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Vi kvinnor
10 år

IVIed detta nLrrnmef inledel virl
tidning sin elvte rirgeing. Det rir alltsii
10 iir sedan den började utkomma.

Som alla dess trogna viinncr vet har
den en fiirhistoria. I januari 1947 bör-
jade Svenska Kvinnors Vrinstcrförbund
utge ett litet medlemsblad med nam-
net Vi kvinnor i demokratiskt världs-
förbund. Redan i presentationen ut-
tryckte en av dess stiftare. Elisabeth
Tamm, fitrhoppningen att den en dag
skulle bli en tidning. Förhoppningen
infriades. Två år senare, i februali
1949, började Vi kvinnor i demokra-
tiskt vär'ldsfilrbund utkomma som tid-
ning. Under det riret kom 6 nummeL,
alla i samma format och sidantal som
medlemsbladet haft. Men redan med
ingången av 1950 utökades formatet
och antalet nummer växte till g. Frirn
att ha omfattat ibland 8 sidor, ibland
12 och ibland 16 började den 1954 ut-
komma 2O-sidig.

Det låter enkeit när man sii htil
,räknar upp,> utvecklingen. Men alla
som varit med vet att bakom denna
utveckling har legat ett hårt och mål-
r::cdvetet arbete från deras sida som
svarat för tidningens spridning. För'
att den skulle bära sig ekonomiskt var
det nödvändigt att skapa garantier i
form av en stadigt ökande prenumera-
tionsupplaga och 1ösnummerspridning.
Otaliga är de steg dess trogna försät-
jare och prenumerantvärvare gått för
att skaffa tidningen nya läsare. Att
deras ansträngningar har krönts med
framgång, därom vittnar det faktum
att varje nummer av vår tidning kom-
rnit ut. Inte minst med tanke på de
svårigheter av ekonomiskt slag som
de senaste åren hopat sig i de flesta
tidningsutgivares väg är detta en sak
värd att notera och beundra.

Det är två ting som för en tidning
av vårt slag spelar en avgörande roll
när det gäller att klara ekonomin: att
dess komissionärer och prenumerant-
värvare sköter redovisningen perfekt
och att de redaktionella kostnaderna
hålls nere. Båda dessa betingelser har
varit och är för handen. Vi betvivlar
att någon annan tidning i vårt land
har så trofasta och uppoffrande med-
arbetare ute på fältet och i spalterna.
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i Hur skulle
i oss utan >Vi
I

i
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ux kunna reda
Kutnnor>> ! Ge-

Redovisningarna kommer punktligt, al-
la vet att tidningens existens beror av
dem. För medarbetarna i dess spalter
är honorar okända begrepp, de skrivel
för tidningen därför att den för fre-
dens och l<vinnornas talan. Så hjälps
alla goda krafter åt att säkra vår tid-
nings utgivning och spridning och gö-
ra den så bra som vi med våra blyg-
samma ekonomiska resurser förmår.

Vår tidning är inget självändamåI.
Den är vårt viktigaste verktyg i ar-
betet för freden, för kvinnornas rät-
tigheter och barnens bästa. Och när
man bläddrar i årgångarna slås man
av hur mycken värdefull upplysning
den meddelat genom åren, hur den

notn ticltr,ingert. har uårt för-
butr,ds ledntng en, outirderltg
möjligltet att nå, dzrekt kott-
takt med, uarje enskild nxed-
lem. Ännu ur,ktr,gare tir dtt txd-
ni,ngen lujcilper uåta nxedlem-
mar att f öra f örbundets talan:
>>Prenumererd, på den hcir ti,d-
ningen>> eller >köp det hcir lös-
numret>> eller >>hiir få,r du en
bru ti,dni,ng x present a,u rligr>,
på det stittet ui,nner må,nga ar
oss lcittare nAa medarbetare
tirt ui kunde förmå, med egna
ord baru.

Allra ur,ktr,gast cir kanske de
glitntur u,ttfrån urirlden som
uår ttdnr,ng kan ge. Må,ngct"
gå,rt,ger cir det ett matertal sont
nlan inte ftnner i, nå,gon annan
sDenslcsprå,ki,g ti,dning. Och
förresten just uår signaturme-
lodi, - kurnnornas ortidda utl-
ja att sumarbeta för fred, -hi,ttar nxd,n i,nte så,ltitt på and-
ra språ,k lteller.

Vå,r ttdntng kommer sdkert
att förblt, ltkct oumbiirlig som,
den uarr,t under de gå,ngna tto
åren,. Arbetet f ör barnens
fram,tr,d, för kui,nnornas rcit-
tr,gh,eter, för en grundrnurad
fred, må,ste f ortscitta. Ordet
och bilden tir uåra uerktyg i
arbetet. Diirf ör må,ste >>Vx

Kui,nnor>> leua ui,dare och
udna. i

ANDREA ANDREEN i
a

I
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sökt inrikta sina läsares uppmärksam-
het på väsentliga problem härhemma
och ute i världen, hur den strävat att
skapa kontakter mellan kvinnorna för
att få till stånd ett medvetet samarbete
till gagn för fred och framåtskridande.
Att den just i denna egenskap fyller
ett behov hos kvinnorna, därom vitt-
nar de många varma hälsningar som
just nu strömmar in på postgirota-
longerna från de trogna läsare runt
om i landet som förnyar sin prenume-
ration. Därom vittnar de många bre-
ven med välgångsönskningar för det
nya året som kommit oss till del.

När vi nu startar vår tidnings elvte
:irgiing tackar vi alla våra trofasta

EJ--I' OTJMBAR[_,IGT VTRKTYG

\ / ,i,' tidning föddes i, början
Y au år 1947 sonL ett litet
itt,edlemsblad. Idetförsta
numret skreu Elisabeth
Tantnt:

Detta li,lla medlernsblad, skall
en dag 

- 
h.oppas ,rr,i 

- 
bh, en

ti,dni,ng. Vt behöuer en tzdnzng
dcirf ör att tryckfnheten i
'l illtintprr,ingen ger utryrwne å,t
partxpressen.ej åt enskilda
åsikter !
d ti r f ö r att en, öuergångstid,
soyn augör framttden, nu all-
cleles srirslnlt gtiller lr,uet, krig
eller fred!
clcirf ör att hnlua mcinsk-
ltgheten, kutnnorna, oaktat
röstrritten, ej kan geno,mföra
medbesttim'mandertitten om
samhcillet utan ett orgatl som
uttrycker d,ess ui,lja !

>Vz Kutnnor>> cit" kanske ing-
en mtirkutirdtg tidni,ng. Men
det cir mtirkligt och storartat
att den leuat och fyllt sttt
uci'ru och uarxt uid, god, hcilsa ö

tto å,r. SKZ:s medlemmar och
ttdnr,ngens redaktr,on har all
rcitt att med stolthet se ttllba-
lca på, sr,tt uerk. År efter å,r
har alla num,nler kommtt ut.
År efter år har ti,d"ni,ngen bu-
ri,t sig. Och det har uarit en
bra ttdning nxed ftna medarbe-
tare.



Li,ngs ggmnast,ik, rnodell iildre, Ttraktiseras uid Gisslarbo skola å'r 1910.

>>Den 23 Mars h,ölls enarnen nted Giss-
larboburnen,. I betraktande af den tid
de rarit t, skolun, sedan den sattes i
gång, d. 1. Sept. h,ar framstegen hos
de fliiste uisctt sig sgnbara. Oclt slu-
tad,e förhöret m,ed en så,nguers. Pre-
mier utdelades å,t nå,gra som lön och,

uppmuntran för fli,t och, å,hoga. P.
Barltön, kgrkoherde.>>

De föräldrar, som infann sig på
examen, kunde också få ett förma-
ningens ord. Detta från är 1860:
>>Den 5 Ju,ni försi,ggick enam,en mecl
ofuan anförde barn. Innanliisning och
utanldsning gick elter omstcindighe-
tern(r nå,gorlunda 

- 
i, ullmd,nh,et bcitt-

re d,n förra gå,ngen. Dock kunde m,an,

erf ara cttt lörtildrar och må,lsrniin
icke gjort nog alseende på, de förm,a-
ningar, de uirt förra Erant,en fick, att

LJ et finns ett gammalt bruk i
Västmanland, där ånghammaren i
smedjan dunkar som ett oroligt jätte-
hjärta, hörbart överallt i det lilla
samhället, och där smältsmederna
ännu står framför härdarna i lång-
skjortor och träskor och sPettar
smältor utan maskiner till hjälp. I
den ålderdomliga arbetsmiljön lever
kvar en stämning av förgången tid,
som vi nu har så lätt att uPPfatta
som idyll. Men tiden har inte stått
stilla. Skolans utveckling t. ex. vid
det gamla bruket speglar nog rätt
väl den allmänna utvecklingen inom
svenskt skolväsen.

En gammal dagbok visar, att år
1858 fanns det 26 barn i skolan. De

sysslade med innanläsning och räk-
ning, Luthers och Svebelii katekes
samt biblisk historia. Bara två av
barnen fick betyg i svensk historia
och geografi. En tolvårig pojkc hade
besökt skolan 19 dagar av de 76,
som läsåret omfattade. Frånvaro
utan giltigt förfall finns antecknad
för en dag. Man kan undra, vad han
gjorde de övriga!

medarbetare: de som i sina bidrag be-

rikar tidningens innehåIl och de som
går de många stegen för att föra ut
den till läsarna och som just nu är i

färd med att iordningställa presenten

till vår 10-åring: en väsentligt ökad
prenumerationsupplaga. Tack allesam-
man för ett enastående arbete!

Med sådana >mödrar> kan 10-årin-
gen känna sig trygg för sin fortsatta
utveckling.

Fystsk fostran au modernare snt'tt i' rlagens Kolsua.
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F.rtd"ringar kring
en gammal skoldagbok
Au Ruth Boh*on

På examensdagen höll kyrkoherden
förhör med barnen för att kontrolle-
ra, att de kunde sina stYcken. Exa-
mensdagen innebar också ett Prov
för läraren. I dagboken betygsattes
hans arbete. År 1858 låter det så här:

efterhå,lla barnen f ör i,nnankisning en,
till ltittnad för liirarens bemödanden,
att hos dem öka fram,stegen. Ng upp-
m,ani,ng lemnades dcirför uf u,nder-
tecknad, aederbörande tl,il iakttagan-
cle af förendmnda plt,gter huarelter



f örhöret alslutades med bön och
så,nq. P. Barkön.>>

-Lr 1874 står det: >>Enanten h,ölls t,

clenna skola neclanstå,ende dag t niir-
1)&ro af Hr. BruksPatron A. Th.
Olsson, flere af barnens törrildrar
samt undertecknad och kunde tnan
i,cke annat tin lörklara sig tillfreds-
std,lld så, ud,l m"ed siittet för under-
uisntngens bestridande sonr barnens
under terminen tnhtimtade kunska-
per. Gissla,rbo skolhus d. 14 Dec.
1874. L. Hallmodi,n, Kgrkoherde.>>

Men så låter det inte alltid. Något
år senare är undervisningen >nöjak-
tig>> ! Var det något särskilt, som inte
var till lags, eller bara dåligt humör
hos kyrkoherden, som tog sig detta
uttryck ? Ja, så kan man spekulera.
Men när man läser de gamla dagböc-
kerna, får man en stark känsla av
hur betydelsefull denna examensdag
var för hela skolorganisationen. Den
gav prästerskapet en stark makt-
stäIlning mot lärarna. Kanske var
det nödvändigt med en sådan direkt
kontroll under denna tid. då lärarnas
utbildning och skolkurserna var så
oenhetliga. Först år 1878 fastställdes
handledning för lärokurser och un-
dervisningsplan. Året före hade be-
stämmelser om seminarieutbildningen
utfärdats.

l-
I lundra år senare 

- 
1958. Sko-

lan i Gisslarbo, som byggdes 1905 och
då fylldes med barn, står nu tom.
Skolbussen hämtar barnen till cen-
tralskolan i Kolsva. Läsdagarna har
ökat från 76 till 274 per läsår. f år
finns för första gången en åttonde
klass.

Den form av kontroll, som den
tidigare examen utgjorde, har över-
levt sig själv. Den har blivit en slen-
trianmässig paraddag, då man visar
upp nya sommarkläder och håller
uppvisningslektioner, som inte alls
liknar det vardagliga skolarbetet.

Lärarkåren i Kolsva begärde förra
året hos skolstyrelsen att i stället
för examen få åhörardagar, då för-
äldrarna skulle få tillfälle att följa
undervisningen, såsom den bedrives
under vanliga skoldagar. Detta blev
också beslutat, och under vårtermi-
nen hade man en åhörardag, som var
mycket väIbesökt. Andra veckan i
november detta år hade man två be-
söksdagar, och ytterligare två är pla-
nerade för vårterminen. Även denna
gång kom många föräldrar. Både
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Dr Anilrea Andreen ontualdes
gar. På, bilden, som togs ui,d
Hon ortne H ermelin-Grönbech
lemmar &u förbundsstgrelsen.

till förbundsordförancle under uarrna hyllnln-
förbundsmötet, ses ho'n, sam,ntan nted rektor

och lörfattarinnan Gunhi,lcl Tegen, bå,cla metl-

med en återblick på den gångna verk-
samheten. I sin kommentar till verk-
samhetsberättelsen framhö11 Valborg
Svensson bl. a. betydelsen av att vår
offentiiga mötesverksamhet utvidgas
och att det rir mycket lyckligt om de
Iokala kvinnoorganisationerna skapar
samarbetsorgan som tar sig an och be-
vakar kvinnornas och barnens in-
tressen.

I en särskild inledning skisserade
Birgit Jansson en plan för den organi-
satoriska utbyggnaden av f ijrbr,rndet
och förbundsmötet besiutade ocksli att
nu ska det värvas medlemmar och bil-
da: nya avdelningar runt om i vårt
land och m:inga nya låisare på Vi kvin-
noi ska skaffas som en särskild hyli-
n ng till tidn:ngens 1O-årsdag. Och
allt ska ske i ädel tävlan mellan dis-
trikten.

Ingen svensk atombomb!

Som upptakt till lördagseftermidda-
gens f örhandlingar läste fru Lisbeth
Rubinstein med stor inleveise två dik-
ter om freden av Carl Emil Englund
och Stig Dagerman. Dr And.reen och
författaren Karl Otto Zamore från Ak-

Ett lt;ftes rtht radrlng
r
TL Arbetsledalnas vackra kongressal i Stockholm genomförde SKV sitt

förtrundsmöte den f5-16 november. Det blev ett möte som bådar rnyc-
ket gott för frarntiden. Två arbetsfyllda dagar med intensiv debatt
kring såväl politiska som organisatoriska uppgifter. Samarbete i arbe-
tet för freden och samarbete kring vardagens alla frågor var grundto-
nen i debatten och den stämde väl överens med de inledande hälsnings-
orden om sarnarbetets nödvändighet och styrkan i hvinnornas samman-
flätade viljor, som förbundets ordförande riktade till förbundsmötet.

I dr Andreens hälsningstal bringades

i erinran den stora och smiirtsamma

förlust förbundet lidit genom Gerda

L'.nd.erots, Elisabeth Tamms och Elna

Petterssons bortgång. De bortgångnas

minne hedrades med en tYst minut.
Till förbundets första hedersmedlem.

Kerstin Hesselgren, sänd:s v-d ftjr-
bundsmötets öppnande cn bukett vack-
ra rosor med de varmaste hiilsningai
från aila de närvarande.

Lördagens förhandlingar startade

lärare och föräldrar är i allmänhet
mycket nöjda med förändringen.

Ähörardagarna ska göra det möj-
ligt för föräldrarna att få en inblick
i skolans vardagsliv. Läta dem se

sitt eget barn i enkel vardagssamva-
ro med kamrater och lärare. Om för-
äldrarna går till skolan, inte för att
kontrollera och kritisera, inte heller
för att undergivet ta emot förmanin-
gar, utan med en vetgirig positiv in-
ställning, då kanske den kontakten
mellan lärare och föräldrar kan bidre
titt att övervinna de svåra disciplin-
problem, som skolan nu på många
håll brottas med.



tionsgruppen Mot Svensk Atombomb
inledde om de aktuella uppgifterna i
fredsarbetet här hemma och ute i värl-
den. Efter en livlig diskussion med
många inlägg, där kampen mot svens-
ka atomvapen utgjorde huvudmomen-
tet, beslöt förbundsmötet senare att
helt ansluta sig till de två program-
punkter som AMSA formulerat för ak-
tivisering av den svenska fredsopi-
nionen.

Många avdelningar hade redan bör-
jat samla namn som stöd för AMSA:s
program och Malmöavdelningen pas-
sade på att genom sin ordförande Elly
Nilsson överlämna en packe fullskrivna
listor till herr Zamore.

En av gästerna, fru IIarin Eidswold
från Norsk Kvinneforbund. skildrade i
ett mycket intressant inkigg de norska
kvinnornas fredssträvanden.

Arbetsmarknadsläget
och den kvinnliga arbetskraften

På söndagen stod kvinnornas speciel-

la problem på arbetsmarknaden titl
debatt. Byråinspektör Svea Starrin-
Reindahl från Arbetsmarknadsstyrelsen
gav i en utomordentligt intressant in-
ledning en orientering om den aktuel-
la situationen och de 1ösningar som
står till buds ifråga om den kvinnliga
arbetslösheten. Fru Reindahl betonade
starkt vikten av kvinnornas egen ak-
tivitet i dessa frågor både när det
gäller att tjata på de lokala myndig-
heterna för att skaffa fram bered-
skapsarbeten och för att överhuvud-
taget få fram nya arbetsområden. För
kvinnorna själva gäller det att bryta
med gammalt vanetänkande, skaffa sig
utbildning som ger en säkrare grund
atL stå på och inte vara rädda att prö-
va sig fram inom de s. k. manligt beto-
nade yrkena.

Efter fru Reindahls inledning blev
det trångt på talarlistan - det här är
friigor som verkligen har aktualitet för
kvinnorna runt om i landet. Många
mycket goda inlägg gjordes i debatten.

Nå,gra au delegd,terna uid förbundsmötet. I förgrunden en del au den
stora DiistsDenska delegati,onen.

Byrå,r,nspektör Suea Stamr,n-Reindahl
i talarstolen

några av dem återger vi i något för-
kortat skick på annan plats i vår tid-
ning.

Innan förbundsmötet avslutades på

söndagseftermiddagen fick deltagarna
följa med på en tur till det fjärran
Kina. Helt utanför programmet och
som en stor överraskning kom näm-
Iigen förutvarande ordföranden i Inter-
nationella kvinnoförbundet för fred och
frihet, fru Marie Lous Mohr och berät-
tade om en resa i Kina. Underbara
färgbilder beledsagade berättelsen om
det iand där hon fått lära sig att >in-
tet är omöjligtr. Ett valspråk som vi
som arbetar för freden borde hålla väl
i minnet.

Bland de viktigaste besluten som för-
bundsmötet fattade var att det skulle
tillsättas en kommitt6 med uppdrag att
utforma ett mera långsiktigt program
ifråga om kvinnornas stäIlning i hem
och samhälIe, att det - på förslag arr

V:a Sveriges distrikt någon gång hös-
ten 1959 skulle hållas en nordisk kon-
ferens i Göteborg i dessa frågor samt



att göra en hänvtindelse till regeringen
i löne- och sysselsältningsfrågorna.

Det beslutades vi.dare att starta en

solidaritetsaktion för att ge bidrag till
juridisk hjälp åt fängslade sydafri-
kanska kvinnor.

Förutom uttalandet i fredsfrågan
godkände förbundsmötet ett brev som

i den nya förbundsstYrelsens namn

avsändes titl FN:s generalsekreterare
Dag Hammarskjöld om forskning rö-
rande fredsproblemen.

En vacker penninggåva

Avslutningen blev något av en fest.

Som en stor överraskning för för-
bundsstyrelsen överlämnades till för-
bundets ordförande en penninggåva -
hopsamlade 50-öringar och enkronor
tillsammans 2.436:50 - som bidrag tiII
den nya förbundslokalen. Det var Sig-

rid Zackrisson från Göteborg som i

spetsen för de andra distriktens rep-
resentanter överlämnade den storsti-
lade gåvan, som inom Parentes sagt'

sed.an dess växt med ytterligare några

hundralappar.

Nottbottniskorna
tog hem vandringsfanan

Så var det dags för prisutdelning i
1958 års prenumerationskampanj. V:a
Sverige som sedan förra förbundsmö-
tet varit stolta innehavare av förbun-
dets vackra hedersfana fick nu finna
sig i att överlämna den till det segran-
de Norrbotten. Ett tröstepris gick dock
tili västsvenskorna - den vackra Pi-
casso-tavlan med barnet och duvan -
som erkänsla för en verkligt god insats

i kampanjen. En rad andra priser dela-
des ut och vackra hemslöjdsalster från
världens alla hörn fann ägare runt om

i distrikten.

Förbundsordföranden
hjärtligt hyllad

Så var det då bara styrelsevalet
kvar. Hjärttigt hyitad med blommor
och varma applåder omvaldes dr
Andrea Andreen till förbundets ord-
förande. Tacksamhet och glädje och

kanske en och annan tår av rörelse
skänkte stämning åt den stund då om-
valet skedde. Det är naturligt att alla
i vårt förbund känner stolthet över
en sådan ordförande. som mer än de

flesta personifierar kvinnornas freds-
vilja och samhörighet över alla
gränser.

B. J.
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SKV-kuinnor uiil en uppucr'ktning hos drtitselkarnnlarens ordf. i
Luteå,. Stå,ende fru Sigri,d Nilsson, ur ucLrs tal utd förbmtdsrtt'ötet ui
hrir å,terger ett samm,andrag.

Stgrid l{ilsot , Lu[,eå:

Stutistike'
verkligh"ten

n mycket väsentlig del av försörj-
ningen för folket i Norrbotten vilar på

skogsarbetet. Som alla vet är läget a1lt

annat än ljust inom skogsindustrin
just nu. Enligt officiella uppgifter räk-
nar man med en ökning av antalet
arbetslösa med minst 2.000 i jämförel-
se med förra vintern. Detta är ett myc-
ket allvarligt problem, som skapat sto-
ra bekymmer i de norrbottniska skogs-

arbetarhemmen.
En utrednlng som landshövding Näs-

lund låtit verkställa visade att minst
en och en halv miljon dagsverken skul-
le kunna sättas in i bl. a. skogsvtir-
dande arbeten, för att skogen skall
ges den vård och ans som är nöd-
vändigt för att den, som en av våra
största tillgångar, skall kunna utnytt-
jas till fullo. Betraktar man det nu-
varande läget på skogsarbetsmarkna-
den mot bakgrund av dessa uppgifter,
då tycker man att det måste vara nå-
got fel i maskineriet.

Det är inte bara i skogen det är då-
ligt med arbete. Porjus smältverk, som

ägdes av Vargöns AB, lades helt ner
därför att det, som man sade, inte gav

tillräcklig vinst. Det innebar att en

och d"t-t norrbottniska

stor befolkningsgrupp lämnades utan
försörjning. För de hiirt skattetyngda
kommunerna skapar det nästan oöver-
komliga problem. Så är för Töre kom-
mun läget i det närmaste katastrofalt:
kommunen är bankrutt om inte staten
effektivt ingriper.

De stigande levnadskostnaderna har
iiverallt fört med sig att husmödrarna
i allt större utsträckning söker sig u1

i förvärvslivet f ör att söka f cirbättra
hemmens ekonomi. Men hos oss är den

vägen praktiskt taget stängd. Och fijr
ungdomen åir det om möjligt ännu
värre - det finns inte arbete åt de

unga.
Speciellt då det gäller arbete för

kvinnorna har vår SKV-avdelning i

Luleå uppvaktat myndigheterna för att
få rörelse kring denna fråga. Här
miittes vi av statistiken. I hela länet
fanns det i oktober 1957 bara 307 kvinn-
liga arbetssökande anmälda hos ar-
betsförmedlingen. I oktober 1958 var
siffran 353. Och för Luleås del var
antalet hos arbetsförmedlingen anmäl-
da kvinnor 65 i oktober 1957 och 63

samma månad 1958.

Hur litet dessa siffror stämmer med



Ar"htld Larsson, G ötnborg :

Sat makt bnhnm orden[
lJtredt ingar o.h vackert

inte löneorättvisorna.

tal ,rpphävet

arför kommer vi ingenstans när

det gälIer likalönskra"'et? Problemet

har stötts och blötts i ett halvt århund-

rade och väl det - och så måste man

nu konstatera att klyftan mellan mans-

och kvinnolön på sista åren vidgats

inom den svenska industrin!
Kravet på Iika lön för lika arbete

var en av de 27 Punkterna i arbetar-

rörelsens efterkrigsprogram. I riksda-
gen har det motionerats flitigt i frå-
gan och debatterna kring den har varit
Iivliga. Senast i somras var den uppe

i riksdagen. Det resulterade i att man

tillsatte en ny kommitt6 att utreda den

-- och diirvid blir det vä1 om inte

kvinnorna bitrjar sätta makt bakom or-

den! Under årtionden har likaliinskra-
vet stått till debatt på fackftirbundens
kongresser och otaliga är de konferen-

ser och möten som hirllits kring den

frågan.
Det förbund jag tillhör, Kommunal-

verkligheten får man ett begrepp om

när man hirr att inte mindre än 2'000

kvinnor sökte arbete vid Tempos ny-
öppnade varuhus i Luleå' Antalet ar-

betssökande enbart hos denna f irma

har sedan konstant hållit sig omkring
flera hundra, däribland mirn$a unga

flickor.
Varför stämmer då arbetsförmedlin-

gens statistik sä dåIigt rned de verkli-
ga förhållandena? Naturligtvis därför
att arbetstillgiingen för kvinnor ailtid
varit sir usel hos oss i Norrbotten, med

den odifferentierade industri vi har'

Kvinnorna anser det lrinlöst att an-

mäla sig hos arbetsförmedlingen. Nå-

got arbete får vi inte i alla fall, reso-

nerar de. Men så fort ett arbete an-

nonseras ledigt är det långa köer " '

Vad vi behrtver är ordentliga indu-

strier som kan bereda kvinnorna och

ungdomen mera varaktig försörjning'
Det är det vi med våra uppvaktningat'
och aktioner vill tvinga myndigheterna
till att ta itu med. Det måste ju ändå

finnas möjligheter att skapa nya in-
dustrier också i Norrbotten.

arbetarförbundet, hade att behandla

två motioner i likalönsfrågan vid sin

kongress i somras. Som vanligt ställde

man sig positiv och ett mycket bra ut-
talande blev resultatet. Förbundsord-
friranden framhöll att nu när kvinnor-
na har majoritet i förbundet (förbundet

omsluter 61.000 kvinnor och 53.000 män)

så förpliktar detta till ett bättre arbe-

te för att få uPP kvinnolönerna.

Talande exempel
Giuetr:ts cir krinnorna htir

Ir,ksom på' andra hå"ll stinzre be-
talctu iin ntrinnen, allt enligt at:-
tal. At:anceringsstoPPet tir ock-
så, tAd,Ii,gt) lnen för siirsktlt duk-
tiqa krinnor ftnns chansen utt
blt, förestå'nclare nrcd samtrra an-
suarsupf)gifter sont, m'iin, t' sam-
ttta slcillning. Lönen utgftr en-
Iigyt ar:tal, EremTtel:

En ktinna som' elter 33 å'rs
t jiinst bef orrlro,ts tt'll lörestå'n-
clare 

- 
en befattni,ng sorn hon

nu, u,ptptehåIlit i 5 å'r 
- 

hur en
må,nadslön so't'tL ligger ca +0
proc. liigre iin den' hennes ?nan-
liga kollega m,ed ldglre tirinste-
tr,d bakont, sig upTtbiir. De delar
sanlmcL unsDn,r) de tir lika kun-
nzga oclt, få,r sam,ma ampla uits-
orcl cttt arbetsledningen 

- 
det

obestridligta faktn'm att han tir
n7,cLn) ger laonom rd'tt ti'll högre
Iön.

T jiinsteå,r, grkessskicklighet,
utilf örhå,llanclen spelar i'ngen
roll 

- 
genus d,r augörande. Fru

Hu,Ida Bengtsson) sonl, m,ed ett
m,ini.munt, (ru frå'nttarodagar
st|Ltt 3+ å,r uid sin arbetsbd'nk,
komnter u,ptyt ttll 785 kr. i, uec-
kolön. Breduid henne stå,r Bern-
Itard Risberg med, 73 å,rs Erkes-
r)ancL och cirka 212 kr. i' uecko-
lön. Pir, hans andra stda arbetar
Edit Andersson, 27 t jdnsteftr
oclt, 185 kr. per uecka och bred-
ui,d henne Klas Nt'lsson, 3 å'rs
tjcinstgörr,ng och 225 kr. t, uec-
kolön. Detta ui,d ett enda bord
t en tndustri, dtir h,iilften a,u ar-
betskraften utgörs a,u kutnnor.

(Srussie Bjtt'ustedt i St.-T.
2ll2 1958. Bilden är hämtad
från HäIsingborgs Gummi-
fabrik).

ARNHILD LÄRBSON,
uars tal utd lörbundsmötet om
kui,nnornas lönefråga, ui' hdr i
korthet å,terger.

Vi behöver lagens hiälP

Från fackföreningshåll har man gått

emot kravet på lagstiftning för att få

likalönsprincipen fastställd. Man har
hävdat att frågan måste lösas förhand-
lingsvägen i syfte att successivt mins-
ka klyftan mellan mans- och kvinno-
löner. Om man arbetat effektivt med

det målet för ögonen så hade det kan-
ske f ört oss något steg närmare På

vägen till frågans Iösning' Men hur

är det? För 25 år sedan arbetade jag

på SKF som avsYnerska och hade

manliga kolleger som utförde precis

samma arbete som jag - men de ha-

de 40 procent högre lön än jag' Suc-

cessivt övergick man till kvinnlig ar-

betskraft över hela avdelningen' Det

blev ju så mycket billigare så! I dag'

25 år senare, är klyftan mellan män-

nens och kvinnornas löner vid SKV

i Göteborg fortfarande 30 ä 40 procent'

Visst inser vi var och en att med en

lagstiftning är inte hela problemet

löst. Vi är inte så naiva att vi inbil-
Iar oss att bara det finns en lag som

säger att arbetet ska betalas lika an-

tingen det är en man eller kvinna som

utför det, så simsalabim blir det så'

Änej, det blir att kämPa med arbets-

givarna, det begriper vi nog. Men det

är skillnad att slåss för en sak när

man har lagen i rYggen än det är när

orättfärdigheten är sanktionerad, när

man utgår ifrån att kvinnor ska ha

Iägre lön just för att de är kvinnor'
Ett glädjande tecken är i alla fall att

efter alla dessa år av motstånd från
ledande fackföreningshåll mot lagstift-
ning i frågan börjar det nu glimta

fram att man kommit till insikt om att
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>förhandlingsvägenn inte för till må-
let om inte starkare saker sätts bakom:
en i lag sanktionerad princip som för-
dömer diskrimineringen av den kvinn-
liga arbetskraften. Ett av tecknen på
denna nya insikt kom fram vid ett
FCO-möte i Göteborg, då LO:s ordfö-
rande, Arne Geijer, sade att den enda
framkomliga vägen till likalönsprl.nci-
pens genomförande tycks bli att lag-
stifta om den. Och varför skulle vi
inte det? I många andra frågor som
rör arbetsmarknaden har vi lagstiftat.
Vi har arbetstidslag, arbetarskyddslag,
semesterlag och inom kort väntar vi
att få en lag om obligatorisk tjänste-
pension åt alla löntagare.

Apropå tjänstepensionsfrågan kan
man inte undlåta att fundera pii hur
det skulle varit i dag för oss kvinnor
om något av den entusiasm och encrgi
som fackföreningsrörelscn lade ner i
valkampanjen för tjänstepension upp-
bjudits för lösande av kvinnolönefrii-
gan. Jag är säker på att om det varit
fallet skulle vi inte behövt diskutera
den frågan i dag - den hade redan
varit ]öst.

Männen styr ensamma

Men bär vi inte sjäIva en del av
skulden till att det är som det är? Det
brister åtskiltigt ifråga om den fackli-
ga aktiviteten bland kvinnorna. Och
till och med i fackförbund där kvin-
norna utgör flertalet av medlemmar-
na är de så gott som orepresenterade
i styrelserna. Ett typiskt exempel på
hur det står till på den punkten er-
bjuder Metallarbetarförbundet. På en
förfrågan från LO till förbundet fram-
kom det att av Metalls 19.268 kvinnli-
ga medlemmar är det bara 18 som sit-
ter med i avdelningsstyrelserna ute i
landet. Metallarbetarförbundets styrel-
se består av 9 ledamöter och 11 supple-
anter - allihopa är män. I överstyrel-
sen sitter 33 ledamöter och 66 supple-
anter, ett suveränt manligt sällskap
utan en enda kvinna. Och på förbunds-
kongressen 1957 fanns inte ett enda
kv-nnligt ombud med.

Så ser det sannolikt ut i flera fack-
förbund. Och det beror inte bara på
att männen vill ha alla platserna själva.
Det brister i aktivitet hos oss kvinnor.
det är den främsta orsaken.

Det gäller för oss som medlemmar i
den stora fackliga gemenskapen att
skaffa oss styrka genom kunskaper och
i kraft av dessa kunskaper medar.beta
i den fackliga rörelsen.

Visst vet jag att kvinnorna har en
tung arbetsbörda och att det ofta är

8

norna är en förstahandsfråga i vårt
län. Det ekonomiska läget har försäm-
rats i de flesta arbetarfamiljer och det
leder tiil att allt flera gifta kvinnor
söker få tag i fr-rrvärvsarbete av något
slag. Men möjligheterna har varit och
är ytterst få. I Borlänge, Iänets största
stad, finns det endast en industri som
sysseisätter kvinnor - och där har
man för övrigt nyligen permitterat. Ett
enda exempel som belyser läget: en
annons nyligen om att det fanns ar-
bete för tre kvinnor vid skolbespisnin-
gen resulterade i 305 anmälningar.
Alltså hundra sökande till varje plats.

I vår SKV-avdelning har vi flerfal-
diga gånger diskuterat denna friiga
och vilka åtgärder som borde vidtas
för att skapa arbetstillfällen åt kvin-
industrier som ger arbete åt kvinnor-
na men att man misslyckats. Och när
norna. Till vårt nästa möte har vi in-

bjudit en representant från FCO:s
kvinnokommitte att redogöra för vilka
initiativ som tagits friin fackligt håll
och hur man där ser på frågan om sys-
selsättningsmöjligheter för kvinnorna.
För en tid sedan uppvaktade vi de
kommunala myndigheterna, borgmäs-
taren och driitselkammarens ordföran-
de, och resonerade med dem om det
här problemet - samtidigt efterlyste
vi också åtgärder för att få ett daghem
tili stånd, något sådant har vi inte i
Borlänge, men det är ju en förutsätt-
ning för att kvinnor som har barn i
småbarnsåldern ska kunna arbeta utom
hemmet. Inom parentes sagt fick vi god
publicitet i lokalpressen efter uppvakt-
ningen. Frrin myndigheternas sida sva-
rades det att man varit i kontakt med
ledande firmor inom olika branscher
och sökt intressera dem för att starta
industrier som gett arbete åt kvinnor-
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Frå,n förbundsmötet: Maj Ebbersten, Hiilsi,ngborg, sari, r{ipot;skij, Malntö,
Miirta Engström, Viisteruik, och, (liing;1st t. h.) Gun Skoog, Bor'ltinge.

Gun SÄoog, Bcrrliinge t

TI
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I rågan om arbetstillfällen för kvin-

100 söliande till varie l"dig plats

svärt att orka allt när man ska skö-
ta hem och barn plus ett förvärr,'sar-
bete. Det blir ont om tid. Men det rir-

nödvändigt att vi är fackligt aktiva.
Därför måste vi försöka dela upp ar--
betsuppgifterna på familjemediemmar-
na och inte slita med allt s.jälva. Och

det är bättre om vi är lite mindre per-
fekta som husmödrar men i stället me-
ra aktiva som fackföreningsmedlem-
mar. Man måste kunna pruta på hus*
modersambitionen när det gäl1er vikti-
gare saker. Annars kommer vi ingen-
stans.
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ntirmast ett referat med nå'got utuidgat perspektiu.
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Det tragiska årtalet i SYdafrikas
historia är 1948. Då övertogs näm-

iigen makten av det nationalistiska
partiet under dr Malan och >aPart-

heid> blev lösen för republikens poli-
tik. Naturligtvis hade inte ansatscr'

till tryck från de vitas sida saknats
förut. År 1913 hade en lag genom-

tvingats, som berövade afrikanerna
rätten att äga jord utanför reserva-

ten och utarmade 100.000-tals famil-
jer. Men begreppet >>apartheid>> hade

då ännu inte fått den betYdelse av

slaveri under ett herrefolk som det
nu har. Många såg i det en uPPdel-

ning av landet meilan två folk, vart
och ett med sina egna institutioner
och egna möjligheter tili utveckling.

När man fick klart för sig vart det

bar hän samlade sig afrikanernas or-
ganisationer till motstånd. Där fanns
Afri,kansltu nattonalkongressen och

Sydalrikas indiska kongress' som re-
dan förut varit ledande inom mot-
ståndsrörelscn - 

den sistnämnda än-
da sen Ghandis tid. TilI dessa slöt sig

en ny organisation av europr5er, De-
mokratiska kongress€?l, som På sitt
program hade lika rättigheter för
alla, och slutligen Sam,nzantslu'tntngen

au Sydafrtkas fiirgacle follt' Dessa

fyra organisationer sammankallade
g'emensamt en Folkets kongress som

samlades i juni 1955 i I{liptown, dit
fr'ån alla hålt delegationer strömmat
samman. Under förhandlingarnas sis-

ta dag omg'avs de församlade av uni-
formerad Polis, som strömmade in
på plattformen med stöd av ett be-

myndigande som tillkännagav, att
man hade skäl att misstänka förrä-
deri, uppror och överträdelse av la-
gen om >>IJndertryckande av kommu-
nlsm>>.

Emeilertid fanns där intet bemYn-

digande för polisen att avbryta kon-
gressen. Under polisens undersöknin-

Sy dnfrthu

gar fortsatte förhandlingarna och

Itrthetsförklaring en antogs paragraf
för paragraf. Senare anslöt sig de

tre övriga ovannämnda sammanslut-
ningarna jämte Fackföreningskon-
g'ressen (enda nu existerande sam-

manslutning' av medlemmar med oli-
ka hudfärg) tilt denna.

Frihetsförklaringen lYder :

Vi Sydafrikas folk förklarar för
hela vårt land och hela världen:

a t t Sydafrika tillhör alla som

Iever där. svarta och vita, och att
ingen regering har laga makt som

inte stöder sig På folkets vilja;
att vårt foik blivit berövat sin

medfödda rätt till land, frihet och

fred genom en regim, som grundats
på orätt och orättvisa;

a t t vårt land aldrig kommer att
bii lyckligt eller fritt innan hela

vår,t folk kan leva i broderskaP och

åtnjuter samma rätt och samma
möjligheter;

a t t endast en demokratisk stat,

som stöder sig på hela folkets vilja
kan tillförsäkra var och en hans
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MI II NNIEN
En gång nrir mön leunad nlot ct'fton ska luta
och mi,n gök ropat fcirdi'gt mot slå,tter och skörd
ett steg blott gå,r ensamt

ud,nner iag funnxt -och annars förgtiues
uar alla jag gått.
Små tassande skuggor som leuer i minnet
kom en efter en, iag utll tacka er nlr.
Nu flyr de tt'llbaka
ttllsammans nxot rYmd'er
och ltöga stå,r somm,arens bokar
oclt, gökens ku-ku
d"rar gtickande fram öuer solliusa sltitter
i u'tngslag au minnen.
Du kommer, n'Lor Hilda,
så, sakta på' grirdet.
Du gå,r bort mot mt'n stuga r, försor/LnxarkDtill'
Dr,na ögon iir mr'lda
du samlat på' djuPet
oclt, så,llat det fi'na
på, åldrandets piill.
Du talar onx lera' onx korn t, cementen
och liknar Did uattnet sanx torkad,e tn.
En bro iir uå'r leunad,
med, riicken d,u uiinner.
En gå,ng har ui, gå'tt öuer bron.
Vt, uar bara uatten
och korn i cementen.
Men bron hade riicken
och bron ltgger kuar.

ASTR,ID PETTERSSON I
i
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Ko;to Dnlttröm
Agitator o"h ft"drkampe, k..lt.,rbärare

o"h t"b"ll

land de s',*enska fltckebarn sont i, slutet au 1858 kom ti,ll
utirlden tar det tv*å, rilkas n&mn kom att bli, en fana för deras
tnedsystrar: Selma Laglerlöf och Kata Dalström. Bå,da utmiirkte
sig för intelligens och osedra,nltg uiljekraft. Selma Lagerlöf, den
frejdade författarinne,n) nå,clde utit'ldsrEkte och 700-å,rsmi,nnet a1)

h,ennes födelse har fit'ats i, praktiskt taget alla kulturliincler. Kata
Dalströnt, socialisten och rebellen, uå,r första kui,nnliga agr,tator,
bleu mest kiind hiir hentnta och i, det öuri,ga Norden och 700-å,rs-
mi,nnet au hennes tödelse h,ar kornntit nå,got i, bakgrunden i,nför
Selma Lagerlöfs. Men lt,on, uar en kuinna som få, och uti,rd beundran
och tacksam,het. Den yngre generattonen kcinner föga ti,ll om den
roll hon spelat i, s,--ensk arbetarrörelse. I nå,gon ntå,n ska ui hdr söka
skingra okunni,gheten.

Kata Dalström,, so?n en rysk konst-
ntir sår,g henne uid ett besök i, Mosltra
7920.

eget hem 
- 

trots allt älskade jag min
make med denna dumma, halvt
barnsliga, halvt romantiska kärIek
jag alltid hyst till denna överlägsna
man. Men starkare än alla hänsyn
drev mig lusten att kämpa med i
deras led, som var lysta i bann av
de småskurna borgarsjälarna. Min
dröm om kamp för människorätt
hade börjat taga levande gestalt, och
i den kampen ligger lycl<an. . .>>

Därmed var Kata Dalströms liv
utstakat. Med sina rika kunskaper
kom hon att utföra en stor kultur-
gärning ute i de svenska bygderna.
Hon författade en rad skrifter i så-
väl politiska som kulturfrågor. Ifon
var den första kvinnliga agitatorn
inom den svenska arbetarrörelsen. I
det hårda arbetet för att organisera
arbetarna fackligt och politiskt gjor-
de hon en enastående insats. Hon ge-
nomkorsade landet på mötesturn6er.
Med sin lidelsefulla talarkonst ryckte
hon åhörarna med sig. Motståndarna
var naturligtvis inte sena att kasta
sig över henne. I den reaktionära
pressen hånades hon och förlöjliga-
des. Men hat, dumhet och okunnighct
kunde inte skrämma henne. FIon var
en mycket skicklig debattör, och mer
än en av de dryga herrar som på
mötena tiltkastade henne glåpord

Kata Dalströtn rcaaes den
18 december 1858 på smålandsgodset
Emtöholm och fick i clopet namnen
Anna Katarina Maria. I{ennes far
var bruksägaren och professorn Jo-
han Oscar Carlberg, som vid tiden
för l(atas födelse i kompanjonskap
med en storgruvjobbare köpte in
Kaveltorps gruvor i Bergslagen och
började exploatera dem. I folkmun
fick han namnet Kopparkungen.

Det var ett förmöget hem Kata
växte upp i och hon fick en god upp-
fostran. Knappt tjugoårig gifte hon
sig med civilingenjören Gustaf Dal-
ström, med vilken hon hade flera
barn. IJnder de första åren av äkten-
skapet var familjen bosatt i Hults-
fred i Småland 

- 
maken var järn-

vägsbyggare och uppfinnare -- men
1885 flyttade man till Stockholm. Här
kom den unga fru Kata i kontakt
inte bara med 8O-talets intellektuella
elit utan också med dem som förde
fram de nya socialistiska tankarna.
Att det inom henne bodde en rebellisk
ande visste inte bara den strängt
konservative maken 

- 
det visste

hela släkten. Det samhäIle som hen-
nes närmaste betraktade som gott
och välordnat fann inte nåd för hen-
nes ögon. Kvinnornas rättslöshet
upprörde henne djupt och den libe-
rala kvinnorörelsen fann i henne en
entusiastisk medkämpe. Redan det
var nog'för att göra henne misstänkt
i >>bättre familjer> och skapa kom-

r0

plikationer i
bli värre...

hemmet. Men det skuilc

En fattig skr'äddare vid namn
August Palm hade börjat förkunna
en ny lära, socialismens. De första
fackför'eningarna bildades, här och
var skapades en liten socialdemokra-
tisk organisation och de första so-
cialistiska tidningarna, till det yttre
små och obetydliga, började komma.
Och för'kämparna för denna nya lära
fick vandra ut och in i fängelserna.
När tidningen Social-Demokraten
startade fick Kata Dalström en ar-
lretarfamilj i närheten att prenume-
rera på den för hennes räkning 

-dcn fick inte finnas i det Dalström-
ska hemmet.

Det var år 1893 som Kata Dal-
str'öm tog steget över till det social-
demokratiska partiet. Vad det inne-
bar den gången kan vi i våra dagar
knappast göra oss en föreställning
om. Det gick väl an med män som
handlade så, men en kuinna _- och
ur borgerliga kretsar ! Med en gång
var de gamla vännernas dör,rar
stängda för henne. Till och med Ellen
Key, som hon i flera år stått i nära
vänskap till, hade svårt att förstå
henne, säger tr'redrik Ström i sin bok
om Kata Dalström.

>>Jag visste vad jag gjorde>>, skr,ev
Kata Dalström i sina minnen (som
tyvä"ru aldrig hann bli fullbordade
innan hon gick bort): >>Jag visste att
jag nu var varg: i veum inom mitt

\
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eller gick upp i debatt mot henne

fick tillfälle att djupt ångra sitt tiII-
tag. Det var nämligen alltid hon som
fick skrattarna på sin sida, och för
de om sin värdighet mycket måna
patronerna och myndighetspersoner-
na var det aIIt annat än trevligt att
sedan bli utskrattade i bygden 

- 
för

att en kvinna offentligen satt dem
på plats. Med sitt inrotade förakt för
kvinnokönet kunde de naturligtvis
inte tilltro en kvinna kunskaper och
intelligens. De trodde hon skulle vara
Iätt byte för deras gyckel tills
I(ata inför allt folket gett bcvis på
att hon var de dryga herrarna vida
överlägsen både i kunskaper och i
förmåga att klä sina tankar i ord.

I sin minnesbok om Kata ger Frcd-
rik Ström många exempel på hennes
snabbtänkthet och förmåga att ge

svar på tal. Ofta hände det hennc att
lokalen där hon skulle hålla möte var
stängd eller att gästgivare vägrade
henne både husrum och skjuts. Inte
så sällan fick hon och publiken hålla
till vid en landsvägskant. Var det på
privat mark mötet hölls kunde dct
hända att de blev bortdrivna av äga-
ren. Så berättar Fredrik Ström om
ett tillfälle då tomtägaren kom och
körde bort Kata och publiken. Var
skulle man finna en Plats för att
fortsätta mötet ?

- 
Borta i skogen står cn ödekYr-

ka, upplyste en av åhörarna.

- 
Det passar utmärkt. De männi-

skor och de temPel som Prästerna
övergivit tar vi socialister hand om,

tyckte fru Kata.

- 
Men det är' en mil dit, varnadc

en röst.

- 
Kunde Kristus gå mcd ett kors

på ryggen ända till Golgata, så kan
vät vi gå en mil utan någon annan
börda än förargelsen över att Satan
blivit tomtägare i dcn här orten ock-
så, sa Kata.

Men hölls mötet På allmän Plats

och någon myndighetsPerson söktc
mota bort Kata, då lyckades det inte.
Hellre tog hon stämning och böter.
En gång, bcrättar Fredrik Ström, då

alla lokaler var stängda för henne,

hade hon valt marknadsplatscn till
mötesplats. Det regnade, Kata tog
plats i ett stånd och uPPmanade Pu-
bliken att göra likadant. Stånden
plockades samman i en ring och Kata
talade ur sitt överfulla hjärta. Med
andan i halsen kom fjärdingst-nannen
sättande:

- 
SIut opp mä tee sPräh, käling!

Sir du hint hä ä marken!

- 
Hur talar ni till en ståndsPcr-

son, min gode man ? svarade skrat-
tande fru Kata och började parla-
mentera med gubben. Men han var
envis.

- 
Hä ä fäIl bäst du res hem

igän.
Då blev Kata arg:

- 
Nej, min gode man, jag reser

inte hem, förrän jag talat till slut.
Har ni papper på att ni rår om Ccs-

sa stånd ellet' kan med lag visa att

Illustratton i >>Karbasen>> 1907 ti,ll en
tliskussion mellan Kata och en uiss
kom,m,inister Granquist oltl kristen'
clom, och, sociali'snt.

folk inte få skyla under dem, så sl<a

jag sluta, varom inte fortsätter jag
och därmed basta.

Då gav fjärdingsmannclr taPPt.

>>Rallardrottningen>> kallades Kata
av högerpressen På grund av sitt
varma intresse för att organisera
banarbetarna. Det tog hon som en

hederstitel. I rallarlagen dracks det
ganska friskt på den tiden och det
sved i l(atas hjärta att se hur hennes
>kära pojkar>>, som hon kallade dem,

söp upp sina pengar och sölade till
sina liv. I sin kamp mot superiet hade

hon en god bundsförvant i en annan
av de kvinnliga Pionjärcrna, Anna
Söderberg. Vad de två utförde för att
fackligt organisera hamnarbetare och

banarbetare och få dem att vända

ryggen åt spriten, det var inget min-
dre än en pionjärgärning av finaste
slag. Hur många hustrur och barn
hade inte anledning att välsigna
dem ! Nykterhet var en första förut-
sättning för att arbetarna skulle bli
fackligt och politiskt aktiva 

- 
alltså

arbetade dessa båda tappra kvinnor
hand i hand med nykterhetsrörelsen.
Och Kata inpr'äntade hos sina ralia-
le: >>De däruppe på höjderna förak-
tar er för att ni tuggar snus, super
och slåss. Låt dem i ställct frukta
er för er styrka genom sammanhåll-
ning, kunskaper och socialistisk
övertygelse.>> Rallarna reste ju land
och rikc kring, och Kata för'manade
dem: >>Som ni upPtr'äder, så blir so-

cialismen dömd. Var därför nYktra,
hjälpsamma, skydda de svaga mot de

rika, sprid kunskapens säd, far frat"u

som kulturmänniskor, icl<e som vil-
dar som sätter skräck i bYarna.>

Också i Sverigc föregicks det föt'-
sta vär'ldskriget av cn våldsam tnili-
taristisk propaganda. De krafter som

varit i r'örelse i samband irred unions-
upplösningen med Norgc 1905 väd-
rade åter morgonluft. Den framväx-
ande arbetarr'örelsen var djttpt freds-
vän1ig och antitnilitaristisk, och Kata
hörde till dem som satte in all sin
kraft i kampen mot krigshetsen. Som

vanligt företog hon långa förcdrags-
turnder ute i landet, gick uPP i de-

batt.er med krigsaktivistiska officc-
rare, studenter, präster och bonde-

tågsledarc och PredikaCe fredens
cvangelium.

35 är har förflutit sedan Kata
Dalström gick bort. För den Yngre
generationen är hon knaPPast mer
än ett nalnn. Men för'många av dem

som nu är gamla är minnet av hen-

ne förknippat med minnet av deras
egen ungdom. Kata Dalström älska-
de de unga. Deras friska mod, deras

optimism och framtidstro var i släkt
med det bästa inom henne själv. Hon
som aldrig gav upp, som aldrig shyd-
de någon möda i kamPen för det hon
vigt sitt liv åt.

Vid hennes bortgång skrev dr Tor-
sten Fogelqvist (som sannerligen inte
kunde beskyllas för socialistiska
sympatier) i DN:

>>Hon gau nte:d sin nLu,n, nten ocltsi'r,

med sitt hjtirtct. Och hon stod lttr'ndra
gå,nger öuer dessa öuerklasskuinnor
s()ltl intet kd,nner utörer sitt, sltt
nlul1,) sina burn, sino, tigodelar. Det
h,ar för ntigt ktints so?iz en' plikt att
stiga detta pA hennes döda m'u'll.>>

v. s.
Så f örlö jligades kui,nnornas rösf-
riittskrau r, sktim,tpressen r' seklets
början. Ur >>Korbasen>> 1906.
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Satsa på flickornas ut-

bildning, samhället be.

höver kvinnlig arbets-

kraf t

\ f id ett möte som anordna-
V des av Yrkeskvinnors Sam-

arbctsförbund i Stockholm med
timnet >Arbetar yrkeskvinnan för
nöds skull eller för ro skull> re-
dovisade med lic. Gerd Blume-
Westerberg resuitatet av en un-
dersökning hon gjort. Och där
framgick det att två tredjede-
lar av kvinnorna i hennes under-
sökningsmaterial arbetade av rent
ekonomiskt nödtvång för a1t för-
sörja sin familj. Av den åter-
staende tredjedelen bekände en
större del att de trivdes bättre
med yrkesarbete medan andra
angav andra skäl.

>Jag har aldrig hört en kvinna
säga att hon önskar sluta arbeta,
men jag har däremot hört miinga
säga: Om jag ändå kunde få en
dcltidstjänstl> yttrade Gerd EIu-
me-Westerberg.

En annan talare vid mötet, by-
rådirektör Curt Striim, htivdade
att man inte ens i ett kärvare lä-
ge på arbetsmarknaden kan på-
stå att kvinnorna skulle ta upp
platsen för någon som bättre be-
hirver den. ,Sanningen är den att
det finns ett stolt behov av den
kvinnliga ar-betskraften. Särskilt
när det gäller yrken som kräver
en naturvetenskaplig utbildning
har vi i flickorna en utbildnings-
r:eserv som man inte kan tänka
sig att vara utan pa framtidens
arbetsmarknad. I den mån vi sat-
sar på flickornas utbildning lika
mycket som på pojkarnas är det
också naturligt att samhäIlet vill
dra nytta av den kvinnliga ar-

betskraften.>

ETT VAR M T TÄC K
vill vi rikta till alla de SKV-medlem-
mar som bidragit till den storstilade
gåvan på 2.556 kronor, som förbun-
det fått mottaga som hjälp till. de
nya lokalerna. Tack allesamman!
Ett särskilt tack vill vi också rikta
till avdelningen i Karlskoga för den
gäva på 500 kr förbundet fick mot-
taga före jul, som resultat av ett lyc-
kat lotteri. Och den extra present vi
fick från Solna-avdelningen (65 kr)
noteras ävenså med stor tacksamhet.
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och

derska behandlas - bara hon har
ett sött ansikte och nätt figur . . .

Frånvarofrekvensen - den skul-
Ie man också viija säga ett par ord
om. Genom många års erfarenhet
inom industrin vet jag, att de kvin-
nor som kommer upp i hyggliga
förtjänster sällan är borta från ar-
betet. Förklaringen tycker jag är
ganska enkel: de har råd att skicka
bort tvätten och betala för alt få
en del av annat hemarbete utfört.
Men när en arbeterskas dagsin-
komst är mycket lägre än den hon
måste betala en annan fiir att få
vissa stora arbetsuppgifter klarade
i hemmet - storstädning, tvätt och
liknande - då får man väl inte
förvåna sej över att hon ibland
stannar hemma en dag och sjäIv
utför det där arbetet hemma.

För övrigt vill jag instämma i vad
Elin Johansson sa på förbundsmö-
tet: det är bittert att det enda som
ska återstå för de äldre kvinnorna
är att begära hjälp hos socialvår-
den när deras arbetskra{t blir över-
fiödig. Att i tio-femton år vara
hänvisad till att leva på socialvård

- i bästa fall med ett och annat
avbrott i form av något påhugg med
städning och tvätt hos andra - det
är framtiden för tusentals äldre ar-
beterskor i dag. Folkpensionen
kommer ju först när man fyilt 6?

år. Men anser man att vi ska kun-
na försörja oss genom eget arbete
tiils vi blir 67, då måste det väl
också göras något för att skapa ar-
betstillfällen åt oss! En av utvägar-
na är den som betonades på för-
bundsmötet: att bygga ut sjuk- och
åldringsvården. Men då krävs det

rll >o-ocr)G()-()-oa

I
I! Vi diskuteror:
I
a

lnt Gamnal
mindre attrahtia

I I et var en del jag skulle ha
L-, velat sagt pa vart förbunds-
möte, men eftersom tiden var knapp
och diskussionen fick forceras, blev
det inte av. Nu ber jag alltså att få
säga det i Vi kvinnor.

Fru Starrin-Reindahl sa i sin in-
ledning att av kvinnorna krävs det
egentligen flera kvalifikationer än
av männen om de ska kunna hävda
sej på arbetsmarknaden. För en
karl räcker det om han kan sitl ar-
bete och är pålitlig - en kvinna
bör därtill helst också vara attrak-
tiv. Hon ska se bra ut, då är det
lättare att få arbete och lättare att
få behålla det. För cheferna är ju
karlar, och sånt gör intryck på
dem.

Ja, det är så sant som det är sagt.
Men också till dem som naturen

utrustat med ett tilltalande yttre
kommer medelåldern och >attrak-
tiviteten> avtar.

Jag är gammal metallarbeterska
och har sett hur det går till. Fru
Starrin-Reindahls påstående är in-
te htim tat ur luften. Låt mej bara
ge ett exempel. På den sista ar-
betsplatsen jag var fanns en äldre
arbeterska som i 20 år arbetat vld
en pressmaskin. Hon var mycket
duktig. Så ställde man henne vid
en annan maskin och satte en ung
och >attraktiv> kraft vid hennes
prcssmaskin. Den äIdre klagade
hos arbetsledningen över det dåIiga
ackordet, hon kom inte på l.ångt
när upp i samma veckoförtjänst
som tidigare. Svaret hon fick var
att ,ni passar nog inte här - vi
har inte råd att hålla maskiner som
inte går för fulltr. Hon placerades
på allt sämre och sämre arbetsupp-
gifter, åts bokstavligt talat ut från
arbetsplatsen. Det är en metod som
är mycket användbar, det har man
fått bevittna gcnom åren. Och det

i åir med bitterhet den äldre och att samhället är villigt att satsa nå- Il.

i kunni8a ser med vilket milt över- got på det. II seende hennes okunnigare efterträ- Maria if".il
{rrco-oc.)-o-()-o-o-(t-()oo-o<t*()<Do-o-oe}(!-(l!Do-oGo-i)*i)-(}-,r-,,- {a



Den uackra Natalja (Sinaida
gifts bort till r:arandra utan
hoTtpas dcirmed kunna ski'lia

Kr,rr,jenko) oclr Grigori (Pjotr Glebou)
att sjiil'ua bli tillfrå'gade. Grigoris far
sin son frän clen stolta Aksinja.

Det har lyckats dess skapare - regis-
sören, kameramannen och de glänsande

skådespelarna - att inför våra ögon

levandegöra Scholochovs roman såväl

i dess mänskliga som dess samhäIls-
kritiska innehåIl och i dess mångfald
av gestalter och enskilda öden.

Detta är inget försök till en filmre-
cension - bara en rekommendation
till alla våra läsare att inte f<irsumma
se filmen när den kommer upp pir bro-
graferna i era hemorter. Den är inte
bara vacker med sina underbara färg-
bilder från landskapet kring Don, den

breda mäktiga floden. mångbesjungen
genom århundranden, de vackra män-

Lidelsefull ktirlek lörenar Aksr'nia
och Gri,gori,. Medan hennes man iir
i,nkallad txll mtlitcirt jrinst leuer de
ti,llsammans utan tanke pd' m'orgon-
dagen.

niskorna. så lidelsefulla i kärlek och

hat. Den har också mycket att be-
rätta för oss och en hel del att lära oss.

Den berättar för oss hur ohYggligt
rättslöst kvinnornas Iiv var i det gam-

la tsaristiska Ryss1and. De giftes bort
med den föräldrarna valt, antingen de

älskade honom eller ej, bara för att
öka familjens egendom eller rymma
familjekonflikter ur r'ägen. Männen
slog sina hustrur och härskade oin-
skränkt över dem. Man förstår så väl
det hat den kraftfulla Aksinja hyste

r3

STILLA FLYTER DON
rt

T

I jugufem år har gått sedan jag

läste de första delarna av Scholochovs
stora epos om donkosackerna. Men

först fijr ett par år sedan kom jag att
läsa den sista delen som ger den

smärtsamma upplösningen av deras
l-v som är romanens huvudpersoner.
En del hade jag alltså i ganska färskt
minne när jag med stor spänning gick
att se Gerassimovs f ilm Stilla flyter

Don. Man har så ofta uPPlevt besvi-
kelser när man sett vad filmmän totat
ihop av en bok som man själv haft
stor glädje av. Skulle det gå likadant
nu?

Det gjorde det inte. Filmen väckte
hos mig ett fast besiut att under helg-

dagarna plocka fram Stiila flyter Don
igen ur bokhyllan. Så levande blev ge-

stalterna för en att man ovillkorligen
ville söka sig till dem igen.

Naturligtvis har den som läst boken
den allra största glädjen av filmen. För
just så måste ju Scholochov ha tänkt
sig Aksinja och just så måste Grigori
ha sett ut. Just så måste kosackbröI-
lopet ha artat sig med den stele brud-
gummen och det uppsluppna sällska-
pet. Och så vild och våldsam och

smärtsam måste kampen ha utspelat
sig när interventionskrigets fronter
gick rätt genom byarna och bröder
lyfte vapen mot bröder.

Men den som till äventyrs icke Iäst
boken bör dock inte försumma att se

filmen. Det vore stor skada, för det är
sannerligen inte ofta vi har tillfäIte
att se en film av den kvalit6n och

med den tjusningen och spänningen.

Aksi,nja (Elena Bystrtzkaja) hiimtar
uatten utd tloden.



EN JULq AST
Au Lognrla fSnI^o

n av dem, som levde kavaljersliv
på Ekeby, var den lille Ruster, som
kunde transponera noter och spela
flöjt. Han var av Iåg härkomst och fat-
tig, utan hem och utan släkt. Det
kom svåra tider för honom. dti ka-
valjersskaran skingrades.

Han hade då inte längre hrist och
kariol, inte päls eller rödmålat mat-
säcksskrin. Han miiste färdas till fots
från gård till gård och bar sin pack-
ning inknuten i en blårandig bomulls-
näsduk. Rocken knäppte han igen ända
upp till hakan, så att ingen kunde be-
höva veta hur det var beställt med
skjortan och västen, och i dess vida
fickor förvarade han sina dyrbaraste
ägodelar: den isärskruvade flöjten, den
platta lomflaskan och notpennan.

Hans yrke var att skriva av noter,
och om allt hade varit som i de gamla
tiderna, skulle det inte fattats honom
arbete. Men för varje gångande år biev
musiken mindre övad däruppe i Värm-
Iand. Gitarren med sitt murkna siden-
band och sina nötta skruvar och det

gentemot sin man och hennes lidelse-
fulla hängivenhet för den man som
hon gett sin kärlek. Hon hade mod
att inför hela byn bekänna sin kärlek,
hon bar sitt huvud högt ty hon älska-
de och var älskad, För henne fanns
ingen tvekan, men det räckte inte tili
att förändra hennes liv. Grigori, som
ägde hennes kärlek, var inte i stånd
att genomskåda de samhälleliga för-
hållandena och ta ställning för folket
och därmed för sin egen och Aksinjas
lycka. Just hans obeslutsamhet ställde
honom i en skev situation, han häng-
de fast vid det gamla och vid den fals-
ka stoltheten om de >fria kosackerna>.
Så blev han ingens vän och allas fien-
de. Just denna obeslutsamhet förde till
skeppsbrott såväl i hans personliga
Iiv som i hans samhälleliga. Han biev
en ensam och bruten man och i oen
gripande slutcenen, sedan han ensam
begravt sin älskade Aksinja, står han
där med sin lille son i armarna. Det
är allt han har kvar.

Men det är också ett löfte: att efter
kampens smärta och vånda skulle det
växa upp en ny generation vid Don,
som fri från hat och tvedräkt bygger
ett ljusare och rättfärdigare liv på
stäppen kring den mäktiga floden.
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buckliga valthornet med urblekta tof-
sar och snören flyttades upp på den
skräpiga vinden, och dammet lade sig
tumstjockt över de långa, järnbeslagna
fiollådorna. Men ju mindre den lille
Ruster fick att göra med flöjten, desto
mer måste han sköta om lomflaskan,
och till sist blev han rent försupen.
Det var stor synd om den lille Ruster.

Än s:i länge blev han mottagen på
herrgårdarna som en gammal vän, men
det var jämmer, då han kom, och gläd-
je, då han gick. Det luktade snusk och
brännvin om honom, och bara han ha-
de fått ett par supar eller en toddy,
blev han oredig och berättade otrevliga
historier. Han var de gästfria gårdar-
nas plåga.

En jul gick han till Lövdala, där Lil-
jekrona, den store fiolspelarn, hade
sitt hem. Liljekrona hade också varit
en av Ekebykavaljererna, men efter
majorskans död drog han till sin goda
girrd Lövdala och förblev där. Nu kom
Ruster till honom dagarna före julaf-
tonen, mitt i stöket, och begärde arbe-
te. Liljekrona gav honom Iitet not-
skrift att syssla med.

>Du skulle hellre ha låtit honom gå
genast.> sade hustrun, >nu drar han
nog ut s:i länge med detta, att vi måste
bchålla honom här över julafton.>

>Någonstans måste han ju vara,>
svarade Liljekrona. Och han bjöd Rus-
ter på toddy och brännvin, höll honom
säIlskap och levde om hela Ekebytiden
med honom. Men han var förstämd
och leddes vid honom, han som alla
de andra, fast han inte ville låta mär-
ka det, ty gammal vänskap och gäst-
frihet voro honom heliga.

I Liljekronas hem hade de nu i tre
veckors tid rustat sig för att taga emot
julen. De hade levat i otrevnad och
brådska, vakat sina ögon röda vid
talgljus och törstickor, frusit i boden
vid köttsaltningen och i brygghuset
vid ölbrygden. Men såväl husfrun som
tjänstefolket hade underkastat sig det
alltsammans utan knot, för de visste,
att dir alla sysslor voro slutade och den
heliga kvällen ingick, skulle en Ijuv
förtrollning sänka sig över dem. Julen
skulle verka, att skämt och gyckel, rim
och lustigheter skulle komma dem på
tungan alldeles utan ansträngning. Al-
las fötter skulle få lust att svinga i
dans, och ur minnets mörka vrår skul-
le danslekarnas ord och melodier kom-
ma fram, fastän man alls inte kunde
tro att de funnos kvar där. Och så
skulle allesamman bli så goda, så
goda.

När nu Ruster kom, tyckte hela hus-
håIlet på Lövdaia, att julen var för-
störd. Husfrun och de äldre barnen
och de gamla trotiänarna voro alla av

samma mening. Ruster väckte hos dem
en kvävande ångest. De voro rädda
för att när han och Liljekrona började
tumla om i de gamla minnena, så
skulle konstnärsblodet flamma upp hos
den store fiolspelarn, och hans hem
skulle förlora honom. Fordom hade
han inte länge kunnat stanna i hem-
met

Ingen kan beskriva hur de nu älska-
de husbonden där på gården, sedan
de hade fått behålla honom hos sig ett
par år. Han var mycket för sitt hem,
synnerligast om julen. Han hade inte
plats i någon soffa eller gungstol, utan
på en hög, smal, glattsliten träbänk i
spiselvrån. När han hade kommit upp
där, red han åstad på äventyr. Han
for runtom jorden, steg upp till stjär-
norna och högre ändå. Han ömsom
spelade och talade, och allt husfolket
samlades omkring honom och hörde
på. Hela livet blev stolt och skönt.
då denna enda själs rikedom överstrå-
lade det.

Därför älskade de honom, siisom de
ä.lskade julen, g1ädjen, vårsolen. Och
när den iille Ruster kom, var deras
julfrid förstörd. De hade arbetat få-
fängt om denne skulle komma att k_rc-
ka bort husbonden. Det var orättfär-
digt att den suparen skulle sitta vid
julbordet i ett fromt hus och fördärva
all julglädjen.

,<

På julaftonens förmiddag hade den
iille Ruster sina noter färdigskrivna,
och han nämnde då några ord om att
han borde ge sig av, fast det naturligt-
vis var hans mening att stanna.

Liljekrona hade blivit påverkad av
den allmänna förstämningen och sade
därför heit tamt och matt, att det var
väl bäst att Ruster stannade där han
var julen över.

Den lille Ruster var eldfängd och
stolt. Han vred upp sina mustascher
och skakade det svarta artisthåret, som
stod likt en mörk sky över hans hu-
vud. Vad menade Liljekrona? Skulle
han stanna, därför att han inte hade
andra ställen att fara till? Ä, tänk
bara hur de sutto och väntade på ho-
nom på de stora järnbruken i Bro
socken! Gästrummet var i ordning,
välkomstbägaren fylld. Han hade en
sådan brådska. Han visste bara inte
till vem han skulle resa först.

>Bevars väl>, svarade Liljekrona,
>du skall nog få fara>.

Efter middagen lånade den lille Rus-
ter häst och släde, päls och fäll. Drän-
gen från Lövdala skulle skjutsa ho-
nom till något ställe i Bro och köra
raskt undan, för det såg ut att bli yr-
väder.

Ingen trodde att han var väntad eller
att det fanns ett enda ställe i trak-
ten, där han var välkommen. Men de
ville så gärna bli av med honom, att
de fördolde detta för sig och läto ho-
nom fara. >Han har själv velat det,>
sade de. Och så tänkte de, att nu ville
de vara glada.

Men då de vid femtiden samlades i
salen för att dricka te och dansa om-
kring julgranen, var Liljekrona tyst
och förstämd. Han satte sig inte på
äventyrsbänken, han rörde inte vid te



eller punsch, han mindes ingen polska,
fiolen var i olag. De som kunde leka
och dansa finge göra det utan honom.

Då blev hustrun orolig, barnen ble-
vo missnöjda, altt i hela huset gick
på tok. Det var den bedrövligaste jul-
afton.

Gröten skar sig, ljusen fräste' veden
rykte, vinden rörde uPP Yrväder och
blåste bitter köld in i rummen. Drän-
gen som skjutsade Ruster kom inte
hem. Hushållerskan grät och pigorna
grä1ade.

Äntligen påminde sig Liljekrona, att
ingen kärve hade blivit utsatt åt spar-
varna, och han klagade högt över alla
kvinnorna omkring honom, som över-
gåvo gammal sed och voro nYmodiga
och hjärtlösa. Men de förstodo nog, att
det som pinade honom var samvets-
kval över att han hade låtit den lille
Ruster resa bort från hans hem På
själva julaftonen.

Biist det var gick han in i sitt rum'
stängde dörren och började spela, så

som han inte sPelat, sedan han hade
upphört att vandra. Det var hat och
hån, det var längtan och storm. )Ni
tänkte binda mig, men ni skall smida
om edra fjättrar. Ni tänkte göra mig
småsinnad som ni sjäIva. Men jag
drar ut i det stora, det fria. Vardags-
människor, hemträIar, fånga mig om
det står i er makt!>

Då hustrun hörde tonerna sade hon:
>I morgon är han borta, om inte Gud
gör ett under. Nu har vår ogästvänlig-
het framkallat just det, som vi tänk-
te oss kunna undvika.,

*

Emellertid reste den lille Ruster om-
kring i yrvädret. Han for från den ena
gården till den andra och frågade om
där fanns arbete för honom, men han
blev ingenstädes mottagen. Man bjöd
honom inte ens att stiga ur släden.
Somliga hade huset fullt av främman-
de, andra skulle resa bort På själva
juldagen. >Far till nästa granne!> sade
de allesamman.

Han kunde väl få komma och förstö-
ra ett par vardagars trevnad, men inte
julaftonens. Äret hade endast en jul-
afton, och åt den hade barnen glatt
sig hela hösten. Inte kunde man sät-
ta den karlen vid ett jutbord' där det
fanns barn. Förr hade de gärna tagit
emot honom, men inte nu, sedan han
hade blivit försupen. Var skulle man
göra av den fyren? Drängstugan var
för simpel och gästrummet för f int.

Sålunda fick den lille Ruster köra
från gård till gård i det piskande vr-
vädret. De våta mustascherna hängde
slappa ned över munnen, ögonen voro
rödsprängda och töckniga, men bränn-
vinet blåste bort ur hans hjärna. Han
började undra och förvåna sig. Var det
möjligt, att ingen ville ta emot honom?

Så såg han med ens sig själv. Han
såg hur ömklig och förfallen han var,
och han begrep att han var människor-
na förhatlig. >Det är förbi med rrrigo,
tänkte han. >Det är förbi med not-
skrivningen, det är förbi med flöjten.
Ingen på jorden behöver mig, ingen
har barmhärtighet med mig.>

Yrvädret snurrade och lekte, rev upp
snödrivorna och vräkte ihop dem igen,
tog en snöpelare i famnen och dansade
utåt fältet, lyfte en flinga skyhögt
och körde en annan ner i en grop.
,Så är det, så är det,o sade den lille
Ruster, >medan man dansar och far
är det lek, men när man skall ner i
drivan, bäddas ner och gömmas' då är
det bedrövelse och sorg.> Men ner
skulle de alla, och nu var det hans tur.
Tänk, att han nu var kommen till
slutet!

Han frågade inte mer efter vart
drängen körde honom. Han tyckte att
han åkte in i dödens Iand.

Den Iille Ruster brände inga gudar
under den färden. Han fiirbannade in-
te flöjtspelet eller kavaljerslivet, han
tänkte inte att det hade varit bättre
för honom, om han hade Plöjt jorden
eller sytt skor. Men däröver klagade
han, att han nu var ett utspelat instru-
ment, som glädjen inte längre kunde
använda. Ingen anklagade han, tY han
visste, att då valthornet är sprucket
och gitarren inte håIler stämning, så

måste de bort. Han blev med ens en
mycket ödmjuk man. Han förstod, att
det skulle bli slut med honom nu På
julaftonen. Hungern eiler kölden skul-
le förgöra honom, tY han förstod in-
genting, dugde till ingenting och hade
inga vänner.

Då stannade släden, och med ens blev
det ljust omkring honom, och han
hörde vänliga röster, och det var nå-
gon som hjälPte honom in i ett varmt
rum och någon hällde i honom varmt
te. Pälsen rycktes av honom, och flera
människor roPade att han var väI-
kommen, och varma händer gnedo liv
i hans valna fingrar.

Han blev så Yr i huvudet av allt
detta att han inte kom tiil sans Pir
väl en kvart. Han kunde omöjligt be-
gripa, att han hade kommit åter till
Lövdala. Han hade alls inte varit med-
veten om att drängen hade tröttnat på

att fara omkring i yrvädret och vänt
om hem.

Inte heller förstod han varför han nu
blev så väl mottagen i Liljekronas hus.
Han kunde inte veta, att Liljekronas
hustru förstod vilken tung färd han
hade gjort denna julafton, då han hade
blivit avvisad vid varje port, där han
klappat på. Hon hade fått ett så stort
medlidande med honom, att hon glöm-
de sitt eget bekYmmer.

*

Liljekrona fortsatte med det vilda
spelandet inne i sitt rum. Han visste
inte av att Ruster var kommen. Den-
ne satt emellertid i salen med hustrun
och barnen. Tjänstfolket, som också
brukade vara där på julaftonen, hade
flytt ut i köket från ledsamheten och
herrskapet.

Husfrun dröjde inte att sätta Rus-
ter titt arbete. >Ruster hör vä1,> sade
hon, >att Liljekrona inte gör annat än
spelar hela kväIlen, och jag skall se

tili dukningen och maten. Barnen äro
rent övergivna. Ruster får ta hand
om de här två minsta.>

Barn var det slags folk som lille
Ruster haft minst umgänge med. Han

hade varken råkat dem i kavaljers-
flygeln eller i soldattälten, varken på
gästgivargårdar eller landsvägar. Han
var nästan blyg för dem och visste in-
te vad han skulle säga, som var fint
nog för dem.

Han tog fram flöjten och låirde dem
fingra på klaffar och håI. Det var en
fyra:iring och en sexåring. De f ingo
sig en lektion på flöjt och voro djupt
intresserade av den. ,Detta är A., sade
Ruster, >och detta tir C,> och så tog
han tonerna. Men de små ville veta
vad det var för A och C, som skulle
spelas.

Då tog Ruster fram notPaPPer och
ritade ett par noter.

,Nej,o sade de, >det är inte rätt.>
Och de sprungo åstad efter en abc-bok.

Då började lille Ruster förhöra dem
pii alfabetet. De kunde och kunde in-
te. Det var skralt med vetandet. Rus-
ter blev ivrig, fick Piltarna uPP På
var sitt knä och började Iära dem. LiI-
jekronas hustru gick ut och in och
hörde på helt förvånad. Det lät som en
lel<, och barnen skrattade hela tiden'
men lärde sig gjorde de'

Ruster höIl På en stund, men han var
inte riitt närvarande vid det som han
gjorde. Han välvde På de gamla tan-
l<arna ute ifrån yrvädret. Detta var
gott och behagligt, men för honom var
det i alla faII slut. Han var utsliten.
IIan skulle kastas bort' Och rätt som
det var, slog han händerna för an-
siktet och började gråta'

Liljekronas hustru kom hastigt fram
till honom.

Ruster,, sade hon, >jag kan förstå,
att han tror att allt är slut för honom.
Det går inte för honom med musiken,
och han förstör sig med brännvinet.
]\{en det är inte slut än, Ruster."

>Jo,> snyftade den lille flöjtspelaren.
,Ser han, att sitta så som i kväII med

de små, det vore något för honom, det.
Om han ville lära barn 1äsa och skri-
va, sri skulle han om igen bli välkom-
men överallt. Det är inga ringare in-
strument detta att spela på, Ruster, än
flöjt och fiol. Se På dem, Ruster!>

Hon ställde de två små framför ho-
nom och han såg uPP, blinkande, som
om han sett in i solen' Det var, som
om hans små töckniga ögon hade
svårt att möta barnens, som voro stora,
klara och oskyldiga.

>Se på dem. Ruster!> uPPmanade
Liljekronas hustru.

nJag törs inte,o sade Ruster, för det
var honom som en skärseld att genom
de vackra barnaögonen se in i de obe-
fläckade själarnas skönhet.

Då skrattade Liljekronas hustru högt
och glatt. ,Så skall han få vänja sig
vid dem, Ruster. Han kan stanna i mitt
hus som skolmästare det här året.o

Liljekrona hörde sin hustru skratta
och kom ut ur sitt rum.

,Vad står på? sade han. ,Vad står
på?,

>Ingenting annat,, svarade hon, ,än
att Ruster har kommit igen och att jag
har satt honom till skolmästare för
våra små Pojkar."

Liljekrona blev alldeles häpen. >,Törs

du?> sade han. >Vågar du? har han lo-
vat att sluta uPP - mr."'." a si,d,. 17
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BARNENS EQNA 5IDOR

Upproret i

rå rr,umoshtnen

et var en gäng en skrivmaskin.
Den hade 29 bokstavsarmar och det var
dess barn. Skrivmaskinen brukade sä-
ga tiil dem: >Vi är en stor familj, och
i en familj måste allt gå som smort.>

Och det gick som smort, ska ni tro!
Bokstäverna arbetade som yrkeskun-
niga tryckare och släppte inte minsta
pappersbit ur maskinen utan att den
var fint och snyggt tryckt. Arbetet gick
som en dans och rad fogades till rad.
Ingen enda bokstav strejkade. Så snart
en bokstav utfört sitt arbete återvände
den till sin piats och höll sej lugn för
att inte störa de andras arbete.

Så gick det bra i flera år och vår
maskin var belåten. Den hade alltid
fullt upp med arbete och klarade det
snabbt. Och när kvällen kom fick den
sin väIförtjänta vila. Det var bara en
gång som den måste stoppa upp mitt i
arbetet, mitt i ett brev. Det hände
när bokstäverna just höll på att skri-
va ett brev till barnen. De skrev:

>. . . När man hjälps åt i arbetet
går det lättare än när var och en gör
som han bäst tycker. HålI därför alltid
ihop och lär er av vår skrivmaskins-
kör.>

Men just då klingade den iilla
alarmklockan: >Fel! Fel!,

>Hör upp!n ropade skrivmaskinen,
>det har blivit ctt fei, vi måste skriva
om det sista ordet!>

Och skrivmaskinsarmen som hette
Sven tryckte ett S. Då hoppade Karin
upp och satte ett k på pappcret. Eftcr
henne kom Ragnar med ett r - men
sedan stod allt stilla.

>fnga, hur är det fatt?> ropades det
från alla sidor. >Är du sjuk? Har du
ont i huvudet? Ska vi hämta repara-
tören?>

16

Ingct snörpte bara på, mun-
nen och sa: >>Jag skri,uer
inte, för jag har inte lust>>.

Men Inga snörpte bara på munnen
och sa: >Jag skriver inte, för jag har
inte lust.>

>Vad säger du'r, suckade maskinen,
>vill du inte skriva?>

>Skandal!> skrek Anita.
>Har man hört på maken!> ropad.e

Olga. ,Hon ödelägger hela brevet!>
skrek Eva.

>Du markatta där!> mumlade Uila.
Efter att Ingas närmaste systrar,

självljuden, så bestämt fördömt hennes
uppträdande, tog medljuden till orda.

>Kasta ner henne från maskinen>,
fräste Sven.

>Att förstöra brevet för oss
sättet!> sa Ville.

>Det är det fräckaste jag sett!>
de Ragnar.

>Kasta ut henne!, skrek Göran.
Maskinen sa med förebrående stäm-

ma: >Inga, Inga, hur kan du ta dej
till att störa dina kamraters arbete på
det här sättet. Vet du då inte att du
inte kan leva utan dem?,

Men Inga var tjurig: >Jag vill inte
skriva mera. Och ni ska nog få se att
det blir ni som inte kan klara er utan
mej!,

Nu blev det för mycket för de andra.
>Vem är det som inte kan klara sej?

Våga dej bara att säga det en gång
till" skrek Ville.

oStryk 
- det är vad hon förtjänar!>

ropade Zakarias.

Men då sa maskinen: )Lugn i huset!
Inga är inne på fel väg och det måste
man lugnt och sansat förklara för
henne.>

>Och om jag är inne på fel väg så
angår det väl inte er!> sa Inga uppno-
sigt. >Jag är trött på det eviga t<lapp-
randet ihop med er. Från och med nu
ska jag arbeta för mej själv. Då kom-
mer ni nog att få märka vad jag be-
tyder.>

>Det är det ingen som betvivlar>, sa
maskinen. >Men du är inte betydelse-
fullare än de andra bokstäverna. Kom
[u, kamrater, vi ska visa Inga, hur
vi kan klara oss utan henne! Vi gör
helt enkelt så att överallt där Inga
skulle stå klapprar vi ner ett annat
tecken, exempelvis ett tankstreck, och
jag slår vad om att barnen i alla fall
kommer att förstå vårt brev.,

>Det är ett bra förslag, vi skriver
utan Ingal> ropade bokstäverna. Och
utan att tveka fortsatte de sitt brev
till barnen: >V- har bl-v-t uppe-
hållna en smula för att en medarbeta-
re lämnat oss -_ st-cket. Nu ber v-
er att skr-va t-ll oss och berätta om
n- förstått detta brev fast v- övei:-
allt -stället för en bestämd bokstav
var-t tvungna att skr-va ett tank-
streck.>

Om ett par dagar kom barnens svar:
>Vi har förstått hela brevet. Men för-
sök tala förstånd med Inga! Ett brev

på det

hojta-



Så, fick tankstreckr:t en tcildr'gt uiktig
uTtpgift: öuerallt dd'r det skulle stå'
>r>> må,ste m,askinen skriuo' ett tank-
streck .

där alla bokstäverna är med är na-
turligtvis mera läsligt.>

,Ser man påo, sa Inga, ,till och med

barnen erkänner att jag är mycket be-

tydelsefull! Jag ska genast skriva ett

tackbrev tiil dem. Det ska jag klara
sj älv.>

>Vad säger du?, frågande maskinen.
,Ska du skriva alldeles ensam? Jä,

gärna för mej. Visa oss nu vad du

duger till.>
>Ur vägen med err, sa Inga, '>sii 

jag

kommer åt att skriva."
Och hon började kIaPPt'a:

Iiii iiii iii
Längre kom hon inte. De andra bok-

stäverna höll på atb kikna av skratt.

Göran skrek: >Vilken underbar dil<t:

llll lllt lll ).

Och maskinen sa: ,Inga, ser du inte

att ditt skrivande är rena vanvettet?
Tror du någon kan begriPa en sats

som består av bara i? Skriv nu en

gång: Kära barn!>
Och Inga skrev: Iiii iiiii. . .

r- Il..n f II lgitsl
Forts. frå'n si,d. 15

,N€j,, sade hustrun, )Ruster har in-
genting lovat. Meu det blir mycket
han får taga sig i akt för, när han var
clag ska'tl se små barn i tigonen. Om
dct inte hade varit jul skulle jag väI
inte ha vågat detta, men när Vår
Herre tordes sända etb litet barn' som
var hans egen son, in bland oss syn-
dare, så törs väl också jag Iåta mina
små barn försöka rädda en människa'>

Liljekrona kunde inte alls tala' men
det ryckte och slet i varenda rynka i
hans ansikte, såsom ailtid då han hörde
niigot storslaget.

Sedan kysste han sin hustru På han-
den så fromt som ett barn som ber om
firrliitelse. och ropade högt: >Alla bar-
n'Jn ska komma och kYssa mor På
hand! >

Det gjorde de, och sedan hade de en
god jul i Liljekronas hem.

Maskinen skrattade: >Ordet barn
har ju bara fyra bokstäver och du har
skrivit fem stYcken i!>

>Det femte i:et betYder ett utroPs-

tecken,> förklarade Inga.
De övriga bokstäverna höll sig för

magen av skratt.
Maskinen fortsatte: ,Om barnen ska

kunna förstå brevet måste du bredvid
varje I skriva vad det betyder' Och för
att kunna göra det behöver du de and-

ra bokstäverna. Men de kommer inte
att hjälpa dej därför att du inte vill
hjälpa dem. För att säga sanningen
så är ditt skrivande alldeles värdelöst
utan dem.>

>O, det är gräsligt>, snYftade Inga.
,Jag kan alltså inte leva utan er! och

ni bara skrattar åt mej... >

Maskinen f örsökte lugna henne:
,Men aiit är ju bra nu. Du har ju in-
setl att du hör samman med oss och

att du inte kan göra nirgonting ensam.

Jag är säker På att dina kamrater
kommer att förlåta dej.o

Bokstäverna roPade: 'Inte behöver

det pratas om det mera! Allt är bra

igen.>
>Sluta upp att lipa nu>, viskade mas-

kinen. >Vi kan ju heiler inte leva utan
dejl Vi är ju hänvisade till varandra

- och det är väl inget att vara ledsen

förl Det är bara dumsnutar, såna

som inte ser att vi behöver varandra,
som söker sin lycka På egen hand. Vi
måste hjälpas åt, då blir aIIt arbete

lättare. Däri ligger den sanna friheten
och självständigheten. GIädje och

munterhet gör vårt gemensamma arbe-

te lätt. Vi är en stor familj och i en

familj måste alla hjälpas åt. Skynda

d.ej nu, Inga, och skriv ett nYtt brev
samman med oss, i stället för det andra

som du fördiirvade.>
>Det är klart att jag vill göra aiit

vad jag kanr, roPade Inga.
Och nu arbetade våra bokstäver pre-

cis som förut. Ingen bokstav tjurade,
var och en gjorde sitt. Och resultatet
blev det f-naste brev de någonsin skri-
vit. Och allesamman var med och un-
dertccl<nade det. Så hrir slutade brevet:

,, 

*i'FFY'4i:E:li:::r:i:::r::iri::ir:r't'iJ:$i'ii;!*:;::It

V1 avslutar våxt brev med

ett hjärtligt "klaPP-kIaPP"
och nånga häIsningar, IYlåtte

ert samarbete bli lika bra
son vårt är nu, önskar alla
skrivmasklnens bokstäver :

A S Dff' GHI J KIMNOPQRS TU \Tff Z ÅÄ O
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KORSORD NR 1

VÄGRÄTA ORD
1. Val fr'ämsta nyirrsiinskan.
4. Hal namnsdag i .iuni.
?. Buske som blommar vackert om

våren.
Kommer ihåg.
Plagg som man behiiver två av.
Tar jätten i sagan.
Liing sfi hiir iirs.
Ej.
Firr snabb frirbindelse.
Är väl den sl<rytsamme.
Hal väl minsta hus.
Kämpade.
Huvudstad.
Land som är halvö.
Bör väl arbetsresultatet.
Far1ig >Ieksak, bland en del ung-
domar.

33. Brukar man vid julen.
36. Mindre rinskvärt resultat av nr 33
39. Ilar clen frirlorat som intel hal

kvar.
40. Flicknamn.
42. Sjä1.
44. Kiind filmskådespelerskas förnamn.
46. Av lingonris ell,er buxbom gjordes

miinga sådana tiil ju1.
Rysk stad.
Halvij och godis.
Har lämnat djupa spår i Sydameri-
kas kultur.
Lii.ngtar mången till semestern filr
att få göra.
tr'lic]<namn.
Har firtt sl<uld för mycket.
. . . . Jt\r l.

Hål i marken.

LODRÄTA ORD
t. Trivs alen med men l<nappast vi.
2. Poiknamn.

r8

3. Varjehanda.
4. Är.
5. Är nordan.
6. Blommar nåir sommaren är på upp-

håiilningen.
7. Var det åtgiing på tiII julen.
B. Har ocksir högsåisong vid juletid.
9. Tai i dagligt tal.

13. Fler än man l<an riikna.
16. Något för den törstige.
19. Hjärtlöst.
21. Förstörd.
23. Har både lon och hnsl<atten.
25. Fiskedon.
26. Luktar illa.
27. Kan v:rra mjul< eller hård.
28. Brukar inövas.
32. Barn har ingen siidan, hette det

förr.
34. Träd.
35. Rev.
37. Mycket som utges fiir det är det

knappast.
38. Angår inte andra.
41. Spelar stor roll i våra dagar.
43. Vidgår inte.
44. I Dalarna.
45. Sysslar med semesterproblem och

annat trevligt.
47. Samman lned upp blir det ett slags

uppståillning.
48. Snabb.
49. Dito.

Lösningarna skall vara oss tillhan-
da senast den 25 februari. De tre
först öppnade rätta lösningarna be-
lönas med bokpriser. Märk kuvertet
>>Korsord nr 1>>.

SydofiiLa
Forts. från sicl. 9

medfödda r'ätt utan hänsyn till hud-
färg, ras, kön eller övertygelse.
I april 1956 tillkännagav justitie-

ministern inför parlamentet att poli-
sen stod i begrepp att företa 200 ar-
resteringar för, som han påstod, hög-
förräderi. Hem och tjänsterum ge-
nomsöktes, men inte förrän i decem-
ber samma år gjordes några anhåt-
landen. Då åtalades 156 personer,
därav 19 kvinnor, från alla delar av
landet och av alla i Sydafrika
befintliga raser. Rättegången mot
dem fortgår ännu fast under ti-
den många frigivits. Av kvinnorna
står fortfarande fem under åtal,
samtliga medlemmar av federationen
av Sydafrikas kvinnor. Avsikten med
processen har tydligen varit att för-
söka skrämma de gensträviga orga-
nisationerna och för en längre tid be-
röva dem deras ledare. Med all önsk-
värd tydlighet framgår detta av de
restriktioner som ålagts en av de fri-
givna kvinnorna -- Nationell sekre-
terare i kvinnofederationen och med
en rad poster i andra organisationer,
känd som utomordentlig talare och
organisatör. Hon har nämligen för-
bjudits att under fem år bevista någ-
ra möten och är under samma tid
hänvisad till att vistas i Johannes-
burg ( !). I regeringens stora ankla-
gelseskrift framhålles att >>vissa po-
litiska organisationer (särskilt kon-
g:resserna) bedriver en verksamhet i
syfte att befordra ett klasslöst sam-
hälle byggt på jämlikhet mellan ra-

Lösning til|. korsord nr 7

Pristagare: I:a pris: Brita Johans-
son, Videvägen 13, Halmstad, 2:a
pris: Edit Eld, Vattängsvägen 4,

Lidingö 1, 3:e pris: Maj Britt Olsson,
Julaftonsgatan 44, 1 tr., Göteborg N.
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serna, och att dessa strävanden in-
riktats på att med våldsmedel stör-
ta den struktur På vilken den nuva-
rande staten vilar>>.

Vid domstolens sammanträde i mit-
ten av oktober begärde försvarsad-
vokaterna att anklagelsen för kon-

spiration skulle tas tillbaka för 91

personer, av vilka många ej ens när-
varit vid de möten varom det val
fråga. Och just när tiden för lunch-
rasten var inne reste sig åklagaren
och tillkännagav att ankiagelsen
togs tillbaka. Det kom som en full-
ständig överuaskning. Senare har det
förklarats att åklagaren blivit miss-
förstådd och att rättegången skall
fortsättas. En av dem som var när-
varande i rättssalen sl<river i ett pri-
vat brev: >>De anklagade lever fort-
farande i ovisshet, de kan ej dclt:aga

i någon form av verksamhet, politisk
eller annan, och de flesta har små

möjligheter att förtjäna det nödvän-
diga för sig själva och sina familjer.
Den praktiska hjälp sorn kan lämnas
dem genort Fondett för förctideripro-
cess€??s oller är lika nödvändig som

någonsin.>>
En annan strid, som särskilt rör

kvinnorna, har nYss utkämPats. Det
gäller det påbud för afrikaner att bä-
ra pass eller s. k. identitetskort, som

nu utsträckts till kvinnorna. IJnder
de sista åren har detta Påbud för-
orsakat väldiga demonstrationer på

skilda platser över hela landet. Den
mest kända demonstrationen ägde

rum i Pretoria den 9 augusti 1956,

då 20.000 kvinnor begärde företräde
för president Strijdom för att till ho-
nom överlämna sina protestskrivel-
ser. Presidenten kunde ej anträffas
men skrivelserna inlämnades på hans
ämbetsrum. Hur bindande och ingå-
ende bestämmelserna är kan man
sluta sig till av det faktum att en

halu mi,ljon afri,kaner årligen avtjä-
nar fängelsestraff på grund av över-
trädelser av passlag'arna. I slutet av
november gick genom svensk Press
en notis att en specialdomstol i Jo-
hannesburg just avkunnat utslag mot
446 af.rlkanska kvinnor, som den 2

oktober deltagit i en >>olaglig demon-
stration> som protest mot att också
afrikanska kvinnor skall inneha iden-
titetskort.

I(anske f.rägar man sig hur det På-
tvingade innehavet av registrerings-
kort kan framkalla en så våldsam
opposition. Jo, detta kort möjliggör
säker kontroll över varje >>native>>

(vitket är det ord för afrikan som

myndigheterna anrzänder). Att han

- nu också hon - är bokförd som

afrikan innebär att vederbörande är
hänvisad till vissa arbetsområden,
att när de undantagsvis arbetar i ett
mer kvalificerat Yrke - t. ex' som

lärare eller sjuksköterska - måste
de gå för fastställd, lägre lön än en

vit, att de, när det gäller uppfostran
och utbildning, är hänvisade till vis-
sa - naturligtvis sämre - möjlig-
heter än de vita, att vid ingående av
äktenskap båda kontrahenterna med
detta identitetskort måste bevisa att
de tilthör samma folkgruPP - och vi
bör komma ihåg att gränsen mellan
vit och afrikan kan stundom vata
mycket svår att fastställa. Det är ett
system som under några år inte hel-
Ier var främmande i EuroPa _. och

spåren förskräcker.
Kontrollen underlättas genom att

identitetskortet varje vecka skall ha

arbetsgivarens påskrift. Vederböran-
de är skytdig att alltid bära det på sig
och tiII yttermera visso företar poli-
sen oupphörliga räder, ofta nattetid,
i >>lokationerna> - de områden utan-
för städerna som reserverats till bo-

städer för afrikaner. Detta har lett
tilt en outhärdlig förföljelse, som ofta
kulminerar i misshandel -- även av
allvarligaste art. Män döms till bö-

ter, till fängelse, sänds till tvångsar-
bete ut på landet. Man bör inte för-
undra sig över att kvinnorna vägrar
att låta sig införlivas i detta system.

Hur skall framtiden gestalta sig
för Sydafrika? President Strijdom
har efterträtts av dr Verwoerd >>den

mest fanatiske och ytterliggående
och samtidigt den intellektuellt mest
framstående av nationalisterna>>, som

någon yttrat. Vad skall den session
i parlamentet, som börjar nYåret
1959, bära i sitt sköte ? B. n'.

utbildtring!
Salutn arbete

och
Sa*enska Kuinnors V tinsterf örbund

sotn uirl stn kongresss dera 75-76 no-

uem,ber 1958 beh'andlat kuittnornas
stiillntng qttr, arbetsntarknaden och

clet aktuella sEsselsiittni,ng sliig et har
beslu,tat udncla sig tiI regeringen i
f öljancle frå'gor:

7. De seno,ste å'rens u,tueckltng har
'i trissa fall lett ti,ll ökade löneklyf-
tor mellun ntiin och, kuznnor. Om lika-
lönen skall kttnna genom,föras inont
rintllg tid må,ste de fackliga striiuan-
clena underbyggas med en lagstift-
tr,ittg som förbiuder kuznnorna's dis-
kri,minering i, arbetsliuet. Vx hent"
stiiller till regerin'gen att sont, ett för-
sta stcg i, tlenna riktning tramliigga
förslu,11 onl att Suerige 

- 
t' likhet

mecl 2l andra stater 
- 

ratificerar'
ILO:s kon'uention nr 100 au å'r 7951.
I sylte att statu,era efrem,pel oclt be'
fordra likalönens genomförande bör
regeringen utftirda dtrekttu sont in-
nebtir cr,tt den statliga förualtn'ingen
ti,lltint par en riittuisare löneg radspla-
cering och, befordnngsgå'ng Iör kutn'
norna,.

2. En au förutstittni,ngarna lör att
kuinnorna skall få' större möjligheter
ttll ett stadiguarande förudrusarbete
u,tom hemmet cir ett brittre utbyggan'-
de au de soctala i,nsti'tutionema lör
mödrar och barn samt ökade möih,g-
heter till delti,dsarbete tnedan barnen
iir smd,. Vi hemstiiller att regeri'ngen
m,å,tte utfiirda direktt'u onl en diiirua'
re tilltintpning au deltrdsansttillntng i

den, statliga och kont'ntunala sektorn
au arbetsli,uet.

3. D& sam'beskattningen gen'om sin
nuuarande utf or'm'nr'ng alluarli'gt mot-
uerkar kuinnornas tntresse att skaffa
si,g den u'tbitdnr,ng som tir nödud,ndi'g
om de c fram'ttclen skall hiiuda och'

försttirka sina Ttositioner på' arbets-'ntarknad.en, 
hemstciller ui att ett för-

stag ti,ll, reuidert'ng au sambeskattni'n'
gens gruncl,er snarast framltigges.

4. Vi, kan r,nte accePtera att uare
sig miin eller kuinnor auskedas utan
ait annat arbete och diirför nöduiin-
d.ig omskolning erbiudes dem. Vt
hent"sttiller till regertngen att ui,dtaga
snabba å'tgiircler för att i, samrå'd med
kommuner och landsttng utarbeta en
ptan för bereclskapsarbeten å't kui'n-
morna, bl. a. genonx utbYggande au
öppen sjuk- och å,ldringsuå,rd, soct'ala
institutioner lör mödrur och barn'
skolbespisningens slutltga genomfö'
ranttle i h'ela landet 1n. n1.

5. De å,tgrirder sonx ovan skisserots
iir em,ellerti,d otillriickh'ga f ör att
ntotuerka den dolda arbetslösheten
bland gi,fta kui,nnor tnte mtnst i om-
rå,d,en med' otillriicklig dif f erentierzng
aD ndrlngsliuet och för att bereda
u,ng domen bd,ttre utkomstntö ilighet er.
Vt, anser diirför att å'tgiirder må'ste
uidtagas för att på' liingre sikt tryg-
ga riitten tt'll arbete för de std'ndi'gt
ökande sktkt au ltui'nnor och ungdom
son'L behöuer och önskar förutirus-
arbete. Och att kuinnh'g ungdom ges
sd,n1,rnd, möiligh'eter ttll utbi'ldntng på
oli,ka yrkesområ'den som den manliga
ungdomen.

(Uttalande antaget vid SKV:s

förbundsmöte 15-16 nov. 1958.)
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Det väsentligaste
Jag viil leva mitt liv bland
människor som vill fred.
Jag menar inte clem som gärna

vill freil.
Jag menar dem som knyter näven

och gör en insats för fretlens
skull.

I/em som skrivit ovanståentle vet
Y ;ag faktiskt inte. Det gör också

detsamma. Det väsentliga är att han
eller hon därmetl sagt något myc-
ket väsentligt: tlet räcker inte med
att så ttär i största allmänhet vilia
fretl och framåtskridande' man
rnåste också vara beredcl att sätta
in något för tlet man vill. Oral och
gotla önskningar är inte tillräckligt
Stannar det bara vid tlet, ia tlå gät-
ler vatl en norsk tliktare säger, att
>intet er rnere som skrift i santl entl
löftcr om kiärlighet>'

t<

Vi har nyss önskat varantlra Gott
nytt år. i{nnu svirrar >god fortsätt-
ning> i luften. Det säger man till
höger och vänster, det hör liksom
till. Om tle personliga problem alla
de som önskas >gotl fortsättning> av
oss dras rnetl vet vi väl i allinänhet
mycket lite. Innerst inne bär vi ju
var och en på våra Personliga be-
kymmer, våra förhoppningar och
önskningar. Det kan gälla vår egen
eller oss närståentles hälsa. Liksom
de farhågor som är förbundna metl
clen ökade arbetslösheten har ställt
frågan om arbete oeh utkomst un-
rler det nya året högt uPP På nY-
zirets önskelisl,a.

Men man kan inte och får inte
begrava sig bara i sina egna Pro-
blem. Man måste söka sig ut, ta del
i kampen för de stora Problemens
lösning, tle problem som gäller oss
alla. Och där har vi främst frågan
om freden, Den frågan över-
skuggar alla antlra, av d.en avhän-
ger allt annat. Därför kräver tlen
också ett maximum av insatser av
alla rlem som inser tless ,betyclelse.
Tänk bara på i hur rnånga hem
man förtvivlat brottas med siuktlo-
m&r som det nu inte ges någon bot
för - men som kanske skulle kun-
na botas om större metlel komme
forskningen till tlel. Men anslagen
till forskningen är mycket snålt till-
tagna - därför att så mycket av fol-
kets pengar går till krigsrustningar.

Att arbeta för freden, att kärnPa
för minskade rustningsutgifter -det är att kämpa för livet mot dö-
dens krafter.

Ett gott nytt år i den kampens
tecken det önskar vi alla våra trog-
na metlarbetare, alla er som vet att
viljan titl frerl kräver mera än ord,
som >knyter näven och gör en in-
sats för fredens skull>.

I) II
TJUOSROp

till starmaktenxt
På initiativ av KDV reste en inter'-

nationeil kvinnodelegation den 28 no-
vember till Genöve och överlämnade
till representanterna för r{e tre sior-
makterna r:id konferensen för in'
stäIlande av kärnvapenproven elt
budskap fr'ån trrvinnorna. I delegatio-
nen, sorn leddes av KDV:s gcncrai-
sekreterarc, fru Cartn.e:n Za.nti. 1n'
gick också medietlt-nen a.v SKV:s fiir-
hundsstyrelse, rektor f[11111vi11e,, ffc-:r-
nrclin-Gt'önbeoh.

I bu<lskapct hette det bl. a.

tVi. !/ct' uttr'1jck lör l;r:ittttorttus
t,il.ju ntir 'r:i, ti,ll, Er, ledctrt: .iör dr:. trr.
st ort t t ct"ltt c n as dele rl ttt ict rtt r pd, d cttrt,u

krLnferr:ls, rilttar (:n itttrtittrlLtrtdt
riitl jttrL tLtt gör(L ullt f ör r.ttt konttttrt
frg,nt, till e'n ö'tterett,skotttnte'lsr. oht rtl

l0() *iihirrrrl" lill . . .

IN r;,tt s. lrån sit.l . I
na m:.n att man tnisslyckals. Och n;ir:
drt nu stramar ;it p:t at'bctsmarknaderl
blir- det r'ä1 iin ,sv:trArc att intlesset;r
n:rgon. Vi fich er',relleltid liifi:e av de

l<ornmun:rla myndighetel-nir atl trt:]ll

skulle gör'a cn firi nyad friirnsttil-lning
hos albetsmalknadsstylclscn.

Vid vår uppvaktning it am,töt de vi
också lanken att kornmunen bolde
{ ll la r);rgon induslr'i n jir rrtl lrlsl pl i-
r rtlr [ilmoL visai silt intlessltadc. Ni-
.qot egentligt svar p:i den tr':rgan {ick
vi inte. Vi iir tacl<samma fijr' lips lr:irt
andla olter - kanske vi diilmed kan
1(omma fram ti11 mela kt-rnklcia fiir-
slag att st:'Lllas hos dc l<onrmurtai:L

rr-iyr-idighel elna.

'l'idninqen
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o f ör rlr ö jl,i g t o c: h sl ut Lt i I t i 11 t in s t till an d t

r.t p l; iit'n r ap r:npr o r.11.

De nllrurlilytt och it1tl'tirLgande rrl"r'
ttitt,g utt'tcr från tustntals fratnstd'ende
rettnsl':ttpsrttiiu i nt,lirtrln, Itirl,d()r ant

rte oltllltqlilJtt i:r't'I;'rLingttt'lrt ociL fa-
t'ot't1(1 e.[ rlessn JörsöÅ'hrtr sl;okat
tiir'ldln. Ktinn,crrntt rtr:lt ttti)d-rartt'tt

.förstiirkt r rliirlör sitttt ltrott'ster" Ett
I ort,siit I on d c c i.' tlcs.stt ltt'o t.' slirrlk' l:,c -

llld(! rn förlttrltrlsr ittot li-L't't.>>

h4[nska m!!ifäranslagenl
Srrr:nska Krinnors Viinstet'-

lörbtLttd, lt.nr ritX ::itt ltonllress
15 76 ttot:entbr|r.7958 qett sill
lulia anslutning till rlt bcfuIapro-
r y rttntpttnkte t' sr.; ni. f ttt nt lo,gf,s o.t:

Ali:tiortsgruytytr'rt XIot 
^9t:rit..qkAtorttbotnb:

.:1" Vt ttiotstilte:r lss ltlrd€:r
r tll a, f ö r'l t ti.II ur t tl t rr ri t t I t ii,r tr't : uys e n
ilfor'/ilas ttted surrirslif, försuat

2. Vi riII fortsrttt tlebcttt a"rt,-

t1är:rtde: ntijjlilth,r:tttrttt fltt ull-
t'iittt!ti, r.ir: rc.slr.l'sai' s(tt1t ?til gå'r
till triilitiirn tinllntttal li.)v rtpTL'

tt11 g g anrl c sy/t.rrr..r;
Vdr orgutr'isation lrctr iittr-la, se-

rlrnt, 19/19 rtrttt:ttLt f ö'r f örbttd tttot
r+tolrtttty..tt:tr. Littdt:t' de sistu iiten
It.ar ri. tirl tLp1trt:'Jturic tilLttillen
ltiit:tlat nöilt:ti|rtdi11lrct.n aI: 6tt
insttiltrr, kiLrnrupetryn'oren" Vi'
Itar nterl tilifrr:dsstd'llelse tugit
dr:I ttt:,7arr, sl2sf-sats solil, F-}tr"s
r t:tt:ttskapli gtt kotttttLittö an gri'
ctttle t:erknin{JM'na, {LL) radioak-
tii: slr.il?r,i?f./ ol'fentligojot't t sitt
rtltport iltir tttan' stiSr-.t 117X ur,n'
htjt'Lut.rlr:1, ur ttt:tlsttt,tttttitttl fii:
r t t t i 1 1 i t' tt i. t t g c t t ! | ( :t 1. a ttl k i tr lu: clp (: 17-

ItTtlosiotrc:r,, krtttlittr r oti lra?'o.

till ua(tn lör ntiittsklig lttilsct.
Dr | [<t tt I ttt lLt]l,lt i ti tt, bii r ri t ' tt

t'tt slör.l 1'ör taru ttcdelninrlar
i N cs't't'botte,:n t'ilkrt pt'otcstc:rat
r,t,tl iöt'.*lug, I all tttlöra Ptot'
lr.r:r1 srrrlskrl {t.tontt{t[J(n, i dennct
dtI ar lttttrlr:t.

Vi ha.r lanJtt:1.r1111f oss itLot ltLr'
Iittirt slösr:r.i tich h,iil:clat att
t ttirtslt tt tl r: r ttst nitt 11 s tLt r'i if t er cir
nödr:i.irttl,i!!a inte 'nt,inst ltLed tal1'
L:e: Ttri r:iktc:rL aI) att f& ökadc
ant-slaq för,positit:ct stttttl't,tills-
nyrpltif tt:r. Vi, ctttsr:t' utt de bespa'
ringar mttn ltrLn göra lJenonl eu

srrcrresirr netl.rt.Lstnittys bör kont-
nrL tiIL 6nLilin(lnit1{J 5rjual lör so-
ciala. rr:forntr,f i t,:tirt lcttt'cl sont

tör kraftigt öL;ade bidrag till
wp1tb y cy grtnil sarbe'tc i behörand c

liintler.
( Uttalandc' r'id för'bund-s-

mötet. )
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