Kvinnor på Söderslätt
och kvinnor lite mer i allmänhet skulle det handla om i första delen av berättarkvällen den 21 mars. När halva
världsbefolkningen (märkligt nära 50-50, eller hur?) har varit och är kvinnor och det är som det är och har varit
som det har, då måste man väl nästan imponeras av manssamhällets uppfinningsrikedom. Kvinnor är allt från det
mest älskeliga till häxor, förutsatt att de inte sticker upp och tar plats…
Viia Delvéus (ordförande) och Eva Månsson från organisationen Femnet har under några år dokumenterat
kvinnor och deras livssituationer och producerat en bok om kvinnor på Söderslätt. De fortsätter att forska och
diskutera och vill gärna göra en utställning men ett projekt strandade för att Trelleborgs museum inte fick pengar
och Malmö Museum hade hoppats på att Trelleborg skulle göra jobbet.
Visst kunde det vara dags!
Kvinnors hjärnor kunde ta skada om de ägnade sig åt annat än att stå vid spisen och föda barn.
Deras bakar var ju bredare och föda skulle de, inte sällan dussinet fullt förr i tiden. Flickebarn har faktiskt döpts
till Dussina! Men som lärarinnor skulle de helst förbli ogifta. Som tjänstefolk kunde pigor räknas till ägodelarna,
vilket faktiskt kan avläsas av släktforskare i förekomsten av ”fader okänd”. Kolla Viias och Evas bilder.
Ja, kvinnor fick rösträtt i Sverige men inte förrän 1921 och vägar till utbildning, t.ex. läkare, blockerades med
diverse fyrkantiga argument.

Forts.

Trösterikt idag att nästan dagligen notera allt fler kvinnor från höga poster i verk, företag och organisationer.
Kammaråklagare, t.ex. i en tid då kriminaliteten tar sig former som gör att det helst skulle väljas bort. Men Viia
och Eva tog fram profiler som haft både vilja, förmåga och mod.
Skåne genom kameraögat
Efter fikasorlet bjöd Barbro & Kjell Wihlborg på en tur runt Skåne i tre programdelar. Det är ju grannt inte bara
”når en ser de´ litta grann från ovan” utan också horisontellt via Kjells kamera.
Han tog även kvällens bilder som återges här.
Per Ragnarson
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