänskligheten
måste därför uppställa som mål att eli-

minera alla krig. . .>
Våra militärer räknar sannolikt med
detta begränsade
- helt osannolika krig när de planerar
övningar och när
de nu hoppas få alta hushåll att lägga

iSn

upp >katastroflivsmedel> för en vecka
och omsätta dem

:,

i det dagliga hushål-

Det sägs ju ofta att kvinnorna i sin
kamp mot svenska utaktiska) atomva-

pen ökar krigsrisken. Generalmajor
Äkerman torde emellertid vara den
förste som sagt att om soldaterna inte
får öva sig att spola varandras skyddsdräkter med vatten så skulle det >bädda för krig> och >öka krigsriskenr.

1
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let.

Skollrukosten

iir ti,ll

otsiirderlig lt,jiilp för de föruiirusarbetande ntöclrarna

och deras barn. Men uicl, siu,kdom krånglar det

till

sig.

or'o

ro-o-t
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Rasdiskrimineringen
Den afrikanska nationalkongressen

>högförrädiskt>. Den rättegång som
i oktober för att anklagelse-

nedlades

akten ej var hållbar har tagits upp
på nytt. Enligt New Statesman för
den 17 januari säger åklagaren nu att
kongressens krav t. ex. på rösträtt
för alla vuxna i deras livstid är liktydigt med högförräderi. Man säger
att frihetsförklaringens mål kan nås
under de anklagades livstid endast
genom våld och detta bör de ha vetat och således har de gjort sig skyldiga till högförräderi. För närvarande gäller rättegången 30 personer, ytterligare 61 håils som >gisslan>>. I
Sydafrika tillämpas nu gång på
gång metoden att hålla massrättegångar utan något urval; man tänker
döma alla utan åtskillnad för att på
det sättet skrämma vanliga människor från att t. ex. besöka ett protestmöte.

I sista nunlret au >>Par et Li,berorgan för Internationella Kuinnoförbundet för Fred, och Frihet, stå,r
det att mer dn 110 kuinnor deltar i
FN-delegationerna sonL ordi,narie
medlemntar eller suppleanter. Man
ndmner Danmark, Greklantd, Japan,
Kuba, Tjeckoslouakten, Dominikanska republiken, England, USA, Intas>>,

donesi,en (m,en egendornltgt nog inte
Suerige eller Agda Rössels namn).

det inte finns någon som ersätter
henne hemma hos sjukling:en.

Hur skall nu detta problem kunna
lösas ? Kan vi lära något av hur man
löst det på andra håIl ? f Köpenhamn
t. ex., där man iiksom i Stockholm
har tusentals ensamstående mödrar
med minderåriga barn och där man
också har en kommunal hemvårdarinneinstitution, tillämpar man den
metoden att de ensamstående mödrarna har förtursrätt till hemvårdarinna vid barnens sjukdom. Man utgår ifrån att deras situation är mest
besvärlig därför att de är så helt beroende av sin inkomst och det dessutom bereder svårigheter för arbetsgivaren när de är borta från arbetet,
samt att de är ensamma och inte
har någon make som ev. kan rycka
in och ta hand om det sjuka barnet.
En annan metod
som en av de
närvarande berättade
om i den
nämnda diskussionen
är den som
läntillämpas i en rad östeuropeiska
der: att förvärvsarbetande mödrar
får stanna hemma från arbetet och
med full lön vid minderåriga barns
sjukdom
naturligtvis mot uppvi4
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Lukas och skolAn

i Sydafrika
har som sitt motto >>frihet i vår livstid>>. Detta motto förklaras nu vara

(

)

-(

En förfärlig vinter omsluter oss.
Snön vräker ned, ibland för att

sätta betyg på kursen och den kan
han bara tiII husbehov.

i issörja, ibland
i form av små otäcka tiogradiga

Lukas förklarar. Numer läser
man bara tråkiga saker. I stäIiet
för historia läser man t. ex. samhällskunskap och det är bara sant
som rnan vet förut. Det sista iäter
inte trovärdigt, men samhällskunskap är ett omstritt ämne och omfattar många trivialiteter, som be-

genast omvandlas

isnåIar. Den snäIla gamla Edmund,

en Ford-Consul modell ä, är begravd i snöeiändet och kan inte
vändas varje kväIl som lagen kräver. Det gör Iaktiskt inte så mycket. För det första plogas det sällan på vår lilla gata och 1ör det
andra finns det nog ingen så ener-

gisk person att den orkar gräva
fram Edmunds nummer, ibland är
det bara radioantennen som sticker upp och avslöjar hans existens.

Det är kort sagt en tid gjord för
korta, hurtiga skidturer och långa

lugna läxläsningskväilar kring
lampan. Men livet är komPlicerat
och delvis dyrbart. TiII de säIlsynta skidturerna fordras nya skidor
med moderna bindningar, anorak
och moderna pjäxor. Tiil det billiga nöjet läxläsning fordras läslust.
Inte lust till intellektuella övnin-

gar i allmänhet, inte lust tilt historiska studier, reseskildringar,
astronomi och himmelsfärder, utan
just lust till läxor.
Lukas och hans kumpaner

sina familjers intellektuella

-

hopp

går nu i sjätte klass, dessvärre i

norra Stockholm, fjärran från enhetsskolans lugna lunk. Deras jul-

betyg har hastigt dalat ner från
forna höjder och deras föräldrar
frågar sig yrvakna och förfärade
om inte deras arma ungar ska ha

en läroverkschans när allt komraren förkl arar
I att Lukas karng

skrivningar av vad t. ex. en familj

ellel en affär bestar av.
Sanningen om Lukas och kompani ligger nog framförallt i att

de börjar närma sig vad Lukas
kallar övergångsåren. Verklighetens värld tränger pa och böckerna och skolan ter sig rätt ointressanta. Skiffel, rock, ett blygt
flickintresse, de många personliga
problemen fyller tillvaron.
Just i den situationen skall de-

ras framtid avgöras, om de är
stockholmare norr om Slussen åtminstone. Ännu groteskare är det
fiir flickorna, av dem fordras högre poäng än för pojkkamraterna
av det enkla skälet att de brukar
vara duktigare.
Nej, måtte vi lyckas få enhetsskolan helhjärtat förverkligad och
bespara våra ungar en onödig

nervpress i en ömtålig å1der,
framförallt bespara dem känslan
av att vara "misslyckade" om de
nu skulle slarvat med några av

gan.

en jag måsteLe .l u
!^
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Tisbe.
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sande av läkarintyg på barnets sjuk-

dom. Men detta gäller ju länder där
företagen i stort sett är i samhällets
händer. Saken ställer sig lite annor-

lunda hos oss där det Privata näringslivet dominerar. Kan man tänka
sig att de privata företagarna skulle
vara villiga att betala lön till mödrar-

na när de måste stanna hemma och
sköta sjuka barn ?
Ja, det är många frågor som inställer sig. Men ett är säkert: att pro-

de

otaliga provskrivningarna och
missat några poäng. Skulle vi inte
ha råd att ge alla barn som vill
högre utbildning? Vi behöver inte
vara rädda att de skulle bli för
många eller för olämpliga. Finns
lusten finns nästan alltid frirmå-

()-('-(r-o-(t-(tGo-t)GoG()-(r-()

blemet måste lösas. Hur skall vi lösa
? Genom utbyggnad av hemvårdarinneinstitutionen så att de ensamstående mödrarna får hjälp därifrån ?
Genom att de får betalt som för vanlig arbetsdag när de vårdar sina sjuka barn ? Yarif.rän ska i så fall den
betalningen komma
från arbets- från barnagivaren eller kanske
det

vårdsnämnden?

Frågan är ställd och våra läsare är
väIkomna med sina synpunkter.

if.

delningens kassa finns det alltid slantar det miiste man ha fr'ir att kunna
- såiger Mia Nyström. Och det är'
arbeta,
resultatet av m:inga lyckade fester och
basarer som gett Kirunaavdelningen
dess säkra ekonomi. Naturligtvis har
varje medlem varit med och gjort en

,j'l+

insats, det har sytts och stickats, bakats och donats. Men den 26 januari
stod ingen av medlemmarna i kiiket

de hade hyrt en skicklig kokerska som
tog hand om alla bekymmer för
timlior

Musik och sång val det också. För
musiken svarade två herrar och för
sången stod Margot Daimer och hennes välsjungande barn. Och när Margot
Daimer till sist sjöng >Jag står här på

'.M

ett torgr, så var hennes sång, liksom

,'$
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Vinterbilrl frå"n Kiruna. Lu,ossar;aara i

ft**@
tråå

bakgru,nden.

l0-årsfest hos
Kirrrnas Sl(Y-kvinnrrr
IVIusik,

sirng och festmiddag ut-

gjorde den glada ramen kring vår

Kiruna-avdelnings 10-årsfirande som
gick av stapeln den 26 januari och
hade samlat 97 deltagare, av vilka
ett 50-tal varit med i avdelningens
arbete alltsedan den kom titl för 10

iir

den

när'indon

se'd.an.

Lundgren, avdelningens unga energiska ordförande. Föremål för särskiida
hyllningar blev Mia Nyström, som tillhört styrelsen under de 10 åren, varit
avdelningens finansminister och skritt
uppgiften med den äran. I Kirunaav-

ocksti talen som hölls, en erinran om
den djupa innebiirden i SKV-avdelningens strävanden. Det är tack vare medlemmarnas hängivna arbete som vår
avdelning blivit den fredsfaktor den i
dag är, konstaterade Lisa Lundgren i

sitt hälsningsanförande. Ett föredöme
i fredsarbetet har er avdelning varit,

fastslog distriktsordföranden.
I likhet med r'år tidning har Kirunaavdelningen nu startat sitt 10:e verksamhetsår. Vi önskar alla dess rnedlemmar ett varmt lycka till i det fortsatra
arbetet.

distrikt et s or df ör ande, lru
Gerda Rosander och Ki,runaaudelningens trofasfa kassör sedan 70 å,r, fru
Mia Nqström.

N orrb ottens

Det blev en särdeles lyc-

kad och minnesrik fest och de närvarande hade glädjen att ur distriktsordförandens hand ta emot förbundets
vandringsfana, som distriktet erövrade

i fjolårets kampanj för vår tidning och
till den bäst arbetande avdelningen Kirunaavdelsom nu överlämnades
ningen.

De närvarande ja,

det var inte ba-

ra kvinnor. Många -hade också tagit
sina män med till festen, för det skulle
ju dansas också! Och det skadar inte

att männen någon gång är med och får
en inblick i det arbete kvinnorna utfiir

i sin

organisation.

Och så var det inbjudna gäster: förbundsstyrelsens representant, fru Gerda Rosander, som tillika är distriktets
ordförande, Sigrid Nilsson, Luleå, som
representerade distriktsledningen, och
avdelningens Jörsta ordförande, Karin
Gustafsson, som numera är bosatt i Sö-

dertälje. Och så förstås avdelningens
mångårige revisor.

Det var inte bara middagsätande och

dans och glam. Det hölls tal av Karin
Gustavsson. Gerda Rosander och Lisa

Niirmast kameran Ki,runaardelningens förste ordförande, fru Kari,n
Grzsfofsson, ltingst upp t. h. fru Lisa Lundgren, son1, nu för klubban
i ardelningen och bred'--id h,enne fru Si,griil Nilsson, Lu,leå,.
5

Dmilia Fogelklorr:
Emi,li,a Fogelklou

gau ti,ll

julen ut en bok med ti,tel F o r nL
och Strå,lncng. Sjrilu ctnger
hon den uara >fragment au en

Snkandet inom
kvinnovärldarna

åskå,dni,ng

jrimte speglxngu,r 0,u

samtida sökarrörel.ser r, den utstrtickntng de nå,tt mxgr>. En d,1)

talar on'L Sökandet t,nom kui,nnoD cirldarn 0, och hott stitter son1, nxotto
LLppsa,tsernb

nå,gra ord, au Ehn Wcigner:

Det rå,der en oro tnom
är Elin Wägner skrev Viickarklocka och
tilisammans med ElisaFred med jorden, läg
beth Tamm-

förhenne nuets- jordförstörelse
värrad genom själva de modernaste
hjälpmedel
särskilt om hjärtat.
>Vi började -undra om inte den sargade och förtorkade jorden väntade
på återkomsten av verkliga mödrar
med läkande händer>>, skriver hon.
Och vidare: >Vad som är märkvär-

digt är att all kritik laddar ur sin
kraft på de totalitära staterna men
i,nte berör system som är genomgående för oss alla.>> Hon tänker på
födans och vattnets förgiftning m. m.

som nu blivit mera uppmärksammat
än då hon skrev. Och hon riktar sitt
intresse på den >>biodynamiska>> jordbruksmetod (mot konstgödsel etc.),
där antroposoferna tagit initiativ.
Till att rädda jorden htu fred. -LIt-

suenska kutnnouiirlden. Men den
cir tnte på,lå,ngt ntir så, stor sonx
den borde uarn,.

skälvning genom många kvinnor, då
de i svensk lag för allra första gången monterades in i krigsmaskine-

Vi, återger hdt' den senare delen
au uppsatsen.

riet, låt vara för humanitär tjänst.
Det maskin- eller atomstyrda kriget
kan inte förmänskligas. Det måste
avskaffas
en insikt som är klarare för människor
i allmän teori,
än i vårt av nedärvda >>försvarsreformer>> hämmade avgörelseliv som

medborgare. Det rör sig där kring

en försvunnen världsbilds offertyper
och aggressiviteter, djupt underbyggda av aktuell inbördes misstro stor-

makter emellan.
Det är upplysande för vår situation
att fötja ej blott livsstark moderlighets reaktioner mot förstörelse av det
kommande släktet, utan också den

ifrån Fredrika Bremers

i,nre kampen för och mot väpnat

upprop under
stora internationella kvinnomötet i
Haag 1915, mitt under första världskriget, och till de många olika sven-

Weils klarvakna tanke-, vilje- och
offerförmåga. Efter sin ungdoms

obeaktade
I{rimkriget eller det

ska kvinnoföreningarnas aktuella och
g'emensamma nutida hänvändelser till
regeringen mot anskaffande av atombomber för Sverige, yppas mer och

mer en gemensam ångestfull vakenhet för det vardande släktets fara,
från dem som föder människobarnen.

-

När faller den exploderande döden

motstånd hos en kvinna med Simone

ideellt avgjorda pacifism

som hon

senare kallar krimineil - leds hon,
- inbördesunder trycket av spanska
och andra världskriget, av sin solidaritet till tro på nödvändigheten av
krigiskt motstånd. >Icke-våldet är

gott endast om det är ellektiut *
en strålning, vars energi uppväger
musklernas.. . Somliga har varit sådana: Sankt Franciscus. Söka bli sådan, att man kan vara icke-våIdsmänniska>>, heter det. Slutsatsen blir:
>>Ingenti,ng i,nef f ektiut har ucirde.>>

i de undrande barnens mitt ?
Mina barn i de oföddas land,
jag blygs över den värld till vilken
jag bringar eder.

Jacquies Cabaud).*

Fasansfullt har du sargats,
vackra liv, när mödrarna säger:
Bättre för barnet att dö.

i atom- oss alla.
blivit sådan för
Vi såg i -fndien under Gandhis ledning en elf ektiu vapenlöshet som

Problemet trlev henne dock livstiden
igenom >>en påle i köttet> (enligt

Frågan har sen dess

Katri, Vala
(översättning Rundt,
Ljungdell).

6

den

Moderns och krigarens livssyn
ställdes av EIin Wägner i skarpaste
kontrast mot varandra. Det gick en

bombstid

* S. W. dog 1943

hon hann alltså

aldrig uppleva atombomben!

Red:s anm.

motståndsform. Det stora spörsmålet

för oss är om Västerlandet med sin
art och mot annan typ av-övermakt
kan uppbringa den rnoraliska styr- och särskilda art av offervilja som
ka
krävs för vapenlöst motstånd.r Det
gäller en heroism av annan typ än
soldatväsendets, en som stäIler in
kvinnor och män i samnta ansvarsläge, icke för kortvariga situationer
utan med okuvlig uthållighet, sådan
som vi sällan får tillfälle att öva i

fartens och jäktets århundrade.

Krigsprotester räcker inte. Positiva
insatser av olika slag måste förbereda fred. (Bland mycket man kunde
nämna tar jag exempelvis opp IAL,

i vars små grupper män och kvinnor,
vita och färgade, bokbildade och
kroppsarbetare samarbetar och där
konfliktlösning hör till den dagliga
hygienen.)

Ett av de svåraste hindren är våra påfrestade nerver. Jag skall nu
knappast ta opp den kraftsplittring
mellan hem- och utearbete som vi
dagligen diskuterar. Här ligger otaliga familje- och hemarbetsproblem
att lösa, med möjlighet till nytt kamratskap såväi som till mycket påkostande kriser och förändringar i
förhållandet könen emellan. Hjalmar
Söderbergs ord om kvinnans kärlek
och rnannens verk såsom fiender har

fått ett nytt motstycke: I<vinnans
verk och mannens invanda syn på
hemvilikoren ter sig ännu på många
håll i en förbryllande motställning.
Forts. å, sid. 76
r Kvinnoinsatsen i Norge under
ockupationen är föremåI för en undersökning av lektor Helga Stene.

Koto nrh hnnnes ttd
av Lydia lVahlhers
jag bertitta f ör Vt, Kuinnors
lcisare onl en agi,tati,onsresa sa,mman med Kata Dalström för mer
tin 40 å,r sedan?>> nngde en kur,nnlig lcisare och frå,gade efter att i
uå,rt julnu,nln'Ler h,a sett den lilla
noti,sen om 7}}-årsdagen för Kata
Dalströms f ödelse. Vx tackade
sjtilufallet ja till erbjudandet, och
nå,gra dagar senale kom fru L ydi,a Wahlberg upp på, redakttonen med nedanstå,ende artr,kel
som ui, tir mycket glada att lcunna
förmedla, scirsktlt ttll uåra yngre

1-T
lf-.
JL RÄN uru FöRSTA tid inom ar'betarrörelsen har jag många angenäma minnen som ofta kommer tillbaka
i mina tankar. Bland dessa är minnet

av Kata Dalström bland de

aneenri-

maste.

På våren 1915 kom jag i tillfälle att
höra ett politiskt föredrag. Det var
första gången ett sådant tillfälle givits
mig och jag var dä 27 år. Talare var
en kvinnlig agitator fru Ruth Gustar'son från Stockholm. Hennes agitatoriska, politiska framställning grep mig

och jag ansiöt mig

till den grupp som
beslöt bilda en socialdemokratisk
l<vinnoklubb.

Många kamrater från den tiden gör
sig ofta påminda i mina tankar. En del

den tiden fanns att få. Valet föll på
Kata Dalström. Vi behövde inte ång-

ra det valet.

>Få,r

lcisare.

en föredragsturn6 i distriktet, längre
sträckte sig inte våra ekonomiska resurser. Men vi skulle söka få den bästa talare i freds- och kvinnofrågor som

Som jag förut nämnt så hade vi
stärkts i tron på kvinnornas betydelse
genom de små framgångar vår lilla
klubb redan haft, men ännu mer trosvissa blev vi då Kata i sina föredrag
med entusiasm utropade: "Jag tror på
kvinnorna. det biir kvinnorna som
skall göra den största insatsen för att
omskapa världen till ett fredens paradis, genom dem skall förbrödringen
komma."

Lydia, Wahlberg
sätt som vi kvinnor. Det var framför
allt tvättmr-rjligheterna som var olidliga. Fabriksledningen rättade genast
tilt det efter de förslag vi gjort och
som framfördes av fackföreningen.

Dessutom hade vi lyckligt genomfijrt en *mjölkstrejk-, också den med
fackföreningens stöd, och förhindrat
en allvarlig prisstegring på mjölken.
Dessa framgångar gjorde oss medvetna om att kvinnorna i sammanhållning

verkligen kan nå resultat i kampen
för bättre samhällsförhållanden.
Det var ju mitt under brinnande
krig och vi kände oss skyldiga att på
något sätt protestera mot kriget och
den nöd som krig alttid för med sig,
men vad skulle vi kunna åstadkomma? Vi var för få, vi måste få kontakt
med flera människor. Vi beslöt ordna

Kata var annars ingen utpräglad
kvinnosaksfantast, hon ansåg att män
och kvinnor måste kämpa gemensamt
om en värld i fred skall kunna förverkligas. Dock trodde hon mera på
kvinnorna än på männen då det gäller
kampen mot kriget.

Jag har en känsla av att

Katas

krigståg mot prästerna i "dgn sanna
kristendomens namn>>, har haft en viss
betydelse och bidragit till att bryta
motståndet mot de socialistiska id6erna. Men någon lätt upgift var det förvisso inte. Hat och smälek mötte henne ofta för denna förkunnelses skull.
Från predikstolarna varnade prästerna för henne, och i skolorna hade lärare rätt att varna sina elever för den
farliga socialisten Kata Dalström.
Men Kata var i rikt mått utrustad

med intelligens, hjärtevärme och
Forts. å, sict. 77

av dem har gått bort för alltid, andra
åter har tröttnat och lämnat kampen.

Till de sistnämnda måste jag smärtsamt nog bland många andra särskilt
få nämna Siri. Hon var ung, begåvad,
id6rik och trosviss. Fast hon tillhörde
flera föreningars styrelser avsade hon
sig aldrig ett uppdrag. Hon påminde
mycket om Kata Da1ström; liksom hon
vai Siri slagfärdig i replikerna, orädd
och entusiastisk, men tyvärr icke lika

uthållig och stark mot yttre påfrestningar som Kata var.
åE

Så kom iiret 1916. Den lilla kvinnoklubben hade då arbetat mera än ett

år med ganska god framgång. Med
vi krävt en
del förbättringar av olika lokaia förhåIlanden. Det rörde sig om smärre
missförhållanden som fackföreningen
fackföreningens stöd hade

bort l<räva lindring på men som männen inte såg eller tiinkte på på samma

I dcn htir bilen c"lkte Kata omkring uncler stn turnö i, Meclelpad
Oranligt bek'ttrimt för clen tide:n!

1916.
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lionetteater. I Kammarteatcrn vid S:t
trriksplan för han varje kväIl fram sifast de
na dockor i -Himlaspeletdockorna är förstås inte gjor:da 3v
potatisar och slikt.
Fantasi, ja. Det gav väI naturen oss
alia i faddergåva. fast den med lidon

blivit ynkligt förkrympt hos manga :rv
css. Men hos barnet lever den frisk
och sprudlande och att ta vara p;r
denna natttrens underbara g:iva och 3c

den chanser att vidaleutvccklas det
borde nog alla som hitl med barn :rtl
giira bemi)da se.l om. Inte minst i vlntid mcd dess iiverfliid av mekanisl<a
leksaker som hindral barnet att sjäIvt
skapa något med sina htinder och sin

*ts'

,..,".:,

fantasi. Det rir sii man ibland med
saknad tänker tillbaka på den lilla
trähästen och trasdockan. ..

För viir fotograf visade Michael
Meschkc hur ITIan mcd enkla med,:l

Teaterchefen Michael Mcschke trollar ntccl frukt or:h grönsukr:r.

DET HANDLAR OM

FANTASI
1T

ll
JL

NcnnoIENSEF. till en kiittsoppal

tänker ni kanske när ni ser bilden här

ovanför. Nej. inte riktigt sri enkelt.
Dä.rmed inget ont sagt om kiittsoppa.
den är en härlig spis sir hiir års och
dess tillagning krtiver bade skicklighet och omsorg.

l.,4en man kan göra t-net'a lin kijttsoppor och stuvningar med morot och

palsternacka, purjolöl< och potatis. Notabene om man har fantasi och konst-

niirlig talang. Och det har han, mani ch a e i M e s c hk e.
l-an som skaoat Sverip:es fiirsta menen pi.r.bilden. M

Den strtinge ntagtistern i fu,ll aktion.

kan skapa roliga dockor, om man använder sin fantasi allts:i. Och så gjorde han den roliga taxen ni ser på bil-

den. Material: en banan. en potatis.
några vispkvistar och piprensare. Och
sri lite svart färg f ör ögon, nos och
öronsnirklar. Öronen iir potatisski.vor:
instuckna i potatisen-huvudet.

Och

huvudet iir llist lill kroppen rned or
sLadig sticka. Den stränge magistern

Eir ltiinfötttndt' li,tr:rt lc:t:

8

ni. ser p:r den andra bilden har flrlt

J.tst ktinnorna
Av Balph Parker
\\

lr
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JAG TÄNKER tillbaka på

kongressen fijr nedrustning och internationellt samarbete i Stockholm, erinrar jag mig särskilt livligb vad tre

krrinnor sade där. Den ena av dem
var från Asien, den andra lrirn Centralafrika och den tredje från Latinamerika. Jag tror inte det var nirgon
tillfäIlighet att just kvinnorna med sadan lidelse gav uttryck för de undertryckta folkens strävanden - på de-

ras skuldror faller dock de tyngsta
bördorna och just de har rätt att pro-

rrrttlr'

Är han, inte: .söf, ittin clefa,ntI stirlr:r Carola förtiu,st.

ansiktc och kaluv av en palsternacka,
näsan är en bit purjolök, mustascherna stammar från en rotviska, två piprensare blev brillor och fäst på en triibit blickar så det stränga ansiktet

fram Ur "manteln".
Sedan gick fotografen hem och
framkallade bilderna. Och nu är hans
ungar i full färd med sin egen dockteater. Här visar Carola upp sin charmerande lilla elefant, gjord av potatisar, med snabel av purjolök och betar av tändstickor. Hennes äIdre syster gjorde den mest förföriska neger-

yngling av en vanlig träslev, lite vit
bomullsvadd, en handduk samt krita
och klister. Den kvinnliga partnern i
det skådespel hon sedan framförde för
mor och hänryckta småsystrar bestod
av två potatisar, lite bast o"h sn "julsvamp>> av den där sorten vi brukar
sätta i mossan kring jultulpanerna. Ett
gammalt tygskynke offrades, fick en
stor glugg på mitten och hängdes upp
framfijr en dörr. Därbakom dirigerade hon sedan med sina händer dockorna och det hela beledsagades av

-lämpIig- musik från grammofonen.
Så nu är mina ungar galna På att gå
och se riktig dockteater och hämta
ideer för vidare teaterverksamhet
därhemma, säger vår fotograf.
I(an clessa bilder stimule t'a barn i
andla hern att giira likadant -- ja, dri
är vi glada.

testera mest lidelsefullt.
Jag erinrar mig niigra old ur det 1al
dcn indiska representanten, Rameshvari Nehru, hö11.
-Vi har sett hur människan med
hjälp av vetenskapen gjort sig till herre över naturen',, sade hon. "Vi har
Iärt oss att genomplöja böljorna och
genomflyga det väldiga himmelsrummet. Vi har tvingat ljuset, luften och
vattnet att tjäna oss. Precis så måste
vi ocksår förii.ndra den mänskliga naturen."
-Föråindra den miinskliga naturen''n

Dessa orcl. uttrycker en självklarhet i
länder där människorna tagit sitt öde

i egna händer och gestaltar sitt liv i
samklang med vetenskapliga Iagar'
Men. liksom tidigare, klingar de som

en maning i Indien och i många andra
delar av den asiatiska kontinenten,
där gamla traditioner och trosläror
hos människorna inympar undergiven-

het för naturkraft".:"" ' .

.

:iY

Jag erinrar mig chilenskan OIga Pobletes skakande ord. Hon talade f <ir

de rättslösa folken i Latinamerika.
frir vilka kolonialisrnen är huvudhindret när det gäller att förverkiiga deras strävanden, den amerikanska imperialismen som kontrollerar de latinamerikanska ländernas ekonomi.
-Våra folk lever i elände. Vi har inga pengar tilt att bemästra den oerhörda bristen På sjukhus, vägar och
järnvägar; de ?0 miljonerna analfabeter hos oss är en dYster anklagelse
rnol en politik som kväver den natio-

stilla hungern biand miljonerna och
tillfredsställa deras lä"ngtan efter ett
Iiv i fred och skönhet.Det är inte alla fiirunnat att kunna
tala så klart och övertygande som en
Rameshvari Nehru eller en Olga Poblete. Gertrude Omog besteg inte taIarstolen i Eriksdalshallen. För det
mesta satt hon samman med de övriga

d.elegaterna friin Centralafrika och
lyssnade uppmärksamt till talen. Men
clen historia hon berättade för mig en
erftermiddag i Stockholm gav mig ett
;rv de starkaste kongressintrycken'
Gertrude, en slank kvinna Pti 28 år'
med bantufolkens karakteristiska fina
anletsd.rag, föddes i staden Yaunde\ i
franska Kamerun. Som dotter till förh:illandevis välsituerade f öräldrar erhöll hon den i denna koloni vanliga
uppfostran. Vid tjugo irrs iilder blev
hon sjuksköterska vid förlossningsavdelningen på stadens sjukhus. Det var
där hon allvarligt började tänka över
de sociala orättvisorna. Framför allt
frapperades hon av att det Pfr de
500.000

afrikanska invånarna i detta

distrikt bara kom 30 bäddar,

medan

de 3.000 europ6erna förfogade över 80.
Gertrudes arbete förde henne in i båda slagen av salar.
,,Jäg led moraliskt-, sade hon tiII
mig. "l salarna f<ir afrikaner var bäddarna hopsnickrade av smala bräder,
och platserna var så få att vi omöjligt
kundo behålla mödrarna längre än två
dagar efter nedkomsten. Där inträffa-

de ofta olycksfall. Måttet var

rågat

när en mor, som i sömnen kastade sig
hit och dit På sin smala träbädd'
kvävde sitt barn till döds.
Jag började taia med kvinnorna i
vår bygd och organiserade protestuttalanden tiII myndigheterna. Några
kröntes med framgång, men själv blev

jag genast föremål för den franska
polisens uppmärksamhet. Först för-

ståindigt

sökte man muta mig. Sedan tvingade
myndigheterna min far att jaga mig
ut ur huset. Jag biev en utstött. Jag
ansiöt mig till den nationelia befrielserörelsen. För'st tänkte jag att det

Vi måste utnYttja vår
krigshot
planets omätliga rikedomar för att

blir inte lätt att organisera dessa
,nänniskor, men snart gick sanningen

nella friheten och utgör ett

I

upp för mig: ju större människornas
lidande är, desto mera strävar de tili
organisatorisk sammanslutning.
En gång i maj, det var för tre
år sedan, kom jag till distriktet Mungu
för att hjälpa till med genomförandet
av en kvinnodemonstration. Den franska polisen hade förbjudit all sång i
tåget, men det bekymrade vi oss inte
om, och när poliserna med våId ville
hindra oss att sjunga jagade vi bort
dem. Denna våra kvinnors första seger gav oss ett oerhört självförtroen-

-Vi har gett uttryck åt vår Vilja,,,
till kvinnorna, >>nu gäller det
att kämpa, komma vad kommä vill.',
Gertrude berättade så enkelt och
naturiigt som om hon skildrat en
fredlig politisk demonstration påi
Stockholms gator och inte befolkningens förtvivlade kamp i Kamerun mot
de.

sade jag

den franska kolonialismen.
-Medan jag var borta fick jag höra
att trupperna öppnat eld mot vår by
och jag besiöt försöka slå mig igenom
dif", fortsatte Gertrude. "Jsg kom så
nära att jag från ett gömställe bakom
en palmdunge kunde se hur fransmännen genomsökte det hus där jag bodde. Sedan sprang jag genom skogen tiil
grannbyn för att telegrafiskt meddela
allt tiII mina kamrater. Det var mörkt
och ofta föli jag omkull. Jag hade bara

en tunn klänning på mig. Jag frös,
jag var trött och nedslagen. På morgonen köpte jag ett par apelsiner av en
gammal kvinna. 'De våra har gjort
uppror mot de vita', sade hon. 'och
det gör de rätt i, för de här är ännu
värre än tyskarna var'. (Det hänsyftar
på den tid då Kamerun var tysk koloni. Red:s anm.) Dessa ord av en
gammal enkel kvinna gav mig nytt
mod. Hon visade mig vägen till gränsen av brittiska Kamerun, därifrån
ämnade jag telegrafera såväI tili Föi'enta Nationerna som till vår yrkesorganisation . . ."
"Är ni lycklig?- frågade jag Gertru-

de

Omog.

"Vi har möjtighet att arbeta pol:tiskt. Vi har vänner. I Wien deltog
jag som delegat i KDV:s kongress. Ja.3
har varit i Tasjkent i Sovjetasien ocJ-r
såg hur människor, som en gång levcle

under det koloniala oket, lever i dali.
Att stå skuldra vid skuldra med andra
är sådant som ger tröst, och vänskapen med kamraterna låter mig glömma mina egna bekymmer.>>
Och hon vände tillbaka till sin plats
bland de övriga afrikanska kvinnorna
på kongressen för nedrustning och in-

lernationcllt samarbete.

r0

i-1t- VÄ GÄNGER har jag under
tl
lltl mitt liv träffat den berömde gre-

kiske satirikern och lustspelsförfattaren Aristofanes. Och det skedde
under en och samma månad. . .
Första gången. . . Nej, först vill jag
berätta om det andra sammanträffandet. Det skedde i byn Vertejevka i det
nuvarande Brjansk-distriktet.
Det kan väl vara så där en trettio
eller trettiofem år sedan, det gör för

övrigt detsamma, det var i aita fall
efter Aristofanes död, det vet jag.
Den gången kom jag som reporter

för en tidning till en by i guvernementet Brjansk (byns namn har jag
gliimt) och tog in hos sekreteraren i
bysovjeten. Det hade väl gått en timma efter min ankomst när plötsligt en
ung man störtade in i mitt rum. Han
hade tydligen inte rakat sig på måna-

der. Förutom en tjock skäggstubb
prunkade på hans ansikte ett par

Lysistrate i byn
Anteckningar

LLr

erl iournalirtr dogb"h eu

G. Ryklin
hornbågade glasögon, en näsa och un-

der denna ett brett ]eende.
"Kamrat!" skrek han. -Jag är medarbetare i Brjansk-Tidningen. Kom
cred mej! Genast! Och glöm inte ta
notisblocket med!"

-Vart

då?"

-Vart? Har jag inte sagt det än? Till
Vertejevka. Skynda er, vi får åka med
cn bil som just ska dit. Det är inte
liingt, mellan sju och tio, i varje fail
inte mer än femton kilometer. Där får
ni vara med om någat spännande. Ett
sagolikt stoff för ett reportage . ."
När vi satt i bilen gav han mig närmare upplysningar om sin person:
"Jag har alldeles nyligen blivit jour-

nalist. Ni har naturligtvis inte hört
talas om mig än. Jag har länge sökt
efter en pseudonym med klang i. Äntligen har jag funnit en högst originell:
Jegor Jegorov. En sådan finns det såvitt jag vet inte någonstans i litteratu-

ren. Tyvärr har jag ännu inte kunnat
använda den, än så länge trycker man
alla mina bidrag utan underskrift."

På min fråga varför vi egentligen
skulle resa till Vertejevka, svarade
min föIjeslagare med en motfråga.
-Är det länge sedan ni var i MKT,
eller kortare sagt Moskvas Konstnärliga Teater?Och utan att invänta mitt svar fortsatte han:

"Där spelar dom nu ett intressant
stycke .Vad är det nu igen författaren heter
Nej, inte Vsevolod
Ivanov .
Inte Valentin Katajev heller .
Författaren som jag menar
levde tidigare
För omkring tvåtusen år sedan
Just det, ja: Aristofanes heter han.

"Det stämmer>>, sade jag, -på Konstnärsteatern spelar de nu hans komedi
Lysistrate.o
"Den är det ju jag menar!" ropade

\
I

och

Som om de haft eld i kläderna rände bönderna till skolhuset. Bland dem
också Semjon Karassjov naturligtvis.
De omringade skolan och började
gorma och svära.

It

Kvinnorna teg. Lugn före ovädret

tl

lJ, AG SATT i bilen och erinrade mig
mitt möte med Aristofanes på Konst-

bådar som bekant inget gott.
Sedan trädde Aksinja ut på trappan
med ett sammanvikt papper i handen.

Jegor Jegorov. -I Vertejevka kommer
vi också att få se en Lysistrate. En

Lysistrate från landet. Just det,
nu säger jag inte ett ord mer.>>

närliga teatern. Lysistrate, maka till
en av Atens fältherrar, en egensinnig
och trotsig kvinna, uppmanade atenskorna att strejka för att på det sät1et tvinga sina män att göra slut på
kriget med Sparta. Kvinnorna vägrade männen allt, till och med mat och
dryck. Började en kvinna vackla i sitt
beslut och man befarade svek mot
den gemensamma saken så blev den
vankelmodiga strängt bestraffad. Ge-

nom tre akter utgöt sig

männen

under musikackompanjemang
i hotelser och besvärjelser. Mitt -i fjärde
akten sträckte de vapen. Kriget var
slut och ridån gick ner. Lysistrate hade segrat.
. . . Och nu mötte jag för andra gån-

gen denna månad Aristofanes

Med blicken stelt riktad mot Semjon
att här kom man ingenstans
med svordomar och skrik, manfolken
borde hellre lyssna till det hon nu
skulle läsa upp från papperet.
När det äntligen blivit tyst vecklade
sade hon

sina namn på papperet
Den här händelsen för mer än trettio år sedan föll mig nyligen i minnet.

mitt notisblock:
-TilI alla gifta invanare av manligt
kön i byn Vertejevka från alla gifta
invånare i byn Vertejevka av kvinn-

ferencierens röst:

ligt kön. Ultimatum. Vi medborgarin-

och

Semjonova

en gammat kär vän. Hennes

sånger

om kolchosen i byn och om kvinnor-

OVNING
Krigets flygande ntaskiner
cl.t'ar sin bttllrande ui,ruel

Det föll inte Semjon i smaken. När
allt kom till altt så var det dock han
som var herre i huset . . . Ett par gånger drack han sig till kurage och lät
henne känna på knytnävarna, så att
hon skulle begripa att det var han
som bestämde. Aksinja tvekade inte
hon sprang till Lisavjeta Maksjutina,
som tillhörde bysovjeten, och någon

genonl rytndens klarhet,
srnlrlar sönder dess sti,llhet.
sotfla{Jor, brtindl" raster

Sottt,

fuller

söndagyens frirl,

söndersprcingcl öuer rå,ra

h,u,t:ttclr:rr,.

Ångestfttllt utindes blicken
spanancl,e

.

var på tiden att de fick kvällsmat.
Vilken olycka! Var i all världen höll
kvinnorna hus? Hela byn var full av
kvinnfolk och nu fanns plötsligt ir
en enda att uppdriva.
Det mörknade. Äntligen fick man

"Nu sjunger Jekaterina

Karassjova från byn Vertejevka . . .
Jag blev så giad som om jag återsett

Senare har jag skaffat mig närmare
upplysningar: sångerskan var dotter
till Aksinja, Lysistrate från landet.

Denna Lysistrates man, Semjon Karassjov, var visserligen ingen fältherre, men i alla fail rätt krigiskt sinnad.
Krig förde han framför allt med sin
Aksinja. Hon hade lagt sig tilt med vanan att springa på möten, ge uttryck
irt sin mening, btanda sig i offentliga
angelägenheter och hålla tal.

minde under höga skrik om att det

Brjansk-distriktet. Plötsiigt ljöd kon-

hjärtat.

den att Lysistrate från landet hette
Aksinja Karassjova.

kunde vattna korna, och grisarna på-

Strax före nyåret gick jag på bio och
såg i journalen en amatörgrupp från

nas nya liv gjorde mig så tätt om

hans hjäitinna, bara med den skillna-

timma senare hade bondkvinnorna
från hela byn strömmat till skolan .
Det skymde, dagen led mot sitt slut,
men bönderna var alldeles rådvilla:
ungarna skrek, ingen var där som

steg de fram en efter en och satte

Aksinja upp papperet och började läsa
- utan en aning om att här utspelades
cn scen ur Aristofanes komedi och att
hon själv uppträdde i Lysistrates roll
Detta tänkvärda dokument antecknade jag den gången ord för ord i

inte

mot

h,öjde.n

som, fordom

elter

Gud

nor i byn Vertejevka har det inte bra.
Våra män slår oss och aldrig hör vr

u,tan m,ot förstörelsens h,ot.

ett vänligt ord från dem. Vårt tåiamod är slut och vi ställer följande

Jorclhå,lans unkna famn

ultimatum: Vi är beredda att också

fortsättningen sköta hushållet

i

och

veta att "den andra hälften av mänsklighetcn" i Velteievka var frirsamlad i

hjälpa våra män i arbetet, men i gengäld kräver vi att det ska bli slut inte
bara med stryk utan också med svordomar och skällsord. Vi upplöser intc
mötet och går hem förrän alla männen
undertecknat detta papper.>>
Bönderna stod där tvekande, så svol

sl<ol an.

do i koms, men när ilskan lagt sig

öppnas ntot de skriickslctgrtu.
Trampan,rle fötter
fly bort frttn dallcns litts.
koinno gråt,

B

arnskrilt,

nt

anlig ct st;ordont"ar.

Ä

n har inte bontben f alli,t
skall tysta all uftr klagut.

.s'o?/,

Gunhild Tegcn.

il

/(,ih6nn på plnl'

o"l,

l.l
R|oben
ooer Lnänq,
o.

Modek:iserr :lv Sfargot
kjollängdenl Fållen åkte högre

och

högre upp. ånda till knäna, och visade
ofta mer av benen än som var fördelaktigt för brirarinnan . .
Nu hrjr vi i alla fall en del lugnande meddelanden. naturligtvis från Pa.

ris, ty det :ir ju där modet bestämmes. Och om vi än inte underkastar
D e: it

uli

c

nsku t txt dt' -

ttirlar frant'
gångsrikt nrc:d, d.t'
/ransÄ'c. Atl rlt gör
husen

uackra oclt, förnufti,ga,

kliicler'rittnur

bilderna hcit'

orn.
i'.,-**-.

Sri scr

?,r??"crrs'

g.it,tiit{1-tiiffi .,.

driikt

och

r.iW

rr,t, sober

i stilen

lcittb'u,rr:n.

DAG dri,jer rjuset
'ARJE
bagarna sl<yltal med
kvar allt längre,
semlor, om några veckor är det alltsir
piisk -. och sedan är det snart liktig
virr. Hoppas vi. I tankarna börjal vi
gi'r igenom garderoben och undlar r
v:rrt stilla sinne om fjolat'sdr'äkten el-

Ml""

$

ler -kappan :ir presentabel ellct' tiil
det löjliga antikverad.

Hur kommer klädmodet att utvecklas i år? undrar man. Blir det lika
mirnga och tvära omkastningal sorn i
fjol? Tänk bara på midjanl Frtin att
ha hasat ner en bit på höften åkte den

hastigt och lustigt upp under bysten.
den s. k. empirelinjen. Eller trink pir
-strumpan", den raka helskurna klrinningen utan minsta insvtingning i

och sedan trapetsklänninmidjan
gen. smal upptill och vid nedtill. O<'ir

T. r'. Trtd,delad kldnni'ttg i rtt.ittk't 71|k',
oclr, nt.ed en, krtrt rak iackct föt' utebru,k.
12
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Sagt på förbrndsmötel:

Sk" d"tt aldre arbetskraften
..

o

nar)vl SAS
|

till socialvardenT

n lång föl.id av år har vi haft
mycket gott om al bete. Nu iir bilden

frjrändrad, permitieringar och avskedanden hijr till dagordningen. Det finns

Modellen ltingst ner t. h. på' t:;dsfrir:ncle; sida risar en förtjusan'de drtil:t
i brun ylletoile. Kcr,ppan hiir orutt' höt'
ihop ntecl den.

oss alla modets nycker sa är vi dock
under dess inflytande, helt nonchale-

ra det kan vi inte. TiIl och med det
som vi först finner alldeles rosenrasande löjligt vänjer vi oss så smuningom vid. Det sörjer butiksreklamen
fi)r.

Alltsi. Paris kommel med lugnande
rneddelanden om man får tro pressen
och modetidningarna. SåIunda framgar det klart och tydligt att midjan
ska ner på sin gamla plats igen, alltsa

där naturen placerat den. Och kjolen

blir tängre. Eftersom vi fijrsiktiga

ge-

neraler inte lagt upp kjolarna så långt

som journalerna dekreterat så kom-

mer vi heller inte att behöva

ändra

dem nu.
Den tvåidelade kltinningen har blivit
populär igen. Kjolen är snäv och at-

sittande, har s. k. Dior-veck eller
också motveck baktill, jackan är kol't
och slutar ca 10 cm nedanför midjan.
I regel är den inte svängd i midjan
utan rakskuren, vilket är idealiskt för

den inte helslanka. Ofta hör till en
ylleklänning med kort ärm också en
s:idan rakskuren jacka med 3 4-liing
eller nåslan hellirng :irtn.
Yllemusslin är' ett mycket populär't
kliinningsmaterial hos oss. Det finns

Dcn enda möjlighet som återst:rt'

dc

lildre arbeterskorna om de mistel sitl
arbete är alltså socialvården. Det iir
bittert. Det är dubbelt bittert när tnan

cn åIdersgrupp som är mycket illa utsatt: de som börjar komma uPP i 60rirsåldern. Vart ska de ta vägen och
vad skall det bli av dem när de Per-

vet att dessa äldre kan prestera väl så
gott arbete som de unga, även om de
inte har lika lätt som en ung människa

mitteras eller avskedas? Några möjIigheter att få en ny anstäIlning har
de praktiskt taget inte - men de har
ännu många år kvar tills pensionsåIdern är upPnådd. Vad ska de leva På?
Det här är en mYcket allvarlig fråga. Folkpensionen får man först vid
uppnådda 67 år. Det har alltså räknats
med att en människa ska kunna försörja sig på eget arbete tills hon blir så

som helst.

gammal. Men på dagens arbetsmarknad

räknas hon som gammal långt dessförinnan; mister hon det arbete hon
har har hon inga möjligheter att få

att anpassa sig till vilket nytt

arbete

När frligan om den äIdre arbetskraf-

ten nu ska utredas måste vi bevaka
våra intressen. Och alla komma ihå.q
att åren går fort, gamla blir vi alla om

vi firr leva . .
Elin Johansson, (iöteborg
.

*
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maste utbyggts

något nytt.

Nu talas det mycket om omskolning
av arbetskraft. För att få reda på vad
man planerar för de äIdre kvinnorna
inbjöd vi en konsulent från arbetsförmedlingen att komma och tala om hur
man tänkt sig saken. Någon omskolning

av äldre arbetskraft äger inte rum
fick vi veta.

å konferensen vid Sandö verkkvinnostadsskola i våras
- dit bl. a.
och ungdomsorganisationerna var in-

det att vi måsbjudna
- underströks
te bryta med gamla fördomar och vanföreställningar när det gäller >manligt>
och >kvinnligt> arbete. Det visar sig ju
ståindigt att när kvinnor bereds tillfälle
att komma in i yrkesområden som län-

i olika kvaliteter, från rayonen till
underbart vackra helyllekvaliteter.
Det är ett smidigt och lätt material,
i de högre kvaliteterna fullkomli.qt
skrynkelfritt, och det finns i en mångfald färger och mönster. Bland nyheterna som kommer är helt enfärgad
yllemusslin. Till detta materials fördelar måste också räknas att det kan
användas iiret runt, sommar som vin-

ge betraktats som typiskt manliga, ja,
så hävdar de sej lika bra som männen. Ett litet steg i rätt riktning tyc-

ter.

viirt Ängermanland är det eltindigt
med arbetsmöjligheter för kvinnorna

Och sir har vi den s. k. vinterbomullen, ett material som slagit igenom

i vinter. Det har
har man aLltmera insett, och därför
blir också färger och mönster allt
vackrare. En del av dessa tyger är av
flanelltyp och rätt tjocka. Ett utmiit'kt
stora fördelar, det

material 1;ill i)vergångsklänningen, där'för att det är mera lättskött än yllet
och avsevärt billigare i Pris.

ker jag det är när Sandö verkstadsskola nu visar upp tre unga flickor
som utbildar sej till bilmekaniker.
Men det är inte bara de unga flickorna det gäl1er - också många gifta
kvinnor vill ha förvärvsarbete och behöver det av ekonomiska skäI. Men i
cftersom näringslivet är så ensidigt inriktat hos oss. Under våren och en dei
av sommaren har några kvinnor kunnat få sysselsättning vid skogsbolagens
kulturarbeten, men det är arbeten som

i bästa fall räcker under 3 månader'
Fru Starrin-Reindahl nämnde att man
bör söka få till stånd kurser för utbitdning av kvinnor till sjuk- och åld-
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berarna var mycket bekymrade över
den Iön de fick för sina tjänster av
kungen.

När det kungliga gardet kom strömmade alla barberarna till rådhuset.
Där drog de med tungt hjärta lott om
vem av dem som under året sku_lle
klippa kungens hår. Utanför på torget
stod det kungliga gardet i stram givakt och med dragna sablar och vän-

tade på avgörandet. Den barberare
som dragit lotten fick av dem err
kungligt dekret, enligt vilket han utnämndes till hovbarberare. Och så
förde gardet honom till slottet.

g< w n, gI e rt,s l, n wc l; g l, el
Jl Ön LÄNGE. LÄNGE sedan levde
och regerade en gammal kung över
tre hav, nio berg och nio floder. I
landet där han härskade fanns det rikedomar i överflöd. Landet var så
stort att solen aldrig gick ner över det.
Och i detta land reste sig ett slott,
vars like i skönhet aldrig skådats. Det
stod mitt i huvudstaden och var om-

givet av vallgravar. Från det

höga

tornet vajade en flagga som skimrade

i regnbågens alla färger när

solen

sken på den.
På detta slott bodde sedan många år
en gammal kung och hans hovfolk.

Mest hela dagen satt kungen på sin
förgylla tron med äpplet och spiran,
maktens symboler, i sina händer. på
huvudet hade han kronan av guld och
hela hans kropp var insvept i en här-

lig vit hermelinsmantel.

Eftersom han regerade sitt folk iika
bra eller dåIigt som alla hans föregånringsvården. Det tycker jag är bra, på
de områdena är ännu mycket ogjort.

I

kare.

I{ungen höll ofta festmåltider, ord-

nade baler och nöjestillställningar.
Hos honom bågnade borden under
stekta gäss, tårtor, fina viner och andra härliga läckerheter som skickliga
kockar och sockerbagare trollade
fram. Det var därför inte underligt
att alla dessa furstar och hertigar levde ett bekvämt och sorglöst liv på
slottet.

Därför hyste de också kärleksfull
och överseende förståelse för kungens
enda svaghet. Men just denna svaghet
var hans undersåtar mycket förargade
över.

Kungen tyckte inte om barberare.
Bara en gång om året, på sommaren,
lät han klippa sitt långa hår, som föil
ända ner på skuldrorna. Det var väl
i och för sig inte så farligt. Men bar-

den kommun där jag bor räcker plat-

sjuka, medan många friska armar vill
ha sysselsättning. Så fru Starrin-Reindahls förslag ska vi ta med oss hem
och föra fram tili myndigheterna. Att
det blir användning fiir vår medverkan och våra påtryckningar är säkert.

Elsa Lindgren, Backsjön
14

de

skägglösa och de skäggiga, därför att
de inte kände till någon annan härs-

serna på ålderdomshemmet inte aIIs
till och det finns, såvitt jag vet, inte
en enda hemsamarit att tillgå. Det är
dåligt med hjälpen till de gamla och
OC
-O,

var den delen han med all rätt var

hår överlämnade kungen honom näm-

gare, så var det ingen som opponerade
sig. Alla hans undersåtar erkände honom som sin härskare, de stora och de

små, de tjocka och de magra,

andra delen fick barberaren först när
han hade klippt kungens hår. Och det
vettskrämd för.
Så snart barberaren klippt kungens

En garnrnal saga
r-|r

Utnämningen var emellertid bara
den första delen av belöningen. Den

ligen till sin bödel med befallning att
han skulle halshuggas för sin tjänst.
Under tiden gjordes allt i ordning
för avrättningen på rådhustorget. Och
den förtvivlade barberaren fördes ut
och bödeln slog huvudet av honom
allt medan trumvirvlarna dånade.
Ingen visste varför kungen belönade
barberarna på det här sättet. Detta en-

da fel hos den annars snälle kungen
var en källa tili skräck hos alla landets barberare. De levde i ständig
iingest för det ögonblick då det kungliga gardets trumpeter och trummor
skulle förkunna att kungen ville ha
sitt hår klippt.
Ingen i heia landet ville längre lära
sig barberaryrket. Därför blev det
allt mer ont om barberare och efter
några år fanns det bara en enda kvar.

Till honom kom rika och fattiga från
byar och städer i när och fjärran för
att bli klippta. De rika hovmännen,
furstarna och hertigarna kom, omgivna av lakejer i livr6, i förgyllda vagnar som drogs av eldiga hästar. De
fattiga kom till fots och långt bort-

ifrån kom skogshuggarna på sina kärror, som drogs av en liten åsna. Alla
ville ha håret klippt eller bli rakade.
Denne kungarikets siste barberare
hette Pfifferling. Alla som anlitade
honom för att bli rakade eller få håret
klippt tyckte gränslöst synd om honom. De visste så väl vad som väntade
honom.

Men miister Pfifferling levde

som

vanligt och gjorde sig inga bekymmer.
Han var giad och brukade sjunga och
gnola när han arbetade. Han tvålade
in, rakade och klippte, kammade och

smorde in pomada i sträva och mjuka,
mörka och ijusa, tunna och tjocka hår.

Han tänkte inte på att han en dag
skulle få höra det kungtiga gardets
trumpeter och trummor. Han tänkte
inte på att han en dag skulle foras

lill kungen och utnämnas till hovbarberare och sedan utlämnas till bödeln
och mista huvudet" Sådana trista saker tänkte han inte på. Han gladde sig

iit varje ny dag, antingen

soLen sken

eller det regnade.
Men tiden gick sin obevekliga

gång

och snart kom det ödesdigra ögonblicket. Som vanligt stod Pfifferling
och sjöng under arbetet. Men i hans
muntra visa blandades plötsligt det

kungliga gardets trumvirvlar, som
förkunnade att kungen behövde en
barberare.

Mäster Pfifferling hölt just i detta

Hovmännen gick att hämta skarprättaren för att föra honom till kungen. Men ingen av dem anade att

skarprättaren satt fastbunden vid
barberarstolen i Pfifferlings stängda
butik.

När de inte fann skarprättaren funderade kungen länge och väI vad han

nu skulle göra. Slutligen ropade han
till sig den bleke och förskräckte
Pfifferling och sade till honom: ,,Miister Pfifferling, svär att du aldrig till
någon skall förråda vad du har serr
under håret på mitt huvud. Om du tiger skall aldrig något ont hända dig
och dr-r blir min hovbarberare för alla

hakan.

männen.

i stolen

och

Vår kung har långa

åsne-

Så snart han avlastat sig sin hemlighet kände han sig genast lättare till
sinnes.

Strax därefter ordnade kungen en
stor fest påi sitt slott och inbjiid
världsbekanta musikanter friin ett
land långt borta.
Dessa begav sig genast på väg. De
hade lång väg och måste skynda sig.
När de var nästan framme förlorade

Pfifferling svor inför kungen pri att
han aldrig skulle förråda hemligheten
för någon. Han var lycklig över att

skarprättaren. Som en blixt fick han
en god id6. Innan någon visste ordet
av var skarprättalen fastbunden vid
stolen med servetten han hade under
Förgäves vred han sig

åsneöron.
tiron."

tider-.

liv var räddat. Och till på kopet
blivit hovbarberare. Sedan
dess var kungen hans enda kund och
han klippte regelbundet kungens hår
och rakade honom. Han förde ett bekvämt liv, precis som de andra hov-

r)gonblick på att klippa den kunglige

om, gick tätt intill pilträdet och viskade i dess öra: *Vår kung har långa

hans

hade han nu

Men ändå var det något som fattades honom. Kungens hemlighet lämnade honom ingen ro. Åsneöronen förföljde honom dag och natt.
Därför kunde han inte sova om nät-

terna. Han brukade i stäilet sitta vid
bordet och tänka på vad som skulle
hända om han bröt sin ed och alla
undersåtar fick veta vad bara han och

kungen visste. Vad som skulle hända
om alla visste att de regerades av en
kung med åsneöron.
försökte komma loss. Han var så hår't
fastbunden att han knappt kunde andas.

När Pfifferling på det sättet lyckats
oskadliggöra den kunglige bödeln tog
han saxen, kammen och rakkniven
med sig och stiingde butiken. Därpå

föIjde han lugnt med det kungliga
gardet tiil slottet för att klippa kungens hår.
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\ NAPPT HADE Pfifferling fått

saxen i håret på kungen förrän han
bleknade och började darra. Han hade
upptäckt en förfärlig hemlighet. Under sitt tjocka hår dolde kungen nämligen två långa åsneöron. Det var för

att ingen barberare skulle förråda
kungens hemlighet som han lät avrätta dem så fort han blivit klippt.
Också Pfifferling skulle röna samma
öde som de andra. Med mörk panna

befallde kungen att skarprättaren
skulle föras till honom genast.

På allt detta tänkte han och visste
inte hur han skulle komma ifrån dessa nya bekymmer.
Det var trista dagar för Pfifferling.
Hovbarberaren gick omkring som om
han varit förryckt. Hemligheten följde
honom vid varje steg. Ingenstans fann
han ro och aldrig mera sjöng han niir
han arbetade.
Också i sömnen brukade han se
kungens åsneöron. En natt när han
inte kunde sova tog han en promenad
ner till floden.
Ett silveraktigt månsken flödade
rjver landskapet. överallt härskade en
hemlighetsfull tystnad. Inte en kvist,
inte ett strå rörde sig. Inte en levande
själ syntes till. Bara en rad av pilträd stod stumma längs floden, bland
dem en gammal pil med vida grenar

och ihålig stam. Ihåligheten liknade
ett stort mänskligt öra.
Den av bekymmer tärde Pfifferling
stod inte ut längre. För att åtminstone
skaffa sig någon lindring såg han sig

en av dem en virvel på sin basfiol vid
floden. Den greps av vinden och fördes bort. När han inte kunde finna
den fick han göra sig en ny av en pil-

kvist. Han var en skickiig man

och

snart kunde han spänna fast den nya
virveln på sin fiol. Han var så glad
att basfiolen var i ordning igen och
gladde sig på förhand åt hur han skulle visa aila de högvälborna damerna
och herrarna hur basfiol skall spelas.

1' tt

lHl

JL Jlerv vISSTE inte att den nya
virveln kom från det pilträd till vilket
Pfifferling nyligen viskat sin hemlighet. Hur skulle den stackaren kunnat
ana vad detta skulle föra med sig!
På slottet gick det livligt till. Från

alla hörn av kungariket kom förnäma
herrar med sina ädla gemåler för att
deltaga i den ståtliga festen. överallt
var det glans och prakt. Väldiga ljus
upplyste den festligt smyckade salen.
Borden dignade under alla slags läckerheter och alla väntade bara på att
de berömda musikanterna äntligen
skulle börja spela.
Så började de. Men vad var detta?

l5

Så snart musikanten rörde

vid basfio-

Iens strängar ljöd det: "I(ungen har
Iiinga åsneöron! Kungen har långa ris-

l{a' iag dtktndn batt

neöronl"

Den överraskade musikanten visste
inte vad han skulle ta sig till. De an-

dra musikanterna fortsatte att spela
som om ingenting hänt. De ville över-

Ur en nyutgiven diktsamling
AV

rösta basfiolen. Men förgäves!
Atla i salen hörde det. Det hjälpte
inte att kungen råkade i raseri och lät

AS?RID PETTERSSO/V
För träskobarn på hårda vintervägar,
för frusna hälar och för krigets kålrotsmagar
jag diktade om mat och varmt

ut alla musikanterna. Hemligheten var förrådd. Gästerna och hovmännen visste nu varför kungen hade
Litit avråitta sina olyckiiga barberare.
Pfifferling var alldeles skräckslagen.
Han visste inte hur fort han skulle
komma ut ur salen, så att varken kunkasta

och sköna skor.

En lögn.

Min fantasi och längtan,
mitt rike i min barndoms smultronbelg
dom vuxna skrattar åt.
Så vinda och så skacka
som toffelbottnar ligger mina barnavårar
och glipar sprucket åt min rädslas höst.

gen eller någon av hovmännen märkte
honom. Helst skulle han velat sjunka
genom golvet.

Han fruktade att kungen skulle beskylla honom för att ha förrått hemligheten tili någon av musikanterna.
Han befarade att också hovmännen
och det kungliga rådet skulle straffa
honom för att han förtigit saken för
dem. Ty med undantag för kungen var
det hittilts bara han ensam som visste
att landet regerades av en kung med
risneöron.

Vad skulle hertigarna, furstarna och
deras stolta gemåler säga om att deras härskare var en åsna? Hur skulle
detta sluta?
Men Pfifferlings ängslan var grundlös. Ingen av furstarna, ingen av hertigarna tog någon anstöt av det. För
deras del hade det inget gjort om kun-

gen sjiilv hade blivit till en riktig
irsna. Fijr dem var det allra viktigaste
att de hade det bra och att de kunde
deltaga i festerna och balerna på slottet precis som förut.

Också kungen lugnade sig snart. Nu
hade han inget att dölja ]ängre. Tvärt-

tl
fl
ll

En kall,
en regnvåt havrestubbig
med ulltrå kring ett självsprickssår
i kluvna tår.
De flinar åt mitt träskolag
som lyssnade på lögn
om långskaftskängor.

rl

ll
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kom åter till heders och snart fanns
det barberare i överflöd i kungariket.
Det var bara Pfifferling som inte
var belåten med sin ställning som
hovbarberare. Han trivdes inte riktigt
bra på slottet.
Han såg hur man vid det kungliga

söKANDET !KVINNO...
Forts. fr. sid. 6

hovet antagligen skulle hedra

ring och bundenhet, så kan de hjälpa

ocksä

en åsna, om den bara bar kungakrona.
Men han själv ville inte längre buga
sig för en kung med åsneöron. Han

om. Stolt satte han kungakronan På
sitt huvud med de långa åsneöronen'
Också hovmännen tyckte att de långa

beslöt därför att inte längre vara

åsneöronen inte missklädde den kungliga kronan. Ja, de borjade förtjust
klappa i händerna när kungen spetsa-

än ogärna, så lovade dock kungen att
bifalla hans önskan.
Mäster Pfifferling andades iättad ut
när han överlämnade sin Post som
hovbarberare till en annan. Han var
glad igen och började sjunga.
Men musikanterna kunde han inte
glömma. Han tyckte om dem och allra
helst skulle han velat följa med dem

de rjronen. Så bra tyckte de nu om sin
härskare.

AIla hovmännen, furstarna, hertigarna och undersåtarna fann sig i att
bli regerade av en kung med åsneöron'
Det störde dem inte alls och vid det
kungliga hovet var allt som förut'
Men allra gladast var barberarna
att deras kung slutat med den förfärIiga vanan att årligen låta avrätta en
oskyldig barberare. Barberaryrket
16

kunglig barberare och bad kungen
att bli entledigad från sin tjänst. Om

tilt deras land. Han funderade inte
länge på saken utan skyndade sig att

hinna ifatt musikanterna, som glada
återvände tiII hembygden från sitt besök i åsnekungens land.

Ellen I{ey väntade av kvinnorna att
de skulle kunna >>förmänskliga>> arbets- och samhällsliv. >>Sedan mödrayna själva blivit lösta ur sin lsole-

till att lösa sammanlevnadskrisen,
men inte förr>>, säger Elin Wägner.
Det gäiler att i gemenskap nydana
familjens samlivsformer, icke generellt, utan från fall till fall och för
på ett
olika åldersavsnitt, för att
för hem och barn, syssla och- sarnhälIe fruktbärande sätt -- kunna avväga den rätta proportionen mellan
hem- och utearbete.

Den frihets- och arbetssökande
kvinnogenerationen i medelåldern
möter en på egen hand, särskilt i
sexual- och föräldraskap, experimen-

terande ung:domsgeneration. Där
föreligger en ny problemställning,
som nödgar mödrar att tänka och
tänka om i dessa frågor, stundom i
känsla av djup vanmakt. Ty den jäktade tillvaron tyeks rner och mer in-

KATA OCFI HENNES TID
Forts. fr. sid. 7
Iramför allt vilja att kämpa för den
id6 som fiir henne biivit ett livsvillkor. Hon f ramhöll att socialismen
egentligen syftade till detsamma som
den ursprungliga kristendomen innan
den förvanskats av kyrkan.
"Lägg fram för folket kristendomen

i dess sanna sociaiistiska gestalt,

so-

cialismens röda fana buren över folket
av den fattige snickarsonen från Nasaret. korsfäst som rebell av furstarna",
sade hon i en av sina berömda rePli-

ker.
*
Vi hade alltså med de små resurser
vi iigde ordnat en turn6. Det första
fiiredraget höils i Fagerviks godtemplarlokal. som var fylld till sista plats'
Nu hör till saken att en Präst eller
teoiog var skriftligen inbjuden till
dessa möten men endast till ett av de
fyra möten som denna turn6 omfatta-

som pågick till sent på natten. Av
mina anteckningar från mötet framgår
att debatten gällde prästernas inställning till kvinnosaken, till arbetarrrirelsen och fredsarbetet.
Nästa möte var ordnat i Vivstavarv.
Vi reste med bil, hela kommitt6n, friin
en plats som kallas -Köpenhamn-. Till
det mötet var kyrkoherde Holm från

Timrii skriftligen inbjuden men uteb1ev. Det var inte många pråister som
viigade ta en dust med Kata.
Publik fattades dock inte. Lokalen
var fullsatt och förstugan packad med
intresserade lyssnare jämte två poliser. Dessa senare för ordningens skull.
Efter friredraget blev det en livlig och
liingvarig debatt om religion och socialism, en debatt som På slutet gav

en lärorik poäng: En äldre dam fragade rakt på sak: "Dom säger att Kata

i"i

;,irti

de infann sig en ung komminister.
Det blev ändå en rätt livlig debatt

klarhet.

sin

*

Pri mig gjorde Kata eLt

mycket

starkt intryck genom sitt varma väsen

och sin utpräglade kamratkänsla.
Visst kunde hon vara rätt sa rabulistisk när hon stod i talarstolen men hon
hade en oskattbar humor. Privat var
hon en god, glad och vänlig kamrat.
Jag hade den stora giädjen att få
träffa Kata ännu en gång, det var
sommaren 1923, under den tiden ral-

(ivre

Norrland med dess ekindiga vrigar och

kommunikationer hude kriivt den
stijrsta kra{tanspiinning. trn av de
gamla kära viinnerna sorn nu är borta.
som ofta bistod Kata ph hennes turn6c1'. norrlandsraliai-en Kramer, kunde
på sin tid bcrätta spännande och sann-

färdiga histolier om dessa resor: i

Kuta Dalströnt rustad f ör liirrlcr t
h,östrcgn. Det 'La1 inte ra;tli11t att
nå,gott, bil r:iintacle uid stationen
tnera '--anligt Llar det att hon fic'l;
trask,a till fots må,nga ki,lonte:ter.

brådskande värv?

vetet borrar sig in genom förut
självklara släkt-, livs- och hjärtefrågor. Kanske är det härvidlag som
den sfora oron, den av Elin Wägner
efterlysta, djupast kämpar efter ny

vag.

risk verksamhet. Hennes resor i

svag firr andens övning.- (E. I. Wat-

som ännu därvidlag kan finnas kvar
opåaktat. Men den är alltjämt stadd
i sökande rörelse, Iiksom Sigrid Fridmans Fredrika Bremer-statY i Humlegården. Dagens feminina människovärld har ställts inför en här av nya
spörsmål, ej blott tekniska och intellektuella, utan inför sådana som med-

språk." Då gick den unge prtisten

god talare som förr, men vid samtal
senare anför'Lrodde hon mig att hon
l<ändo sig trijtt. Och undra på detl
Vilka strapatser hade hon inte utstiitt
under tre iirtiondens ihärdig agitat"o-

för det djupare liv, där vila och handIing är enhet, så lever vi på våra nerver, och vår fYsiska energi blir för

av speciell kvinnosak, hur mYcket

blir aldrig full. säger etr sant ord-

Iarna arbetade på Forsmo-Hotings ban-

och ro som är av nöden, också nu,
för de uppväxande som för föräldtarna.
>>IIar du känt mödrarnas ångest,
Gud?> lyder en dristig fräga ur ett
protestantiskt blad.
>>Eftersom vi inte går till käilorna

>>I(vinnorörelsen>> har i stor utsträckning fyltt sitt värv i egenskap

tarklass längre skall tro pir detta
svammei? Varfijr lever ni dii inte sjiilt'
därefter? Biskopar och prtister visar
minsann att de vill ha ut det materiella goda här pe jorden, prästsäcken

bygge. Hon var lika trossviss, lika

kräkta på den atmosfär av trYgghet

kin). Förmågan att bedja har särskilt räknats kvinnor tiil godo. Men
har vi inte under vår strävan På nYa
fält tappat bort mYcket av den gåvan ? Heliga Teresa såg >>Gud vandra fram mitt ibland Pannor och
grytor>>. Varför inte också i nuets

Guds straffdom över folken. Det sttil
i skriften att vi skall arbeta i vårt anletes svett och vara förnöjsamma s:r
får vi ltiner-r i himmelen efter döden.Kata replikerade: "llur kan ni vara s:r
dum och inbilla er att en vaken arbe-

är religiös, det kan väl inte vara
sant?" Kata svarade: "Icke i vanlig
mening, men i den meningen jag hoppas vi alla är det, vi alla som tror på
mänsklighetens framtid och som i aila
våra avsikter och handlingar och förhoppningar utgår från denna tro."
Nästa plats blev Svartviks fabrikssamhälle vid Njurunda. Där kom ocksir mycket folk samt en ung prästman
och några av hans väner. Den unge
prästen gav sig genast efter föredraget in i debatten och några av hans
yttranden vill jag citera, därför att de

de

norrländska obygderna.
Kata var trritt men hon hrill ut till
det sista. Endast nirgra mirnader eflel
vårt sammanträlfande somlnaren 1923
gick hon bort frjr- alltid.

Fredrik Ström såiger i sin firrträffliga bok om Kata Daistrrjm: "llon
vandrade under sin levnads sista decennium andra vägar iin socialdemokratin. Men detta skall icke för landets
arbetarungdom skymma bort, att det
väsentliga. det fijr framtiden levande
i hennes Iivsgåirning, kommer socialdemokratin till godo." Detta är dock
för lite sagt. Vad Kata uträttat i sin
livstid, det väsentliga i hennes livsverk, under hennes hrirjartiig för de
stimst lottade i samhiillet, hennes id6debatter med oliktiinkande. detta är
srldant som kommer hela arbetarrörel-

sen till godo. inte bara i vårt land.

var så typiska som argument i debatter av det här slaget på den tiden:

Kata var internationalist. hon kämpa-

"Den uppkomna arbetarrörelsen är

id6.

en

de fcir den internationella socialismens
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Vid vårt förbundsmöte i november

talade dr Andrea Andreen om kampen ute i världen mot atomvapen och
speciellt om vetenskapsmännens varningar och vädjanden. Ifon erinrade
då om den stora aktionen för ett år
sedan, då 9.235 vetenskapsmän, däribland 36 nobelpristagare, i en skrivelse vädjade tiil FN om en omedelbar internationell överenskommelse i
syfte att få slut på atomvapenproven.
Skrivelsen överlämnades tili FN:s
generalsekreterare av den amerikanske professorn och nobelpristagaren i
kemi, Li,nu,s Parilnt,g. Som deltagarna

i förbundsmötet erinrar sig gav dr

Andreen i sitt tal en resum6 över dt:

synpunkter och slutsatser professor

Pauling kommit till om atomfaran

och de risker atombombsproven med-

för i sin bok >>Aldri,g n1,ero, krig!>>.
Denna bok har nu utkommit på
svenska från Bonniers förlag och
kostar 18:50. Vi rekommenderar alla
våra läsare att läsa den boken. Har
man inte råd att köpa den kan man
vända sig till lånebiblioteken.

Är han tnte söt, nti,n ltuncl? Han h,ar deltagit t en hu,ndutstiillTttt jackan) och runnit pris. Oclt,

- (det tir tliirför jag har lappen
ning
nu iir ui sti stolta bfria trCt !

Jojo, det sAns nri,nsann. Oclt, det iir inte bara hunden sont, tit'
raring, allra sötast tycker ri nog att lilla fröken sjiilu rir.

en
I

----{

B *n*'*la,
Barnuantar

mr,c,rr,

iir det stor å'tgång

på, så, htir å,rs. Inte alla sli,ts ut
'må,nga glöm,s bort, u,ngarnu'

-liigger

dem ifrå,n sej ute och uet
sedan i,nte uar de h,ar dont,, sciger
en ma,mma och bertittar

att hott'

lunnit ett siitt att sttcka barnuantar sonl inte drar 7tå' Iå,ngt

ntir så, mycket tid som, tlet uanliga
siittet m,ed tgra stickor. Hon sttckar pd, tuå, sttckor (nr 2 och 21/z)
och sgr sedan ihop uantarna. Då'

kan man anucinda ganska grout
garn kan
har ntan
lJ(rrn
- det dubbelt, fint
siiger h,on och
man ta

ger

hiir beskri,untng på, hur
Vantarna tir beriiknade för tr'ldern 8-9 å,r.
Man lägger upp 30 m. och stickar
30 v. i rätstickning, d. v. s. alla varv
oss

det gå,r trll.

l8

slieLc,t'

t

f*ot

räta. Sedan maskar man av 18 m.
är kvar på den högra
stickan förs över på den vänstra

Den m. som

och sedan lägger man upp 10 nya m.

framför de 72 man har kvar på vänster sticka. Därpå stickar man 12
in., vänder och stickar tillbaka. På
nästa v. stickar man 13 m., vänder
och stickar tillbaka. Man fortsätter
att sticka och vända tills det är 5

m. kvar på vänster sticka. Då stickar
rnan 2 v. över alla m.. stickar sedan
tills 5 m. är kvar på vänster sticka,
vänder och stickar tillbaka. På nästa
v. stickar man tills 6 m. är kvar,
vänder och stickar tillbaka. På detta

sätt fortsätter man att sticka och
tills 12 m. återstår på vänster
sticka. Maska av de 10 m. för tummen, lägg sedan upp 18 nya m. så
att ni åter har 30 m. Sticka 30 v. i

vända

>De sont till tiuentyrs trrn' utt
ett kri,g nted moderna kdrnrapen (dtir en encla bomb kan
utlösa flera gå,n,ger nLer spriingni,mgsenergi iin uad som totalt
anuiindes ttnder h,ela andra
utirlrlskriget, och, tusen gå,nger
mer radioaktiuitet cin de atontbomber som sliipTttes öuer Ja-

pan) endast iir rinnu en ltinlt i,
rttueckli,ngen &D norntal kri,gsItistoria och diirför på, si,n h,öjcl
kan led,a till ttå,gra års obetkutintt liu mecl li,usmedclsbr,ist,
ransoneringar, llyglartn och, r:n
och clnncln katastrof cr,tt rAsa,
öuer på, tryggt at:stå,nd bör diirenzot liisa de bå,da böckerna
noga.>>

(Civilingenjören Bo Lindell i
DN om Linus Paulings bok
>Aidrig mera krig!>)

rätstickning, maska sedan av alla m.

Upptill på vanten plockar ni sedan
upp 40 m. på stickor nr 2 och stickar 20 v. rätstickning. Maska av.
Pressa vantarna tätt och kasta
ihop dem från avigsidan. Sy in såvät

tummen som vanten en aning
nen, så formen blir avrundad.

i

hör-
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35.
öt.

38.
39.
43.

Gjorde den som körde

På.

Bör det finnas i orkestern.
Skiljelinje.

Har vi väl flera i hemmet.
Gör boken från förlaget.
Er i högtidligare sammanhang.

44.
45. Samfälid.
47. Lågg till

ett I och ni har månavi längtar efter.
Gammalt uttryck för goda när
det gäller vänner.
Har skatterna i år igen.
den

48.
49.

te

Lösningarna skall vara oss tillhanda senast den 25 mars. De tre
först öppnade rätta lösningarna belönas med bokpriser. Märk kuvertet
r.Korsord nr
LÖSN

2;,.

ING TILL J U LKRYSSET
:
5

sIf
5. Ligger i Sr"nåIand.
6. Den ena av äggets beständsdclat'.
7. Breds på brödet.
8. Komma fram till.
9. öppen plats.

VÄGRÄTA ORD
1. Pryd.
4. Ocksa cn väg.
7. Som folk är

10. För upplysning.
11. Påstås ske iblanrl.

15. Kvick.
17. Hovmästaren känner sig säket't
stå många pinnhål över sådan'
Utövas i gemenskaP.
20. Fornminne.

18.

24.
on
4,.

29.
31.
JÖ.

36.

Har det gjort i skolan när' Ielitionen börjar.
Sitter på huvudet.
Älv.

50.
51.

16. Pojknamn.
19. Ett slags fångstredskap.
21. Blir man när nattsömnen sviker.
23. Begripa.
25. Skaldjur.
26. En mörkrets tid.
27. Blond.
28. Blir julgrisen.
30. Oftast av metall.
32. Användes för krossning.
3-1. Tysk fältherre som vi minns fr'ån
skolan.

Brukar den berusade' göra.
Avsedda för' skorengöring.

Hör hemma i

lgEA
\A

i år.

;

r-

u

I-ls

A

i Kr':- l 6

lli'iT
II

n

iji
iL]L

t

€

N

Pristugare:

1:a pris: Carl Hailin, Tranan 8,
Eskilstuna 5.
2:a pris: Lena Rytterlund, Brunnsgatan 1, Eskilstuna.
3:e pris: Amy Larsson, Box 2635,
Svartbjörnsbyn.
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sängen.

Bör en kälkbacke ha anset' barnen.

(t

52. Ärets kommer tidigt.

53.
54.
55.
56.
57.

'

Dn hård arbetsda$

Gjorde den som rensade lokalt'tr.
Kan ibland vara bäst.
Måste man ibland välja.

39.
40. Fåget.
42. Fisk.
44. Är vattnet ett.
46. Får vi säkert ocksa

1.

c;9-'
I l-.;-l

I3. Tidsbestämning.

12. Nit]ott.
14. Det första offret för' brode'r'tlrord.

22.

Ä

Flicknamn.

Är bra att ha i sin tnakt.
Också ett litet henr.

^IL
trLt
t(\

ILJflri tr+-r\
$l\ \

Kan vara skrämmande.

Osed av det svårare slaget.

.'t,
t-,/

LODRÄTA ORD
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3. Får man inte göt'a var som helst

i Stockholm.

4. Gör väI den som lägger undan

,.

Ta nu din flaska oclt

tigl !

(Åntli,gen aftort!)

pa bara

sot'e?"/

-

;
ä

ll'l(t?]1r]7a, PaF-
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Pa var sida star
rlttJrr.
vetenskancn
f(ampen mellan

l\

dem som

!

till varie

pris vill att vårt land ska skaffa

sig atomvapen och dem som absoluf
vänder sig emot dessa planer hårdnar alltmer. Den senare gruppen
har blivit allt större och mera mealveten och det är inget tvivel om att
det är den som har befolkningens

stora flertal bakom sig, I mealvetantlet om detta blir atomvapenanhängarna alltmer högljudala och

fjärmar sig alltmer från logiken.

Här stiger militärområdesbefälhavare upp och förklarar att när kvinnoorganisationerna vänder sig mot
atomvapnen så innebär det att
>bätlcla för krig". Som om icke all

historia hittills visat att det är

rus tn i n garna som för till krig!
Och att det är farligt att låta generalerna blantla sig i politiken!
Når vårt för buntl för jämnt

10 år

på våren 1949
den
- som
sig till
första -här i landet vände
kvinnorna och appellerade till dem
att stöilja kravet om förbud mot
seilan

atomvapnen och andra massförstörelsevapen, samlade vi 55.425 namnunderskrifter. som översändes till
FN. Den gången var det åtskillisa
som inte ville skriva på våra listor
därför att de inte riktigt visste vad
det hancllaile om. I dag är kunskapen om iletta problem större i vårt
lantl och flera andra kvinnoorganisationer intar samma ståndpunkt
som vi i denna för mänskligheten
så livsavgörande fråga. Atomvapenanhängarna, som känner sig trängda

av tlenna kvinnornas medvetenhet
och aktivitet, försöker nu inbilla
alem, som inte satt sig in i problemet eller tagit ställning till tlet,
att de som talar emot atomvapnen
är okunniga och låter sig ledas av
mer eller mindre förvirrade känslor.
Underförstått: det är anhängarna av
atomvapen som sitter inne med
klokheten och kunskaperna. Nu är

det ju emellertitl så att de

verkligen vet vad det handlar

som
om,

vet enskapsmånnen, i denna
strid befinner sig på deras sida

som kråver förbud mot atomvapnen
och upphörande med alla kärnvapenprov. Det år vetenskapsmännens

varningar som starkt bitlragit till
atf öppna människornas ögon för

problemets hela vidd.
Anklagelserna för >känslosamhet>
tar kvinnorna alltså med lugn. Bakom deras instinktiva revolt mot kriget och massförintelsevapnen står

lika lidelsefulla
varningar till världens mäktige att
vetenskapsmännens

besinna att de vapen mänskligheten
skaffat sig kan innebära dess undergång och att redan proven med

dessa vapen utgör en allvarlig fara
för nu levanile och kommande
släkten.
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BIRGIT JÄNSSON
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Utk.rrtrttcr rtied nto nr per år
Prenumerationspris per år 5 lrr
Lösnummor 60 öre

bomb brnkar säja:
Alla vill vi r,ä1
fred. Men detta vapen har vi intc rätt
att hntrr mod nllet' använda, d,'1 är'
t.Är. lr,.rnskr fö. ,tiär.rrl.skt. Dct haI
tagit rätt 1ång tid för jordern att
frambringa rränskan. Vi borde l<omma ihäg att vår tillkonrsthi-stolia into
är r'år' privata egendom. Vi är' ingen

Postgilo:

513

23. - Norrtuils-

gatan 5. 1': tr. Stockholm Va
SVENSKA KVINNORS
VÄNSTERFöRBTIND

Tel.

slutstation, inget mäI, \.årt .iordeli\'
har vi till låns. Vi har inte i'ätt att
t'rigöra kraftc'r sorn är'cntyrar arvsmassan och mänskllghetens framlid.

Tr'I"cl({'ri

-A.E

32 80 96

Pliintr'l'(k. -qthlm,

1959

Enträgt 1 har vetenskapsmänncn

varnat för dt .stora genetiska falor

som kärnvapenproven innebär. A11tför tnånga. politrkr'1. rnililär'r.r. r'anirga människor', bryr sej intc om dessa

varningar'. Det har frägats:
Ska
vi avskaffa röntgen dälför att strålning kan förorsaka sterilitet ? Nej,
r)ron Ii ska lyssna till vet,.nskapsmännens varnin€iar, och vi ska ta
lärdom av läkarnas utonordentliga
försiktighcl när de handskas ned
r'öntgen"

Tror du att kvinnolna kan göra
någon r'äsentlig insats ?
Vi bör, r'i måste för'söka. Jag
har aldrig varit intresserad av kvin-

nosaksfrågor. I bondemiijön dät'henr-

ma råddc jämlikhet mcllan nän och
kvinnor'; där'för blev iag trtindre käns-

lig för orättvisorna i

stot

t

l<önen.

Men är intc detta cn hvinnosali
fl'airoDr alla andra: omsol'gen otn
tle barn vi fött oclt hoPPas födal
Skulie den inte kunna förena alla
jordcrns kvinnor ? Den kan r.i inter
ör'ollata at r'lektt onh.jär'nnr': ingcn
lian säga att hon är för llten och obctvdiig för att försvara dcn. Vi hai'
intl rätt att iata några trtän lnsälltma ansvara för' att det inte uppst?it'
några ödesdigra mutationerr..,
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