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VAD HANDTR?
uTag ailt vad mörker finns i grav och allt vad kval i liv och bilda dig ett namn därav

dessa skaldens ord kan sättas till överskrift på den redogörelse om kriget i Korea, som avgivits av en
delegation från Kvinnornas Demokratiska Världsförbund. Delegationen bestod av medlemmar frän 17
länder i Europa, Amerika, Asien och Afrika, som und-er 12 dagar besökte olika delar av Korea, där
kriget gått fram. Redogörelsen' är avsedd att klarlägga vad som skett, den är ett uppräknande av
fakta, vars riktighet intygats av samtliga delegater. Ingen kan säga, att den är skriven i sensations-
syfte, men den är ett fruktansvärt vittnesbörd o m mänsklig grymhet och mänskligt lidande utan grän-
ser. Även om man aldrig helt kan tänka sig så vidriga ohyggligheter utan att åtminstone på ort och
ställe sett spåren och hört, vad som ägt rum, b orde detta korta aktstycke vara nog för att meC harm
och förtrytelse hos folken väcka frågan: vad har majoriteten av representanterna för Förenta Natio-
nerna medgivit? FN, som ställt sig pa USA:s sida!

I 91 miljoner kvinnors namn insändes från K vinnornas Demokratiska Väridsförbund en prctest-
skrivelse till F. N. mot de fasansfulla grymheter, som de amerikanska och sydkoreanska trupperna
gjort sig skyldiga till. K. D. V. hemställde om upphörande av bombardemangen över civilbefolkningen
i städer och byar, en fredlig lösning av Koreakon iliktcn samt överlämnanCe åt Koreas folk att s.'iälvt
avgöra sina tvistefrågor. Dock utan märkbar påföljd! Och delegaternas skildringar från Kcrea efter
hemkomsten togs illa upp i A-paktsländer. Dr Monica Felton från England blev fråntagen sin befatt-
ning. Förslag framstäildes t. o. m. i parlamentet, att hcn enligt en lag från 1300-talet skulle anklagas
för landsförräderi, vilket brott endast kunde straffas med döden. Högste åklagaren kunde dock inte
finna nog bevis härför. f Danmark gjordes krav på att den danska delegaten Överbibliotekarien Ida
Bachmann likaledes borde fråntagas sin plats, men så skedde ej. Redaktör Kate Fleron, även från Dan-
mark, har varit utsatt för häftiga angrepp i pressen för sina yttranden.

Men på årsdagen av krigsutbrottet den 23 juni, hände likväl något. Den ryske Ambassadören
i USA, Malik, höll ett tal i radio, innan han for h em på semester, vari han föreslcg bägge stridande
parter att inleda förhandtingar om freC. Världen höll andan. Förhandlingar inleddes. Ombud möttes
från USA samt företrädare för Nord-Korea och de kinesiska frivilligstyrkorna. Förslag och villkor
framställCes från båda hå11. Förhandlingarna bröts och började om igen. Nord-Korea begärde Eld upp-
hör under förhandlingarna. USA företog sin hittills största bombraid över Korea. Förhandlinga.rna
pågå. BIir det vapenvila? Truman säger ena dagen att Sovjetsfredskampanj fordrar större rustningar,
andra dagen att läget är mer optimistiskt. För den oinvigde ser det ut som om Koreas och Kinas klok-
het kan övervinna USA:s brutalitet. Och ernå fred. Låt oss hoppas! ELISABETH TAMM

TACK FOR MAI-KLIRSE|{
Till SKV:s kurs på Fogelstad Gård 17-19 maj

kom jag med glada förhoppningar i två avseenden:
att få träffa kvinnor från olika delar av landet med
samma intressen och samma problem som jag själv;
att försöka komma underfund med, vad som ger
människor, som tidigare varit på Fogelstad, ett lyck-
ligt skimmer över ansiktct så fort Fogelstad kom-
mer på tai.

Vad det sistnämnda beträffar, kommer jag antag-
ligen hädanefter själv att lysa upp vid tanken på
Fogclstad. Det är inte lätt att exakt förklara orsa-
ken. Först och främst är det fröken Elisabeth Tamm
själv. Det gör så gränslöst gott att träffa rak-
ryggade, självständigt tänkande och goda människor.
Vi känner alla en varm tacksamhet mot hcnne.

Mina förhoppningar blev alltså långt ifrån svikna.
Mcn därutöver gav kursen så m1'cket, som jag inte
väntat. Rektor Honorinc Hermelin är en konst-
närinna att undervisa I På några timmar fick vi
med världskartan framför oss en underbar översikt
av historisk utveckling genom årtusenden på vårt
jordklot. Hon fick oss också att klart inse varje
människas värde, oberoende av var på jorden hon
råkar vara född.

DEN I(ORTANSI(A TEXTEN
på försto sidon ör en holsning till Sveriges kvin-
nor från ordföronden i Koreos Demokrotisko
kvinnoförbund Pok Den Ai. Hon skrev denno

holsning i Sofio på årsdogen ov krigets börion.
Först holsor hon oss ollo från Koreos kvinnor

och sörskilt från Pok Den Ai. Sedon söger hon

ott det koreonsko folket hor fått utstå lidonden
under det sisto öret. Hon söger ott d" grym-

heter som begötts ör så f ruktonsvördo, så

omönskligo ott hon knoppt kon uthårdo ott
tönko på dem. ,Vårt folk vet mycket völ ott
omerikonorno ei betroktor koreonerno som

mönskligo vorelser.>

Pok Den Ai vill ei ott Sveriges kvinnor och

born skoll behövo upplevo den nöd, de lidon-
den som övergått hennes folk. Hon ber oss dör-
för ott vi ollo skoll skrivo under oppellen om

en fredspokt.

()



Med KDV
i Sofiu
Bulgorien vid midsommor efter en regnig försommor

ör en upplevelse för en nordbo. Så mycket sol och

vörme, en sådon bedövonde doft ov lindblommor 
-mon såg knoppt lindornos blod, så mycket rosor och

neilikor, ett sådont överflöd ov iordgubbor och körs-

bor. Logg dartill den otmosför ov göstfrihet och vön-
lighet, som omgov oss, det röronde intresse som von-
ligo mönniskor på gotorno visode prov på io,
KDV:s lO'de Exekutivmöte hode en mycket behoglig
rom.

Porlomentets sessionssol dor förhondlingorno holls

vor snyggt dekorerod' KDV,s emblem, iordgloben med

duvon ivitt och silver mot liusblå bokgrund och så en

völdig holvcirkel i siorko förger 
- 

på eno sidon Bul-

goriens diupo purpur, på ondro sidon oll vörldens
floggor sommonsyddo. Allting vor som sig borde på

detto exekutivmöte. På podiet sott Modome Cotton
siölv i mitten, omgiven ov Dolores lborruri och Nino
Popovo.

Tre punkter stod på dogordningen,
1. Ropport från Koreokonrmissionen.
2. Kvinnornos uppgift i komponien för err fredspokt.
3. Förberedelse ov den internotionello konferensen för

oo rne n.

Siu ov Korokommissionens medlemmor vor nörvo-
rond och dartill Pok Den Ai siölv i sin vockro vito sorg-
drökt. Vi fick den nytryckto ropporten som nu över-
söties också till svensko. Vi f ick se en uistöllning ov
griponde fotogrofier, togno ov kommissionens fotogrof-
Vi såg någro ov de verktyg som onvönts för tortyr.
Kommissionens ordföronde, Dr Noro Rodd från Kono-
do, ovlode ropport. Pok Den Ai och ondro tolode.
Exekutivmötet ovlöt en skrivelse till F. N. dör mon

begörde otf bombonfollen mot Koreos stöder och

byor skulle upphöro, ott ollo utlöndsko trupper skulle

dros bort från Koreo, ott Koreos problem måtie lösos

på fredlig vög i enlighet med Vörldsfredsrådets för-
slog. I skrivelsen begördes öven ott de som ör onsvo-

rigo för grymheterno mot Koreos folk, sörskilt genero-
lerno MocArthur och Ridgwoy, må stöllos till onsvor
som ukrigsförbrytoren enligt definitionen i de olliero-
des deklorotion ov år 1943. Detto brev liksom roppor-
ten skulle söndos till ollo regeringor.

Betröf f onde komponien för f redspokten f romhöll
Dolores lborruri vikten ov ott mon i ollo londer får
flero nomnunderskrifter ön under Stockholmsoppellen.
Detto blir ett vittnesbörd om ott fredens krofter vuxit i

Våra övningar i föreningsmöten blir säkert också
till nytta för oss alla. De, som fick till uppgift att
tala för en tänkt opposition, gjorde sin sak utmärkt,
vilket verkade stimulerande.

Maja Bolling

styrko överollt. Exekutivmötet ontog en vödion till
vörldens kvinnor. Det heter dör'

Kriget i Korect med, dess förödelse och utrot-
nr,ng au befolkningen uiscrt' uad som' kunde h'iinda
bclrn, kutnnor oclt, mitn örerallt otn ett nytt urirlds-
krtg skulle utbryta. Ångestfyllda mödt"ar frågar
stg: h,ur kan ett krtg undgås? Hur kan mo"n för-
hindra att ödekiggelse och, lidcntde utbreder sig
öuer hela urirlden?

Vi svoror ott Vörldsfredsrådet visot vögen till fred
genom ott föreslå folken ott begöro en {redspokt. Och
så fölier poktens text och exekutivmötets uppmoning
till ollo kvinnor oti underteckno oppellen.

Vr siiger till uarje kutnnu, till uo'rie mor, det
h,gger i, dina hiinder att f örsrura clitt hent. Fre'
rlen kan rtiddas.

Underteckna oppellen, o'tn en fredspakt.
Denno vödion till vörldens kvinnor underskrevs hog-

tidligen på fem språk ov ollo de 77 delegaterno från
^^ 

1.. IJU lonoer.
Angående den internotionello konferensen för bor-

nen beslöts ott den skulle hållos i Wien 1B-23 sep-
tember. Den beröknos få 800 deltogore, mön och

kvinnor. Mon skoll orbeto på kommissioner och to
upp frågon om bornens uppfostrorr och om bornens
hölso till ollsidig och grundlig debott. Denno konferens
vönder sig till ollo mön och kvinnor som könner ott
det ör en hiörtesok för dem ott försvoro bornens liv

och dorför också vörldens fred.
ANDREA ANDREEN

SAKTMODETS STJAR NA

Au gå som en blind genom livet,

att vandra så trevande och stilla

och räkna med {aran som lurar

i dagsllusets mörker,

ständiga risken att {örlora

sin egen väg , . .

Att ga som en blind och kämpa

om varie steg,

trevande och vist, . .

Au gå så andakts{ullt genom livet,

så varligt och omt,

som ginge iag alltid i det rum,

där min moder lärde sig gå . . .

Att aktge sä ängsligt på stegen,

att vara så rädd {or att såra,

sätta märken och s kändande spår,

som trädde jag ständigt över golvet,

där min moder tog sina lörsta steg . .

Gösfa Carlberg



Böcker:

JAG,ch DL,r
r:\
l1 bbo Theorin-Kolore hor vid sidon ov sin orbets-

bördo som Husmoderns redoktör under tiugofem år
skrivit flero ovonligo böcker, både romoner och
essöer. Den sonr försummot ott löso desso hor gått
miste om en ondlig stimulons ov hog kloss. Sörskilt i

essöerno hor den moderno psykologien logts from
med söllsyni kunnighet och spirituell elcgons. Löngt
innon studenterno vid våro universiiet hode böriot stu-
derc Morgoret tVleod, Ruth Benedict eller Molinowski,
Bocrs och Lirrton, hode Ebbc Kolore hömtot stoff från
desso och ondro kulturontropologer och med snobb
och lysonde kvickhet presenterol deros synpunkter på
sitt eget originello sött och med sin speciello beioning
ov det kvinnligo psykets sördrog. Ni minns völ Evo-
lögnen - i vorie foll uitrycket?

Hennessenostebok, Jog och Du, illustrotion
till könslornos historicr, 

.l950, ritor upp en förgrik, sti-
muleronde och klorlöggonde topogrofisk korto över
vör nutido psykisko situotion. Men det ör inte någon
ovhondlingsstil över denno sludie. Det ör möiligt ott
den dörför ov de larde kommer ott förbibgås med
tystnod - fost de sonnerligen skulle behövo en dosis
ov denno Evcrs esprit. Hör boro vod hon söger iför-
ordet,

nDet finns mönniskor (iog siölv ör en ov dem) som
tror ott lördo termer förklorcr tingen, liksom ondro
tror ott förnuftigo ösikter ger någon förnuft. Men förf.
hor öndå inte brytt sig om otf hör rökno upp de oliko
psykologisko schemoto, som f inns. Visst skulle mångo
könno sig lugnode öndo ner till sömnens ro, om de
hörde emotion stöllos vid sidon ov emotionskvolitet.
sentiment intill konotion.,

För ott hinno ge rrögot begrepp om bokens riko in-
nehåll tor vi någro kopitelrubriker, Arbetsneuros, Jog-
könslons historio, Possionens historio, Girighet, ett
blod ur osedernos metofysik, olnte kon völ iog nånsin
dö?,, Den underligo historien om lyckon, Historien om
vönskop ör möns historio, men kvinnors hemligo för-
orgelse, Hor vi för få könslomönster, Grymhet, Vorför
gråter inte monnen?

I intet ov desso kopitel får vi tillfölle ott siunko i

sömnens ro, tvörtom spörror vi upp ögonen inför detto
könslons dromo som uton lotinsko eller grekisko ter-
mer snelcs rJnn för den som vill harcr och se Tvvörr
kon vi hör boro to med någro ciiot - resten får Vi
Kvinnors lösore to redo på direkt ur boken.

Redon i förordet får mon en skiss ov könslons bety-
delse i det pskykologisko sommonhonget: Könslon
>bryter sig som vottnet sin vcig, till gott eller ont. Den
kon kommo ott befrukto, låto ollt blommo. Men vid
hinder kon den spröngo sönder, förstöro. Könslor som
kunde ho vorit godo, ömmo, givonde, tor vid sådont
foll ondskons vög. Eftersom ingen onnon b1uds.,

Äldern dömpor och ålderdomen torkor ut ungdo-
mens heto könslor. ,Om vi olltid såge tingen sådono

I

Ebbu
Theorin-Kolnre

de or, skulle vi olls inte hönföros ov dem, uion på
sin hojd och med mödo begogno oss ov demr, citeros
en fronsk 

.l700-tols 
dom.

,Det ör boro genom könslor vi kcrn upplevo ondro
mönniskor, noturen, Gud och vod vi vill kollo det. Den
könslotomme hor endost eti medel till oti upplevo,
det ör ott voro grym. Sådon ör den hemsko sonningen
om mönniskon. - -

Jog hor hört en siölslökore påstö ott foll ov obsolut
könslokylo ör vonligore ön mon tror. Om sonningen
ör vörre: ott de b I i v i t vonligore."

,Den omerikonske 'hårdkokto' skolon tor för tekni-
kens skull görno med den könslolöses foll. Men en tek-
nik som vi möter i romonen (eller f ilmenl kon efieropcrs
som ieknik iverkligo livet ov dem som löser (och ser.
Grymhei ör som sogt smittosom, öven i sin mildore
f orm. u

uVi hor ett könsligore sociolt somvete ön tidigore
generotioner. Men hur f ick vi det sociolo somvetet, det
ömmo? Genom ott de utsugno mossorno orgoniserode
sig och iröngde from så ott dör sonnerligen uppsiod
påbultode ömmo stöllen hos de besuttno.,

,Grymheten ör helo slöktets forligoste inre f iende.
Dess förutsöttning ör könsloförlomning. Men könslo-
förlomningen hor också osynligo rötter som likt kröfton
låter sjukdomen slå ut på ovöntode stöllen ov den
sociolo orgonismen. Vi hor ott vörno oss genom ökto
vormo könslor och genom könslomönster, som ör riko-
re och mer differentierode ön de nuvoronde. Endost
positivo, ömmo könslor kon låto oss lyckligt förnimmo
hur vårt begrönscde iog ör en del ov något större.>

uLåt voro ott individen ör bunden ov de könslor som
i fidigo år hor ympots in i honom. Men denno inymp-
ning sker i hög grod efter rådonde kulturmönster.
Desso åter skopos inte ov den ensloko mönniskons
h1örto, uton ov de mångos, i eti evigt somspel mellon
,iog" och rdur, som skoll göros till ett >vi, ov högre
ordning., Gunhild Tegen

Ebbo Theorin-Kolore: JAG OCH DU. Wohlström &
Widstrond. 9.50.



Novellen:

Jug u". tvungen att tala öppet med Ester. Hon
är i alla fall 16 år, och vem skulle kunna ta ansvar
utom jag, som är som en far för henne? Så iag
kallade in henne i mitt eget rum och låste dörren
(de små tuttorna, mina egna barn, kan eljes så iätt
komma och störa en).

- Ester, sa jag, jag tycker inte om slamset med
den där Ragnar eller vad han heter.

- Slamset? så hon bara, och slöt sen hårt de fina
röda läpparna. Hon brukar göra på det viset, upp-
repa det man säger, så det i hennes mun låter som
en förebråelse som slår tillbaka. Det irriterar mig
alltid lika mycket.

- Du vet vad jag har gjort för dig, sa jag. Eller
ska jag behöva tala om det nu igen.

- Ja, sa hon bara och höjde på ögonbrynen.
Svarta ögonbryn, som nästan iite sorgset smyger

sig efter ögonen --- åtminstone gjorde de det nu. Och
var detta ett svar? Men jag var mycket behärskad
hela denna timme. Jag talade långsamt och vänligt,
så att vem som helst utom kanske just hon borde ha
känt r-rågot. Jag påminde om hur hennes mor hade
fött henne utanför äktenskapet innan hon träffade
mig och vi gifte oss. Efter några år hade ju Frida
och jag skilts igen. Men när Frida sen dog och
ingen ville ha hand om Ester, var det iag som hade
tagit henne till mig, och det fastän jag var omgift
med Annalisa och snart skulle ha ett eget barn. Vi-
sade inte det min pliktkänsla, mitt faderssinne? Så
att hon kunde lita på att iag tänkte på hennes bäs-
ta?

Hon svarade ingenting, men hon visade inte heller
en sådan min, att jag kunde beslå henne med direkt
ohövlighet. Bara ville jag iust då ge mycket för att
kunna dra ur henne ett ord, ett rop om så vore.

Flickan här har sin mammas stumma trots. Men
hon ser bättre ut, med sitt långsmala ansikte, sina
brungröna ögon, och munnen, som hon inte kan göta
smal, hur hon än kniper hop den - ibland är det
nästan till att skratta åt. Men just för att hon ser
så pass ut, måste hon ju aktas.

- Ester, sa jag och beslöt vädia till henne med
sunt förnuft och öppenhet, när jag varnar dig för
siamset med Ragnar, kan du iu tycka, att jag är
alldeles för träng i min moral och i mina pliktbe-
grepp. Men ser du, jag växte upp i en fattig arbe-
iarfamilj i en förstad. Och där fick jag se så myc-
ke . . . hur grabbar och jäntor levde huller om bul-
ler. Ja jag var aldrig med om sånt, iag fick från
början äckel för det. Men jag känner livet. Och din
mamma (ai ai, inte nu om det, påminde iag mig
själv). Och vad nu angår den där Ragnar. Redan
det att han är mycke äldre än du, över tiugo år . . .

- Det gör att han är så mycke klokare än jag,
sa hon äntligen, men mycke låLgt, och som om hon
knappt kunde öppna läpParna.

- Vet du vad karlar egentligen vill flickor? sa
jag. Nej, men nu ska jag tala om det för dig, öppet
som om jag vore din far. För det är ju för din egen
skull.

Jag upplyste henne inte rått, men mycke tydligt
om vad karlar i den åldern vill, och hur de förstår
att få sin vilja fram. Jag berättade exempel ur livet,
jag nämnde något som hennes mor hade sagt, iag
talade om denne Ragnar, solrl var så pass mogen i

förhållande till henne och som såg ut som om han. ,

Och heta tiden stirrade hon på mig, tyst, *"d
slutna läppar. Bara stirrade. Men det kom ett ut-
tryck i hennes ögon, som ville ha mig till att slå
näven i bordet och bara ropa: >>Vet hut, människa !

Tror du mig inte? Dra då åt helvete på egen hand.>>
Men jag behärskade mig, fast jag har ett sånt tem-
perament som jag har. Men när det pinade mig ända
in i magen att hon inte rörde sig och inte sa ett ord,
inte ens fick tårar i ögonen, så slapp det till slut ur
mig: >>För resten kan iag tala om för dig vad iag
har hört om den där Ragnar. Janssons jänta har
han fått ut på gatan, och Johanssons har han fått
till abortdoktorn och... Ja jag ska sätta polisen på
honom, om han inte låter dig vara i fred.> Så öpp-
nade jag dörren och lät henne gå ut. Jag blev sedan
strax rädd att jag hade tagit i för hårt. Men å andra
sidan: hennes trotsiga tystnad är farlig. Och är det
inte den ena karlen, som gör sig förtjänt av polisen,
så är det den andre. Jag har }ärt mig livet jag.

Änaå blev jag ledsen de föliande dagarna, när
jag kom att se på Ester. Hon gick omkring blek och
tunn och såg plötsligt fattig ut i sin släta grå jumper
och lite blankslitna yllekjol. Skyggt tittade hon bort
ifrån alla, som om hon ville gömma blicken bakom
rödsvullna ögonlock. Nei så där ville jag inte se
någon i mitt hus. Så jag kallade in henne till mig
igen.

- Ester, sa jag, jag tog kanske i för härt härom
dagen, men mitt temperament är ju sådant, det vet
du. Och du tycker förstås att iag har lite för stränga
åsikter i allt moraliskt, men - du kommer' att tacka
mig en dag.

Jaså, sa hon bara.
Där står den flickan rakt framför mig och serve-

rar ett oåtkomligt >>jaså>>. Omöiligt att nå, när hon
sätter den sidan till - alldeles som sin mamma.

-- Hur går det med din skola? sa jag vänligt för
att komma ifrån min egen stämning.

- Si så där, sa hon.
-- Ta inte det där med Ragnar så hårt, fortsatte

jag. I de här åren är det viktigaste det med stu-
dierna. Och dina senaste betyg var inte så värst.

- Pappa vet själv hur mycke iag får hjälpa till
hemma. Och så fort det var fråga om tentamensläs-
ning, sattes jag alltid till att passa småungarna.

- Nå, också du får ju göra din plikt mot hem-
met, liksom vi alla här, sa jag.

-- Mot hemmet. .. sa hon obestämt.

- Ja har inte detta varit dig ett gott hem från
den dag jag tog dig hit, sa iag. Och du vet att jag
tog dig, fastän din mamma egentligen aldrig hade
gjort mig lyckiig.

Några dagar senare sa jag till Annalisa när vi
klädde av oss:

- Har du sett så spotsk flickan blivit? Hon träf-
far säkert den där Ragnar igen, det hör och ser iag
på allt. Nu ser du att jag bedömde honom rätt!

En dag när Annalisa var ute med småungarna,
försökte jag tala med Ester. Hon svarade inte.

- Du får inte av egenkärlek ta illa upp vartenda
ord jag säger. Jag är i alla fall en man med sam-
vete.

Forts. å, sid. 9.

Ni hall"t väl med mie?
au Ebbo Theortn-KoIore



Kate Fleron:

KATE trLERON
>>Frit Dtttnnrtrks>: i'eclttktöt'

NOOif ord om delegofionen og dens sommenscet
ning. Kvindernes demokrotiske verdensforbund hov-
de sommensot den, og vi vor inviteret of den nord-
korecrnske renerincr rcnrr^psontcrct qf kulturministerenIvvv||'|\,,'vYIwJv|||v'v'

Che-den-Zuk, der hovde formonden for de demokro-
tiske kvinders orgonisotion i Koreo, Pokden-Ai ved sin
side. Che-den-Zuk deltog i en holvsnes år i portison-
krigen mod jr:ponerne. Pok-den-Ai hor siddet totv
år i ioponsk koncentrotionsleir.

I delegotionen vor lB londe reprcesenteref: Conodo,
Cubo, Argentino, Algier og Tunis, Englond, Donmork,
Hollond, Belgien, Fronkrik, ltolien, Qst- og Vesitysk-
lond, Qstrig, Tiekkoslovokiet, Ruslond, Vietnom og
Kino, der hovde tre delegepsis 

- 
det eneste lond

foruden Donmork, det vor reprcesenteret ved mere end
en person.

Om delegotionens enkelte medlemmor skol ieg ikke
bruge monge ord, blot sige dette, ot de vor onsvors-
bevidste kvinder 

- 
odskillige of dem med erforinger

fro krig og modslondskomp og på få undtogelser oke-
demikere.

Do delegotionen 
- 

med medbrogte tolke og foto-
grof vor vi 27 

- 
vor onkommet till Koreo, tilbrogte

vi den flrste dog i byen Sinudzu ved Yolufloden og
kPrte om oftenen videre i ieeps, den mere end 200 km
longe tur til omegnen of Pieng-Jong, hvor vi olle blev
indlogeret i den eneste londsby, ieg hor set, der vor
vrlrI of krigen 

- 
den lå longt fro olforvei og vor

overskygget of treer, så den ikke kunne opdoges fro
lufien. Under vort beslg i Pieng-Jong vor vi delt i tre
grupper. Bogefter blev vi delt i fire orbe[dsgrupper,
der reisie til forskellige steder i londet, sydpå, lstpå
og nordpå.

Vi somledes derefter igen i vores londsby og fore-
fog hiemreisen somlet. Vi kom til Koreo notten mellem
den l6.og 17. moi og forlod londet notten mellem den
28. og 29. 

- 
efter l2 dlgns ophold.

lolle de byer, vi besdgie, så vi det somme, ruiner
og menneskelig elendighed 

- 
og hqrte det somme

fortvivlede beretninger om irogedier og menneskelig
röhed. Og overolt oplevede vi det somme, krigens
uoflodelige og uofviselige gru,

Dit hus blev bombet i morges, din mor indebrcendte

- 
men det betyder ikke, ot du med din sorg og dit

tob hor betolt din tribut til kriqen 
- 

den holder ikke

()

Ro pport fru 1Yn rcJ-Koreo
op oi krceve, om en time bomber de måske den ruin,
hvor dine blrn leger eller en moskingevcerkugle
rommer din for, når hon henter vond ved brlnden.

Det er oldrig nok 
- 

fg5r freden er sluttet. Måtte det
ske snort.

Jeg vil fortcelle det, ieg oplevede i de koreonske
byr i skildringen of Nompho, byn ved Det Gule Hov,
som ldo Bochmonn og ieg beslgte sommen med de de-
legerede fro Algier, Tunis, Fronkrig og Vietnom.
I stlv og stonk of lig.

I{o*pho vor byen, hvor den menneskelige elendig-
hed lioesom sloo os stcerkest i mcjde Bven licrnc. rred" "'"\,
Dei Gule Hov, en by, der fgr krigen hovde 60,000
indhrznncrc Dcn hovde vceret besot of omerikonerneYYvre. vvrr

f ro den 22. oktober til den 5. december 
.l950. 

For-
monden for de lokole styrelse i Southern Pieng-Jong-
province, Sok-Chon-Nom, gov os de tolmcessige op-
lysninger. Hon fortolte, ot l5ll mennesker vor blevet
drcebt of bescettelsesmogten under okkupotionen. Me-
re end holvdelen of dem vor kvinder og bprn.

Nompho så ud som Sinudzu og Pieng-Jong 
- 

det
vil sige: den vor en ruinhob 

- 
men den vor ikke

som Pieng-Jong blevet plonmcessigt ldelogt, do be-
scettelsesmogten trok sig tilboge den 5. december 

-de hovde dengong kun brcendt nogle bygninger og
lCelogt eller ioget med sig, hvod det fondtes of mod-
forråd.

Nompho hovde siden ioevnligt vceret genstond for
bombeongreb, og det frygieligste of dem hovde fun-
det sted så sent som den 6. moi i år, små tre uger flr
ldo Bochmonn og ieg hovde beslgt i byen.

Dei vor en roedselsdog, vi oplevede i Nompho, hvor
menneskene endnu ikke vor foldet blot nogenlunde
til ro efter den sidste bombning. Hvor vi gik og stod,
fulgte en skore mennesker os. De trcengte sig om-
kring os for ot fortcelle om de ulykker, der vor over-
gået dem: om tobet of deres ncermesie og fdelceg-
gelsen of deres h;em.

Det vor ruiner, fottigdom og sorg ollovegne, men
der vor scerligt et kvorter of byen, Young-Don-Ri hed
det, hvor det forekom mig, oi ulykkerne hovde nået
toppunktet. Kvorteret Io eller rettere hovde ligget
holvt op od en höi- hvor der for tre uger siden hovde
stået blomstrende okocier, stod nu nogle glocerede
pinde, der sommen med skorstensresterne vor det
eneste, der rogede op over oske og slokker. ,Denne
bokkesid er forvondlet til en kirkegård,u sogde en of
de overlevende. nHver enesie fomilie, der boede her,
hor mistet 3-4, io op til ti medlemmer of deres
fomilie.n

Vi hovde nceppe fdr truffet den uhcemmede, liden-
skobelige vrede, koreonerne giver i reglen kun resig-
neret udtryk for deres ulykke, men her vor det onder-
ledes, ingen of os vil nogensinde kunne glemme en

\
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Fotot ar taget r, den lilla ban Maran. I för'grunden t. 'D. den belgiska delegaten, Dr Hanneuard, danskan
öuerbzbltotekarte lda Bach,nrann, kom,mrsstonens ordf ör'ande, Dr Nora Rodd, Pak Den Ai, engelskan Dr Monica
Felton och den franska delegaten Redaktör Gillette Ziegler. Bakotn står kingst t. u. tjeckiskan Madame
Suatosoua, dcirpft" sittande Madam,e Eua Prtester frå,n österrtke oclL Redaktör Marta Ousianni,koua frtr"n Sou-
jetuntonen. Lringst t. h. de tt'e kinesiska delegaterna. Öuriga personer på, btlden tir tolkar.

mond uden orme, pioltet og snovset, der stod foron
os og tolte; i begyndelsen vor hons stemme lov, men

den steg og steg til et smerteligt skrig om hcei'n.

Der vor hieml6se mQdre med deres pioltede
b6rn, og det vor mldre uden bfrn, fordi de hovde mis-

tet dem, det vor forceldrel/se blrn og gomle kvinder
og mcend, der for mindre ende tre uger siden hovde
mistet dem, de levede for.

Det vor meget hedt den dog, stonken of ligene
under ruinerne lå kvolmende over byen, stlvet blev
hvirvlet op itykke skyer på den hullede gode, når en

vogn kprte forbi. To gonge, medens vi opholdt os på
dette sted, ldd der brog fro sommenstyrtende mur-
rester 

- 
det var bqrn, det vor krobet op po dem og

som styrtede ned med dem. Det er forlige steder ot
{cerdes for bdrn.

Dei liocrer ncRr nf nntnnc nt dcr i Koreo hor vceretuur rrvvv' rrwr vr vrrrvYv/

en vis industri of krigsvigtig betydning, og det er vel
sondsynligt, ot den store kunstgldningsfobrik i Nomp-
ho, der gennem seks timer blev bombet slnder og
sommen den 3.l. ougust 

.l950, vor blevet omdonnet
til krigsvigiig fobrikotion, og ot denne og ondre mis-
tcenkelige produktionssteder bliver bombet, kon mon
nceppe invende noget imod, selvom det er slemt, ot
300 orbeidere ved den leilighed bliver drcebt. Men det
er svcert of forsone sig med, of de omerikonske bom-
bordementer of byerne ikke holder op, når de krigs-
vigtige mål er ldelogt - io, ikke engong, når byen

er en ruinhob, hvor mennesker lever i huler og huller,
i reglen med nogle gomle klude som eneste inventor.

Vort tilholdssted i Nompho vor en hule ind i den
bokke, hvor rådhuset hovde ligget. To of delegotio-
nens medlemmer vor meget syge, men vor olligevel
toget med på turen 

- 
de tilbrogte en ubehogelig

dog hcengende på nogle stole i de tronge, hvidlflgs-
stinkende rum. Men endnu vcerre vor der udenfor i

solen og stlvet og stonken fro den knuste by.
Men her som ollevegne, hvor vi kom frem og led

under ot vcere, måtte vi toknemlighed mod skcebnen
tcenke på, ot om få doge vor vi dog vcek fro dette
helvede, men koreonerne vor nldt til ot blive.

Den nceste dog bespgte vi mossegrovene i distrik-
tet Shin Cheng Myen. Amerikonerne, det 24. infon-
teriregiment, hovde besot distriktet fro den 20. oktober
til den Z. december. I den periode hovde de giort det
of med 1561 personer.
Ved mossegroven i d/dens dol.
I/V ore oplevelser denne dog begyndte på en bierg-

side blondt nogle bore triste hlie 
- 

grovhlie. Der lå
nogle of de mennesker, det hovde vceret muligt ot
identificero, blondt ligene i mossegrovene, der lå pö
biergsiderne rundl om.

Hvod er det for mennesker, der er blevet henrettet
og smidt i disse grove? Folk mon hovde mistonke til.
Men hvem hovde mon mistonke til? Der er fuldt of
mennesker omkring os, beboerne fro den ncere londs-



by, de pårlrende til dem, der ligger i grovene. Vi op-
tegnede deres beretninger og deres novn.

Af disse beretninger kunne mon uddroge visse ret-
ningslinier for de orrestotioner, som blev foretoget,
omerikonerne beskyldte de folk, de tog med sig, for
ot tilhlre modstondsbevcegelsen 

- 
dette blev betrog-

tet som givet, hvis de hovde en sloegtning iden nord-
koreonske hcer. Derncest vor det i hli grod mis-
tcenkeligt ot vcere medlem of de orgonisotioner, som
vor blevet donnet under den russiske bescettelse of
Koreo eller of dei styre, der vor etobleret, efter be-
scettelsen vor ophlrt 

- 
det vil sige of b6ndernes union

of kvindernes orgonisotion eller cooperotive sommen-
slutninger. Kunne mon ikke finde de mcend og kvinder,
der vor direkte implicerede i disse foretogender, tog
mon gidsler og beholdt dem, til mon hovde fået fot
i, hvod mon ontog for rette vedkommende. Disse men-
nesker, der vor sluppet ud igen, tolte vi med 

- 
og

med dem, der hovde fundet en eller flere of deres
kcere i grovene 

- 
sommetider selv vceret med til ot

grove dem op. En kvinde Tong Book Tong , 44 ör gom-
fel, fortolte os f. eks., ot hun selv hovde fundet sin
brors lig 

- 
hon sod og med hovedet mellem kncBene

og hcenderne bundet på ryggen.

Kim-Ki-Sun, en bonde på 58 år, fortolte, oi hons sf n,

hons svigerdotter og deres born vor blevet levende
begrovet. Det vor lykkedes hom, der selv hovde holdt
sig skiult på egnen, ot finde frem til det sted, hvor de
vor grovet ned hiulpet og bistået of nogle lokale folk,
der of bescettelsemogten vor blevet tvunget til ot gro-
ve mossegrovene. Hon hovde fundet dem, men do vor
de io lcengst dpde.

Den mossegrov, vi opholdt os ved, lå på bierget
Toichong 

- 
som en BO meter long lflbegrov; ligene

vor blevet fundet i log ovenpå hinonden. Rundt om
på biergsiderne blev lignende grove udpeget for os

- 
det vor i sondhed et dgjdens londskob. Kun nogle

of de lig, det vor fundet, hovde der voeret mulighed
for ol identificere 

- 
det vor dem, der vor brogi over

på den onden side dolen og begrovet under h6iene.
Lig og blodig piolter.

Vi kunne io ikke vide, om det vor omerikonere, der
lå i disse mossegrove, og ikke koronere 

- 
de ofdek-

kede nogle of ligene for os 
- 

det vor koreonere, dem-
om vor ingen tvivl. Vi kunne se, ot deres hcender vor
bundet på ryggen, vi så knuste hierneskoller, vi så blo-
dige p[olter, sko og stumper of reb. Der vor en grov-
hpi ved siden of lgibegroven 

- 
der lå ligene of tyve

bQrn. Vi så ikke ligene of disse bQrn.

Det kon hove vcerei sydkoreonere, det vor drcebt
of nordkoreonere, der lå i denn mossegrov og i olle
mossegrove i Nordkoreo! De fortvivlede mennesker,
der stod sommen med os ved grovens rond, hvor for-
rådnelsens dunster ncesten vor uudholdelige, må i så
fold hove vceret ofrenes importerede sydkoreonske fo-
milie 

- 
og det somme gcelder de mennesker, der om

oftenen sod omkring os på morken udenfor londsbyen;
nogle vor forstenede, ondre grced og grced. Det vor
pinligt til deres beretning om, hvod de hovde oplevet,
bestondig ot skulle stille splrgsmål og splrgsmål igen

men det vor io nfldvendigt. Hver eneste gong
spurgte vi, om ikke Syngmon Rhees soldoier på noget

I

FIt E D orl, FR I H ET tl,cÄer so,r ui /

E r ekutiukom,mit t en f ör Internation el I a Kvinnof ör-
bundet för Fred och Frihet (IKFF) fattade vid sitt
möte i Genöve den 12-18 maj talrika resolutioner i
aktuella frågor.

En resolution fattades emot Tysklands re-militari-
sering, samt tre berörande asiatiska förhållanden.
Förbundet vädjar till FN om Kinas upptagande som
medlem i denna världsorganisation, samt beklagar
antagandet av den FN-resolution, enligt vilken Kina
förklarades som angripare. IKFF uppmanar i en
resolution om Koreakonflikten FN att medelst med-
ling av de arabiska staterna, Sverige eller Indien
söka åstadkomma ett slut på kriget. Slutligen sän-
des en hälsning till Japans kvinnor, tillhörande
IKFF, varvid man uttrycker en förhoppning om att
den japanska grundlagens bestämmelse om Japans
neutralitet och obeväpning måtte respekteras. Man
understryker, att Japan bör ingå fred med samtliga
segermakter, d. v. s. U. S. 4., Sovjetunionen, Stor-
britannien och Kina. Härefter borde alla utländska
trupper lämna landet.

*
Den 6 maj samiades Föreningen Mellanfolkligt

Samarbete till årsmöte på Riksci'agshuset. SKV re-
presenterades av Siri Derkert, Ninnan Santesson och
Gunhild Tegen. Föredrag om >>Krisen inom FN)>
hölls av landshövding Rickard Sandler, tyvärr utan
diskussion. Ordf. efter Kerstin Hesselgren blev fil. dr
Arne Björnberg. Fröken Hesselgren valdes till he-
dersordf.

Hjälparbetet för Korea och Grekland

Som ett första resultat av vär kampanj för hjälp till
Koreas kvinnor och barn har SKV nyligen kunnat sända

en kvantitet medicin till Korea, till ett värde av över
2.000 kr. Denna gäva har möjliggjorts bl. a. av behåll-
ningen av barnfesterna den 1 juni.

Till Grekland har SKV sänt 350 kg. kläder som

skänkts och insamlats av våra avdelningar och är avsedda

för kvinnor och barn i de grekiska fängelserna och kon-
centrationslägren. Tack till alla givare! Glöm inte att
vårt solidaritetsarbete fortsätter!

tidspunkt hovde vist sig i billedet 
- 

det vor tilfceldet
ondre sleder i Koreo, hvor ondre grupper of delego-
tionen orbeidede men her fik vi bestondig det
somme svor: det vor ikke ondet end omerikonere her
i distriktet.

Vi fik of sognerådsformonden opgivet tollene på

de dldsmåder og de metoder, det vor onvendt ved

ombringningn of dem, of de l56l dqde blev 1384

skudt, 932 mcend, 452 kvinder. 57 var blevet hcengt

Å2 mend og 15 kvinder), 50 vor blevet levende be-
grovet (30 mcend og 20 kvinder), 35 vor slået ihiel
t25 mcBnd og 10 kvinder) 

- 
og 35 vor blevet brcendt

132 mcend og 3 kvinder.) 
- 

Når ieg hor sogt mcend

og kvinder, er det ukorrekt 
- 

mondkln og kvindekpn,
der vor 354 bprn under B år.

Der er blevet sogt, ot dette ikke posser 
- 

sådon
opfQrer F. N.-soldoter sig ikkel . . . Gid de ikke giorde.
En underspgelseskomite må afgfire, om de vidnesbyrd,
vi fik forelogt i Koreo, er folske.

KATE FLERON,
Observator ved de demokratiske kvinders

delegation til Nord-Korea.
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Fot'ts. frå,n sid. 5.

-- Jaså, sa hon bara. Att de ord som irrfe sägs,
kan reta en så mycke. Men jag fortsatte behärskat:

Det är i alla fall jag som burit hela bördan av
din uppfostran.

- - Än livräntan efter mamma då? sa hon. - - Deu
har utfallit med en sä bra summa varenda månad,
så det borde ha blivit över (ja, så sa hon faktiskt.)

-_-- Jaså, du är cynisk också, tvangs jag att svara.
-- Än pappa då? sa hon.
- - Jag? Jag har inte ens påmint dig om att inte

ett öre av någon livränta finns kvar att få sen du
fyllt sexton år - - och det giorde' du ju för fem må-
nader scn.

Nej pappa har inte påmint, sa hon, men nog
har pappa tänkt på det. Det hal jag sett på pappas
mincr och - -

, \rarför beskyller du mig för dina fel? sa jag.
Så att sa hon utan att låtsas om mina sista

ord, därför har också jog tänkt cn del. Jag har
tänkt och beslutat att få bra betyg i realskoleexa-
men, och så ska jag dcssutom börja en kvällskurs
på handclsskolan. Jag börjar den redan i morgon.
Den tar varenda kr'äll.

Nu kom Annalisa in igetr, och motvilligt hjälpte
Estcr till med barnen.

f) et är sant, att flickan arbetade m1'cket sen.
Men man kunde ju inte heller kontrollera tiderna
förstås. Hon gick där så rak i rygg och smidig, och
hon gitte inte se på mig ens, och jag sa mig n-red
obehag, att det måste vara något med den där Rag-
nar. Jag har intution, och jag visste, att där var en
olycka med honom.

Så kom den där söndagen. Några vänner hade
bjudit mig och Annalisa att fölia med dem pä en
bilutflykt, och vi skulle vara borta hela dagen.

- Men men. . .? hade Annalisa sagt. Jag ska
tala med Ester, hade jag svarat. Och iag hade tätrkt
på att detta skulle bli ett prov. En sexton års flicka
är ännu ett barn, och hennes vilja måste böjas.

Ester hade suttit uppe sent och läst och hon kom
in till frukostbordet först sen Annalisa redan hade
gått tillbaka till sängkammaren för att städa.

Jag berättade kort och gott om utflykten och om
att Ester måste stanna hemma och vakta barnen.

* - Det kunde pappa ha sagt i går, sa hon. Nu har
jag redan gjort upp om annat. Jag har haft kvälls-
arbete i vcckotal och behöver ocksä komma ut.

Jag behärskade mig: Vem ska du ut med?
I{on bara tittade mig i ögonen, på det där sättet

som gör mig ursinnig. Om hon åtminstonc hade sagt
ett enda ord.

- 
Flicka lilla, sa iag, det är tid på att iag här

sätter upp villkor. Om du alls ska bo här hemma
mer -

Jaså livräntan som har upphört. ..
Hon liksom spottade det ut på mig, eljst hade kan-

ske inte hennes cynism drivit mig tili ursinne.

- 
Jag förstår att det är den där Ragnar, som sät-

ter upp dig, sa jag. Men iag vill inte ha den tonen i
mitt hus. Du måste tära dig att böia dig. Alltså.
Dctta är mina villkor, och de är vid gud riktiga. Du
får inte träffa den där Ragnar utom under min
kontroll. Märk väI, jag förbjuder dig inte, för iag
vill inte vara tyrann, men jag måste få kontrollera
dina tider. Dcls det. Och dels det att du lättar Anna-
lisas börda genom att stanna hemma i dag och vakta
småungarna och likaså var gång i framtiden när
det behövs. Om du inte går med på detta, får du
lämna mitt hus så som du går och står. Jag har
inget ansvar för dig, vi är inte ens släkt. Men jag
ska fylla min plikt, såsom iag alltid har gjort, om
du nu visar att du har karaktär nog att kunna
fylla din. Man måste kunna avstå från --

Hon såg pä mig stelt. Längst inne i de brungröna
ögonen kom det något besynnerligt mörkt, jag inbil-
lade mig ett ögonblick av tårar och var villig att
ta henne i famn och förlåta. Men så sa hon: --- Jag
har redan talat med Ragnar om det här.

-- Talat med honom om mtg? Det där sosseslödd-
ret.

- Jag kan i nödfall ge mig i väg till honom.

- 
Det blir detsamma som att gå på gatan.

- 
I alla fall bättre än här. Hon slänsde huvu-

det i vädret.
-- Ni kan inte gifta er.

- 
Det är inte tal om det, sa hon. Det har cltz, nog

sörjt för, att . att
Jag såg det i hennes ögon: 

- 
Jaså han fick dig

ändå, sa jag. Du är då tätt lurad.
Lurad? Lurad??

Jag tyckte att hon snyftade till, men sä stelnade
hon igen. - Det var ju pappa som lurade Jag
höIl mig ifrån Ragnar och såradc honom förfärligt
med det där som . . som pappa ljög om honom. Men
sen ångrade jag mig så mycke mer, när jag förstod
att alltihop var osant.

Vilket osant ?

- Det där om att han skulle ha förfört den flic-
kan och den och burit sig sa illa å1.

Jag stod där perplex. Det är riktigt, att iag efter
den första scenen med Ester hadc tänkt: Var det
egentligc.n en Ragnar, som det hade sladdrats om pa
tal om Janssons och Johanssons? Var det inte en
annan? Nå i så fall hade mitt temperament skenat
i r'äg med mig, hade jag tänkt. Men det kunde aldrig
skada, att flickan var försiktig, så iag hade inter
tagit tillbaka. Min auktoritet måste upprätthållas,
och titl sist hade jag i alla fall fått rätt: -Men nu
förförde han dtg va? sa jag. Jag må säga, de räckcr.
En sextonårig skolflicka, sanrDar uan"nud.

-- Ja sr? varnad, att . att jag nu håller av ho-
nom mer än allt, för den orätvisans skull. Så vad
gör det, att det inte kan bli tal om giftas och .

Antingen lyder du mig eller -
FIon bara skakade på huvudet.
-- Så ge dig i väg dål sa jag utom mig.
Hon vände mig ryggen och gick. Varthän? En

sexton års flicka med dåliga anlag, och utan ett öre,
utan yrkesutbildning och släkt. Kan ni själva säga
mig, hur jag skulle ha behandlat den flickan? Nej
visst handlade jag rätt, det håller ni väl med mig om,
säg ?

lllir 'ecl["',, 
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Anm(tl er för m,edlentskaTt till:
I BLtrKINGtr:
Fru Dagny Gustavsson, Möllcg. 31, Landskrona,
Fru Svea Rosenqvist, Brl. 559, Ronneby.
Fru Ruth Sjögren, Öjevad, St:cittgstct.

I DALARNA:
Fru G. Gustavsson, Soltorget 3 B, Bot'ltinge.

I GÄVLEBORGS LÄN:
Fru Hellin Eriksson, Vågbro, Söderhunttt.
Fru Agda Söderberg, Box 32, Högen.
Fru Laila Jonsson, Box 7022, Bollnris.
Fru Edit Lindgren, Torsbyv. 2, Strömsbro.
Fru Sara Sundberg, Kolarg. 6 C, I/olot'.s.
Fru Jenny Hagetun, Björka, Hudtksuall.
Fru Nora Tallbom, Box 223, Iggesund.
Fru Brita Sundberg, Kiäppa 330, Ljusdal.
Fru Gunhild Wallström, Box 752, Ljusne.
Fru Frida Svanberg, Box 34, Viken, Ramsiö.
Fru Gunnel Bäckström, Röjg. 72, Sanduiken.
Fru Anna Kellner. Box 3. Stocku 2.



Fru Signe Svensson, Fack 97, Sörf orsa.
Fru Aina Larsson, Box 3, Hänsätter, Vallsta.
Fru Irma Fundell, Västangård, Ålukarleby.
I JÄMTLAND:
Fru Svea Olsson, Björkbackav. 6 C, östersund.
I MBDELPAD:
Fru Lizzie Hermansson, Trädgårdsg. 22, Sundsuall.
Fru Aina Bergvall, Box 673, Ånge.
I NORRBOTTEN:
Fru Gerda Rosander, Malmudden f 2, Luleå.
Fru Göta Lundström, Box 316, Arjeplog.
Fru Ellen Larsson, Box 4340, Fagernäs, Boden.
Fru Stina Haglund, Box 354, Btttskcirsnris.
Fru Karin Henriksson, Box 203, Haparanda.
Fru Karin Gustavson, Reenstiernasg. 37, Ktruna C.
Fru Vivi Niva, Korpilombolo.
Fru Anny Andersson, Box 208, Koskullskulle.
Fru Märta Juunti, Korva, Kuiuakangas.
Fru Sigrid Broström, Köpmang. 20, Malmberget.
Fru Sigrid Aldrin, Box l-9, Munksund,.
Fru Berta Degerfalk, Nyliden, Slagncis.
Fru Sigrid Nilsson, Prästgårdsg. 67, PitetL.
Fru Gunborg Bröms, Box 466, Rå,ne(r,.
Fru Jenny Lindgren, Seskarö.
Fru Alice Lindvall, Box 531, Älusbyn.
Fru Hilja Strutz, Box 63, öuertorneå,.

I NÄRKE:
Fru trlsa Andersson, Norrg. 16, örebro.
I SKARABORGS LÄN:
Fru Brita Carlsson, Zettervalsg. 7 B, Lidköping.
I SKÄNE:
Fru Ingrid Persson, Fjälkingeg. !4 B, Bromölla.
Fru Ester Fagerström, Vagnsmansg. 10, Htilsr,ngborg.
Fru Mathilda Johannesson, Gröneg. 76, Lund.
Fru Betty Johansson, Postl. 180 B, Lönsboda.
Fru Edit Nilsson, Klarag. !8, Malmö.

I SMÄLAND:
Fru Berta Karlsson, Bruksg. I0, Gtslaued.
Fru Maj Britt Fager, Brevl. \86, Hoh,ultskitt.
Fru Eva Nordholm, Torsg. \7 B, Huskuarna.
Fru Karin Svensson, Box 75, Högsby.
Fru Greta Gustavsson, Frunkebog. 9, Kalmar.
Fru Margit Karlsson, Alboga, Brötjemark.
Fru Karla Gustavsson, Långg., Lenhoud,a.
Fru Berta Ros6n, Brevl. 943, Lessebo.
Fru Dagny Svahn, Edledal, Moheda.
Fru Tyra Erlandsson, Box 9, Må,lerå,s.
Fru Ingrid Sandell, Gröndal, Mönsterå,s.
Fru Majdon Brandt, Box 124, Norrhult.
Fru Birgit Johansson, Pukebergsg. 2, Nybro.
Fru Gulli Göransson, Södra all6n 29, Ncissjö.
Fru Anna Gustavsson. Box 322. Ruda.
Fru Kerstin Starck, Pl. 9, Götafors, Vaggeryd.
Fru Bojan Lindhe, Box 57, Vetlanda.
Fru Berta Gustavsson, Rydg. 22, Vtit"namo.
Fröken Anna Bring, Norrvägen 28, Vtinjö.
I STOCKHOLM:
Fru Siri Derl<ert, Vallvägen 76, Lidi,ngö.
I STOCKHOLMS LÄN:
Fru Karna Nilsson, Aspelund, Bollstanris.
Fru Lilly Grääs, Hallstauik.
Fru Märta Jansson, Plogvägen 3, Jakobsberg.
Fru Elise Alderus, Mosstorpsvägen 75, Lidingö.
Fru Märta Lager, Ugglevägen 25, Ektorp.
Fru Vivan Nyström, Hagvägen 47, Segeltorp.
Fru Dolores Greiff, Förrådsg. 16, Solna.
Fru Siv Lif, Duvgränd 5 B, Sundbyberg.
Fru Signe Theander, Lundstorpsv. 6, Söderttilje.
I SöDERMANLAND:
Fröken Elisabeth Tamm, Fogelstad, Jultta.
Fru Karin Rytterlund, Brunnsg. 1, Eski,Istuna.
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Koreokommissionens ordf. Dr Noro
Rodd sode vid KDV:s exekutions-
möie i Sof io'

Först och främst behövs föda för att hålta
folket vitl liv och därnäst Iäkemetlel för att
hindra och hejda spridning av farsorter.

När hommissionen kom till Korea frågade
vi vad folk levde på och fick veta att allt vi
åt utom äpplena hade sänts från and,ra Iän-
der. Det finns intet kött, inga ägg, intet bröd,
inga grönsaker. Husdjuren är bortförda eller
dödade överallt *år den amerikanska arm6n
har varit; stäntlig bombning, ständiga brän-
der har förstört tusentals tunnland med gröda.

Därnäst behövs D. D. T. och läkemedel, vac-
ciner etc., etc.

Folket behöver kläder. Nu är tid att samla
kläder för vintern - varma strumpor, skor,
underkläder, tjo,cka 1'tterplagg. - Utom
färdiga kläder kan man sända rnaterial att sy
av för varje horeansk kvinna är skicklig att
sy. Deras kläder var inte bara så rena som de
möjligen kunde bli utan de var också lagade
om och om igen. Framför allt behövor
de känna att vi inte tänker svika dem.- - ->

I VÄRMLAND:
Fru Ellen Eriksson, Am,björbU.
Fru Sigrid Johansson, Skolg. L0, Aruika.
Fru Olga Nordberg, Rudsvägen 13 C, Kat'lstad,.
Fru Elin Gustavsson, Södra Ringv. 8, Kristineh"arnn.

I VÄSTERBOTTEN:
Fru Anna Greta Nilsson, Kri,stineberg.
Fru Fina Gissberg, Box 173, Obbota.
Fru Elsa Granberg, Nyg. 89, Skeltefteå..

I VÄSTMANLAND:
Fru Ruth Bohman, Gisslarbo.
Fru Agnes I{arlsson, Stureg. 17 B, Vclsterås.

I VÄSTRA SVtrRIGE:
Fru Isa Lorentzon, Torgilsg. 21 C, Bor(rs.
Fröken Maja Bolling, Påskbergsg. 9, Göteborg.
Fru Hilma Andersson, llert. Knutsg. 39 C, Halmstad.
Fru Karin Alm, Kyrkogårdsg. 7, Mölndal.
Fru Ruth Johansson, Källebacksg. !7, Trolllttittan.
Fru Anna Larsson, Blåsutbacken 3, Vtinersborg 2.
I ÅNGERMANLAND:
Fru Ebba Ring, Krctmfors.
I öSTERGÖTLAND:
Fru Ulla Andersson, Sveag. 8, Ltnköping.
Fru Berta Dahlkvist, Frommetorp, Ljungsbro.
Fru Vega Lindholm, Albomsg. 5, Motala.
Fru Lissen Lindberg, Repslagareg. 30, Nomköping.
Fru Ruth Gustavsson, Box 905, Skcirblacka.
Fru Lisa Andersson, Korsbygget, Jursla, Åby.

Förbundsstyrelsens lokaler är belägna i Kungs-
gatan 79, Stockholm. Tel. 5319 61.

H;alp Koreas

kvinnor och burr-r I
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Bra KOK
Köket ör londets störsto orbetsplots. Det orbete som årligen utförs i de svensko koken överstiger
i tid det sommonlogdo orbetet inom helo vår industri.
Bilden visor ett kök utford enligt de onvisningor som Sveriges Stondordiseringskommission gov ut

förro året. Bokom tillkomsten ov detto stondordkok ligger ett stort utredningsorbete som pögått
inörmore l0 år. Initiotivet iill koksundersökningorno togs ov Svensko Arkitekters Riksforbund
och Svensko Sloldforeningens Bostodsutredning som efter ett långvorigt teoretiskt utredningsor-
bete också byggde det försto provköket dör husmödror och experter ov oliko slog proktiskt kun-
de provCI de resultot mCIn kommit till. Bostodsutredningens orbete fordlupodes och komplette-
rodes sedon ov Hemmens Forskningsinstitut och slutligen hor Byggstondordiseringen beorbetot
moteriolet {ör stondordisering. Tillkomsten ov Svensk Stondord for köksinredningor ör ioch för
sig en glodionde sok. Stondorden innebör nömligen större goronti för ott flertolet ov de lo-
genheter som nu byggs få ro och proktisko kök som blitrivsommo och orbetsbesporonde för hus-

mödrorno. Siölvfollet innebör köksstondordiseringen inte ott mon för tid och evigheter hor bun-
dit sig vid endost ett kök. Dels kon mon genom ott stöllo sommon stondordskåp på oliko sött få
from ett flertol oliko kökstyper, dels kon också en stondord öndros. Hemmens Forskningsinstitut
foller kontinuerligt utvecklingen inom hushållsorbetet. lden mån premisserno öndros, t. ex. ge-
nom {öröndrode motvonor, tillkomsten ov nyo koksopporoter eller en ollmön övergång till stör-

re onvöndning ov mer förorbetode livsmedel eller konserver, för mon dro ut konsekvenserno ov

detto och öndro stondorden så, ott den böttre onpossos efter de nyo kroven.
STEN LINDEGREN
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-!. ar firadcs Internationella Barnens Dag i betyd-

ligt störrc ontfattning av SKV-avdelningarna- än i
tlot, då clenna dag n-vss hade instif tats. Från de
fiesta av våra avdelningar berättas nu om l}'ckadc
tillställningar, där våra väntrer givit sin uppfinnings-
rikedom fritt spclrum för att göra denna dag till ett
minne av glädje och lycka för barnen och till en
trängande vädjan till aila mödrar att förena sig för
att försvara sina barns iiv och framtid.

I StockhoZnz hade 1 juni-fester ordnats av grup-
perna i Bromma, Ekensberg Hägersten och Enske-
äe, och hundratals barn deltog där tillsammans .med
sina mödrar. Man hade lckar i fria luften, någon
berättade enkelt och fängslande om den kamp som
kvinnorna för för barnen i hela världen, sedan bjöd
man de små gästerna på saft och bullar som hade
strykande åtgång. . . Alla barn fick en vimpel i
vackra färger som bar ordet FRED och som tillver-
kats av grupperna själva. trfter denna underhållning
i fria luften bjöds barnen in på fiimföreställning - -

ryska och tjeckoslovakiska barnfilmer som blev en
värdefull och instruktiv avslutning.

I Nackct-Boo deltog ungefär 300 barn mcd freds-
vimpiar i händerna i ett tåg som gick ut till, en -äng
där man lekte i grönskan, och sedan samlades bar-
nen i en lokal för att se en underhållande barnfilm
som högeligen uppskattades.

T Solna där man redan förra året hade en mycket
lyckad 1 junifest, deltog omkring 500 barn i alla
åldrar i ett festligt tåg, varefter man samlades i 1ä-

roverkets stora sal där grupper av barn själva stod
för underhållningen sånger, små sketcher och
uppläsning - - och sedan visade man också här en
barnfilm.

I Hu,rttlinge-Sturstct' hade avdelnirrgen ordnat en
>familjefest> där föräldrarna var inbjudna tillsam-
mans med barnen. Deltagarna uttryckte sin stora
glädje över den trevnad och givande samt'aro som

VAD VI SAG I KOREA

KDV's Internotionello kvinnokommissions

ropport utkommer nu i svensk översött-
ning. Pris I ' 25. Rek'rireros f rån Sven-

sko Kvinnors Vönsterförbund, Box 18073,
Stockholm lB.

Tidningen Vi hvinnor
i demokratiskt världsförbund
Utgiuare: Andrea Andreen
Köpmantorget 2, Stockholm

Redaktionskomm,ittd.' Gunhild Tegen,
Valborg Svensson,

Utkommer med nio nr Per år.
Prenumerationspris per år: Kr. 2:50.
Lösnummer 35 öre (kommissionärer antagas).

Postgiro 51323, Box 18073, Stockholm 18.

Svenska Kvinnors Vänsterförbund.

S.terigc'Dug

de upplevde på SKV-kvinnornas fest. Pä ett lotteri
som kvinnorna ordnat där kom det in 240 kr. som
helt anslogs till hiälpen till Korea.

I Göteborg var över 700 barn med på den stora
festen i Slottsskogen där ett rikt och värdefullt pro-
gram bjöds barnen och dc vuxna. Genom försälining
av fredsmärket kunde r,åra vänner i Göteborg bidra
med 220 kr. till hjäipkampanjen för Korca.

I Eskilsturerr hade man ordnat en utflykt i lastbilar
med barnen för att tillbringa en glad och solskens-
rnättad dag ute i grönskan, med lekar och spel.
Denna fest gav 50 kr. till Koreahjälpen.

I Giiule gjorde man också en utflykt med barnen
som fick fredsvimplar och bjöds på gott. Ungefär
70 barn deltog.

I Nonköping var ungefär 100 barn med på festen
i parken strax utanför staden. En grupp barn ut-
förde ett förtjusande litet program, med dans och
sånger, småttingar på 3-4 år som var kiädda till
sommarblommor och bar blomkransar i håret. Våra
vänner från Norrköping skriver: >>Det uar oförglönt-
tigt - d,eras gl(idie oclt troskyldighet, uttryckt i de-
ras klara ögon -- ut uar allq, diupt gn'pna . . . Efter
ilanserncr kom smtt'ttingo'rnu' traskande fram' m'ed
sina gcltuor ttlt bat'nen i Korea. Varie barn \t'ade nå'-
got med, sig ott ge, och' nar ui s&g h,ur förtroende-
fu,tla, tUcktiga och santtr,dt'gt alluctrligcr" de uar, måste
t;i uurna fråga oss.' För uent, at' detta tnest betydel-
sefullt - Iör ba'rnen eller för oss mödrar' sonl ser
ufL,ra barn konwna fram med gttuor tt'Il små' utinnet i
ett aulagset land som' hir,rirs cru ett grAmt krig . . .

Vi kd,ntle så, starkt oclt' diupt u&rt ansuan", nöduan-
d,ig'lteten att bid,rcr' till fredens sak, auen om uårt
bid,rag kan synas aldrig str' obetydli'gt i denna ho'
tande ucirld-..>>

Detta var några glimtar av vad SKV-kvinnorna på
olika orter gjort för att fira denna dag. överallt
har dessa fester väckt stor sympati bland föräld-
rarna och barnen och fört våra avdelningar i när-
mare kontakt med kvinnorna. Alla våra vänner som
arbetat för att göra Internationella Barnens dag
känd och uppskattad i vårt land är värda ett varmt
tack -- de goda erfarenheterna från årets 1 juni ger
oss rätt att tro att vi nästa år skall kunna fira
denna dag i varje avdelning runt om i landet!

Margit Lindstt"öttt

Ur innehållet:

Elisobeih Tomm' Vod hönderi

Andreo Andreen, Med KDV i Sofio

Göstcr Corlberg' Scrktmodets stiörno. Dikt

Gunhild Tegen, Om böckeT ...

Ebbo Theorin-Kolore' Novell

Kote Fleron: Ropport frcrn Nordkorecl

Sten Lindegren, Bro kök I I

Morgit Lindström' Internotionello bornens
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