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"Röjningskvinna" heter Atti Jo-
hanssons akrylmålning på omsla-
get. Bilden visar en kvinna som
röjer björksly med en cirkelsåg.
Atti arbetar just nu med en stor
utsmyckning i Sundsvall på temat
"Vad gör folk i ett skogslän". Ut-
smyckningen ska visa kvinnor
som röjer, plockar bär och ar-
betar i massafabriken.

Bärplockning är en viktig in-
komst för kvinnorna i skogslänen.
Men kemiska besprutningar från
flyg förstör bären och gör att de
tappar en nödvändig inkomst.
Skogsbolagen försvarar gift-
sprutningarna med att de inte har
råd låta bli. Andå kan de få 50-
?0 % sysselsättningsbidrag från
AMS för manuell röjning. En röj-
ningssåg finns som är utmärkt för
ändamålet, den på bilden. Den är
f n det bästa alternativet till ke-
misk besprutning med de hotfulla
fenoxisyrorna.
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Vilketläge!
Vilket läge ! - Varje dag rapporteras nya arbetsnedläggelser, varsel om upp-
sägningar (i stället för 400 000 nya jobb ), prishöjningar, hyresökningar, ned-
grävda gifttunnor. Daghemsutbyggnaden stoppas, fler barn skall pressas in i
dem som finns. Norrbottens ungdom skall "röra på sig" och sändas söderut där
det inte heller finns jobb.

I stället för vårdnadsbidrag har man ett fiffigt förslag. Föräldrar med barn
under 8 år skall ha rätt till förkortad arbetstid med löneavdrag. En reform som
inte kostar ett öre. Rena drömreformen. Synd att så få koinmer att ha råd att
utnyttja den, men de får väl skylla sig sjiilva.

Devalveringen, ivrigt framhojtad av den lösmynte hr Bohman ökar
våra dagliga utgifter och slukar våra ev. små lönepåslag. - De miljoner som
svenska folket jobbat ihop åt aktieägare och storfinans rinner i en strid flod ut
ur landet - de skulle behövts nu åt dem som slitit ihop dem.

Ett bra exempel hittade jag häromdagen i Expressen. Fru Heide Broström,
38, änka sedan december 76 var fotograferad med sin boy-friend på Särö. Ack,
hon trivs inte i Sverige, här är så kallt och rått och så förskräckligt höga
skatter. Hon flyttar till Los Angeles med sina ca tolv miljoner kronor, och där
tänker hon t o m börja jobba. - Tja, vem har slitit ihop de där tolv miljonerna?
Ja, det är förstås varvsarbetare och sjöfolk, nu arbetslösa eller hotade av ned-
läggning. De behöver faktiskt pengarna bättre än den jobbande Heidi Bro-
ström. - Hon tillhör uppenbarligen inte de där som skall dra åt svångremmen,
låta det svida i skinnet, äta enbart potatis, tänka på u-länderna och sluta röka.

Bostadsminister Friggebo (fp ) har gett de sista råden åt dem som har trassel
med att betala hyran. I samma andetag förklarar hon att hon själv inte tillhör
dessa olyckliga (familiens årsinkomst 300 000 enl DN). Troligen klarar sig her-
rar Bohman och Mundebo också utan kroppsliga men, orsakade av svångrem-
mar och vad som nu kan ge hudskador.

SKV har protesterat mot neutronbomben flerfaldigt, den bomb som förkäm-
parna för de mänskliga rättigheterna konstruerat. Det idealiska vapen som för-
gör människor generationer framåt, när de inte förintas genast, men sparar
byggnader, industrier och kulturhus. Vi har också tillsammans med Fred och
Frihet och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen gjort ett uttalande i an-
knytning till det årligen återkommande fredsmötet 6 augusti i Hiroshima.
Fredsföreningar från hela världen uppmanas att stödja FN:s extrasession om
nedrustning (rustningskostnaderna f n en miljard dollar pr dag.)

Det finns Liuspunkter. Marschen mot Barsebäck blev en stor framgång. 20 000
demonstranter från hela Norden. Antikärnkraftkämparna och miljöförsvararna
sluter leden, och där är vi med.

E.P.



Hamiet Cl,aghil,l,s:

Kvinnoarbete
och kvinnokultur
Det har sina risker att använ-
da ordet kvinnokultur.

Det är mångtydigt, det utlö-
ser en mängd laddade före-
stäIIningar.

Innan du har hunnit förkla-
ra, att det dumenar med kvin-
nokultur är något rentut sagt
revolutionärt, har du blivit
missförstådd och placerad i
bås med människor som du
inte alls är överens med.

Och det är till på köpet
högst begripligt.

De flesta kvinnor som tidi-
gare talat om våra rötter i his-
torien, om att minnas förmöd-
rarnas insatser och vörda de-
ras minne, har onekligen gjort
det från konserverande ut-
gångspunkter. Patriotiska
Tantföreningen, Helnordiska
Bondekvinneförbundet, Mo-
raliska Folkdansgillet... alla
har de känt sig kvinnokultu-
rella när de flockats kring si-
na fosterländska fanor, sjung-
it psalmer och bromsat ut-
vecklingen bäst de kunnat.

Den historiska kvinnotYP
som föresvävat dem här gått i
höganloftsal med sin nyckel-
knippa. Hon har fyllt sina
visthusbodar med mat och si-
na kistor med vävnader, assi-
sterad av döttrar och pigor.
Krig och pest var prövningar
sända av Herren. Vad kan
kvinnor göra annat än be och
arbeta ?

Vi kan tycka att hon inte
borde ha varit så tålmodig,
men det hon åstadkom uar
kvinnokultur - en del av den.

'Kul.tur" bör inte uara ett
ud.rdeord, som ui anutinder på"

det u i gil.Lar. "Kultur" bör
betyda odling, förkouran, all.t
det som arbetet skapar och
som sedan i utirel,uerkan med
naa arbetsf ormer utueckl"as
uidare tiLL nga kulturfornl.er.

4

Ur den synpunkten är allt
kvinnligt arbete värt studier
både husfruns och pigans.

Sen kan man dra olika slut-
satser av materialet.

Hittills har de konservativa
kvinnogrupperingarna varit
duktigast i att dra s i n a slut-
satser och föra fram dem. De
har haft stödet av den gamla
idealistiska historieuppfatt-
ningen. Det handlar om krig
och kungar, om hjältedåd och
märkvärdiga tillf ällieheter.

Denna h,istorieskriuning
uppstod inom ra"men för den
Iiberala ideologin under indu-
strial.ismens g enombr otts ske -
de och mcirkucirdigt seg har
den uarit. Och nattig för ol.ika
makth.auare, eftersom den d,g-
nar sig åt fristå"ende stycken
och. stumpar 0,u ld.mplig dra-
matik och på det stittet tir util"
tignad att hindra aIL djupare
för ståelse au sammanhang en.

Kulturhistorien är i enlig-
het med detta ett område för
sig. Den handlar om fritt
svävande genier och om "id6-
strömningar" som de har gett
upphov till. Ett bländande
fyrverkeri högt ovan handel
och vandel nere på jorden!

Vad kvinnorna kunnat
hämta ur denna historia har
varit att förmödrarna har
fyllt sin uppgift genom att
tåla och lida. Deras ära har
varit att bygga upp det män-
nen med jämna mellanrum
har rivit ner. Ibland, när kar-
larna varit ute och dött för
kung och land, har de nog
försvarat borgar och skött
gods, men sen har de försynt
dragit sig tillbaka i kulissen.

Visst har en och annan del-
tagit i de finkulturella presta-
tionerna med målning och
dikt, men de sant kvinnliga

har fött barn och vårdat dem
vid hemmets härd.

Många kvinnor har accepte-
rat denna historieuppfattning
med all den ödesbundenhet
soin är invävd i den, och där-
med har de accepterat för-
trycket. Så har det varit... så
måste det förbli. Hur mycket
än produktionsförhållanden
och samhällsliv förändras
förblir kvinnan densamma,
hennes "natur" är nu en gång
passiv. Hennes kall är att vara
vårdande, helande, harmoni-
serande och att utveckla sin
egenart å det mest märkvär-
diga. Samhällsmoderlighet
talade Ellen Key om, och det
är ett vackert ord - men hon
ansåg samtidigt att så många
kvinnor som möjligt borde
stanna i hemmet och göra det
till ett konstverk, och hur de
då skulle kunna påverka sam-
hället blev aldrig förklarat.

I sin värsta form är denna
uppf attning av kvinnohistoria
och kvinnokultur mer än kon-
servativ, den är rätt och slätt
reaktionär. Det framgick med
förfärande tydlighet i slutet
av 30-talet. Hitlers ministe-
rium för kvinnofrågor ledde
hysterin med en suggereran-
de mytbildning omkring mo-
derskult, offeranda, pliktupp-
fyllelse.

Nu är propagandan för
den statiska kvinnouppfatt-
ningen inte lika grov, men
kanske skickligare.

Frå,n må.nga håll påuerkas
ui att uå"rda och ta om h.and,
utan att bråka om betaLning -att gå upp i h.em och. famil.j -att skapa en l,ucklig Liten urå
och hdlla oss dar. P å, detta le-
uer ueckopressen, producen-
terna ou stickmönster och
kokböcker m fl.. Den "kuinnLi-
ga egenarten" hål.Ier uårdsek-
torn och seruiceyrkena i gå,ng.

- Det finns en kuinnokultu-
rel"l. tradition au utirde bakom
aLLt pgssel och. aIIa uppoff-
ringar, djupt rotade kcinslor
och beh.ou - som det tir Liitt
för spekulanter att uiidiu till
och att grout missbruka.
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Detta med kvinnors egenart
och kvinnors speciella kultur
är ett vildvuxet område. Röt-
terna slingrar sig ner i histo-
riens mull inte bara tilt möd-
rar som odlar jorden och hål-
ler elden brinnande, utan ock-
så till häxor och mångudinnor
och diffusa matriarker. Läng-
tan efter att ge kvinnorna
sjäIvkänsla genom en egen hi-
storia har ofta slagit över i
mysticism, ja det finns ten-
denser åt det hå1let också
idag.

Inte underligt om må,nga
auuisar hela rasket: kaPa röt'
terna, ui l,euer iu idag, hugg
ner al,l"tsa.mrnans så ui få'r lite
Ljus och Luft -

i{r nu den där gamla fattig-
domen något att romantisera,
säger de som själva slitit. Det-
ta har också varit arbetarrö-
relsens officiella inställning.

Reaktionen var begriplig På
den tid då parti och fackorga-
nisation skapades, då var ju
nationalromantiken med sina
ädla bönder ett borgerligt re-
servat. Men har inte avvisan-
det av det hycklande och Pate-
tiska i Skansen-andan i sin
tur gått tiII överdrift? Måste
det verkligen alltid framhä-
vas att alltvar sämre förr och
blev så mycket bättre när ma-
skinerna kom? Ingenting alls
kan ha varit bra i siälvhus-
hållningssamhället, anser de
som en gång frälsts för teknis-
ka framsteg.

Inte ens det här med kollek-'
tiva arbetsformer och bYge-
menskap? försöker man kan-
ske, men då får man till svar:
Jaså vi ska tillbaka till lössen
och vattenbäringen nu då?

Bort med hela rasket, in
med tvättmaskiner och disk-
maskiner och mixmaster som
en husmor kan sköta utan att
behöva byta ett ord med nå-
gon medsyster.

Ar hon inte fullständigt

6

Iycklig med det så är hon
otacksam.

De borgerliga kvinnosaks-
kvinnorna, som organiserade
på sitt håll när arbetarrörel-
sen var ung, var nog intresse-
rade av Sigrid Storråda och
Kristina Gyllenstjärna och
Hedvig Charlotta Norden-
flycht och andra märkeskvin-
nor på historiens blad, men
inte så mycket för att de gjort
speciellt kvinnliga insatser
som för att de hävdat sig i
männens värdeskala, det var
de manliga bastionerna av
privilegier och duglighet de
ville storma.

Ellen Key tyckte att de all-
deles glömde bort det som var
äkta och speciellt kvinnligt'
det här med kärlek och om-
vårdnad, och om detta utkäm-
pades på sin tid ett helt in-
bördeskrig inom den svenska
kvinnorörelsen. Ellen Key
hade rätt i mycket av kriti-
ken, men hennes slutled-
ningar blev alldeles galna
därför att hon inte hade något
intresse för vad som verkligen
hände med pengar och teknik
och vilken praktisk effekt det-
ta skulle komma att få på
människors liv.

Arbetarkvinnorna har allt-
så haft en önskan att så fort
som möjligt glömma hela
eländet. I de gamla arbetsfor-
merna har de sett bara föt-
tryck av dem själva och av
männen i deras klass.

Också de liberal-radikala
fäste sig huvudsakligen vid
förtrycket av kvinnorna ge-
nom tiderna, ett förtryck som
enligt deras mening hade ut-
övats av md,ni största allmän-
het.

Det skulle rättas till genom
att kvinnor kämpade sig fram
tilt jämställdhet med männen.

Arbetarkuinnorna spolade
sina egna kulturforrner för att
tilltigna sig de borgerliga, el)
uilka de naturligtuis barakom
å,t utanuerken. De liberalra'
dikata öuertog md'nnens ud,r'
deskala och. striiuade efter fin'
kul,tur eII a pr e stationer.

Men, som Carita Nyström
Ltar skriuit: 'På, samma siitt
s om q.rb etarkl,as s en aul,tig snar
sig från sig siiilu genonx att ta
del i den borgerl.iga kulturen,
auLtigsnar sig kuinnorna al'It
mera frdn sig siöLua genon'L
att ta del i den patriarkala
kulturen".

Och under tiden byggde
teknokraterna sin värld där
atlt hantverk blev olönsamt
och bara kunde ha en plats
som "tidsfördriv". Männen
kände nog en viss saknad, det
hände att de snickrade och
målade för ro skull. Men de
hade i alla fall närheten till
de nya maskinerna, ställde
med dem, hanterade verktYg,
fyllde mycket tid med pyssel
kring sin egen kära bil. Kvin-
nornas händer blev ännu tom-
mare. De tillverkade inte
mer något som riktigt togs På
allvar. De hade ingen arbets-
grupp att hålla sig till, ingen
gemenskap kring barnen hel-
ler, ingen att byta recept och
vävmönster med. De flesta
levde i nya miljöer, långt från
kvinnliga släktingar. Det blev
veckotidningarna som fick
fylla tomrummet som rådgi-
vare och förtrogna. Pysslan-
det blev allt mera instängt och
mekaniskt.

Stenar för bröd, falsk kvin-
nokultur i stället för äkta va-
ra. Både arbetarrörelsen och
de borgerliga kvinnosaks-
kämparna har sin skuld i det-
ta, därför att de har överlåtit
till de mest konservativa och
sentimentala kvinnoorganisa-
tionerna att tolka självhus-
håIlningstidens långa kvin-
notradition.

Men - utan egna rötter oclt
egen identitet går det bara in-
te att komma uidare. Det iir
dags att studera kuinnoaruet
ur en na sgnuinkel och att
anuiinda ltirdomarna På" ett
ngtt stitt.

KaLhggget är inget kultur-
Landskap, det reqresenterar
inte odling utan uå'Ld. Må'nga
börjar kiinna au denna stora
ödslighet.
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"En gång i tiden var husarbe-
tet det stoltaste av allt arbete'
Kvinnorna livnärde och kläd-
de hela mänskosläktet. Arbe-
tet hade ett värde i sig sjäIvt'
tills den dag kom då det blev
mätt i pengar."

Så skrev norskan Mimi
Sverdrup Lunden 1941 i "De
frigjorte hender", en bok som
förmedlar en stark uPPlevelse
av vilka värden kvinnorna
miste när maskinerna kom
och övertog deras Produk-
tionsuppgifter. Och henne
kunde ingen konservativ
kvinnogrupp räkna in i sina
led: hon var aktiv anti-fascist
på 30-ta1et, under den tYska
äckupationen av Norge och
t o m under det kalla krigets
50-taI.

Mimi SuerdruP Lunden n1'e'

nad e inte att utu e ckl'tng en b or'
de stoppas, n'Len döremot att
den borde Ledus å't ett annat
håLL, och att kuinnorna h'ade

speciel,l,a erfarenh'eter att ta
med i den kamPen.

Hon var en av föregångarna
till den nya syn På kvinnohis-
torien, som böriade få märk-
bar bredd först vid slutet av
60-talet. Den materialistiska
historieuPPfattning, som den
baserade sig På, var gunås
ingenting nYtt, men den hade
inte trängt långt utanför
marxistiskt- akademiska kret-
sar, och de män som ägnat
sig åt den hade inte haft något
intresse för kvinnornas insat-
ser under olika Produktions-
förhållanden. Engels var ett
hederligt undantag, men var
bunden av sin tids begränsade
sociologiska och etnologiska
vetandö. KollontaY hade
kvinnovinkeln, men häm-
mades också av magert käll-
material.

8

Tiden var inte heller mogen
för hennes aningar om att
klasskamp bör ha ett inslag av
kvinnokamp.

Det behövs alltid både frö
och jordmån. Denna situation
förelåg i Västerlandet först
efter att det andra världskri-
get och det reaktionära fem-
tiotalet var överståndna.

Den nya feministiskt-socia-
Iistiska kvinnorörelsen nöjde
sig inte med de borgerliga his-
torietolkningarna, som de an-
såg hade påverkat också ar-
betarrörelsens krönikor.

Och detta hände naturligt-
vis samtidigt med vad som
skedde i vär1den för övrigt.
Kolonifolk och minoriteter
reste sig, och det var tYdligt
att de inte mera gjorde det i
ett försök att bli lika sina för-
tryckare, utan med en vision
om att äntligen bli sig själva
igen.

Det tir nå,got mgcket augö'
rande som sker nd'r man sl'utar
att beundra sina förtrUclca-
re. Då nöjer man sig tnte med
d.eras bilder au uerkl'igh'eten
utan uill. forma sina egna,.

Det har varit svårt att få
fram reellt vetande om kvin-
nors arbetsinsatser och kul-
turformer i den förindustriel-
Ia epoken' men forskning På-
går i många land, och luckor-
na börjar fYllas.

Den materialistiska histo-
rieuppfattningen får 4"t
idealistiska att verka halv-
blind och absurd. Samman-
hangen blir begriPliga. I stäl-
let får ödets lek och slumPens
skördar kommer orsak och
verkan, kamP om brödet och
makten, kulturformer i logisk
växelverkan med arbetsfor-
mer.

Det är också en befrielse att
få ett reellt grundlag för kvin-
nors böielse att vårda, bevara
och återbruka: vi behöver
inga mYstisk-PsYkologiska
föiklaringar, det räcker med

att studera vad kvinnor ar-
betat med och vilka förhåll-
ningssätt de utvecklat På ba-
sen av sina samhällsuPPgif-
ter. Vi kan vara stolta över
mycket och ta det bästa med
osi vidare i bagaget, men vi
behöver inte acceptera "hela
paketet" inklusive självPlå-
gande ödmjukhet och den tåI-
modighet som accePterar för-
tryck.

Likaså kan kvinnors munt-
Iiga, intima, känsloinriktade
samvaroform naturligtvis va-
ra en återvändsgränd (skval-
Ier, dalt, neuroser). Men rätt
använd kan den bli ett
vapen mot gamla stela orgali-
sa[ionsformer och förvandla
dödtråkiga möten till givande
sammankomster.

Vi ser också' att så' Ltinge de
uå,rdande egenskaPerna bara
utuecklas inåt, i hem-sfören,
lcan de omöiligt hindra en de'
struktiu samlt'till'sutueckl'ing,
bara plåstra På' de uärsta ska-
d.orna och f örl'tinga Pinan,
Men riktas de utåt, d& kan de
t ex uara med om att ge kraft
tiLL mil"iökamPen.

Sara Lidmans artikel "Hor-
moslyr är ett terrorvapen"
(DN 18.8.77) var verkligen ett
uttryck för revolutionär kvin-
nokultur !

Kort sagt. Vi måste röja ra-
dikalt bland snåriga mYter,
förtorkade trosartiklar och
vildvuxet PsYkologiserande.
Då hjälper vi det livskraftiga i
kvinnokulturen att rota sig
bättre och grönska saftiga-
re.

Teckningarna Snårskogent
Kalhygget och Vårdträdet
är giorda av Lotta Melan-
ton. Kvinnofigurernar som
är basen för teckningarna'
utformades 1975 av Anna
Lisa Bäckman i samband
med utställningen KVINN-
FOLK på Kulturhuset i
Stockholm.
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Louise Wal,dön:

ITär delt osyrlliga blir
synti gt förändras världen

Orn kvinnokulturens rrrateriella bas
Första gången jag mötte be-
greppet "kvinnokultur" var i
USA våren 1971. Jag lYssnade
misstänksamt och Protestera-
de: det lät mystiskt, biolo-
giskt, icke-materialistiskt. Att
tilldela kvinnor något spe-
ciellt "kvinnligt" var att bäd-
da för en ny diskriminering,
enligt den vita rasistiska Poli-
tiken "olika men likvärdiga".
Nej, det gällde att uPPhäva
det ekonomiska, sociala och
ideologiska förtrycket så att
kvinnor blev jämlika med
männen. Så långt som till att
fråga vem som bestämde jäm-
likhetens villkor hade jag inte
kommit.

Men begreppet kom tillba-
ka. Känsloiaddade möten och
hetsiga diskussioner med fe-
ministc'r rörde uPP mina
känslor och fick mig förvir-
rad. Frantz Fauons analYs av
kolonialisering i "Jordens för-
dömda" och Sheila Rowbot-
hams iakttagelser i "Women's
Consciousness, Man's
World" (sv. "ManssamhäIle
och klassamhälle", 1976) gjor-
de mig fundc'rsam. Kanske
fanns det, i alla fall, något
speciellt rned kvinnors "kul-
tur"?

Hösten 1973 startade vi se-
rien "Kvinnokultur finns
den?" i Vi Mänskor. Vi satte
försiktigt ut ett frågetecken -vår osäkerhet var alltför stor
för att vi skuile våga oss På ett
påstående.

Vi höli oss i början strikt
till finkultursbegrePPet. Hu-
vuddelen av artiklarna hand-
lade om kvinnliga konstnärer,
kvinnliga författare, kvinnli-
ga rnusiker. Vi avlägsnade oss
vare sig från könet som be-
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stämmande faktor eller från
det traditionella kulturbe-
greppet. Redan detta föran-
iedde många funderingar. När
kvinnor beskrev sin verklig-
het som hade med fruktsam-
het och barnafödande och
mänskliga relationer att göra
bedömdes det som "mindre
vär't". Deras verk försvann ur
bibliografier och historiker.
Var det därför att deras verk-
lighet var mindre värd? Och
varför var det i såfall mindre
värt att föda ett barn än att
döda tio "fiender"? Hur mYc-
ket delade iag dom värdering-
arna? Hur stor roII sPelade
dessa värderingssystem i
osynliggörandet av kvin-
norna? Hur hängde allt detta
ihop med kvinnors dåliga
självkänsla och uppleveise av
att vara andra klassens med-
borgare?

Aven om vi höll oss till fin-
kulturen finns det i inledning-
en till serien en antYdan om
att vi anade att det kunde
betyda något mer. FIur häng-
de t ex den (nedvärderade)
kvinnliga textila konsten ihoP
med kvinnors handarbete?
Fanns det ett skaPande arv
som vi gjort oss urarva i Pro-
testerna mot kvinnoroilen?
Julen 1973 publicerade vi
kvinnomärket i korsstygn,
broderat av Gunilla Lauthers.
Reaktionen blev häftie och
mycket blandad. I)et var tYd-
ligt att detta var Provoceran-
de men hur kunde ingen rik-;
tigt förklara.

Arbetet med serien blev en
medvetandeprocess, järnför-
bar bara med hur världen för-
ändras när rnan börjar se den
utifrån etr materialistisk ana-

lys. Det som hände var, för-
enklat uttryckt, att en osYnlig
värld blev synlig och lät sig
benämnas.

För mig - en medelklass-
flicka med utbildning och sik-
tet inställt på yrkeskarriär -var kvinnovärlden lika osyn-
lig Surn för de flesta män.
Att inte kuuna typiska "kvin-
nogöromå1" var snarast något
jag var stolt över. Det bevi-
sade min överlägsenhet över
de kvinnor som "satt fast" i
den traditionella kvinnorol-
len.

När jag fick barn kastades
jag in i en kvinnor'ärld som
för mig var obegriplig. Det jag
tidigare lärt var oanvänd-
bart, här gäIlde andra erfa-
renheter och kvaiiteer. Mitt
svar blev att gå in i kvinno-
rörelsen för att kärnPa mot
förtrycket av kvinnan - aiit
det som begränsade och be-
skar våra möjligheter.

Det tog mig ett par år att
upptäcka att jag själv var bä-
rare av det kvinnoförakt sorn
finns latent i samhäIlet, att
jag var mycket mer av en
"falsk man" än av en "äkta
kvinna".

Egentiigen var det först när
jag började upptäcka de Po-
sitiva värdena i kvinnokultu-
ren som jag kunde se hur myc-
ket jag formats av ett Patriar-
kalt kapitalistiskt sYstem
också i min syn På rnig själv
och andra kvinnor. Det ledde
till en lång och svår kris, men
i den föddes också något nYtt

- ett egenvärde som bottnade
i mig själv.

Kvinnokulturs-serien blev
en del i sökandet. Men sPåren



ledde vidare, tiII vardagskvin-
nor och deras erfarenheter. I
Vi mänskors serie med inter-
vjuer med kvinnor ur olika
generationer blev den osynli-
ga väriden allt synligare.
Kvinnoföraktet ersattes av
kärlek, beundran - ja under
en period av en idealisering av
allt vad kvinnor var och gjor-
de. Detta att vara kvinna blev
ett adelsmärke i sig.

I min personliga utveckling
avsatte det sina spår: några
år av intensivt bakande, syl-
tande,'saftande, örtsamlande,
långkjoiar, förkläden och vä-
xande hår. Det kändes skönt,
som att hitta en förlorad del
av sig själv. Det vände upp
och ner på mina föreställ-
ningar om vad som är väsent-
ligt.

Jag härmade "de riktiga

kvinnornas" handlinga.r men
lät den stanna inom den pri-
vata sfär där vårt samhälles
arbetsdelning placerat dem.
Först så småningom började
jag förstå att det handlade om
förlållningsscitt. Att man ge-
nom att ta hand om det le-
vande - barn, djur, växter -lärde sig en större aktsamhet.
Att man i tillvaratagandet
av naturens resurser - bär,
svamp, blad - lärde sig åter-
bruka. Att man genom att
fungera i en människodomi-
nerad värld tränade upp psy-
kologisk blick, intuition, ly-
hördhet inför känslor. När allt
detta blev privata handling-
ar i stället för samhälleliga
förhållningssätt blev de osyn-
liga och ofarliga. Blev de syn-
liga skulle de bli farliga, en
utmaning mot hela vårt sarn-

hällssystem. Att baka eget
bröd var kanske inte nödvän-
digt - men att kämpa mot
matförgiftningen var det. Att
ha en egen kryddträdgård var
trevligt men man måste
också ta upp kampen mot kal-
hyggen och miijöförstöring.
Att upplevelsen av den egna
barnet ledde vidare till en
världsomfattande kamp mot
ett destruktivt samhäIIssys-
tem.

Jag förstod att kvinnokul-
turen hade sin materiella bas.
Likaväl som arbetet i produk-
tionen och lönearbetet födde
vissa värderingar och för-
hållningssätt var kvinnors
plats i reproduktionen jord-
månen för andra värderingar
och förhållningssätt. Kvinno-
kulturen var överbyggnaden
på den basen.

"l{oinnornr; tom grupp ör oerlsso,mmrr både i uaru-
produktionens aörld oeh i produlstionen oeh repro-
duktionet . I deras egna löa sa;mexistercr dess a aiirl-
dar på ett plågso;mt sött. . . Mlottögelsen, tom tgdligt
tramtröder i ko;pötalismen mellan to,mili oeh industri,
prialrt oeh ollmönt, pertonligt oeh ieke-personligt,
ör den spröeku i Isainnorrn,o,s medvetande genom ail-
ken reaolten brgter fro,m').

Sheila Rowbotho.m
hället bygger på kunskapen
om levandets och växandets
villkor, på förrnågan att vårda
och återbruka. Människorna
behövs i produktionen, också
de små barnen och de gamla.
Kvinnors arbete är viktigt.

I det industriella samhället
bryts dct sambandet. Produk-
tionen blir lönearbete. Arbete
mäts i tid och tid i pengar.
De krav som ställs på lönear-
betaren i produktionen sam-
manl'aller med de"grundläg-
gande dragen i det industriel-
la samhällets mansroll: krav
på presterande, lönsamhet,
effektivitet, avskärmande
från känslor. Pengar och pres-
tation blir måttstocken för
bråde arbete och arbetskraft.
De värderingar av arbete, tid
och pengar som utgår från lö-
nearbetet sammanfaller inte
bara med mansrollen utan

För att kunna definiera kvin-
nokulturen tror jag det är
centralt att förstå repro-
dr.rktionsbegreppet. Med re-
produktion menar jag i det
här faliet allt det vi gör för att
pånyttföda människan, både
genom mat, vila, rena kläder
och genom att föda och upp-
föda barn. Reproduktionen
återskapar arbetskraften till
produktionen, med ett ekono-
miskt språk.

Det är kvinnors domän i de
förindustriella samhällena
och det har så förblivit i in-
dustrialismens arbetsdelning :

laga mat, städa, tvätta, åter-
ställa den psykiska balansen
genom att lyssna, trösta, ge
råd.

I det förindustriella eller
agrara samhället är samban-
den mellan produktion och re-
produktion tydliga. Hela sam-

också med de härskande vär-
deringarna i samhället.

Utanför hela det systemet
faller reproduktionen, som
utförs av kvinnor oavlönat i
hemmen eller lågavlönat
inom växande vård- och om-
sorgssektorer. Det blir osyn-
ligt eftersom det inte går att
mäta med samma rnåttstock
som produktionen. Ur repro-
duktionen föds en annan upp-
fattning om arbete, ett annat
tidsbegrepp, en annorlunda
människosyn. Kvinnokulturen,

Arbete och tid
Det reproducerande arbetets
art är sådant att det aldrig blir
färdigt: maten äts upp, klä-
der blir trasiga, golv blir
smutsiga. Ofta syns det rner
om man inte gör det än om
man gör det: först när man
lämnar ett hörn av rummet
ostädat syns det att resten är
städat. Det avgränsas inte av
en arbetstid utan pågår dygnet
runt. Dess resultat kan inte
mätas i pengar utan i mått av
välbefinnande, trivsel,
växande. Eftersom de flesta
sysslorna direkt eller indirekt
handlar om människor blir de
mänskliga egenskaperna och
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relationerna viktiga värden.
Man tvingas utveckla psyko-
logisk insikt och lyhörd käns-
lighet (det kallas ibland
"kvinnlig intuition"). Kvin-
nor bedöms av omvärlden -och bedömer sig själva och
andra - i första hand efter
"mänskliga värden", hur man
tir som människa, medan
mannens värde mäts i pengar

och status - så bedöms han
av omvärlden och så uppfat-
tar de flesta män sig själva.

Mansrollen bottnar i pro-
duktionens krav på preste-
rande och handlingar, på vad
man gör - kvinnorollen i re-
produktionens krav på för-
ståelse och kunskap om Ie-
vandets villkor, på vem man
tir.

Reproduktionen är ett osyn-
ligt pågående arbete som är
svårt att mäta med våra van-
liga måttstockar. Hur mäter
man tiden och därmed arbets-
effekten av ett "tröstande"
ett "vårdande", en "omsorg"?
Annat än i negativa termer:

effekten av icke-tröstande,
icke-vård, icke-omsorg.

))Vl kan lnte lsomma undoln det l&ngao,röga uppbygyo,n.
det ao ett ngtt samhölle genom att helt enkelt ilPP-
tlnno- en trtglord lsolnnolsultur, orörd, ant töd oeh rum
opåoerlsad ao de soelula törhd,llolndern Eom r&der
runtomlcrlng. fi.örelsen mellnn tolnke oeh handlöng'
Isultur oeh soelo,l reoolutöon, sker stegoir, mödosamt
oeh smörttgllt *akto.l?len bora p& d,en oögen ko,n ci ta
oss ön ö tto'mtlderte) ' sheila r.owbotham

Hur blir det
osynliga synligt?
En stor del av detta arbete
görs oavlönat, i de privata
hemmen, under namnet "hus-
håIlsarbete". Då är det näs-
tan helt osynligt, eftersom det
både faller utanför lönearbe-
tet och görs privat och isole-
rat. Men samma typ av arbe-
ten finns också ute i samhäl-
let, i typiska s k kvinnoyrken.

När de traditionella kvinno-
sysslorna kommer ut på ar-
betsmarknaden blir de syn-
liga på ett annat sätt. I kon-
frontationen mellan kvinno-
kulturens värderingar och det
rådande normsystemet i sam-
hället kan man se hur två oli-
ka system kolliderar. Den
vanliga sättet att mäta och
bedöma tid och arbete förmår
inte uppfatta en del av de
centrala värdena i kvinnokul-
turen.

Ta t ex vårdyrkena. Vissa
delar av arbetet kan mätas
enligt rådande normsystem:
tvätta golv, ta blodprov, bäd-
da. Det kan effektiviseras, ut-
bytas mot maskiner, läggas
som grund för fackliga krav.
Men utanför det normsystem
faller sjä1va "vårdandet", som
styrs av den enskilde männi-
skans behov. Det är det osyn-
liga, det icke mätbara som
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kanske kommer fram i en dif-
fus kritik av att vården inte
längre är "människovänlig".

Eller ta barnomsorgen. Det
anses fullt acceptabelt att en
kvinna ägnar all sin tid åt ett
barn - det kostar nämligen
ingenting i synliga pengar. På
så sätt produceras det dyrba-
raste vi har, människor, utan
synbara kostnader. Och det är
möjligt bl a därför att kvinnor
använder en annan måttstock
än pengar för att mäta vär-
det av arbetet. Men när kost-
naden för omsorgen blir syn-
Iig blir den dyr. Då måste den
"effektiviseras" så att tre
människor får ta hand om 20

barn. "Tillsynen" kan man
mäta genom att garantera en
vuxens närvaro på arbetstid

- men vart tar ttomsorgentt

vägen?
Eller ta städarbetet. En del

av städerskornas strejk var
en protest mot det sätt att
tids-mäta deras arbete som
betingsystemet utgjorde. De
visste att deras arbete inte
gick att mäta i kvadratmeter
och tid utan att måttstocken
var att det var rent Men stä-
derskorna är också de som
bäst lyckats göra det osynliga
arbetet synligt. När de gick i
strejk blev det tydliet att
städning var nödvändigt, att

ingen kunde fortsätta jobba
om arbetsplatsen inte "repro-
ducerades", återställdes
dvs städades.

Och naturligtvis förhåller
det sig i grunden så med allt
s k kvinnoarbete: utan repro-
duktion ingen produktion.
Kuinnoarbetet iir Lika nöd-
uiindigt som osynl.igt, Lika
Iiu suiktig t s om l.å,9 u cir derat.

ttKvinnonaturent' ochttkvinnokulturentt
Lika självkiart är det att
många tjänar på att förknippa
kvinnors arbete med kvinnors
kön.- att göra det'till en biolo-
gisk "natur" hos kvinnan. För
om man bara behöver betala
för den synliga produktionen
och slipper betala för den
osynliga reproduktionen blir
vinsten på produktionen stör-
re. Det är oerhört viktigt att
inte blanda ihop kvinnokul-
tursbegreppet med en id6 om
kvinnans "natur". Ett biolo-
giskt tänkande tjänar reaktio-
nen vare sig det används i en
borgerlig ideologi för att för-
svara kvinnors "naturliga be-
stämmelse" som god mor och
hustru eller om den används i
en ultrafeministisk analys
för att bygga upp en separa-
tistisk kvinnovärld. I bägge
fallen isolerar den kvinnor i
en värld för sig "lika mycket
värda men olika". Om man
däremot definierar kvinno-
kulturen som kvinnors vär-
deringar vuxna ur kvinnors
arbete och plats i repro-
duktionen leder vägen bort
från det isolerade och ut i
samhället. Den biologiska



delen måste begränsas till de
erfarenheter vi får av våra
kroppars förmåga att föda
barn och den delen måste
särskiljas från de erfarenhe-
ter vi får av vårt arbete.

Denna definition avgränsar
kvinnokultursbegreppet från
det biologiska och separatis-
tiska tänkande som i sommar
så häftigt diskuterats på Af-
tonbladets kultursidor utifrån
Britta Stövlings bok "Aterta-
gandet". Kvinnokultur är ing-
et man föds med, lika litet
som kvinnomedvetande. Det
växer ur arbetets villkor. Jag
skulle tro att många män i ag-
rara samhällen befinner sig
närmare kvinnokulturens vär-
desystem än många kvinnor i
vårt samhäIle.

Patriarkatet och det
manliga tänkandet
Något som jag tror förvirrar
debatten - som i alla fall för-
virrat mig oerhört i försöken
att ringa in vad "kvinnokul-
tur" innebär - är samman-
blandningen mellan patriar-
katet och det manliga tänkan-
det.

Patriarkatet betecknar ett
samhälIsystem som räknar
mannen som överlägsen kvin-
nan. Patriarkatet förtrycker
kvinnan som kön på samma
sätt som ett vitt rasistiskt sys-
tem förtrycker de färgade på
grund av hudfärg. Patriar-
katet diskriminerar kvinnor
öuerhuuudtaget, oavsett ege-
skaper, antingen öppet ge-
nom lagar och förordningar
eller dolt genom att underlät-
ta för män och försvåra för
kvinnor.

Det manliga tänkandet där-
emot är ett värdesystem och
mer svåråtkomligt. Det går en
linje från lönearbetets värde-
ring av arbete, tid och peng-
ar via de grundläggande dra-
gen i mansrollen till de rådan-
de värdesystemen i vårt sam-
hälle. Det är det jag i det här
sammanhanget kallar det
"manliga tänkandet" utan att
därmed förknippa det med
den enskilda mannen.

Det manliga tänkandet kan
omfattas av både män och
kvinnor, det kan fortleva i ett
samhäIle som formellt sett in-
te är patriarkalt. De "manli-
ga" egenskaperna och för-
hållningssätten räknas då
som överlägsna de "kvinnli-
ga". Så är det tex hos oss.
En kvinna kan räknas som
fullt jämlik bland männen
under förutsättning att hon är
som en "riktig karl". Som
"riktig kvinna" bör hon hell-
re hålla sig i kvinnovärlden
för att överhuvudtaget erkän-
nas.

Förvirringen kommer ur
förväxlingen mellan dessa två
begrepp. I den tidiga diskus-
sionen om begreppet kvinno-
kultur förekom (och förekom-
mer än) en sammanbland-
ning mellan diskrimineringen
av kvinnor som kön (t ex ge-
nom att räkna antalet kvinnor
som erkänts inom ett visst
område) med osynliggöran-
det av de "kvinnliga" värdena
utifrån ett "manligt" tänkan-
de. En kvinniig konstnär kan
t ex diskrimineras för att hon
är kvinna men också för att
hon måIar på ett sätt som inte
är "bra" enligt de rådande
normerna. I det förra fallet är
hon offer för patriarkatet, i
det senare fallet kan hon vara
utsatt för ett "manligt" tän-
kande.

Kvinnokulturen är en mot-
kultur mot det manliga tän-
kandet. Precis som de kolo-
nialiserade folken upptäckt
hur deras sinnen och världs-
bild ockuperats av de vita
förtryckarna har kvinnorna
börjat inse hur deras känslor
och upplevelser behärskats av
männens tänkesätt. I upp-
täckten av den egna histo-
rien, de egna erfarenheterna,
de egna livsvillkoren ligger en
enorm styrka, som bottnar i
känslan av det egna värdet.

Ai kvinnokulturen
politisk?
Medan män kan leva sitt liv
förankrade i den synliga pro-

duktionsvärlden konfronteras
de flesta kvinnor med bägge
världarna. Allra tydligast den
dubbelarbetande modern som
dagligen utsätts för de två
värdesystemen, men också de
hemarbetande kvinnorna, ef-
tersom de inte kan undgå att
möta samhällets rådande vär-
deringar. Antagligen är det ett
viktigt skäl till det då1iga
självförtroende som många
hemmakvinnor i medelåldern
dras med: det arbete de ägnat
sitt liv åt är osynligt i samhäI-
lets ögon och dess huvudsak-
iiga resultat vandrar på egna
ben bort från oem.

Kvinnorna är idag de främ-
sta bärarna av en rad kvalita-
tiva livsvärden. Att synlig-
göra dessa värden och ge dem
namn tror jag kan vara ut-
gångspunkt för en fördjupad
politisk kamp där vi inte bara
erkänner produktionen utan
också behovet av reproduk-
tion av oss själva, våra barn,
vår miljö. När vi kräver inte
bara daghem utan också bra
daghem, när vi kräver inte ba-
ra fler jobb utan bra arbets-
miljö, vettiga arbetstider,
kortare resor är det exempel
på fördjupade krav.

Att kalla det för "kvinno-
kultur" kan vara viktigt för
det egenvärde och den själv-
känsla vi behöver för att göra
osynliga värden synliga.

Kampen mot kalhyggena
och kärnkraften, kampen för
bärmarkerna och miljövården
ser jag som en del av det syn-
liggörandet. I

Fröpåsar
Det cir suårt att ange "kdllor"
tiII cimnet kuinnokultur men
några som uarit uiktiga för
mig förutom dem som ncimns i
artikeln iir: Rita Liljeström,
Berit Ås, Esth.er Boserup, Si-
nlone de Beauuoir, Juliet Mit-
chell, Paulo Freire, Ericlt
Fromm samt arbete med Vi
M iinskor s g ener ations serie,
tjejskiuorna "Sånger om kuin-
nor" och "Tjejclown", utstäLl-
ning en'K uinnor" och'K uinn-
folk" samt samtal med många
kuinnor.



H arriet C l"ag hil,,l" s :

Kvinnokläder-
kvinnohistoria
Mai-juni 1977 visades hos
KVINNFOLK på Söder i
Stockholm en utställning
"Mode och politik" och i
anslutning till den ordna-
des tre öppna möten, i "il-ka bl a S[iha Torsson ( Mah
Jong) medverkade. Sam-
talen klargjorde modets
allt större roll som köP-
press och marknadsför-
ingens förmåga att u_tnYtt-
ja-i och för sig sunda be-
hov på ett osunt sätt.

Utstanningen har gjorts
av en arbetsgrupp bestå-
ende av Kerstin Boulogner'
textil- och klädformgiva-
re, Harriet Clayhills' i-our-
nalist, Barbro Gustafson,
lärare i hälso- och siuk-
vård, Maria Hagberg, tex-
tillärarkandidat och Asta
Levin-Persson' textillära-
re.

Harriet Clayhills berät-
tar här om tankegångar-
na bakom utställningen.

Hur kunde de, säger vi och
förfasar oss över 1800-tals-
kvinnor i krinoliner och tur-
nyrer. Hur kunde de gå med
på att missbilda sitt skelett
genom dessa korsetter och att
uppge sin rörelsefrihet ge-
nom underkjolar och tageldY-
nor och rottingställningar.. .

Ja, hurdan var situationen
för de kvinnor av borgerska-
pet som accepterade allt det-
ta? liktenskapet var deras
enda socialt acceptabla för-
sörjningsväg och gjorde dem
juridiskt omyndiga. Utbild-
ning var ingenting för fina
flickor. Deras horisont var
snäv, deras hjälPlöshet stor.
De satt i buren - korsetten
och de andra pinoredskaPen
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var det bästa tänkbara uttrYc-
ket för det.

Protesterande blåstrumPor
och konstnärinnor anlade löst
sittande reformkläder och
blev vederbörligen avhånade.
Vad säger det då om kvinnors
situation i dag, att så många
av oss trots formell lik-
ställdhet på de flesta områden

- fortfarande stapplar fram
på piatåskor, får bäckenska-
dor av alltför trånga jeans och
däremellan försöker se ut som
haremsdu-"t:

Det var nån gång På 50-talet
jag råkade läsa Else Kleens
bok "Kvinnor och kläder"
från 1910. Den visade hur
kläderna på 1800-talet hade
förändrats i takt med kvin-
noemancipationen.

Tidigare hade jag uPPfat-
tat modebilder enbart som
underhållande marginalillu-
strationer till olika historiska
skeden. Nu började jag skYm-
ta tätt vävCa trådar av ekono-
miska, sc:iala, PsYkologiska
beroendetr.

Det var sedan en fröjd att
upptäcka boken "KroPP och
kläder" med dess grundval av
materialistisk historieuPP-
fattning. Författaren, dan-
sken F Broby-Johansen, gjor-
de dristiga kopPlingar mellan
pengar, politik och mode På
ett sätt som öPPnade nya
perspektiv. Men något fatta-
des i hans förståelse av kvin-
nors förhållande till kläder.
På ?0-ta1et klarnade det för
mig, som för många andra, att
kvinnor själva måste arbeta
med sin historia för att kom-
ma till kärnpunkterna !

I vår studiegrupp "Mode
och politik" 1977 blev vi över-
ens offi, att Broby-Johansen
atltför nonchalant gled över
det fenomen, som intressera-
de oss mest: detta att modet i
och med industrialismen de-
l"as i tuå. hel,t olika linjer, en
manlig och en kvinnlig. Tidi-
gare hade män och kvinnor i
samhällets topp de enda
som kunde följa modet
varit lika granna och Prå-
lande, medan å andra sidan
han och hon i folkdjuPet
varit Iika enkla och grå.

Då starka nationalstater
uppstod i Europa, visade mo-
det vilket land som hade led
ningen: Spanien under 1500-

talet, Frankrike fram till re-
volutionen 1789. Sedan gick
Storbritannien till toPPs, tack
vare ackumulerat kaPital
(slavhandel, kolonier etc) och
försprång i industrialisering.

Den nya världsmakten tog
så hand om en del av modet,
det manliga. De engelska
skräddarna skapade klädsti-
len för imperiebyggare och al-
la andra män som ville tas På
allvar: ledig, sportig, men
framförallt diskret och kor-
rekt. Atlt prålande med smyc-
ken och plymer och sammet
och siden överläts till de mäk-
tiga herrarnas damer, som
fortfarande "följde Paris".

Ja, naturligtvis klövs modet
i och med industrialismen !

Hela tillvaron blev ju uPPde-
Iad i produktion och offentlig
verksamhet å ena sidan (för
män) och en privat sfär å den
andra (för kvinnor). Massor
av kvinnor behövdes i de nYa
fabrikerna, där de var klädda
ungefär som på åkern förr,
men i princip antogs Qvinnan
fladdra omkring i hemmets
lugna vrå, romantisk och be-
hagfult i rysch och PYsch.

Och så har det fortsatt !

Kompletterat med en liten
del-klyvning för kvinnornas
del, eftersom en hel del av
dem i olika befogenheter varit
med i den manliga sfären. Där



har de anlagt manlig stil - på
överklassplanet eleganta rid-
och andra sportkläder, på de
nya arbetsplatserna konfek-
tionssydda biusar och dräk-
ter. I krigstid har de fått äran

att fylla tomrum efter män
och t o m fått bära deras klä-
der. Ett och annat plagg har
kvinnorna så tagit med sig in i
fredsperioderna: långbyxor-
na, safaridressen från koloni-
krigen, trenchcoaten från
första världskrigets skytte-
gravar, duffeln från andra
världskrigets flygarmäss.

Trots alla gästspel i den
manliga sfären förväntas det
av Riktiga Kvinnor att de in-
om sfären "hem och fritid"
skall de slå orn till mjuka stof-
fer, varma färger, hela den
förföriska arsenalen som är
till för att behaga.

Det var skönt, tyckte studie-
gruppen, att plötsligt se hela
vimlet av förvirrande mode-
detaljer sortera sig efter dessa
stora tydliga linjer.

AIla uerkliga nyheter på
modets område under indu-
strialismen hör samman med
rationaliseringen av produk-
tionen och med den nya mark-
nadsföringen.

Kapitalisn?en med sin dyna-
miska teknologi blev tidiet
beroende av masskonsumtion
också när det gällde kläder.
Det första som serietillverka-
des var uniformer och ar-
betskläder (bl a till plantage-

slavarna i Amerika). Tempot
sattes upp när symaskinerna
kom på 1870-talet. Vid slutet
av 1800-talet var konfektion
också för kvinnor ett faktum.

Det Iåg mycket pengar i mo-
de för massorna. Billigt skulle
det vara, inte hålla för länge

- då var omsättningen garan-
terad. Gamla Europa var trö-
gare än USA med att upptäc-
ka detta, här bländades vi än-
nu under mellankrigstiden av
Paris'modehus.

Under det andra världs-
kriget, när den franska kon-
kurrensen var borta, kom
amerikanarna fram till sin
egen look: sportig och färg-
stark, baserad på jeans och
tröjor och andra uddaplagg.

I spåren av USA:s fram-
ryckning som ledande världs-
makt efter andra världskriget

har männen fått det första al-
ternativet tilt den imperie-
byggarstil som Storbritannien
på sin tid lancerade: jeans-
dressen, som är på väg att ut-
veckla också en skräddad och
korrekt version.

På kvinnohåll har vi sedan
60-talet ibland inbillat oss att
vi lyckats göra uppror mot
modediktaten Många har
slängt behå och korsett, folk-
lore startade som en protest-
stil, allmogekläder och ar-
betsplagg togs upp av dem
som ville leva nyenkelt.

Vi vet hur det har gått: tex-
til- och klädtillverkarna har

mycket skickligt lyckats suga
upp alla proteststilarna. Visst,
säger de, spola modet - men
köp mer ! Nytt snitt på jeansen
ideligen, masstillverkade
orientaliska plagg som inte
klarar tvätten, de fattigas ur-
gamla metod att hålla värmen
genom att bylta på sig det ena
plagget ovanpå det andra -allt blir konsumtionsfrämjan-
de trender. Och damtidningar-
na presenterar de olika stilar-
na som "roller" att byta mel-
lan : demonstrationslook, zrge-
narlook, Silvialook, fnasklook.
Byt mellan rollerna, ha många
olika uppsättningar av klä-
der !

överproduktion kräver över-
konsumtion.
Vi vill inte gå klädda i säck
och aska. Vi behöver kläder
inte bara av rationella skäl
utan också som symboler, sig-
naler, lek, camouflage och
mycket mer. Det kan vi ha
utan att bidra till en överkon-
sumtion, som idag innebär
bl a sänkt kvalitet, vettlös re-
sursförbrukning och slavar-
bete i u-länderna.

Vi måste börja ta reda på
var kläderna tillverkas och
vem vi stöder genom att köpa
dem. Sådant är viktigare än
valet mellan jeans och volang-
kjol. Det är dags att kräva
kvalitet, att gå in för färre
plagg men bättre, ja att spa-
ra och återbruka. Då för vi vi-
dare det vettigaste i den
kvinnliga klädhistorien, som
är något annat än modehisto-
rlen. Ll

Du kan hyra
Mode och politik
Den kostar 100 kr per vecka
plus frakt.
Utställningen består av 2 styc-
ken 3-delade skärmar, höjd 190
cm, tre textremsor på 1 x2 m.
Detta kan byggas ut på olika
sätt. Texthäften finns för 3 kr
per ex. om man beställer minst
10 exemplar. För ytterligare
information kontakta Harriet
Clayhills, KVINNFOLIT He-
leneborgsgat 46, lll 32 Stock-
holm tel 08/69 79 70.

I
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Margareta JVel,ke:

Kvinnors liv och arbete
i Yanomamö och Mundurucu

För att förstå vår egen kultur och kvinnans ställning i
nutiden är det viktigt att också söka kunskap om kvin-
nors situation i andra kulturer och tider. Då är det lättare
att analysera vårt samhällssystem och se alternativ till
vårt sätt att leva. Det finns också gemensamma drag
mellan kvinnors ställning i förkapitalistiska samhällen
och kapitalistiska. Principerna för hur kvinnor kontrol-
leras är ett sådant exempel, menar Margareta Nelke'
socialantropolog, som här skriver om kvinnor i indian-
samhället Yanomamö.

Yanomamö är ett folk som
bor i området kring Orinoco-
floden i gränstrakten Vene-
zuela/Brasilien. Liksom den
övriga infödda befolkningen i
Amazonområdet livnär de sig
på trädgårdsskötsel, fiske,
jakt och insamling. Huvudde-
len av födan kommer från
trädgårdarna. Där odlar de
bananer, söt och bitter ma-
niok, majs, sötpotatis och
grönsaker. Arbetet är noga
uppdelat mellan kvinnor och
män. Männen röjer nya träd-
gårdar och planterar grödan.
Vidare jagar de och fiskar,
bygger hus och utför repara-
tioner på hus och vapen.
Kvinnorna deltar i plantering
av ny gröda, fiske och hus-
bygge och sköter själva ogräs-
rensning och skörd i trädgår-
darna, beredning av maniok-
mjöI, tillagning av mat, övrigt
hushållsarbete, vård av de
små barnen, hämtning av ved
och vatten och tillverkning av
hängmattor. I allmänhet ar-
betar kvinnorna hårdare och
mer kontinuerligt än männen.

Den enda riktiga sysselsätt-
ningen för män enligt Yano-
mamöideologin är krig och
jakt. Här får kvinnor absolut
inte delta. Manliga dygder är
att vara modig, vildsint och
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framåt. Kvinnor skall vara
Iydiga och trogna sina män.
Aggressiviteten bland Yano-
mamömännen tar sig olika ut-
tryck. Byarna gör räder hos
varandra, dödar några män
och tar kvinnor och barn till
fånga. Män inom. samma bY
börjar ett grä1, vanligen På
grund av en utomäktenskaP-
Iig affär, som så småningom
kan engagera byns alla män
och övereå till handgriplighe-
ter. Vid slagsmålet föIjs emel-
lertid vissa regler, antingen
slår man varandra på kinder-
na med handen knuten kring
en sten eller så bankar man
varandra i huvudet med käP-
par i tur och ordning. Män slår
också ofta sina hustrur (utan
att där fötja några regler) och
är i sin fulla rätt att göra det
om hustrun är olydig, inte lY-
der tillräckligt fort eller är
otrogen. Kvinnan har möj-
lighet att klaga hos sin bror
om hon blir illa behandlad av
sin man. Brodern kan då söka
en annan man åt sin sYster.

De ständiga krigen skapar
behov av bundsförvanter i
andra byar, specieilt som by-
arna inte kan växa sig alltför
stora. Det tillåter inte försörj-
ningssättet. I stället måste
flera byar alliera sig för att

kunna undsätta varandra vid
attacker. Ett viktigt sätt att
skapa förbund är att gifta
bort sin dotter eller syster till
en man i en grannby. Man kan
nämligen lita på att ens svåger
ställer upp. Kvinnor är vikti-
ga brickor i det politiska spe-
let och har inte själva så stora
möjligheter att påverka sitt
giftermå1.

Det kanske verkar som jag
har tecknat en alltför mörk
bild av kvinnornas situation.
Det är svårt att lägga bort si-
na västerländska värderingar
när man ser på ett annat folk.
Måhända är kvinnorna inte
fullt så förtryckta och offer
för männens godtycke som det
kan verka av beskrivningarna
av Yanomamö. Det står emel-
lertid ganska klart att de har
aniedning att frukta männen.
Om de går utanför byn, vilket
de måste göra för att kunna
odla sina trädgårdar och häm-
ta ved, löper de risk att bli
bortrövade av män från främ-
mande byar. Hemma i sin
egen by kan de bli misshand-
lade av sin man. Denna situa-
tion verkar emellertid vara
extrem bland Amazonasom-
rådets indianer. Kvinnorna
har visserligen överlag en
sämre ställning än männen,
trots sin centrala ekonomiska
funktion, men blir oftast inte
så utsatta för fysiskt våld som
Yanomamökvinnorna.

Yanomamö är inte ett
klassamhälle. Ekonomin, som
man kan kalla förkapitalis-
tisk, är inte uppbyggd så att
en grupp äger eller kontrolle-
rar produktionsmedien (i det-
ta fallet jord, vapen och red-
skap) och därmed kan njuta
frukterna av andras arbete.
Trots det finns det en för-
tryckt grupp i samhället:
kvinnorna. Man kan fråga sig
hur det är möjligt att ett för-
tryck kan upprättas och uPP-
rätthåltas i ett samhälle av
Yanomamös typ. För att få
svar på den frågan måste man
se tiii flera faktorer i sam-
häIlslivet. Jag har valt en fak-



tor som jag anser vara väsent-
Iig i sammanhanget, nämli-
gen principerna för hur kon-
troll ser ur. Här kan man vid-
ga fältet och notera en avgör-
ande skillnad i principerna
för kontroll mellan förkapita-
listiska och kapitalistiska
samhäilen. Marshall Sahlins
har i sin bok Stone Age Eco-
nomics uttryckt skillnaden i
ägande och kontroll på följan-
de sätt: I ett förkapitalistiskt
samhälle kontrollerar höv-
dingen, klanäldsten eller an-
nan person med makt produ-
centerna direkt och får via
dem en viss kontroll över pro-
duktionsmedel och produkter.
I ett kapitalistiskt samhälle är
det däremot produktionsmed-
len och produkterna som kon-
trolleras direkt (genom ägan-
de) och därigenom kontrolle-
ras även producenterna. Det
finns en annan skillnad. I det
kapitalistiska samhä1let är
kapitalisten inte intresserad
av arbetaren som person utan
av dennes arbetskraft. Det är
främst den han vill kontrolle-
ra. I ett förkapitalistiskt sam-
hälle är det hela personen som
kontrolleras med sina olika
egenskaper, varav egenskap-
en att kunna arbeta bara är en.

För att återgå till Yanoma-
mökvinnorna kan man se hur
de som ett kön med produkti-
va, reproduktiva och sexuella
egenskaper direkt kontrolle-
ras av männen. Fadern och/
eller brodern bestämmer över
deras giftermål och skickar
iväg dem tiII en lämplig by.
Mannen har rätt att fordra att
hustrun föder hans barn, la-
gar och anskaffar hans mat
och är honom lydig och tro-
gen. I ovanligt hög grad upp-
rätthåils där kontrollen över
kvinnorna med fysiskt våld.
Ekonomiskt är kvinnorna be-
roende av sina rnän på så sätt
att de röjer mark för sina
hustrurs trädgårdar. Men be-
roendet är ömsesidigt och so-
cialt betingat. Männen är
ekonomiskt beroende av sina
hustrur som odlar trädgårds-

produkterna och lagar maten.
Männens kontroll över kvin-
nor ligger i en kombination av
olika faktorer. Ekonomiska
faktorer har inverkan, men
männens större fysiska styr-
ka, som just i Yanomamö-
samhället utnyttjas direkt för
att kontrollera kvinnor, före-
faller ha en väsentlig betydel-
se.

Principerna för kontroll i
förkapitalistiska samhä11en
kan också tillämpas på en
kvinnoroll i vårt eget samhäl-
le. Jag tänker på husmoderns
roll. Hushållsarbetet är na-
turligtvis en (omistlig) del
av det kapitalistiska samhäl-
let, men det är också en för-
kapitalistisk form. Det är t ex
inte organiserat efter före-
tagsekonomiska principer om
effektivitet och lönsamhet.
Relationerna mellan man och
hustru är vidare direkta, per-
sonliga och (ideellt) livs-
långa. Den kontroll som man-
nen kan ha över sin hustru
gäller hela hennes person.
Hon kontrolleras i egenskap
av hushål1erska, barnafö-
derska och sexualpartner.
Kontrollen upprätthåIls inte
bara genom att mannen tjä-
nar de pengar familjen behö-
ver för sitt uppehälie. Ideolo-
giska, psykologiska och and-
ra mekanismer bidrar också.
Att kontrollen upprätthå1ls
med våld eller hot om våld
händer väl också, men är i
varje fall inte socialt accep-
terat i Sverige.

Till sist viil jag peka på ett
sätt att dra sig undan män-
nens kontroll som kvinnor i
många förkapitalistiska sam-
häilen har tillfälle att prakti-
sera. Det är genom att samar-
beta och solidarisera sig med
andra kvinnor. Hos Munduru-
cu', ett folk i området kring
floden Tapajos (en biflod till
Amazonasfloden), samarbe-
tar kvinnor dagligen. Efter-
som Mundurucu' har matrilo-
kal bosättning, dvs mannen
flyttar till hustruns by vid gif-
termålet. har kvinnorna där

en stor fördel jämfört med
Yanomamökvinnorna som of-
tast flyttar till sin mans by.
Alla män bor i ett stort hus
mitt i byn och kvinnorna bor
i mindre hus runt omkring.
Det är oftast släktkvinnor
som bor i samma hus. Mor,
döttrar och systrar och allas
småbarn föredrar att bo ihop.
Just mellan mor och döttrar
och mellan systrar är sam-
manhållningen speciellt stark.
Genom att kvinnosläktgrup-
pen kan hållas intakt hela li-
vet finns en naturlig bas för
samarbete mellan kvinnor.
Aven i Mundurucu' domineras
kvinnorna av männen, fast
inte i samma grad och på sam-
ma våldsamma sätt som hos
Yanomamö. En Munduru-
cu'kvinna kan emellertid sö-
ka stöd hos de andra kvinnor-
na och hon kan hämnas effek-
tivt på sin man genom att be-
rätta om hans misslyckande i
sängen. Potensen är ett käns-
ligt kapitel för männen och
det vet kvinnorna att utnyttja.

Solidaritet mellan kvinnor
är i dessa samhällen ett sätt
för dem att mildra eller dra
sig undan männens dominans
och kontroll. Man måste emel-
lertid också komma ihåg att
fördelningen av arbete mel-
lan könen är väldigt strikt i
dessa samhällen. Män och
kvinnor arbetar sälian till-
sammans. Kvinnors och mäns
väridar är skilda åt och det är
ingen önskvärd modell för ett
framtida samhälle. n
1) De undersökningar au Yano-

memösamhtillet jag hönuisar
till sjordes 1964-67.

Källor:
Chagnon, N. A. Q977) Yano-

mamö. The fierce people. New
York.

Murphy, Y. & Murphy, R. F.
(197D Women of the forest.
New York.

Sahlins, Il{. (1972) Stone age
economics. London.

Shapiro, J. (1976) Sexual
hierarchy among the Yanoma-
ma. I "Sex and class in Latin
America", June Nash & Helen
Icken Safa eds. New York.
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Fyra
kvinnor
i Värmland
SOLBERGA. Ett hemman i Köl'a soclsen,
Vd"rml.and"s Ltin. En suensk ba til,I omfå'ng och'

bebaggelse, til'l' historia och föruandl,ing Lik tu-
sental.s andra baar i Sueriges må'nga I'andskap.
Htir bodde Hanna och Astrid. På, grönsen mot
hemmanet Lunden bodde Linnea.

Diir fanns en gen'nensam uppsl'utning kring
uarandra, den finns fortfarande. Ska ui Lå'tu

den f örsuinna - denna form f ör til'l'uaro. ELLer

ta strid för den?

Hanna på Torpet
23 oktobär 1892 är jag född, i en liten grå stuga
i Skillingmark.

Hanna gifte sig med Ola, kom till Torpet
där svärmor och svärfar och gamla farmor
fortfarande bodde, fick snart fyra barn, gick
upp halvfem varje morgon, mjölkade tretton
kor. Hon lyfte ensam de tunga mjölkkrukorna
upp på mjölkpallen.-"Torpet 

var räkna som en storgård". Vad ha-
de hon själv för plats i storgården? Det var
mycket främmande som skulle till hingstarna.
Då skulle ha mat och ligga över. Hon skulle
passa upp på främmandet. Hon vävde gardi-
ner och mattor, handdukar och lakansväv.
Kärnade smör två gånger i veckan. Bakade.
Det gick tio stora rågkakor om dagen, så

mångä var man i hushållet. Hon tvättade. Ko-
kadqaskelut och tvättade stora smutsiga tvät-
tar som hon sköljde i älven.

"Så hade jag barna. Den förste kom efter ett
år sen vi gift oss och två år därefter kom den
andre å då höll jag på å dö själv, så det var
väldigt svårt. Men det gick och sen kom det två
tiII.

Vi hade så roligt östomåsen. Alla vår så

snälla. Vi kvinnfolk gick te varandra och hjälp-
te varandra och höIl ihop. Astrid i Paradi-
set..."

Detta ingår i utställningen "Fyra kvinnor i
Värmland", som visas på Kvinnokulturfes-
tivalen i oktober. Texten och intervjuerna
är gjorda av Ulla Torpe, Ann Andr6n har
fotöåraferat. Utställningen produceras med
bidrag från Kvinnokulturfonden.
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Astrid i Paradiset
"Jag har varit mycket på dagsverke på Torpet.
Vi tvätta i den lillstugan som var på Torpet då.
Det var ventilation i goivet så det var så lätt-
vint där. Jag trivdes där, jag har aldrig otrivts,
jag har trivts överallt.

J"e gick på dagsverke i många år medan
ungarna var mindre. Linnea fick bli med, far-
mo. tog hand om Harald. Men när Alice blev
född då gick jag inte mer.

Paradiset är på ungefär 7-8 tunnland åker
och ungefär tre tunnland skog. Vi hade ungefär
fem kor. Men ska man klara sig på så här
tite jordbruk får man slita nära ihiäl sig. Så
jag gick på dagsverke och Karl arbeta som
huggare i skogen. Det blev inte så många tim-
*"* sömn. Men det gick bra. Vi hade det bra.
Karl och jag. Ä en sån väldig grannsämja
det var här i Solberga. Vi stack mycket till
Finland, vantar å strumper å halsklär. Här var
vi också på Lundstorpet, på Torpet, På Nystu-
ga hos Gunvor, på Mellagårn, på Nyb-ack, på
M"gtrut"storpet. Bra grannsämja var det." 

-

Karl är borta nu men vid tiden för samtalet
högg Karl ved och Astrid staplade veden i ett
t<onitrit<t mönster. "Vårt gemensamma verk",
sa d.e, berättigat stolta över sitt samarbete nu
och genom ett helt liv.

"Dårnere på Hultet bodde Linnea."
Astrid pekar långt ner över gärdena, bort

mot älven, Kölaälven.
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Linnea på Hultet
I hennes ansikte speglas delvis, men bara del-
vis, hennes liv. Hur kan något ansikte spegla
det livet?

Stugan, nu riven, nere vid älven. Ett rum och
kök. Linnea fick elva barn. "Min rikedom", Sä-
ger Linnea, slår ut med armen och visar väg-
gen med fotografier på barnen, barnbarnen,
några barnbarnsbarn. "Jag gifte mig ju när jag
var nitton, nu är jag sjuttiotvå."

Från många foton lyser de intensivt blåa
ögon Linnea lämnat i arv. De lyser i hennes an-
sikte som de måste ha lyst för barnen när de
var små. El1er orkade de inte lysa? Mannen
lämnade hemmet när hon hade sju under fjor-
ton år kvar hemma. Hon gick på dagsverken,
tvättade kläder, städade, var med och tröska-
de, hässjade, tog upp potatis, band råg. Så svå-
ra skador efter elva förlossningar och tungt ar-
bete att hon opererades 1958. Utan narkos, ba-
ra lokalbedövning. " Jag har varit så plågad i
mitt liv så en operation utan narkos var inte
något." Vid sjuttiotvå års ålder lyser de blå
ögonen med oförminskad kraft.

Ar det scittet att Leua på suensk LandsbUgd"
snart en utdöd Liusform? ELLer kommer nya
kuinnor hit? Unga kuinnor son1. uiigrar slitet
men bEgger uidare på gemenskapen, den soli-
dariska liusformen?

Annika i Nystuga
"Ja, vi valde att flytta hit Mark och jag. I just
den här stugan ville jag bo. Vi köpte en häst, en
kalv, kaniner, vi odlade grönsaker, potatis. Då
jag jobbade i skolan skötte Mark Mattias som
nu är tre och ett halvt år. Vi tyckte om Sol-
bergaborna, fick kontakt med Arne, med Os-
kar och Stina, med Helga och Rune, med Mag-
gan och Pia.

Nlark ville gärna få köpa ett litet jordbruk.
Han försökte verkligen. Men det var omöjligt.
Svenska jordbrukspolitiker föIjer normen:
Stora jordinnehav ska utökas, jordlösa göre
sig ej besvär, hur starka armar och unga kraf-
ter man än har.

- Detta ua,r en au orsakerna till uad som
htinde. Jag trodde inte det kunde hända mig.
Det var mitt i vintern, trettio grader kallt.
Vattnet frös. Jag var i sjunde månaden. Mark
bara stack. Blev borta från mig, från Mattias
som han hade hand om, från hästen och kalven
som skulle skötas.

Jag trodde han skulle komma tillbaka. Inte
förrän på förlossningsbordet insåg jag att jag
var slutgiltiet ensam. Då jae hade Lotten på
armen och såg att hon var välskapad. Nu.
Lever jag ensam. Lotten är fyra månader. Vi är
en liten levande enhet, jag, Lotten, Mattias.
Grannarna är fina, de har hjälpt mig. Ja. Jag
lever. Nu. Här." n
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ttLJtmaningentt
heter den roman med vilken Ulla Torpo vann
l:a pris i LT:s litteraturpristävlan om "Män-
niskan på den nya landsbygden". Det är en

"skröna" från Värmland som berättar om för-
ändringen från levande landsbvgd till gles-
bygd. I det här avsnittet minns Anna, en av hu-
vudpersonerna' sin mor, i sökandet efter sin
historia: "Det fanns inga upptrampade vägar
att gå och det fanns inga k ä n d a förebilder
därför att kvinnornas historia är osynlig, ru-
vande över sina hemligheter. Det gällde att
spåra de igenvuxna stigarna till de osynliga
kvinnorna i historiens trappa och dra fram ur
minnet alla dem som laven gömt djupt i
bergentt. ttUtmaningen" utkommer i höst.

llllHutt var synsk den här gubben. Han kun-
' ' d," varsla. Inte så att han gjorde väsen av

det. Han trängde inte sina varsel på omvärl-
den. Men han hade i sig en urgammal kraft
som stod i förbund med andra krafter. Den
gick inte att hejda.

En gång mötte han Annas mor i skogen
när hon plockade bär. Han plirade med ögo-
nen och log entandat:

- Du ska ta vara På dina barn i morgon
kväll, sa han och försvann upp mot sin kula på
berget.

- Varför? ropade hon efter honom.

- Du kommer att få se, ropade han och det
ekade hotfullt mot bergväggen där modern
stod krökt över bärkorgen.

- Att få se. . . ekade det.
Kvällen därpå samlade hon sina barn runt

sig, tog upp Anna på knät och strök henne
över håret med sin nariga hand. Hans som
var fem, och Simon som var sju, hade hon ro-
pat in från ängen ute i skogen där de brukade
valla fåren. De tog hand om varsin lammunge
därute och surade nu i utdragssoffan.

- Vad sitter vi här för hela kvällen?
De trutade med munnarna, Simons mun blev

jättestor och röd i det bleka ansiktet, han sväl1-
ä" ,pp och blev en enda strut snart. ögonen
blev-små och arga. Hans somnade, grinade
sig titl sömns. Modern tryckte orörlig runt
spisvärmen. Klämde Anna mot sig så att det
gJorde ont i flickkroppen. Simon somnade ock-
så, och truten sjönk in i ansiktet och la sig i
normalläge. Modern la in ett vedträ i spisen'
Elden suckade när han tvangs att ta ny fart'
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Hon lyssnade utåt mot mörkret. lVlannen var
långt borta på norska sidan sedan förra vec-
kan-. Han var körare i skogen. Där hade hon
ingen hjäIp att vänta i kväll. Hon vågade inte
släppa barnen med ögonen. Som om blicken
,rui 

"tt 
garant att de skulle hållas fast i köket'

fast runt henne. Hon kände farorna lura i
mörkret runtomkring henne. I skogarna som
klättrade uppför sluttningarna mot Norge och
runt stränderna til de vatten vars källor fanns i
Norge, inte här. Hela Skillingmark låg döv för
hennes rädsla den här höstkvällen, den fram-
varslade rädsla som inte ens var hennes egen
utan gubbens, den där utbölingen däruppe.
Ingens ovän precis men heller ingens vän.

- Du ska ta vara på dina barn.. .

Då hörde hon skriket. Det rann som en korn-
blixt genom mörkret och försvann.

Hon grep efter barnen. Anna satt med vid-
öppna ögon och med händerna ingrävda i hen-
nes kofta. Simons stora barnamun växte nu
vaken i soffans mörker. Hans reste sig lugnt
och gick över golvet. Nu hörde de skriket igen,
*"rå ihåIlande och mer verkligt. Skriket gä11-

de död, det var säkert.

- Det är lammen, sa Hans iugnt och ställde
sig vid dörren för att skjuta upp den.

- Du stannar här, sa modern.

- Det är mitt lamm, ett av dom, sa Hans och
hans underläpp darrade.

- Du stannar här, sa modern och blicken
svartnade.

Då hördes skriket igen, ett ylande ömkligt
rop på hjälp. Hans kastade sig på dörren -men
*ådbrtt var snabbare. Hennes armar var hår-
da av arbete. De hade både slaktat och förlöst
kor, selat hästar och kört timmer, sköljt kläder
och huggit upp is för sågspånsbingen. Med
dem bar hon alla tre barnen in i kammaren
och tvingade ner dem under fällen. Så röt hon:

- Ni ligger kvar där ni ligger.
Så slet hon upp dörren och gick ut mot stjär-

norna och det syntes Anna att hennes gestalt
började växa. Högt mot himlen nu med det
,rr"it" doket kastat runt huvudet. Så hörde de

hennes steg klappra över planen som om de

försvann för alltid. Efter en lång klapprande
stund kom hon tillbaka vit i ansiktet men så

hög fortfarande som om hon aldrig skulle bli
mindre. Hon sa med dånande vred röst:

- Lon har rivit våra får och våra lamm. Och
de skulle ha rivit mina barn ,,
också om inte gubben varslat.



Det subjektiva objektivet
60 Vo av Sveriges två miljoner kameraägare är
kvinnor - men bara 575 har foto/film som sys-
selsättning mot 4025 män. (Siffrorna från lg65
års folkräkning - de kan ha ändrats något se-
dan dess ). Fotografering och då framför allt
den utåtriktade delen ligger i händerna på
män. Fototidningarnas redaktioner består av
män, fotoböcker skrivs av män, i fotoaffärer
arbetar mest män, fotokurser och - klubbar
drivs av män.

Men så manligt dominerat har fotografyrket
inte alltid varit. I fotografiets barndom fanns
det gott om kvinnliga fotografer. Många kvin-
nor hade egna "ateliertt, med eller utan äkta
hälfter. Fotografyrket var ett alternativ till
uselt betalda lärarinne- och hemvårdstjäns-
ter, ett yrke som gav både inkomster och ska-
parglädje, låt vara begränsat inom atelierns
fyra väggar. Det var obruten mark - ett om-
råde som ännu inte hunnit bli mansdominerat.

I början stod den kvinnliga fotografen fast för-
ankrad bakom stativet i sin atelj6, men så små-
ningom började det ske en förändring.

Föregångskvinnan bland dem som började
resa var i Sverige Anna Riwkin. Men hon fick
inte många efterföljare. I stället vek underla-
get för kvinnornas traditionella revir inom
fotokonsten: ateljetagningarna och porträtt-
fotografierna. Amatörfotograferna blev allt-
fler fr o m SO-talet. Man fotograferade sig själv
och sin familj i stället för att gå till fotogra-
fen. Atelj6erna försvann men kvinnorna sökte
sig inte tiI1 nya områden.

Fortfarande är få kvinnor pressfotografer
och frilansare. Arbetsmarknaden för dessa
yrkesgrupper är hård och ger osäkra in-
komster. Konkurrensen inom yrket är stark,
det ingår i yrkets karaktär som det utvecklats
i vårt samhälle. Det gäIler att bli ett känt och
eftertraktat namn, att bjuda ut sina bilder,
som helst ska överträffa alla andras. Liksom
inom andra karriäryrken ligger kvin4orna
sämre till. Hem och familj tar tid och enga-
gemang på annat sätt än för killar.

Det tillkommer också andra faktorer som
finns inbakade i våra könsrollsuppfattningar.
Fotografering räknas som ett tekniskt, dvs ett
"manligt" yrke. Kvinnor måste bryta igenom
både sin egen och omvärldens uppfattning att
kvinnor "inte förstår sig på teknik". Fotogra-
fering kan också räknas som ett konstnärligt
yrke, och konstnärsyrken har heller inte varit
områden där kvinnor fått stöd och uppmunt-
ran. Dessutom är det dyrt och det i sig innebär

en svårighet för kvinnor, som ofta har dålig
ekonomi.

I vissa sammanhang anses det fortfarande
som "okvinnligt" att släpa på en tung fotout-
rustning. Vi smäckra, svaga varelser passar
nog bättre framför kameran i olika poser. Där
förekommer vi ju också så till den grad att en
hel genre bildats, den s k nakengenren där fo-
totidningarna gladeligen ställer upp med be-
römda fotografers sofistikerade tolkningar av
unga kvinnokroppar. "Flickfotograferingen"
vänder sig till en manlig marknad och stympar
identifikationsmöjligheterna för både kvinnor
och män.

Naturligtvis kan vi inte låta män definiera
oss och omvärlden. Andra sorters erfarenheter
och kunskaper måste få utrymme och räknas
som giltiga. Det ger anledning till en rad frå-
geställningar:

Hur skulle fotografierna se ut om fler kvin-
nor yrkesmässigt ägnade sig åt foto? Om kvin-
nor slutade att se sig själva genom omvärldens
ögon och i stället såg på världen genom sina
egna ögon - och avbildade vad de såg? Skulle
motiven bli annorlunda? Skulle bildspråket
förändras? Skulle kriterierna för vad som är
bra och dåIigt påverkas?

Till det här numret ville vi att några kvinnor
som idag jobbar med foto själva skulle väIja ut
en bild och motivera varför de valde just den
bilden. Det första vi kunde konstatera var att
de kvinnliga fotograferna var få, mycket få.
Det andra att de knappast börjat diskutera de
här frågorna. Det tredje att det fanns ett stort
behov av att diskutera dem.

Att män och kvinnor har olika förhållnings-
sätt till omvärlden, beroende på hur vå}a
könsroller präglat oss, måste rimligen ha satt
sina spår också inom fotokonsten. Men det är
inte så entydigt att man på en bild kan se vem
som har håtlit i kameran. Många kvinnor har
helt anammat ett maskulint tänkande och en
del killar försöker vända sin gamla mansroll
ryggen.

Vi vet att det finns många som menar att
bildskapande står högt över inflytande från
t ex könsro1lstänkande. Vi vet också att näs-
tan ingen kan undgå att präglas av sin könsroll
men att det gäller att se dess begränsningar
och redovisa dess effekter. Så länge vi har ett
könsrollssamhälle finns det anledning att håt-
la ett öga på vilket kön bilders "upphovsmän"
har och försöka tyda vilka meddelanden de
sprider. I
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I den svenska - htttills oskrlvna
kvinnofotohistorlen skYmtar

många namn: Josefina Franke,
Hedvig Rosendahl med "atelier
på Drottninggatan och Malm-
skillnadsgatan", Elin Wettergrent
Brännkyrkagatan 3 "fd Stora
Badstuga", Anna I(ruse På Järn-
torget, Märta Nocodemi På
Hamngatan m fl.

En mycket uppmärksammad
I800-talsfotograf var danskfödda
Hanna Forthmeiler, verksam i
t'Wexiö" tillsammans med man-
nen - fotografen Olof. Hanna ha-
de dessutom periodvis ateli6er i
Helsingborg, Ystad, i{ngelholm'
Kalmar, I-rjungby, Höganäs och
Laholm. Här i sin atelj6 i Vädö
(från kollektion Pär Rittsel).
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Anna Riwkin

Anna Riwkin var rysk iudinna men kom till Sverige som barn. Hon
gjorde under 40- och 50-talen ett antal uppmärksammade reportage
I"att Ut a Ghekland, Egypten, Libanon och dåvarande Palestina. Hon
blev också berömd föf sina barnbllder och barnböcker. Annas prisbe-
lönta bild "Berätterskan" vlsar en iudinna i Israel. Bilden är förmod-
ligen tagen någon gång på 50-talet.



Monica Englund-
Johansson

När jag fotograferar förlossning-
ar är det för att skildra hur möd-
rarna har det ur psykologisk syn-
punkt men att samtidigt ge infor-
mation om vad som händer när
man föder barn. j{n lever många
myter och tabun när det gäIler det
här ämnet. Själv kom jag till
sjukhuset fullständigt oförberedd
för min första förlossning därför
att jag ansåg det som något "na-
turligt" att föda barn. Jag fick
smärtsamt erfara att det var ett
missförstånd. Andra gången kom
jag väl förberedd och två förloss-
ningar som ur medicinsk syn-
punkt var jämförbara, upplevde
jag som så skilda som mörkret
från ljuset.

Det är bl a genom kvinnogemen-
skapen som medvetandet om att
den personliga erfarenheten är
mer eller mindre allmängiltig
vuxit fram. Och hur viktigt det är
att vi tar redskapen i våra egna
händer för att skildra v å r verk-
lighet.

Jag fotograferar inte förloss-
ningar hela tiden. Då skulle vi
svälta ihjäI. Jag arbetar bl a med
teaterfotografi, reportage och
porträtt.

Johanna Hald

"Tvätterska på Söder":

"Den här bilden angår mej. Jag
kan identifiera mig med henne.
Det är en situation som är all-
mängiltig i det här samhället. Vi
är alla utsatta för jämförelse med
de vackra kvinnorna, de glatta
kvinnobilderna. Jag tycker bil-
den är symbolisk för vissa bitar
av kvinnoverkligheten." Bilden är
tagen till ett reportage om kvinn-
liga arbetsplatser.

För de tre fotosidorna svarar
ANN ANDREN och
MARIE NILSSON
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Anna Lena Lindberg och Barbro Werkmiister:

Med egna ögon

Under ?O-talet har allt fler kvinnliga
konstnärer börjat skildra sin egen verk-
lighet och sina upplevelser. Både motiv
och uttryck skil.ier sig ofta från vad
man är van att se. Anna Lena Lindberg
och Barbro Werkmäster beskriver här ut-
vecklingen under de senaste åren och stäl-
ler frågan om det finns ett speciellt kvinn-
ligt bildspråk..De svarar också för urvalet
bilder på de föliande 8 sidorna som de
menar tyder på "inget mindre än en
konstnärlig revolution". De har begränsat
urvalet till vissa motivkretsar: siälvpor-
trätt, barnskildringar, moderskap, sex-
roll, kvinnor i yrkesliv och politik. Färgsi-
dorna är producerade med bidrag från
Kulturrådets projektfond.

Mitt al.ternatiu: Var dags l,iu hette Anna Siö-
dahls banbrytande utställning på Konstfräm-
jandet 1973. Det vardagsliv som hon i sina mål-
ningar berättade om var småbarnsmammans
isolerade förortsliv, långt från schablonernas
gulliga idylt. Det var sin egen verklighet Anna
Sjödahl beskrev och hon stack därmed hål på
myten om konstnären som det bohemiska ge-
niet som SKAPAR sina verk högt över varda-
gens "trivaliteter".

Genom att sprida fragment av sitt hem i ut-
ställningslokalen en byrå som svämmar
över, en obäddad säng, högar av trasiga kläder,
små skrivna meddelanden från barnen etc -sprängde Anna Sjödahl definitivt gräirsen
mellan konst och liv. Aven den mylla som mål-
ningarna vuxit fram ur fanns redovisad.

Samma vår visades utställningen Liuegen -Eget Liu pä Maneten i Göteborg. Bakom den
Iåg ett långvarigt och av vanliga kvinnorea-
liteter (dubbelarbete, graviditeter, småbarn)
utdraget grupparbete av sju kvinnor: bild-
konstnärerna B enedicte B ergnxqnn, AnnBritt
Rude och ULl.a Hammarsten McFauL,fotogra-
f.en Monika Englund Johansson, socialantro-
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pologen Eua Euers Rosander, sjuksköterskan
Berit Arelsson och etnologen Hiördis Joh'qns'
son. För första gången i Sverige fick här
den nya kvinnorörelsens budskap konstnärlig
visuell form, med olika uttrycksmedel blan-
dade på ett fantasieggande och gripbart vis.

Ytterligare en svensk konstnärinna arbetade
på att bildmässigt gestalta det nya kvinno-
medvetande som växte fram under sjuttiota-
Iet. Det var Monica Sjöö,bosatt i England, som
1973 på grupputställningen 5 Women Artists -Images on Womanpower visade heroiserande
stora bilder av kvinnor, där särskilt målning-
en med en gudinna som föder barn väckte
skandalartad uppmärksamhet.

Vardagsliv, eget liv, kvinnliga gudar.. . Det
nya kvinnomedvetandet trängde på sjuttiota-
let in i konsten och fler och fler kvinnliga
konstnärer vågar i sina bilder erkänna sina
ögons vittnesbörd, erkänna sin egen inre och
yttre verklighet. Tankar och känslor som förut
inte hade varit passande för kvinnor börjar nu
uttryckas. Tillvaron skildras utan manligt fil-
ter.

Med ett nytt kvinnomedvetande i konsten
menar vi att kvinnor nu ger h'ela sin tillvaro
giltighet. Tidigare hade kvinnliga konstnärer
väl hämtat motiv från sitt eget liv men censu-
rerat bitar som inte kunde visas. De hade må-
lat barn, men inte "besvärliga" barn eller en
relation mor-barn som är ångestladdad. De
hade målat interiörer, men inte de ostädade
stökiga kladdiga interiörerna. De hade målat
Iandskap, men landskap som utsikt, inte land-
skap som källa till levebröd. Etc. ..

Hur hårt kvinnor ännu sitter fast i ideal-
bilden av kvinnan som vårdande varelse ger
proportionerna mellan bilder från yrkeslivet
och bilder om relationer besked om. Trots att
många kvinnor nu yrkesarbetar är de förra i
minoritet. Bilder om sexualitet sedd med kvin-
noögon är också sällsynta. Kanske för att
sexualiteten är det område där vi kvinnor
starkast har berövats vår egen upplevelse.

Forts på sid 33



Först 1864 öppnades Konstakademin för kvin-
nor som då fick möjlighet till fri statlig utbild-
ning. Det var samtidigt en av de få yrkesut-
bildningar som på den tiden stod kvinnor till
buds. När Mina Carlson-Bredberg gör ett
porträtt av sig själv framhäver hon sin yrkes-
roll med staffli, pensel och palett. Utblicken
över Paris hustak förstärker intrycket av en
yrkesutövande konstnär som lämnat hemland

- i hennes fall också äktenskap - och trygg-
het för ett eget liv. Men utan att upphöra att
leva som en respektabel borgerlig kvinna.

Kvinnliga konstnärer idag har ingen social
trygghet i själva yrkesrollen. I stället måste de
mer än många andra förlita sig på sin egen inre
styrka. Channa Bankiers självporträtt för oss
in i konstnärens, dvs människans, brottning
med existensiella frågor. Atmosfären är ut-
trycksfull och dramatisk, konstnären ger oss
en stadig och granskande blick utan rollspel
att gömma sig bakom.

Elsa Ag6lii möter vår blick med ett öppet
leende, "det här är jag". Med runda bokstäver
står skrivet "Jag" precis som i barns fotoal-
bum, en nyvunnen försäkran om identitet och
personlig integritet. Dagboksanteckningar i
bildform anknyter till en litterär genre ofta
använd av kvinnor. De fångar utan stora åt-
hävor ögonblicket i nuet, friskt och omedel-
bart. Tid till de stora överblickande redovis-
ningarna ges sällan så länge omgivningens
krav på kvinnorna är så uppslukande.

Channa Bankier (f. 1947), självporträtt, olja på
pannå 1975. 32,5 x 28 cm. Foto: Per Cramborn.

Mina Carlson-Bredberg (1857-1943), självporträtt,
olja på duk 1886. 89 x 71,5 cm. Foto: Nationalmuseum.

Elsa Ag6lii (f. 1938),"Jag", applikationsbroderi 1975.
20 x 20 cm.
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Ulla Larson (f. 1935), "Ingår i hyran", akrylmålning 1974. 98 x 150 cm.

I Ulla Larsons självporträtt är det omgi-
vande rummet både en realistisk och en sym-
bolisk redovisning av konstnärens liv. Vi mö-
ter en kvinnlig källartillvaro' vanlig i
verkligheten men säIlan redovisad i konsten.
Konstnären står inte vid sitt staffli utan i sin
tvättstuga i färd med en husmoderlig syssla,
en av de tyngsta och tristaste. Rummet är
kallt, fönsterlöst, fuktdrypande och förfallet,
en kontrast till tvättpaketets glättade idyll.
Maskinerna är i all sin glans odugliga, centri-
fugen är trasig. Maskinerna är målade platta
mot väggen, endast kvinnan har volym. Med

kraftfulla tag vrider hon ur tvätten, ansiktet
är inåtvänt, tankarna på annat hålt. Hon står
med huvudet i molnen, fötterna i vatten med
stormregn kring benen. Tvätten i baljan böljar
som havsvågor, rummet är inte längre realis-
tiskt. Kvinnan som är överdimensionerad i
förhållande till omgivningen kramar vattnet
(symbol för liv) ur lakan formade som testik-
Iar och navelsträng nonchalant slängda över
axeln. Den egna kraften är det enda som hål-
ler.

26

Lena Cronqvist (f. 1938), "Ma-
donna", olja,1976-77.165 x 125 cm.
Foto: Monika Englund Johansson.

Lena Cronqvists målning är ett dubbelt
självporträtt, också här är miljön både realis-
tisk och symbolisk. Konstnären sitter som en
madonna med sig sjäIv i knät. Bilden associe-
rar både till traditionella Mariabilder med det
vuxna Jesusbarnet men också till äldre gudin-
neframställningar, där barnet är kvinnligt,
t ex grekernas Demeter med Kore. Här går
rötterna tillbaka till Den Stora Modern eller
Jordgudinnan i tidiga matriarkala kulturer.

Miljön är borgerlig med anknytning till 1600-

talets holländska interiörer. Genom sin kläd-
sel och sin passiva hållning smäIter modern in
i miljön, blir till en del i helheten. Hon stirrar
stelt framför sig utan kontakt med dottern/
jaget. Med sin ktädsel och sin nyfikna hållning
revolterar dottern mot omgivningen. Hon är
färdig att bryta konventionens ram och ge sig
ut ur det tufttomma rummet bakom glasväg-
gen, ut i livet, bort från den falska tryggheten.
I de gamla gudinneframställningarna symbo-
liserade dottern att gudinnan återfödde sig
själv, det nya blev likt det gamla i ett evigt
kretslopp. Här bryts denna kontinuitet. Något
av det gamla finns kvar men något helt nytt
föds också.
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Siri Derkert (1888-1973), "Sara med tre vänner i
Simpnäs", olja på duk 1927.65 x 82 cm. Foto: Natio-
nalmuseum.

Benedicte Bergmann (f. 1931), "Tre generationers
mödrar", akrylmålning 1977. 102 x 136 cm. Foto: Gun
Andersson.



Anna Sjödahl (f. 1934), "Barnens måltid - Malin, Felix, Pelle och Fredrik käkar fil och flingor - eller är detkorv och spagetti? - en varm sommardag, djupt i egna funderingar inomhus i mörkaste rummet,,, olja på
duk 1974. 110 x 135 cm. Foto: Monika Englund Johansson.

Siri Derkerts liv på trettiotalet var den en-
samma mammans slit för att överleva med
barnen. Barnen blev hennes livskamrater. Siri
Derkert målade inga "söta" insmickrande
barnporträtt. Hon respekterade barnen och vi-
sar dem som självständiga personligheter.
Barnen på måIningen sitter stilla, de är tysta,
stämningen är dämpad - kanske för att konst-
nären själv hade det besvärligt både ekono-
miskt och personligt då hon målade tavlan.
Kanske är det så enkelt att barnen har lite
tråkigt, det är långrandigt att sitta modell.
men samtidigt högtidligt: man gör nytta och
blir förevigad.

Det är mycket som förenar kvinnors liv i oli-
ka generationer men också mycket som skil-
jer. Benedicte Bergmanns målning illustrerar
hur nära barnen är knutna till kvinnan och hur
relationen mor-barn påverkas av kvinnans
hela situation. Mormors generation på landet
hade en självklar plats i arbetsgemenskapen,
även barnen. Mor och barn har en lugn ,rär*

samhörighet. Våra mödrars generation som
flyttat in tiil lägenhet i staden kiamrar sig fast
vid barnen i nära nog ett strypgrepp - de är
de enda som ger henne existensberättigande.
Sist kommer dagens kvinna på väg mot ett
eget liv, det fasta greppet om barnet har
släppt. Den gamla modersrollen går inte att
förena med dagens yrkesliv. Barnet ramlar
vilset ur bilden.

Också Anna Sjödahl ställer sig i sina mål-
ningar på barnens sida. Barnens värld fångas i
penseldrag som är lika snabba som det ögon-
blick de beskriver. Rummet vibrerar av ljud
och rörelse, utanför fönstret brinner världen
och Stålmannen gör en störtdykning för att
rädda. Eller har Myten just pajat, en kvaddad
Stålman vrider sig under matbordet, en ånga-
re forsar fram på havsvågor under stolen.
Oberörda käkar barnen sina flingor, världen
ligger öppen, den är deras. Konstnären-mo-
dern behärskar dem inte utan delar sin tillvaro
med dessa obrutna viljor.



Marie-Louise De C.eer Bergenstråhle (f. 1944), "Lisa och tant Fritzi", gouache på siden 1976.33 x 43 cm.

Marie-Louise De C'eer Bergenstråhle åter-
vänder i sin målning tilI sin barndoms form-
språk, serierna, en markering av avstånds-
tagande titl äldre bildtraditioner, dvs den
borgerliga elitkulturens. Hon plockar upp två
seriefigurer, Lisa och Tant Fritzi, en av få se-
rier som har kvinnlig huvudperson. Tant
Fritzi kommer på bilden hem från seriekvin-
nans eviga shoppingtur och utanför huset står
en naken Lisa och provar hennes kläder. Tant
Fritzi rynkar pannan. På gräsmattan ligger
resterna av hennes kvinnorustning utspridd
med vassa bröst och tydligt markerade sköten.
Byxorna ligger i samlagsställning.

Lisa har bytt ut seriebarnets rosett mot en
behå, hennes läppstiftsmun ser skyldig ut. Hon
har provat den vuxna kvinnorollen och inser
att hon har gjort något otillåtet. Till allmänt
beskådande har hon avslöjat kvinnans "upp-
gift" som förtingligat sexobjekt.

Marie-Louise De Geer Bergenstråhle an-
knyter till myten om barnet som en ren och av
världens synd obefläckad varelse. I en prutt-
bubbla ser vi barnets oskuldssjäl försvinna.
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Det är ur Lisas synvinkel konstnären betrak-
tar det kapitalistiska samhällets kvinnovärld.
Hon har ännu inte valt att acceptera eller för-
kasta dess ideal.

Bitden är dubbel. Konstnären visar bl a i val
av teknik och formspråk den blandning av fas-
cination och skräck inför kvinnorollen som de-
las av många kvinnor. Mot de vassa attributen
står sidenets mjukhet och lyster, mot seriernas
avsexualiserade släktrelationer ståt' runda
glada pruttar.

I det ögonblick barnen blivit vuxna rippstår
hos många kvinnor en känsla av tomiret och
värdelöshet. Många flyr eiir in i ciepre:sioner,
många patienter på mentalvårdssjukhusen är
medelåldr:r'r kl"innor. Margareta Raud, som
även iil"k:,,.,'i-'," 11''r:u.1 bildterapi på sjukhus, kän-
ner viil. l;;i ri,.'lta. I sin målning har hon fångat
en kvjnnri .:ch hennes relation tilI kuratorn,
som är' rien qtällföreträdande familjemedlem-
men" clen som ska återge kvinnan hennes vär-



Margareta Raud (f. 1930), "Patient och kurator II", olja på duk 1977. 80 x 70 cm.

de som människa. Bägge spelar roller, de har
mask. Men under masken gömmer sig männi-
skor som närmar sig varandra utanför detta
spel. Kvinnan i den gröna stolen är medveten
om kuratorn som avvaktar bakom hennes
rygg, samtidigt är hon inne i sin egen värld.
Den halva som är vänd mot kuratorn är sväl-
Iande, hon växer ut mot 1iv och gemenskap.
Kvinnans vänstra förkrympta arm klamrar sig
runt kuddens trygghet. Målningen visar det

sårbara och ömtåliga i förhållandet mellan
människor, också hur det i a1la finns ett makt-
spel, som kan ta överhanden. Kuratorn "lur-
passar" på kvinnan, hon ger honom hans leve-
bröd. Hon har på sitt sätt trumf på hand, ku-
ratorn kan svara med att ställa upp som män-
niska eller inte.

Masken är både skydd och avstånd. Patien-
tens vita symboliserar oskuld och död, kura-
torns röda fara och liv.

31



Sandra lkse-Bergman (f. 1945), "Moa Martinson",
detalj, gobeiäng för östra sjukhuset, Göteborg.
40x40 cm. Foto: Anna [,ena Lindberg.

Sandra lkse-Bergmans porträtt av Moa Mar-
tinson är en detalj av en utsmyckning under
arbete för östra sjukhuset i Göteborg. För-
utom Moa med den karakteristiska blicken av-
bildas Victoria Benedictsson, Maj Hirdman och
Elin Wägner.

Maria Adlercreutz väv återger en tidnings-
bild från Vietnam-kriget, porträttet av Le Thi
Rieng, medlem i FNLs centralkommitt6. Väven
är en solidaritetsförklaring med kvinnorna i
Gunwor Nordström (f. 194?), "Arbetskamrater I", gobeläng

Maria Adlercreutz G.1936), "I hennes ögon bevaras
folkets ljus", detalj, bildväv i tuskaft 1972. Hela
väven 86 x 190 cm.

tredje världen. Porträttet utstrålar värdighet
och värme, ett hjältinneporträtt utan krigisk
heroisering.

Gunwor Nordström återger två sömmerskor
i ett ögonblick av arbetsgemenskap och kam-
ratskap. Vävens varma färger understryker
den vänliga stämningen, en kontrast till de
hårda villkor textilindustrin idag erbjuder
sina arbetare. Den gemensamma kampen för
bättre villkor ger samhörighet och styrka. r

1973. 60x 40 cm. Foto: Monika Englund Johansson.



Forts. från sid. 24

Finns det ett kvinnligt bildspråk?
Eftersom kvinnor och män till stor del lever i
skilda "kulturer" ser vi på tillvaron med olika
ögon. Samma erfarenheter får olika betydelse
och detta borde avspegla sig i konsten. Men
ett ekonomiskt och socialt tryck har pressat
kvinnor att uttrycka sin verklighet, sina upp-
levelser så som det traditionella formspråket
kodifierats av männen. Det har funnits veder-
tagna ämnen och ett erkänt bildspråk som
varit svårt att opponera mot. Annars godkän-
de inte kritikerna, ifrågasattes konstnärsska-
pet, såldes inte tavlorna. Kvinnor som försökt
gå sina egna vägar har hejdats och tystnat,
för alltid eller åtminstone för en längre tid.
Siri Derkert hörde till dem som ströps av kri-
tiken på 20-talet. Först med stöd från andra
kvinnor (Fogelstadgruppen) kom hon på 40-
talet äntligen på allvar loss igen och blommade
ut i en brinnande konstnärlig aktivitet.

När vi jämför bilder av kvinnliga konstnärer
i dag och säg för hundra år sedan, står det
klart att kvinnliga konstnärer tidigare begrän-
sats i sitt motivval och i sin attityd titl moti-
ven av (den manliga) konventionen. Men vå-
gar vi också påstå att formspråket, sättet att
måIa, skulle kunna vara specifikt kvinnligt?
Det hävdas bi a av amerikanskan Judg Ch.ica-
go i boken "Through tLLe Fl.ouser: My Struggle
as a Woman Artist" (1975). För att kunna ta
ställning till den frågan krävs analyser och
jämförelser av ett stort bildmaterial med re-
surser som ännu inte står den kvinnohistoris-
ka konstforskningen till buds här.

Bilder är inte verklighet, de är symboler för
verkligheten. Vi kan dock urskilja att symbol-
språket varierar. Vilken man skulle som lIlla
Larson använda en tvättstuga som symbol-
miljö? Eller ta klotet, som är en vanlig symbol
för evigheten. En kvinnlig konstnär väljer ett
nystan, den manlige ett hjui. En kvinna kan
välja ett hjul, en man knappast ett nystan.

Textil konst
Textil är ett område där kvinnor har en lång
tradition bakom sig. De tekniska kunskaperna
har gått i arv inom familjen, från kvinna till
kvinna, medan måleriets grunder var mer
svåråtkomliga för kvinnor. Textil konst
har med undantag av gobelängvävning och
pärlstickning emellertid länge setts som
mindre betydelsefull och jämställts med
konsthantverk, ända fram till 5O-talet då män
också började använda sig av konstformen.

Men fortfarande är det ti1l övervägande del
kvinnor som arbetar textilt. Just på textilsidan
har den kanske största förnyelsen i konstlivet
skett de senaste åren, manifesterad i utstäIl-

W

Pye Engström: Soffa
Foto : Ann-Christine Eek/Saftra
ningen Verkligheten siitter spår på Röhsska
konstslöjdmuseet i Göteborg och på Kulturhu-
set i Stockholm, 1975 och 1976. Vi tror att kvin-
nor här haft lättare att kasta loss från den
manliga traditionen både vad gäller teknik och
bildinnehåll och inte på samma sätt hämmats
vare sig av lärare el1er kritiker.

Att kvinnor fortsätter att välja textil i dag
hör ofta samman med den praktiska verklig-
heten, att det är möjiigt att förena med hemar-
bete och barnvård. En vävstol kan utnyttjas
på lediga stunder medan t ex en oljemålning
måste stå i fred och torka, är kladdig och krä-
ver material som kan vara farliga att ha fram-
me i ett småbarnshem. Kvinnor skapar ofta i
hemmet och tvingas anpassa sig därefter. Det
är säkert samtidigt en viktig orsak till att det
fortfarande finns så få kvinnliga skulptörer.

Kvinnors liv med egna ögon
Bilduppslagen presenterar några av de konst-
närer vi gärna ville ha med. Det begränsade
utrymmet har gjort att vi tvingats välja bort
ett stort antal konstverk som kan ses som lika
angelägna. Vi har reducerat urvalet till själv-
porträtt (upplevelsen av det egna jaget), barn-
skildringar, beskrivning av modersrollen, sex-
rollen, av kvinnor i yrkesliv och arbete, av
kvinnan i politiken. De teman vi valt illustre-
ras antingen av några eller bara en enstaka
bild. Men vi anser att det här urvalet ändå vi-
sar ingenting mindre än en konstnärlig revolu-
tion, att kvinnliga konstnärer i dag arbetar
med realistiska skildringar av kvinnors erfa-
renheter som för första gången är öppna mot
den egna, medvetna upplevelsen av verklighe-
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KVINNOKULTURFESTIVAL
i G:a Riksdagshuset 21-23 okt.

Varför gör vi en festival?
Vi vill visa en del av kvinnokampens resultat. Vi
vill ge en överblick över kvinnligt skapande i
Sverige idag. Vi vill ge förebilder, inspiration,
uppslag och aha-upplevelser. Vi vill för första
gången i Sverige samla kvinnliga kulturarbeta-
re från hela landet, verksanlma inom olika gen-
rer, för att utbyta erfarenheter och lägga grun-
den för ett vidare samarbete. Vi vill visa en stor
publik bredden och mångfalden i den kultur som
kvinnor skapar.

Vi vili vidga kulturbegreppet till att också om-
fatta arbete, barnuppfostran, miljöansvar, styr-
ning av konsumtionerl. Vi vill visa sambandet
mellan kvinnokultur - kvinnokamp - politisk
kamp.

KVINNOKULTURFESTIVALEN vill också va-
ra er] påtryckning på beslutsfattarna för att för-
bättra de kvinnliga kulturarbetarnas villkor.

Vad händer på festlvalen?
Vi presenterar musik, teater, prosa och poesi. Upp-
träder gör spelkvinnor, rockgrupper, damkörer, tjej-
körer, poeter, författarinnor, teatergrupper' clow-
ner, eldslukerskor, Iindansare, litteraturforskare,
strejkledare, fackkämpar, balettdansöser, vissång-
erskor, jojkare, magdansöser, kokerskor, gymna-
stikdirektörer, socialister och suffragetter, miljöak-
tivister och f d rnannekänger.

Medverkar gör bl a Rut Hermansson, Frankie
Armstrong, Monica Dominique, Margareta Krook,
Lena Granhagen, Röda bönor, Asa Blind, Lena Ek-
man, Margareta Söderberg, Karin & Kari, Narren,
Annika Kronberg, Liselott Nilsson, Sara Lidman,
Lillemor Lind, Karin Westman-Berg, Marie Selan-
der, Anna-Lisa Bäckman, Monica T.ettetlund, Turid,
Grynet Mollvig, Mja Benson, Elisabeth Hermodsson,
Monica Lundin, Trilie. I lokalerna finns bilder, väv-
nader, utställningar, verkstäder - också för barn.

När händer det?
KVINNOKULTURFESTIVALEN deias upp på fyra
föreställningar och pågår i bägge kamrarna:
fredag 21 oktober 19.00-23.00
lördag 22 oktober 13.00-17.00
lördag 22 oktober 19.00-23.00
söndag 23 oktober 16.00-19.00
Under dagförestäIlningarna pågår barnaktiviteter
parallellt.

Festivalen anordnas också för att öka den stöd-
fond för kvinnliga kulturarbetare som grundiades
med intäkterna från kvinnoskivorna. Därför ställer
deltagarna upp gratis. Därför är biljettpriset ganska
högt.

Kom på Kvinnokulturfestivalen. Skratta och gråt.
Imponeras och förfäras. Njut och förtvivla' Kom och
se och hör och känn och delta. Vill du veta mer om
festivalen? ViIl du köpa biljetter eller hjälpa till?
Kontakta då
KVINNOKULTURFE STIVALEN
c/o Musikcentrum
Klara Norra Kyrkogata 34, 3 tr
Lll27 Stockholm
Tel. 08/10 7236. PG 92 27 90-1.

jhnhno*Lill'rn
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Vad är föreningen KVINNOKULTUR?

Föreningen Kvinnokultur är en partipolitiskt obun-
den, ideeil förening som bildades 1975.

Kvinnokultur viil verka på en antiimperialistisk,
antipatriarkal och antikornmersiell grund.

Kvinnokultur arbetar för att definiera vår kvin-
nokultur i Sverige, utveckla en ideologisk kamp och
skapa sanna kvinnobilder.

Kvinnokultur ser som sin uppgift att knyta an till
de värdefulla inslagen i kvinnokuituren förr och nu.

Vi vill med föreningen nå kvinnor, som är intres-
serade av kvinnokultur i dess olika former. Vi vill
också uppmuntra kvinnor att uttrycka sig på nya
sätt och vill med föreningen stödja kvinnosamar-
bete.

!-öreningen äger en projektfond ur vilken bidrag i
form av lån eller gåva kan sökas två gånger om året.

34

Projektfonden är uppbyggd på royaltypengar från
kvinnoskivorna "Sånger on-t kvinnor" "Sånger om
kvinnor och män" samt skivorna från teaterföre-
stä1ir-rir-rgen "Jösses flickor".

Hittills har föreningen gett bidrag från projekt-
fonden till bokcaf6t Kvinnfoik, en utstälining om
palestinska broderier, kvinnosånggruppen Röda Bö-
nors skivinspelning, tryckning av tidningen A för
Amazon, fotodokumentation av värmländsk gles-
bygd, samt uppförandet av en enkvinnopjäs.

Sonrmaren 1976 ordnade Kvinnokultur ett semina-
rium för att diskutera och närmare definiera inne-
börden av kvinnokultur'

Föreningen Kvinnokultur är öppen för kvinnor.
Medlemsavgiften är 35 kronor per år, stödmedlem
betalar 40 kronor. För ansökan om medlemskap ei-
ler ytterligare information, skriv till Kvinnokultur
c/o Annika Nordin, Mårdstigen 5, 17171 Solna.



När kvinnor sjunger ut
"Vi måsta höja våra röster för
att höras", sjöng vi för några
år sedan. Det gäller att våga
göra sig hörd, när man pratar
och när man sjunger - för det
hänger ihop med hela ens
självuppfattning, om man an-
ser det man har att säga är nå-
got värt, om man anser att
man har rätt att "ta sig ton"
som det så träffande heter.
Ett sätt att börja är att lära sig
att man klarar av att låta, och
låta starkt. Det går att lära
sig. Frankie Armstrong, som
är en engelsk folksångerska,
sjunger med en teknik som
gör att hon verkligen hörs. Det
är samma sätt att sjunga som
använts i de flesta kulturer
när man arbetar utomhus. och
när man velat kommunicera
över långa avstånd, i bergen
till exempel. Och det är lätta-
tare än man tror. Frankie har
lärt sig att lära ut det här sät-
tet att sjunga, i s k Voice Li-
beration Work'Shops (vi kan
säga röstverkstäder). Man
börjar helt enkelt med att ro-
pa - som om man stod uppe
på ett högt berg och försökte

ropa till någon på nästa
bergstopp. Man kan ropa i oii-
ka tonlägen - och plötsligt
märker man att man har över-
eått till att sjunga, fast lika
starkt som när man bara ro-
pade. Att det verkligen är frå-
ga om en frigörelse av rösten
känner man när man är med
och ser den ena efter den and-
ra av deJ.tagarna bli helt upp-
rymd bara av känslan av att
'udga Lå.ta- kanske för första
gången i sitt liv. Det gäller
inte bara kvinnor. En av
Frankies idder rned de här
verkstäderna är också att när-
ma mäns och kvinnors röster
tili varandra. Män tror oftast
att de bara kan sjunga iångt
ner "iiy man bas så är
man . . ." - men faktum är att
män kan sjunga rnycket högre
och kvinnor mycket lägre än
de tror, och det finns ett ovän-
tat stort register som vi fak-
tiskt har gemensamt. Och när
alla sjunger ut så mycket de
kan (det brukar vara sådär 20
personer på en verkstad) 1å-
ter det helt bedövande.

Men även om röstverkstä-

derna börjar ta mer och mer
av hennes tid så är Frankie
främst sångerska. Hon sjung-
er ofta på kvinnorörelsens
möten och festivaler. En stor
del av hennes sånger handlar
om kvinnoförtryck i olika for-
mer och från olika tider. Hon
har bl a grävt fram många
folksånger som handlar oln
kvinnor, men numera sjunger
hon fler och fler sånger från
vår egen tid och hon skriver
också sånger själv. Frankie
fastnar aldrig utan kastar sig
ständigt in i nya uppgifter och
situationer. Också på det sät-
tet har hon mycket att lära oss.

Lena Ekman

På de följande sidorna skriver
Janne Hammarlund om Mal-
vina Reynolds och Violetta
Parra. Janne är själv sångare
och skriver egna sånger. Han
har översatt och introducerat
chilensk musik i Sverige, bl a
Violeta Parra, och var den
som stod för Malvina Reynolds
Sverige-turn6 förra året. Han
har också besökt Malvina i
USA.
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Malvina
Reynolds
Malvina Reynolds föddes 1900

i San Francisco av rysk-ung-
erska föräldrar. Familjen var
socialistisk, modern feminist.
"Min far var-en bra skräddare
men han hade för gott hiärta
för att slå sig fram på den
kommersiella marknaden och
de fick uppoffra sig mycket
för att ge mig en utbildning.
Jag var 39 innan iag tog min
doktorsexamen pga att un-
der långa perioder hade vi så
ont om pengar att iag inte
kunde studera. Under tiden
hade jag också gift mig och
fått en dotter som klättrade
på mig när iag skrev och hon
hatade mina böcker för att de
tog min uppmärksamhet från
henne. Men hon har blivit en
väldigt fin dotter, så hon tog
nog ingen skada."

Malvina fick aldrig lärar-
jobbet hon siktat på. Hon blev
utsatt för svartlistning såsom
kvinna, äldre, fackligt aktiv
och medlem i socialistorgani-
sationer. Under 40-talet arbe-
tade hon bl a som metallarbe-
terska.

När man lyssnar på hennes
sånger förstår man att hon vet
vad bitterhet är. Den kommer
fram i en genial galghumor -de utsugnas humor - och en
ironi som får marken att skäl-
va:

No room, no roorn, no room!
HoLy is th.e foetus
but babies once born are

simply human
and if theg die in the streets

of Calcutta
no one usill notice but th'eir ma
and ain't that iust Like a

usoman?
(Fostret är heligt, men levan-
de barn är bara människor
och om de dör på Calcuttas
gator, så är det bara deras

mor som märker det. Och det
är ju "typiskt fruntimmer".)

I mitten av 40-talet började
f olkmusikrenäs sansens första
våg i USA. En grupp entusias-
ter startade tidningen "Peop-
Ies' songs" som senare blev
"Sing out". Malvina var en av
de flitigaste medarbetarna.

"Pete Seeger var väldigt Po-
sitiv och många av de andra
var vänliga och hjäIpsamma.
Men där fanns också lite
manschauvinism männen
höll sig alltid framme, och alla
var inte så vänliga. Jag minns
en man - jag kan inte komma
ihåg hans namn, jag har an-
tagligen förträngt det - som
reste sig och gick varje gång
jag började sjunga. Fin hjälp !

Senare skrev jag ett brev till
Sing Out och bad dem för guds
skull sluta med att kalla mig
'den sjungande hemmafrun'.

Först på 60-talet har iag
börjat kunna leva på min mu-
sik. Numera ger jag sjäIv ut
aIIa skivor och böcker, efter
några avskyvärda erfarenhe-
ter av andra företag."

Hennes första skiva kom
när hon var 60. Sammanlagt
har hon skrivit över 500 sång-
er bl a "Littl,e bores", "Wh'at
Ir.aue th.eg done to th'e rain",
"Turn around", som lancerats
av Pete Seeger, Joan Baez,
Harry Belafonte. . .

I en av sina sånger skriver
hon om gräset, som aldrig dör.
Hur man än försöker att utro-



ta det, lägga sten och cement
över, så böjer det sig bara och
förr eller senare växer det
överallt igen. Sanningen för-
söker man också utrota med
lögner men den har samma
förmåga att överleva och söka
sig fram i ljuset.

"Såna här sånger kan ut-
veckla en id6' för folk som
kanske egentligen inte alls är
redo att ändra på sina upp-
fattningar. De gör det på ett
varmt, vänligt sätt, nästan i
förbigående, utan att mästra."

En av hennes sånger base-
rar sig på den gamla sagan om
den lilla röda hönan. Hon hit-
tade ett frö, men i stället för
att äta det, sådde hon det. Hon
bad hunden, katten, musen
och råttan om hjälp, men de
hade ingen lust. Ensam fick
hon också vattna, skörda, ma-
Ia och siutligen baka brödet.
Då ville alla plötsligt vara
med och äta. Och så
kommer den oväntade upp-
lösningen.

"Jag har bdde så.tt, uattnat,
skördat, malt och bakat en-
sam. Nu tir det så. dags för er
att ltomma. De som inte arbe-
tar ska inte tita, sa hönan",

Och det är därför, slutar
sången, som de kallade henne
röd.

I "Rosie Jane" tar hon stält-
ning för kvinnans rätt till
abort. Hon har sjä1v gått ige-
nom tre "köksbordsaborter",
förklarade hon för ett fullsatt
medborgarhus i Stockholm
förra hösten, och hon vet allt-
så att vare sig vi vill elier inte
inträffar aborter, och då bor-
de de ske på ett riktigt sätt,
inte på ett köksbord av en
kvackare.

Under 7O-talet har en sorts
polarisering skett i USAs mu-
sikliv. "Protestsånger" är inte
storkommers längre. Det som
man diffust kallar "rörelsen"
är mindre, men i gengäld mer
medveten, mer aktiv, uthålli-
gare och konsekventare. Och
där finns en given plats för
Malvina, samtidigt som hon

också har en viss förankring i
bredare kretsar. Hon behövs
och hon är ständigt efterfrå-
gan för att sjunga om kvin-
nans frigörelse, mot miljöför-
störing, för de kaliforniska
lantarbetarnas fackliga rät-
tigheter.

I Madison, Wisconsin fri-
kändes i år en man från våId-
täkt med motiveringen. (från
domaren) att "våIdtäkt är en
normal reaktion från män".
Malvina skrev genast en sång.

"Rånar ni en bank så slting-
er domaren er i fiingelse, rnen
uåIdför ni er på en kuinna så.
dunkar han er i rgggen och,
skgller på, h.enne. Om man ska
gå" efter uad h.an sd,ger så. mås-
te en kuinna gå klcidd i siick
och lå.sa in sig i bur."

Hon har också gått ut i för-
svar för Gay liberation, den
homosexuella befrielserörel-
sen som utsätts för hårda an-
grepp av apelsinjuicedrott-
ningen Anita Bryant. I "Love
somebody" går hon till attack
mot Anita med hennes egna
vapen - bibeln. Fast Malvina
koncentrerar sig på kärleks-
budskapet.

"ALska nå,gon, det spelar
ingen roII uem, en htist eller
kanariefå.gel, en bög eller Les-
biska, bara det iir något Ie-
uande som behöuer din ömh.et.
TiIl och med en "norlnal" du-
ger."

Visserligen är det oftast ett
tecken på inskränkthet när
folk kaIlar henne "protest-
mormor". Vem skulle komma
på iden att kalla Burl Ives för
den sjungande morfadern, sä-
ger hon indignerat. Men på ett
annat sätt ligger det också
något i tillmälet. Hon har i he-
la sitt liv levt nära de fattiga,
hon vet vad det innebär att
vara kvinna när det är som
hårdast. Hon har aldrig till-
hört den minoritet som, om
också bara delvis, kan köpa
sig fri från förtrycket. Och
vid 60 års ålder steg hon fram
ur anonymiteten för att tala
om vad hon visste. I
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Violeta
Parra
Violeta Parra föddes 1917 i en
fattig familj i Chillån, en pro-
vins i södra Chile. Hon vall-
färdade som lS-åring till Va-
laparaiso i norr för att få stu-
dera vid Lärarseminariet.
Hon sjöng och spelade gitarr
redan då och bildade en grupp
tillsammans med flera av
sina syskon. Hon försörjde sig
på sång och blev samtidigt
med i kommunistpartiet. Un-
der 50-talet gjorde hon en
pionjärinsats som folklorist
och räddade en stor del av
Chiles folksång till eftervärl-
den. Som skapare av den la-
tinamerikanska protestsång-
en är hennes betydelse avgö-
rande. Hon gjorde ett 20-tal
lp-skivor och turnerade runt
världen, men förblev till sin
död 1967 en kvinna av folket.
Hennes barn, Angel och Isa-
bel, för hennes tradition vida-
re.

Vioieta Parra är för käm-
pande chilener - i landsflykt
elier hemma - nästan en gu-
dinna. Hon har inte alltid va-
rit det.

"Nd"r hon gick ut... herre-
gud, ingenting bradde hon sei
onl, kliiderna i oordniTlg, ia,
oclt, ibl.and kunde hon ge bort
alLting utun att bry sig om att
hon sjtil.u bleu utan.Folktgck-
te om att Lyssna på, henne men
jag brukade alltid sd.ga till"
It.enne att lt on uar då,l,ig på att
sjunga. Det uar hennes röst,
sont inte uar nå.n sopra.n eller
så, det uar h.ennes röst rtitt och
s|ci.tt. Jag tyckte inte om den,
nlen det tir klart att med ter-
terna uar det en annan sak.
På. den tiden. brukade iag
kontma hem. sent, all"del.es slut
efter jobbet och. hon gick fort'
f arande omkring nå.nstans
och sjöng på krogarna. Redan
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då" började ui bli osa.ms ef-
tersom jag alltid Ltar uarit au
den uppfattningen att kuin-
nant ska, uqra ltemma."

Citatet är hämtat ur en in-
tervju med Luis Cereceda,
hennes första man. Det är
klart och knappast förvå-
nansvärt att Violeta i hela sitt
liv var utsatt för en konstant
nedvärdering från alla håll,
eftersom hon var kvinna,
samtidigt som hon var fattig'
kommunist och konstnär.

Ändå finns det knappast en
enda sång där hon namnger
kvinnoförtrycket. Skulle hon
ha velat det? Kanske inte.
Kanske var hon för stolt,
missriktad stolthet, kanske
föraktade hon snarare kvin-
nor som hon tyckte var "sva-
ga". Kanske var det bara
omöjligt att ta upp kamp mot
manssamhället: hon skulle

bara ha gjort det ännu svårare
för sig. För vad kan en ensam
kvinna göra, utan en rörelse
bakom sig, i 40- och 50-talets
Chile? Den mänskliga hjärnan
såilar av praktiska skäi.

De flesta känner till de av
hennes sånger som brukar
kallas "protestsånger"
sånger som griper in direkt i
ett konkret politiskt skeende
med konsekvenser för miljo-
ner. Men vet man lite mer om
henne, vet man också att des-
sa sånger utgör bara en del
av hennes enorma produk-
tion. Violeta skrev alltid, om
allt som hände henne, eller
rörde henne. Och där finns
sånger, mindre kända, som
berättar om en intensivt le-
vande kvinna med en skräm-
mande djup medvetenhet.
"Kärlc.kssånger" kallas de
med en svepande generaiise-
ring.



En av de bittraste heter
"Pupila de aguila" - örnöga.
Att lyssna till den pårninner
om att läsa Doris Lessings
"Den femte sanningen", sista
delen.

"Ert f ågeI kom till. mitt triid,
Itatt 97rcit öuer att ha suttit
fåtryett i en bur, att rnan pl.oc-
kaL lta,ns fjiidrar. Jag uille Lä-
ka honont nted min ömhet,
jag ttpTttcickte att h.ans sjcil
uar utirre så.rad tin min och ge-
ttctnt så.ren rann hans liu ut. En
kucill k,ont ett breu från hqns
gantla bur och. i mitt. trcid bröt
s'uarta och uioletta blom,mor
frant. Han försuamn och Liim-
nude nig sirt bitterh.et i pant,
hatt tog stolt nted sig min sol
oclt ntåne. Han Ltitnnade ett
lmlsband runt ntin hals oclr.
so'ttL Alladdin började jag
stida det. Ett helt liu förflöt
oclt genonl ett truirakel kom
lmrt tillbaka, med fl,era sår och
nt.ed nter tystnctd. Hqns hcils-
nhryar sLiter sönder mig med
syrlig onrlska. Få.geln som
kontnter utan förflutet och. in-
te uet uart han ska if"r fången
i sitt e!)en flakt. Han tir ond,
lrurt dricker, tgstnar och går.
Stcirtg ont din bro och släng
ngckeln i hauet."

Hon undslapp inte de hår-
daste erfarenheter sotrr kan
drabba en kvinna. I "Verser
för det döda barnet" berättar
hon om en dotter som dog me-
dan hon var i Paris:

"Niir jag for h.tirifrå,n Ldm-
nade jag ntitt barn i uaggan,
jag trodde udl. att må.nen skul,-
Ie ta 'hand om ltenne - h.ela
uiirld,en" cir mitt uittne til.L att
jas få.tt giilda skulden. Jag
gråter natt och dag, f örlå.t mej ,
sd.ger jag tiLI jungfru Maria,
det uar inte mitt fel, jag sutir
att jag cir oskUldig, alla uet
att jag inte ar en dåLig mor.
Jag har ingen tröst, rnina ntit-
ter cir en. Likuaka, jag tgcker
ulltid jag ser henne."

Kvinnomedvetenheten
finns givetvis där - även om
den tar sig annorlunda ut-

tryck. Systerskapet finns där

- bl a i form av en lidelse-
rylld kärlekssång till en annan
kvinna: "Jag tillbringar h,ela
ntåttuaru stirrande på himl"en
ntecl ert en"du önskan - att min
duua inte ska korntna så"rad,
Itort sotrt konnner gömd i ele-
ntentett. Duua i fjcirran, uita
rluua, ro.s so?n föds."

Det l-randlar orn Carrnen
Luisa, samma kvinna sorn är
med i "Yo canto a Ia dife-
rencia", en av Violetas iängsta
och mest rasande uppgörelser
med chilensk orättvisa. Sång-
en uppkom genom att Violeta
själv fick vara barnmorska då
den utfattiga Luisa födde sitt
första barn i ett skjul - på
Chiles nationaldag.

"Jeg sjunger på. chill,aneja
(Clillnn-clialekt,) nd.r jag h.ar
rtd.gctt att sciga, jag tar inte
frarrt gitarren för att ni ska
applårlera, ja.g sjunger om det
.sorrr, .skil jer Lögnen ifrån uerk-
Ligtlrcten. Och. rnå.nen Lyser
frilt h.öjden och den uet en
bitter sal<, för den Lgser öuer
skjulet dcir Luisa ucintar barn
ctclt hryen kotnmer att h.öra
lrctnrcs skrik i kuäll. i stan,
dcir nLan firar nationalda'n.
Luisa har ua,rken bostad el,Ler
blöjor eller Ljus. J as fick hjäL-
pa barnet födas, jag som
sjutryer för er nu. Och Cadil-
Lacen far fram öuer blodbe-
sudlat qrrLs".

I sånger som "Brevet" där
hon berättar om hur hennes
bror blir arresterad för att
lran deltagit i en strejk. " Jag
vill tacka livet", "För att de
fattiga saknar" där hon gör
upp med kyrkans förtryckar-
roll som Kata Dalström
antikyrklig men sarntidigt
religiös - finns också denna
starkt personliga dimension
som sammansmälter rned den
politiska.

Det vore nog att bjuda över
att kalla Violeta Parra för
kvinnokämpe - man måste se
henne i sitt sammanhang. Hon
slogs mot alla orättvisor och

prioriterade kvinnans bara en
aning mer än manssalnhället
gör. Hon är full av paradoxer.
Hon har skrivit sånger som
"Det beltöus en guerillero",ert
sång som har en sådan kraft
och helig vrede att den inte
lan avf ärdas enbart som ett
uttryck för mansdyrkan, fast-
än den bara handlar orn hur
hon vill bli mor åt en - rnan-
lig frihetskärnpe. Eller
"Roclri,cluez och Recabarren"
son'r handlar om n-ranliga hjä1-
tar i Kongo, Mexico, Spanien,
Argentina och Chile.

Men vad hon betytt för de
chilenska kvinnornas själv-
känsla måste vara omätbart.
Och ingen som lyssnar noga
på henne kan undgå att känna
nödvändigheten av att ta näs-
ta steg mot frigörelse. r

Marianne Alopaeus
Lisa Alther
Maya Angelou
Gun Björkman
Margaret Drabble
Gillian Freeman
Beatrice Glase
Gail Godwin
Elsa Gress
Ebba Haslund
Anna Ladegaard
Doris Lessing
Mary McCarthy
Anais Nin
Edna O'Brien
Wendy Owen
Grace Paley
Sylvia Plath
Ann Rehnberg
Märta Tikkanen
Barbro Widebäck
Maria Wine

är några av Trevis kvinnliga
författare. De och deras böcker
kommer att presenteras i en il-
lustrerad bok som kommer ut i
början av september.
Vill Du bestälia boken nu så
sänd Ditt namn och Din adress
till Bokförlaget Trevi, Barn-
husgatan 3, 11123 Stockholm.
Då får Du boken gratis i
september.
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Kvinnohus
och bokkafeer
Det börjar finnas alltfler samlingspunkter för kvinnor, inte ba-
ra inom ramen för kvinnoorganisationerna utan också friståen-
de, som kvinnohus, kvinnocentra och kvinnobokkaffer. F n
arbetar grupper både i Stockholm och Giiteborg på att skapa
svenska Kvinnohus. Förutom adresserna här brukar det finnas
aktuella adresslistor i tidskrifterna Kvinnobulletinen ( Sveri-
ge), Sirene (Norge) och Kvinder (Danmark).

SVERIGE
Kvinnfolk
Bokkaf6 och utstäIlningslokal.
Heleneborgsgat. 46' 117 32 Sthlm'
tel. 69 79 70.

Stockholms Kvinnocentrum
Möten, studiecirklar, föreläsning-
ar, boklåda. Birger Jarlsgat. 22,
114 34 Sthlm, tel. 10 52 90.

Bröd och rosor
Bokkaf6. Haga Nygata 13' 413 01

Giiteborg.

Halva Himlen
Bokkafö. Engelbrektsgat. ll'
70212 örebro.

DANMARK
Kvindehuset
Mötestokaler, verkstäder, bokka-
fe m m. Prinsessegade 7, L42Z Kö'
penhamn, tel 57 03 60.

I slutet av året flyttar Kvindehu-

set till Gothersgade 37, ll23 Kö-
penhamn.

FINLAND
Nyfeministerna, fYra samarbe-
tande grupper, har en lokal På
Fredsgat. 13 C i Helsingfors. Ingen
fast öppettid men skriv i förväg
så blir du väl omhändertagen.

NORGE
Kvinnehuset. Möteslokaler, verk-
städer, bokkaf6 m m. Rådhusgat.
2, Oslo I, tel. 412864.
Mer detaljerade upplysningar
finns i de kvinnokalendrar som i
höst för första gången utkommer
i Norden: Nordisk Kvindekalen-
der 1978, som utges på det danska
kvjnnoförlaget Hansetryk (mate-
rialet om Sverige och Finland på
svenska) och Kvinnokalender
1978, som kommer på Liber förlag.

Annott.s

Vänstern
i Skandinavien
Ord & Bild nr 2-3/77 är omfångs-
rikt - 208 sidor (motsvarar en
pocketbok på 350 sidor). Det är
samnordiskt och har arbetats fram
av Ord & Bild, den norska Kon-
trast och den danska HUG till-
sammans. Numret är ett försök att
ge en samlad bild av vänsterns ut-
veckling och läge i de tre länder-
na. Där finns övergripande artiklar
om den nordiska socialdemokra-
tins särpräglade reformism, om
den "nya vänsterns" uPPkomst
och utveckling, om solidaritetsrö-
relsen, kvinnokampen och uni-
versitetsmarxismen. Och där finns
också en uppsjö av artiklar om rö-
relser och företeelser som präglat
de enskilda länderna: norsk PoPu-
lism, svensk musikrörelse, Pro-
gressiva skolformer i Danmark,
kampen mot EEC i Norge, dansk
kollektivrörelse . . .

Trots sitt omfång är numret bil-
ligt: 18 svenska kronor. Du kan
beställa det genom att sätta in

summan på Ord & Bilds Postgiro
1683-2 och skriva "Skandinavien"
på talongen eller genom att skri-
va till Ord & Bild, St. Paulsgatan
22D, 116 48 Stockholm.

Berättelsen om
Halva Himlen
- Det är sjutton också att det
inte finns någon samlingsplats för
kvinnor trär i örebro. Grupp 8 är
nedlagd, Svenska Kvinnors Väns-
terförbund för en tynande till-
varo. Du skulle ha sett i New
York, kvinnocaf6er, bokhandlar,
restaulanger, allt. . .

- Ja, men då startar vi ett
kvinnobokcafti här i örebro då !

Dct var så det började i decem-
ber förra året. Vi satt några tje-
jer och pratade. Någon hade tidi-
gare varit aktiv i Grupp 8 i öe-
bro, någon fackligt aktiv och vi
andra fört vår kvinnokamP På
olika områden, hemma, under vå-
ra studier eller på våra jobb.

Tanken hisnade, ett kvinnobok-
cafe i örebro. Skulle det vara

40

möjligt, är staden tillräckligt stor
och vilka kvinnor skulie vilja
komma dit? Men vi bestämde oss
för att göra ett försök. Marie åkte
titt Kvinnfolk i Stockholm På
studiebesök, jag och Anna åkte
till Bröd och Rosor i Göteborg.
Vi fick en del tips om ansökning-
ar hos myndigheter, upPläggning
av bokföring och annat som vi in-
te haft eu aning om.

Så en kväll i januari bildade vi
vår förening. Vi var sju tjeier som
bildade en interimistisk styreise.
Bokcaf eet skulle drivas av en
ideell förening, startkapital fick
vi genom att sälja symboliska an-
delar i bokcaftiet för 50 kr' HY-
ran skuile klaras genom frivilliga
bidrag på 20 kr i månaden från



"Kvinnorna bär halva himlen på sina skuldror och de ska erövra
den". Så lyder Mao Tse Tungs poem och det blev namnet på vårt ny-
startade kvinnobokcaf6 i örebro. Här är tio av tjejerna i föreningen
framför vår lokal, klädda i fina Halva Himlen-tröjor förstås !

tillräckligt många stödjande. Vår
må1sättning formulerades rned
tanke på att så många sorn möj-
ligt skulle kunna samlas omkring
den.

Så var dc't dags för namnfrågan.
Massor av förslag kom upp, inget
lät särskilt bra tyckte vi.

- Halva Himlen, sa Marie, som
just läst Claude Broyelles bok.
Ogonblickliger-r var vi överens.
Kunde vi hitta ett bättre namn?
"Kvinnorna bär halva hirnlen på
sina axlar ocir de ska erövra den"
lyder Mao Tse Tungs poern.

- Halva Himlen, sa tjänste-
mannen på kommunen när vi
ringde om en tom lokal som vi
sett i centrum. Det låter ju riktigt
trcvligt, nog kan ni få hyra affä-
ren, llickor. Bara ni klarar hyran.

Lokalen är stor med två ordent-
liga rum. Det ena används för
föreningens aktiviteter och det
andra har fika-plats och bokför-
säljning. Men det återstod mycket
arbetc, många kväilar och sönda-
gar innan vi kunde öppna i rnit-
ten av juni. Smutsigt och ned-
slitet, stora hål i de grå väggar-
hä, gamla masonitväggar, som
måste rivas. Nu hade föreningen
utökats till ett 20-tal personer och
vi grep oss an verket.

- Du, sa Anna en kväIl när vi
trötta och stolta betraktade det

ny-roliade taket. Även orn det går
åt skogen n-red bokcaf6et har det
varit så fantastiskt roligt med re-
parationerna att man kan leva
länge på de minnena.

Så kärrdes det verkligen. Vi job-
bade och gnodde, fikade och snac-
kadc, lärde kiinna varandra och
upptäckte att vi faktiskt klarade
a\/ reparationerna själva.

I kvarteret blev vi snart kän-
da, vänliga tanter och farbröder
tyckte det var trevligt. Kjllarna i
affärslokalerna runt om kom med
goda råd om hur man egentligen
ska hålla i penseln.

- A' ni manshatare, frågade
antikhandlaren försiktigt en dag
när Marie och jag rnålade ytter-
dörren.

Under tidcn sålde vi andelar för
brinnande live't. Föreningen fick
ytterligarc några medlemmar och
vi gladdes särskilt åt att flera
kvinnor i mcdelåIdern gick med.
Hcla tiden ansträngde vi oss för
att de kvinnor som kom i kontakt
med oss skulle känna att vi var
"vanliga". Vårt bokcaf6 fick inte
bli en plats ltara för dem sorn re-
dan är engagerade, relativt säkra
och son] verkar så "duktiga".
Medlemmar och intresserade vär-
vades genom att vi berättade för
grannar, arbetskamrater, bekan-
ta och föräldrar på dagis.

- Gissa vem som har köpt en
andel ! blev en typisk fras när vi
möttes på gatan. Andelar säljer
vi fortfarande till både män och
kvinnor, dc ger inget inflytande
över bokcafeet. Medlernskap i
föreninger-r kan bara vinnas av
kvinnor. Alla beslut fattas på vårt
månadsmöte med enkel majoritet.

Så öppnade vi den 16 juni.
Snart blcv vi kända genorn repor-
tage i lokalpressen och lokalra-
clion. Vi satte upp flygblad på
skolor, arbetsplatser och i bo-
stadsområder-r. De första veckor-
na blev det vackra vädret vår
konkurrent. Men sedan har det
lossnat och blivit precis sorn vi
drömde om. Tanter och tjejer,
hemmafruar rned srnå barn, yr-
keskvinnor i karriären, alla korn-
mer in, dricker en kopp kaffe och
bläddr-ar i våra läs-tidningar. En
del 1ånar böcker i bibliotekets
låne-snun-a och faktiskt -_ bok-
fiirsäliningen går riktigt bra !

Och nu vet vi att vi verkliger-r
behövs. I augusti bestod förening-
en av ett femtio-tal tnedlelnrrlar.
I höst startar vi olika arbetsgrup-
pel', studic.cirklar och sarn-
tal sgrupper. Me'dlemsåldrarna va-
rierar frår-r 20 till över sextio. Vi
har fått brev och lvckönskningar
från andra delar av Sverige.
Kvinnor från hela länet kornrner
in när dc är på besök i örebro.

Nu behövcr vi få ett andrum och
lära oss jobba tillsarnrnans. Me-
ningen är att så många sorn möj-
ligt ska få ir-rsyn i bokcaf6ets eko-
nomiska ar-rge1äger-rheter. Vi rnås-
te vara många som tar ansvar och
får kunskap i hur det fungerar
med inköp, bokföring, rnorns-re-
dovisning och annat. Arbetsgrup-
pen för bokcafelet har några "rör-
liga" piatser för de som vill lära
sig så dc. kan ta över nästa år.
Så småningom hoppas vi kunna
nå ut ocksir till kvinnor sorn kan-
ske inte själva söker sig till Halva
Himler-r, mern som kan få glädje
och stöcl genom oss.

- Jag är trött på det där eviga
snacket från vänsterkillarna, sa
Gunilia en kväll. Vad gör ni för
hcmmafruarna, för andra kvin-
nor'. . . Jag be.höver själv Halva
Himlen, femtio kvinnor till gör
det. Dct räcker ännu som motiv
för att gå med. Vi måste ju få
erkänna att vi gör det här också
för oss själva, inte bara rned tanke
på andra kvinnor.
Text och bild: Gun Hedlund-Ruth
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KvinnoideoloSrer

Den moderna kvinnorörelsen är inte något entydigt be-
grepp. Tvärtom pågår analysen och debatten för fullt
över hela spektrat från det extremt feministiska till det
extremt marxistiska. Som bakgrund har vi fått en ny
slags kvinnoforskning. Skönlitterära böcker bidrar från
sitt håtl med klargöranden. Harriet Clayhills och Louise
Wald6n tar fram några exempel.

Sheila Rowbotham:
Manssamhälle och
klassamhälle
Kvinnans dubbla frigörelse

PAN, ca 30 kr.

En mycket viktig bok, både för
kvinnorörelsen och för diskussio-
nen om begreppet kvinnokultur.
Den skulle ursprungligen ingått i
Sheilas bok "Kvinnor, motstånd,
revolution" men blev istället en
separat bok. De tre huvudfrågor
hon tar upp är: hurudan är kvin-
nornas produktion i familjen och
hur avbildas den i medvetandet?
Hur påverkas kvinnorna av löne-
arbetet på arbetsmarknaden?
Hur underminerar kapitalismen
kvinnornas traditionella roll? Det
är en bitvis krävande bok, som
man kan läsa iite i taget och fun-
dera över - men som också har
mycket att ge.

Kvinnekunskap
"om kvinners sitasion
i mannssamfunnettt
Red. Thordis Stren,
Tone Schou Wetlesen

Galdendal Norsk Forl,ag, ca,

50 kr.

Intressant inledning om princi-
perna för den nya kvinnoforsk-
ningen. Elva artiklar av kvinnli-
ga och en av en manlig forskare.
De har olika kvinnopolitisk håll-
ning och heiheten blir därför nå-
got splittrad, men boken ger en
mängd värdefullt material. NYa
och stimulerande synpunkter ger
bl a Else Skiorsberg med "Kjonn
og makt i ulike kulturer".
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Britta Stövling:
Ätertagandet
Feminismens andra våg ur
kvinnorörelsen i USA
F örfattarförlaget, ca 50 kr
En mosaik av intryck och fakta
om feministiska aktiviteter.
impressionistisk och förmed-
1ad med stark känsloladdning.
Kan både fascinera och irritera,
vilket framgick av debatten om
boken i Aftonbladet i juli.

Anita Jacobson:
Försörjerskan,
Kvinna i Kongo
SIDAs inf o r m ati o n sb y r å,.

Distr. Nordiska Afrikainsti-
tutet, Uppsalu, ca 22 kr.
Anita Jacobson är professor i et-
nologi i Uppsala. Hennes bok be-
rättar om kvinnornas vardagsliv
i en by i västra Kongo, på ett ail-
deles rakt och naturligt språk,
med stark och glad inlevelse. Här
är sambandet mellan kvinnors

arbete och kultur klart och
åskådligt. Vi får en ny förståelse
inte bara av u-lands-förhålianden
utan också av vår egen förhisto-
ria.

Kerstin Ekman:
Springkällan
Bonniers,ca40 kr.
I somras, när vi hötl på med för-
beredelserna för det här numret.
läste jag "Springkä1lan", som är
en fortsättning på "Häxringarna".
Här fanns mycket av det som vi
på olika sätt försökt formulera i
diskussionerna kring "kvinno-
kultur"; noggranna, levande be-
skrivningar av kvinnors arbete
och liv, av de värderingar som
växte ur arbetet, av samhörighe-
ten och gemenskapen och förtryc-
kets konsekvenser. Jag kunde inte
låta bli att läsa bitar högt för
familjen - och frågan är om den
inte bland mycket annat kunde
vara en "högläsningsbok" bland
kvinnor.

LW

Forskning och
Framsteg
ca 70 kr
En tidning utgiven av Forsk-
ningsrådens nämnd för forsk-
ningsinformation. Startade i nr
3/77 en serie artiklar om kvinnor
inom forskning och vetenskap.
Serien inleds med en historisk
återblick på kvinnors roll inom
vetenskap och kultur av Ase
Äkerstedt. I det första numret tar
man också upp påverkan av
manliga resp. kvinnliga hormo-
ner och mäns och kvinnors språk.
Kan beställas på tel. 08/15 15 80 el-
ler 08/30 38 38.

I Vi Mänskors serie "Kvinnokultur - finns den?"
har tidigare följande artiklar publicerats:

Monica Sjöö: För en revolutio-
när feministisk konst G/73,
slut), Marika Hausen: Min
hustru är ett böljande f ält,
Anne Lid6n: Palestinska bro-
derier, Gunilla Lauthers: Hän-
delser kring ett broderi (5-6l
73, slut), Anna-Lisa Bäck-
man: TiIl alla mammor
kramstöd, pusstöd, tankestöd
åt din dotter ... (I/7D, Anne
Lid6n: Att leta efter kvinno-

bilder, Anna-Lena Lindberg:
Kvinnoliv sedda genom kvin-
nors ögon (2/74, slut), Annika
Nordin: Visa fram kvinnan i
språketl Q/7D, Nea Carlsson-
Townsend: Kvinnoskildringar
6-6/7D, Marie Selander: Sov
i ro.. . Om kvinnor och musik,
Harriet Clayhills: Att inreda
sitt hem, Gunwor Nordström
väver kvinnokampen 0/75).



Om kvinnors
arbete i
gamla dagar

Att intresset har ökat för
detta framgår tydligt av de
många populärt lagda böc-
ker i ämnet som numera
ges ut. Harriet Clayhills
ger här ett omdöme om
några av dem.

C'ertrud Ingers:
Gästgivardöttrarna i
Everlöv
LT,1974, ca 75 kr.
Slöjd och bohag i en bondesläkt
under 200 år. 230 sid.

Intressant vittnesbörd om en rik.
om också statisk bondekultur in-
om' vilken kvinnorna utvecklade
stor textil kunnighet.

Birgitta Conradsson,
Jane Fredlund:
Köket förr i tiden
ICA 1973, ca 30 kr.
Om arbete och redskap i 1700-
talets herrgårdskök, 1800-talets
bonde- och torpstuga och 1900-
talets stadskök. 96 sid. * 4 färg-
sidor.
Underhållande och överskådlig.
De olika avsnitten inleds med en
kort översikt av den ekonomiska
och sociala bakgrunden. Utmärkt
illustrerad.

Rut Wallensteen- Jaeger :

Kök och stök när seklet
var ungt
96 sid.

LT: s f örlag 1975, ca 40 l<r.

En detaijerad beskrivning av
landsbygdens hem 1900-1940, ba-
serad på berättelse från statar-,
lantbrukar- och prästhem i ös-
tergöt1and. Förf. är hemkonsulent
och har en balanserad uppfatt-
ning av de gamla arbetsplatser-
nas besvärlighet och hemtrevnad.
Bra foton, valhänta teckningar.

Kvinnors arbete
och liv,
häfte nr 3 1975 i skriftserie från
Västerbottens läns hembygdsfö-
rening.
Intressanta upplysningar om
kvinnors insats i självhushållet,
i sågverkssamhällena, som "pi-
gor" etc.
8 kr, kan beställas från Väster-
bottens Museum, 902 44 Umeå.

Annotts

FAMILJEN

- historia och utveckling
6x1,5 m måining som visar fa-
miljens utveckling från vi-
kingatiden och fram tiil i dag.
4O-sidigt texthäfte å 10 kr hör
ti1l. Pris: 100 krlvecka -l- frakt.
Vänd er till KVINNFOLK, He-
leneborgs g 46, Il7 32 Stockholm
Tel. 08/69 7970.

Har ditt bibliotek
Vi Mänskor?
Kontrollera - om inte - be
bibliotekarien beställa den.
Vi mänskor borde finnas på
alla bibliotek och filialer.

"Det som gör den lovande redan efter starten är att den upp-
stått ur en praktik, ur konkreta erfarenheter av teaterarbete"

Leif ZernlDN

'Wo
Ett temanummer öm barnteater har redan utkommit. I höst
kommer två om folkteater. Vi skriver om: Pjäsen om Nor-
bergsstrejken, arbetarteater i Söderhamn, amerikansk tvål-
opera i TV, Tältprojektet (naturligtvis), Skånska Teaterns
"Maria från Borstahusen", Augusto Boal från Brasilien och
hans teater för förtryckta m.m. samt recenserar aktuella och
intressanta böcker, pjäser och skivor. Barnteater skriver vi om
i varje nummer Vi startar en debattserie: "Barnteater -
fortfarande en klassfråsa?"

NYA TEATERTIDNINGEN är ournbärlig som du ser!

PR ENUM ER ERA!
NYA TEATERTIDNINGEN pg 61 40 1O-7
4 nr 28:-, stödpren. 5O:- TEATERCENTRUM

I
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Giir det själv !

Kvinnors intresse för att själva väva, sy, sticka o s v har
bara ökat de senaste åren, och det finns många som spe-
kulerar i detta. En del av de många handböcker som
kommit bär tydlig prägel av hastverk och spekulation.
Bläddra därför ordentligt igenom det som bjuds på bok-
handelsdiskarna, innan du köper. - Ellinor Hedemann,
som själv är aktiv textilare, har här tagit fram några ex-
empel på vederhäftiga handböcker.

Lin.
Odla, bereda, spinna.
av Bengt Sändh.
69 sid. plus 4 färgsidor
ICA 1977,ca36 kr.
Motsvarar sin avsikt att vara en
Iättfattlig Iärobok i linodling och
dessutom ge något av linets rika
kulturhistoria. Innehåller också
en personligt hållen "Lindagbok
1975" om odlingens mödor och
glädjeämnen, en rolig avdelning
visor och ramsor med anknytning
till lin och en litteraturlista.

Färga med växter
av Esther Nielsen.
ICA 1976,ca30 kr

Gammalt nytt för den som redan
sysslat med färgning, men klar in-
struktion för den helt obevandra-
de som inte har så där väIdigt sto-
ra ambitioner. Vacker och inspi-
rerande.

Sticka med mönster
av Inga Wintzell
Historiskt om stickning,ll2 sid
plus 16 sid. färgark.
-lflordislc aMuseets f örlag 1976,
ca 50 kr.
Inga Wintzell använder sina ge-
digna kunskaper till att berätta
klart och lättläst om hur stick-
ningen kom tilt Sverige, vilka
tekniker som har använts. hur
mönstren har utvecklats och vil-
ken betydelse stickningen har
haft både ekonomiskt (till avsalu)
och som uttryck för konstnärlig
skaparglädje. Intressanta illu-
strationer, omfattande litteratur-
lista.

NU KOMMER
Nordisk
Kvinnokalender
Red. Harriet Clayhills
Hansetrgk

Nu kommer äntligen en svensk

- eller rättare nordisk - kvin-
nokalcnder, redigerad av Har-
riet Clayhills, som har finsk-
norsk-svensk förankring. Den
innehål1er små biografier,
historik. fakta. adresser m m
förutom en vanlig almanack
för noteringar. Den planeras
utkomma i oktober och kos-
ta omkring 25 kr. Förhandsbe-
ställningar kan göras hos
Kvinnfolk, Heleneborgsgat. 46
i Stockholm, tel. 08/69 79 70.

LW

Nio kvinnor i olika åldrar, gifta,
skilda, ensamstående och sam-
manboende, med och utan barn,
skriver om sig själva och sina liv.
"Den mest trösterika, starka,
uppmu ntrande, intelligenta,
härliga bok jag läst på otroligt
länge." Maria-Pia Boöthius i
Expressen.
Ca 50:- inkl. moms

Allmogekläder
av Grytnäs Barbro
Ersdotter
W alilströnt & Widstrand, 7977,
ca 35 kr.

Hur kan vi använda allmogetra-
ditionen i våra kläder idag. Skjor-
tor, blusar, lqjolar, rockar, mös-
sor, stick- och broderimönster
m m. 56 sid. plus ett 16-sidigt färg-
ark.

Överskådligt, läckert, eleganta
tecknir-rgar och vackra foton. Ger
ingen detaljerad instruktion för
nybörjare, men fin inspiration för
clcn som är van att självständigt
tillämpa id6er på sina egna behov.

Kläder och grejor som du
kan sy själv av Kerstin Lo-
krantz och Christina Biörk
76 sid.

Prisnta,1976, ca35 kr.

Kerstin Lokrantz har gjort flera
böcker om enkla kläder och det
här är den allra mest överskåd-
iiga och inspirerande. Den riktar
sig till alla i en familj, inte minst
barnen. Illustrerad med svart-
vita foton, instruktiva teckning-
ar och diagram.

Växtfärgning
av Sandberg-Sisefsky.
194 sid.

N orstedts 1976, ca 40 kr.

Grundlig och solid, den som mest
används i skolor och sotn ger den
mest pålitliga instruktionen.
Svart-vita illustrationer.

44

lDrisilml



"fiiitsi{F rar vl inlr hlsldtctnis lnrs... plnteti$ trn.r d€
!!.d!$rbildrr ri råknet
Vl l{4e b!.å eå ltosp l€t.1 !å r*t srdlten.
1i l,Jr.rr ilpo rur,1" a.,blrrdJr..rr{"di r!,rr4one.-
(' ihr.UrnL €n\rah{ ,v\rndr *la, i .it {on d.rtrr
PlrrJrli b!\ d,r murr,(r ra Uil, trj{fl.nhn.,rr \0rj"
h\innd hrr | <ld ndrtrrr krlnn,r \ih Idn hö'rrt! .m [!rL.

ETT STUDIEMATBRIÄL OM
KÄNDÅ OCII OKJ{NDA KYISiNOR

Här kan du
läsa mer om
kvinnors historia:

Sextio kvinnor berättar om liv och ar-
bete, bekymmer och glädjeämnen. En
bok utgiven av Ordfront, SKV och
Grupp 8. Passar utmärkt som litteratur
till studiepaketet KÄNDA OCH OKÄN-
DA KVINNOR. PRIS l2:-.

VI MÄNSKORS
GENERATIONSSERIE
"ett stycke svensk kvinnohistoria". Hit-
tills utkomna: 5-6/74: Nu vill vi åter-
knyta banden. Om de äldre kvinnornas
liv och arbcte, 3:-. 5-6/75: Kvinnor
mellan 40 och 55. Myterna och verklig-
heten 5:-.2/76: Mödrar och döttrar. Orn
tonårsflickor 4:-. 5-6/772 Att vara mor

- att vara barn i Sverige idag. 6:-.
PAKETPRIS FöR ALLA NUM-
REN 20:-.

KÄNDA OCH OKÄNDA KVINNOR
ett studiepaket rned artiklar om bi a
Koilontay, Zetkin, Kata Dalströrn, El-
Ien Key. I paketet ingår också "mor-
morsnumret", nr 5-6/74. PRIS 15:-,
särtrycket separat l2:-.
Under förberedelse: studiepaket om
kvinnokultur.

Beställ från:
Vi Mänskor
Box 3120, 103 62 Stockholm

KVINNFOLK
Heleneborgsgat. 46

Ll7 32 Stockholm
tel. 69 79 70

Bokkafdet Kvinnfolk star-
tade 8 nov. 1975 och har som
bakgrund den stora utstäiI-
ningen KVINNFOLK på
Kulturhuset i Stockholm
14 febr-16 mars 1975. Anna
Lisa Bäckman, Harriet
Clayhills, Birgit Lundin
och Lotta Melanton hade
där tilisammans utforrnat
avdelningen "Kvinnoarbe-
te-kvinnokultur" och ville
bygga vidare på dessa erfa-
renheter. Hösten 1975 korn
Irene Lundholm med i ar-
betsgruppen. Senare har
många kvinnor medarbetat
vid möten, utställningar
och i det dagliga arbetet i
bokhandeln.

KVINNFOLK har sorn
specialitet kvinnohistoria
och kvinnors särskilda kul-
tur, sådan den utforrnats av
deras arbetsuppgifter ge-
nom tiderna.

KVINNFOLK produce-
rade 1976 utställningarna
"Sticka fritt" och "Lapp på
lapp", 1977 "Familjen, ut-
veckling och historia" och
"Mode och politik". De har
vis:rts i lokalen och föijts
upp av öppna möten.

KVII{NFOLK har också
ordnat möten kring kvin-
nolitteratur sarnt ett tiotal
utställningar av textila ar-
beten och annan kvinno-
kor-rst.

KVINNFOLK har öppet:
månd kl 19-21.30 (ofta rned
program), tisd-fred kl
13-18, iörd 11-16.

KVINNFOLK har alla
böcker som nätnns i det
här numret - och rnånga
fler !

Vi sänder gärna per post.
ARBETET FORMAR
KULTUREN.
HISTORIEN AR VÄRT
VAPEN.

m KRrrsK urBrLDNrNGsrDsKRrFr

DE TVÅ FöRSTA NUMREN HAR REDAN UTKOMMIT.
Krut 1. Tema: Vad lär man sig egentligen i skolan?
Krut 2. Tema: Frigörande dialog?

NU I HÖST KOMMER:

Krut 3. Fostran iklassamhället.
Motfostran. Vart går dagis?

Krut 4. Lärarnas arbetsvillkor.

Prenumeration 40:-/är, lösnr. 10:- pg 70 89 89-9. Stödprenumerera
gärna! Adress: Krut, Wallingätan 16, 11124 Stockholm. Tel: 08/111257,
fred. 15-19.

J
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Kvinho-
fronten
Kvinnliga författare har för för-
sta gången slutit slg samman för
att arbeta gemensamt bl a för att
förändra kvinnliga författares
villkor. Det har skett inom För-
fattarförlaget (FF) där det bil-
dats en kvinnofront. FF, som till
skillnad från andra förlag ägs av
författarna själva, drivs utan
vinstintresse och arbetar för att
göra litteraturen lättåtkomlig' för
att författarna ska få inflytande
över bokutgivningen och för att
värna om yttrandefriheten. FF
har ca 260 ägare och medlemmar
varav ca en fiärdedel är kvinnor.
Fram till 1976 hade bara ca lZVo
av de utgivna böckerna kvinnliga
författare.

Initiativet till Författarförlagets
Kvinnofront togs av Kerstin
Strandberg som i december 1975

yrkade på att det skulle bildas en
arbetsgrupp inom förlaget soln

speciellt skulle syssla med frågor
kring manliga författarskap och i
januari -76 bildades Kvinnofron-
ten, efter ett upprop till de kvinn-
liga författarna. Kvinnofronten
är ett led i författarnas strävan
att förstå och påverka sin egen si-
tuation. Men den är också en del
av kvinnokampen för att öka
möjligheterna för att kvinnors er-
farenheter, upplevelser och kun-
skaper om världen ska komma
fram och spridas. Sedan Kvinno-
fronten bildades har fler kvinn-
liga författare begärt inträde i FF.
Inom Kvinnofronten har det fun-
nits en samtalsgrupp enligt
mönster från kvinnorörelsen.

Kvinnofronten har ingen sty-
relse och har en informell kon-
struktion. Den kan agera sjäIv-
ständigt och göra t ex kulturpoli-
tiska utspel av olika slag. Det
största projektet hittills inom
Kvinnofronten är en vecka i bör-
jan av december -76 i Kulturhu-
set i Stockholm kallad "Skriv
kvinnor skriv". Under den veckan
framträdde kvinnliga författare
från FF med prosa, poesi och de-
batter. Rubriken för veckan ville
uppmana andra kvinnor att sätta
igång att skriva eller att plocka

fram det de redan hade skrivit för
att deige andra kvinnor sina erfa-
renheter.

Författarförbundets (SFF)
fackliga tidning, Författaren, ha-
de 1976 (nr 2), ett temanummer om
kvinnliga författares situation
där flera av Kvinnofrontens med-
Iemmar skrev.

Maud Brändström, medlem i
SFF, engagerades av artiklarna i
Författaren och lade in en motion
titl SFF:s vårstämma 1976 om
att det skulle tillsättas en ar-
betsgrupp för kvinnoskribent-
frågor, vilket också skedde. Den-
na arbetsgrupp för kvinnoskri-
bentfrågor driver fackliga frågor
som gäIler kvinnliga författare
och kan använda förbundet och
dess status vid t ex protester mot
könsdiskriminering, gör a enkäter
bland förbundets medlemmar etc.
Arbetsgruppen har i en speciell
ruta i Författaren presenterat
uppgifter som tagits fram av
gruppens medlemmar om kvinno-
representation vad gäller t ex oii-
ka grupper inom förbundet, Iitte-
rära juries, bokutgivning och pro-
gram i Sveriges Radio. För övrigt
har gruppen bl a jobbat fram ett
seminarium för kvinnliga förfat-

\hd betyderkonsumentiigt för dig?

"För mig betyder konsumentägt
att jag handlar i en butik där jag vet

att det finns saker jag vill ha. Vinsten i

Konsurn tilltaller mig genorn återbäringeu,
men också genot-.r bättre varor i rnin butik' Om

jag handlade på ICA skulle vinsten gå till privat-
Dersoner.

Eftersorn jag strävar efter ett samhälle där alla
får vara med att bestärnma. så är konsument-
ägt en fin tanke och ett steg på vägen.'

Iitu Solid.lT



tare för att belysa och klargöra
kvinnliga författares fackliga och
yrkesmässiga situation och få
fram ett fackligt handlihgspro-
gram. Seminariet ägde rum på
folkhögskolan Biskops-Arnö i
slutet av augusti -77 med ca 30

deltagare. Även representanter

för de kvinnliga författarna från
andra nordiska länder inbjöds.
Förhoppningen är att de nordiska
länderna tillsammans ska göra ett
liknande seminarium för de
kvinnliga författarna i dessa Iän-
der.

Maud Hägg

Kvinnofilmdagar På Folkets Bio

Den 19-23 oktober anordnar Svenska Kvin-
nors Filmförbund i samarbete med Folkets
bio fem kvinnofilmdagar. Där kommer att vi-
sas filmer som ger en bild av kvinnan i film-
historiskt perspektiv. Olika nutidsskildringar
fnån hem- och arbetsliv, dokumentär- och
spelfilmer m m.

Debatter och möten kommer att ordnas i
samband med filmvisningarna. För närmare
information kontakta Folkets Bio, tel. 43 10 00

Högbergsgatan 26, 116 20 Stockholm.

Svenska Kvinnors Filmförbund består tilt
största delen av kvinnor som yrkesmässigt ar-
betar med film eller TV, men andra kvinnor
som är intresserade av film som medium kan
också bli medlemmar.

Föreningen har existerat under ett år. Vi har
bl a haft film- och TV-visningar, där vi disku-
terat kvinnobilder, en filmanalysgrupp, ett se-
minarium m m.

I förbundet finns också några produktions-
grupper som vill göra film som diskussions-
underlag, bl a för visningar på ungdomsgår-
dar.

Under hösten 77 kommer föreningen att ha
informationskvällar om filmpolitik-film-
facket-filmfonderna, om hur det är att vara
kvinnlig regissör och manusförfattare, hur
man kan göra annorlunda TV-program för
ungdomar typ Tjejligan, om hur vi bäst kan ar-
beta i grupp, tn m.

Det viktigaste med förbundet har varit att vi
närmare lärt känna en mängd olika kvinnor i
olika positioner men med samma målsättning:
att arbeta för en alternativ kvinnobild i film
och finna argument för det arbetet.

Medlemsavgiften betalas in på postgiro
I 46 06-1. Det är 50 kronor för aktiv medlem och
25 kronor för passiv medlem. Att vara passiv
innebär att man inte får vara med och be-
sluta och rösta 

Margareta wästerstam

I
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Böcker
från

0rdfront

Jenny
har fått
sparken

Toril Brekke
Pris 3-5:-

Norsk debutroman clm hur
kvinnorna på ett stort bageri i

Oslo går till motaktion när en
äldre arbetskamrat avskedas på
grund av rationaliseringar. En
bok om vaknande solidaritet
mellan arbetarkvi nnor.

Kamrat svik inte Elvi Sinervo
Pris 23:-
"Där finns inte en rad. inte ett
ord. som inte bär äkthetens
prägel. Därför är Kamrat svik
inte både moralisk och litterär
seger !"

P L'tcr Ctrrmun, Altttnhfu dct

Virveln Maria Sandel
Pris l6:-
Vår första kvinnliga proletär-
författare.
"Det är inte heller svårt vid en
omläsning i dag att förstå att
Maria Sandel nådde sitt mål
med Virveln. att ingiuta en smu-
la självförtroende i landets ar-
beterskor och arbetarhustrur. "

Lur.s Wtill', Ntrikt.s Allchuttdu

Jag beställer
. . ex av Jenny
. . ex av Kamrat svik inte
. . ex av Virveln

Namn
Adress
Postadr

Tillkommer pf-avgift
Kupongen skickas till Ordfront.
Fack . lM 32 Stoc kholm

ViM



Hej du himlen
Agneta Pleijel, litteraturvetare och chef för Aftonbladets kul-
tursidor, har ägnat flera års studier åt Alexandra Kollontay. I
pjäsen "Hej du hlmlen", som t höst sätts upp på Folkteatern i
Giiteborg, B€r hon sin tolkning av Kollontays livsöde. Kers-
tin Bratt har läst manus, följt repetitionerna och talat med
regissör och skådespelare. Hon presenterar här Pleijels pjäs
som har premiär i slutet på september. På nästa sida kommen-
terar Eva Palmer delhr av Pleijels resonemang, som hon är
kritisk mot. Eva Palmaetr, som själv kände Kollontay, har ock-
så forskat i hennes liv och skrifter, bl a under ett månadslångt
besökiMoskvaivåras.

Det är ingen kvinnosakspjäs
Agneta Pleijel har skrivit om
Alexandra Kollontaj i "Hej du
himlen" som nu ska uppföras på
Folkteatern i Göteborg iscen-
satt av Lennart Hjulström. I stäl-
let har hon skrivit ett id6drama
som handlar om lojalitetens
dilemma och den angår därmed
alla poiitiskt medvetna männi-
skor.

Hjulström 1åter i inlednings-
scenen en lindanserska symbo-
lisera dels det vanskliga i Kollon-
tajs balanserande på slak lina
över stalinismens utrensningar,
dels mer allmängiitigt svårighe-
ten att hålla kursen och gå rakt
på målet - socialismen - utan
att gå vilse på vägen.

Alexandra Kollontajs (1872-
1952) dramatiska och märkiiga
liv fascinerar. Berättelsen om ge-
neralsdottern som lämnar man
och barn. reser utomlands för att
studera, blir aktiv socialist och
1917 återvänder till Moskva, del-
tar i oktoberrevolutionen och
blir kommisarie för sociala väl-
färdsärenden i Lenins första re-
gering ger en bild av en sällsynt
modig och rakryggad människa.
Hon fortsatte på det arbete för
kvinnornas rättigheter som hon
varit mycket upptagen av under
exilåren. På hennes initiativ ut-
färdades lagar om äkta makars
fullständiga jämlikhet, samma
rättigheter för barn födda utom
och inom äktenskapet etc. Hon
blev obekväm för sina radikaia
åsikter i familjepolitiken men
framför allt var hon obekväm när
hon l92l ledde Arbetaropposi-
tionen som protesterade mot par-
tiets förmyndarskap över fack-
föreningarna, mot militärisering-
en av arbetet och mot den nya
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ekonomiska politiken. Detta till-
sammans med privata problem
gjorde att hon accepterade en
tjänst vid ambassaden i Oslo och
senare i Stockholm. Hennes över-
gång från aktiv politisk verk-
samhet i Moskva till diplomat-
tjänstgöringen åtföijdes av ett
löfte att i fortsättningen vara lo-
jal mot partiet och det löftet höli
hon.

Pleijel har valt några drama-
tiska och representativa episoder
ur hennes liv från 1921 till 1952

och skrivit en slagkraftig pjäs.
Hon har tagit fasta på det faktum
att Kollontaj trots sin medver-
kan i Arbetaroppositionen och
trots sin kontroversiella hållning
i många frågor kiarar sig från sta-
linismens utrensningar. Pleijels
tolkning visar Kollontajs vånda
när hon ser och hör om utveck-
lingen i Sovjet; hennes obrottsli-
ga lojalitet mot Stalin och parti-
et och hennes tvivel på dess me-
toder:

I hennes liv ställs frågan om
lojaliteten - till ett parti, en
organisation, ett övergripande
mål - på sin spets. När är det
rätt att tiga med den kritik man
känner, för att bevara samman-
hållningen inom den egna
gruppen - en sammanhållning
som kan vara livsviktig när
man ska möta angreppen från
fiender? Och när blir det vikti-
gare att uttrycka sin åsikt, ock-
så om den är kritisk - för att
rädda den egna gruppen från en
deformation som hotar både
den och den framtida utveck-
lingen?
En socialdemokrat i 70-talets
Sverige, som är starkt kritisk
mot kärnkraften, bör t ex känna
igen frågeställningen. En ut-

rensningshotad facklig om-
budsman, som framför sin åsikt
om en viss spanienresa, likaså.
Det är bara två exempel. Det
politiska livet ger varje dag hur
många som helst.

(Agneta Pleijel i programhäftet)
Eftersom Kollontaj var överty-

gad om socialismen som mål var
hon beredd till underkastelser,
och Pleijel låter henne kanalise-
ra sin kritik och sina tvivei till
sina memoarer och låter dem bli
hennes andningshåI. I brev till
Ada Nilsson skriver hon sedan
hon återvänt till Moskva om att
memoarerna upptar all hennes tid
och 1949 berättar hon att om man
skulle trycka allt hon skrivit de
sista två åren skulle det bli tio
band !

Futuristerna som verkade före,
under och efter revolutionen res-
te med Majakovskij i spetsen runt
i Sovjet och hade uppläsningar.
De ville få ut konsten direkt
till människorna och hyllade
tekniken och storstaden och bröt
med gamla traditioner. Pleijel
Iåter genialt några av dem få be-
rättarens roll. De binder ihop
pjäsen som gycklare, utropare och
kommentatorer. Med ironiska
klacksparkar för de pjäsen fram-
Å+
dL.

Med Majakovskijs dikter varvas
på så sätt det stormande, ibland
optimistiskt trosvissa och kon-
trasteras mot de reaiistiska epi-
soderna. Hänförda och uppford-
rande förkunnar de ordens makt
till revolutionens gagn:

Jag känner orden kraft,/har
hört deras stormklockor.
Dom är inte av det slaget som
applåderar/från f örgyllda loger.
Det händer ofta att man
förkastar dem,
outgivna, otryckta,
men med åtdragna sadelgjordar
galopperar dom bort,
dånar genom sekler...
Jag känner ordens kraft.
Den ses som en bagatell,
som ett blomblad som fallit
bland dansande klackar"
Men människan/med sin sjäI,
sina läppa4/sitt skelett . . .

Den här pjäsen som diskuterar
socialisrnens svårigheter och
möjligheter borde på Folkteatern
med sitt unika ägandeförhållan-
de, där fackföreningarna är de
största delägarna, få stor betydel-
se som underlag till en fortsatt
viktig debatt. I



Några kommentarer
Agneta Pleijels pjäs är enligt för-
handsartiklar i pressen mycket
intressant, men eftersom jag var-
ken sett (i skrivande stund har
premiären inte varit) eller läst
den kan jag givetvis inte kom-
mentera den. Men jag vill gärna
rätta till några vaniiga missför-
stånd som finns i artikeln ovan.

1. Alexandra Kollontay blev
aldrig "obekväm" för sina åsik-
ter i familjepolitiken. Lenin stöd-
de henne helhjärtat i kvinnofrå-
gan där hon samarbetade med bå-
de Krupskaja, Inessa Armand
och Clara Zelkin.

2. Den sk "arbetaroppositio-
nen" kritiserades däremot skarpt
bl a av Lenin på 10:e partikon-
gressen 1921. Det var vid en yt-
terst kritisk period för den unga
sovjetstaten. Man kämpade allt-
jämt mot vita och internatio-
nella trupper. - Kongressen
ägde rum samtidigt med Kron-
stadtupproret, 300 delegater be-
gav sig direkt från kongressen ut
till Kronstadt. Landet svalt
bakgrunden till den s k Neppoli-
tiken - som innebar att handeln
privat i viss mån släpptes Iös.

Man hade, som Lenin sade en
gång, inte längre råd med diskus-

sioner. Det gällde enighet och
sammanhållning, en obrottslig
lojalitet mot partiet.

3. Kollontay uille övergå till
diplomatin, hon begärde det själv
och hon blev ju en mycket ener-
gisk och framgångsrik diplomat.

4. Alexandra Kollontays me-
moarer - i traditionell bemär-
kelse - existerar faktiskt inte,
tyvärr. An mindre ligger de be-
gravda i någon käIlare i Moskva,
som ofta påståtts. Däremot finns
ett mycket omfattande arkiv,
sammansatt av dagboksanteck-
ningar, tal, reflektioner, artiklar,
allt hon publicerade, böcker o s v.
Allt ordnat och samlat av henne
själv och hennes vän och sekre-
terare Emmy Lorentzon som sam-
arbetade med henne i mer än tju-
go år, intill hennes död.

Vad som angår diplomattiden
finns arkiverat i SU:s utrikeSde-
partement, allt det övriga finns i
Marx-Lenininstitutet i Moskva.

- Jag har själv haft tillfälle att
få iäsa originaldokument och
även fått beställa fotostatkopior.

Under de sista åren har två böc-
ker utgivits i Sovjetunionen med
utdrag ur dagboken, minnesan-
teckningar och tal. Snart kommer
också utdrag ur hennes brev att
publiceras. E.P.

AGNETA KLIN&sPOR . o

INTE SIf/NA
BARAHSPT
KWNNOIXGBOK 1962-76
Självutlämnande och öppet
s[<ildrar Agneta Klingst'<ir sitt
liv och sina tankar. sitt förhål-
lande till familj, män, kvinnor,
arbete och politik.
"Det går en hetsig och livshän-
given ton genom Agneta Kling-
spors kvinnodagbok...
en levande och förförisk bok."
Nils Olof Franzdn, DN
23:e tusendet
Ca 45:-, inb. 55:- inkl. moms

lDrislffil

SVENSK MTJSIK PÅ SKIVA
UR REPERTOAREN
''KÄRINGTAND'' - MARGARETA SÖDERBERG, ''FOLK OCH RAC.
KARE'' - CARIN KJELLMAN & ULF GRUVBERG, ''VAR MIG NÄRA''

- LENA NYMAN & RUNE ANDERSSON. ''JÖSSES FLICKOR - BE.
FRIELSEN ÄN NÄRA'' - STOCKHOLMS STADSTEATERS ENSEM-
BLE, ''SESSORNAS SÄNGER'' - KLARATEATERNS ENSEMBLE, ''JA
VISST GÖR DET ONT'' - LENA NYMAN SJUNGER KARIN BOYE,
''EN REFRÄNGSÄNGARES SJÄLSLIV'' - RUNE ANDERSSON. ''EL.
AHRAIRAH'' - BO HANSSON. . .

FRÄGA EFTER VÄR FOLDER
HOS DIN SKIVHANDLARE

YIFGNRMfNOFONRB
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Nordisk
kvinnoträff
Kungälv
Den 14-15 maj sammanstrålade
några representanter för KDV-
sektionerna i Sverige, Norge,
Danmark och Finland till ett myc-
ket okonventionellt möte vid Nor-
disk Folklig Akademi i KungäIv.
Med bland oss var till vår stora
glädje också KDV:s generalsek-
reterare Fanny Edelmann, den
kloka varma människan som var
oss till stor hjälp och som vann
allas hjärtan.

Syftet med mötet var att bättre
lära känna varandra och genom
att berätta om vårt arbete och
våra problem kunna utbyta erfa-
renheter och ge impulser. Så utan
alla formaliteter satte vi oss ner
och berättade om vad vi ägnade
våra krafter åt och vilka planer vi
hade för den kommande verk-
samheten. Vi fastslog allas vårt
ansvar för att FN:s internationel-
la barnår 1979 verkligen leder till
att barnens nöd i världen blir
allsidigt belyst och en all"as ange-
Iiigenlrct. Det gäller att redan nu
sätta i gång med förberedelserna
för barnåret, söka samla alla go-
da krafter tiil barnens försvar i en
värld där en stor del av den unga
generationen svälter, saknar sko-
Ior, redan som små tvingas arbe-
te.

Genom att det var en så liten
grupp (som mest 15 kvinnor) och
vi dessutom bodde och åt på sam-
ma ställe kom vi varandra nära.
Sånt är värdefullt. Och en allmän
förhoppning var att vi varje år
ska kunna ordna en sådan träff i
"kungä1vsandan". 

V.S.

SKV - Innerstaden
tackar för de bidrag som inkom-
mit och hoppas på fler till vår bli-
vande lokal, som vi hoppas ska bli
en träffpunkt för alla SKV-are.
P.e. 60 14 32-8, SKV - innersta-
den. Märk talongen "Lokalfond-
en.tt

Styrelsen
Stockholms innerstad
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SKVs delegation i Warszawa, Foto: Gtrnnar Zetterlund

Fredskongress
i Watszawa

Fredsbyggarnas Världskongress i
Warszawa började på ett ovanligt
sätt. Inför en absolut fullsatt kon-
gressal i kulturpalatset visades
före det formella öppnandet, fil-
men "Warszawa trots allt". Hitler
gav i slutet av kriget order om att
Polens huvudstad skulle utplånas
fullständigt. Filmen visade hur
den tyska ockupationsmakten

systematiskt sprängde alla bygg-
nader och brände vad som kunde
återstå av värde i ruinerna. Man
fick också se återuppbyggnaden
av den förstörda staden. Gamla
staden i Warszawa som då helt
förstörts har nu byggts upp och då
inga ritningar fanns kvar har man
byggt efter gamla kopparstick,
till och med alla utsmyckning-



arna på husen som tidigare fanns
har man fått med.

Och det var här i Warszawa
som 1 500 delegater från 125 län-
der representerande 50 inter-
nationella organisationer möttes.

Från Sverige deltog ett trettio-
tal delegater däribiand fem från
Svenska Kvinnors Vänsterför-
bund som kom från Göteborg,
Lund, Stockholm och två från för-
bundsstyrelsen.

Ordförande i Polens fredskom-
mitte Josef Cyrankiewicz hälsa-
de välkommen, och avslutade sitt
hälsningsanförande med en dikt
av poeten Nazim Hikmet, "Den
döda flickan".

Bland talarna i övrigt märktes
PLO:s ledare Yassir Arafath och
förre portugisiske presidenten ge-
neral Francisko da Costa Gomes.
I en timslång ceremoni hyllades
Luis Corvalan som inför den full-
satta kongressalen dekorerades
med Världsfredsrådets högsta ut-
märkelse Joliot Curiemedaljen.

Kongressen arbetade i följande
kommissioner.

1. Stopp för kapprustningen
2. Utvecklingen av den nya eko-

nomiska världsordningen

3. Säkerhet och samarbete i Eu-
ropa: den världsomfattande
betydelsen av Helsingfors-
konferensens slutdokument.

4. Fred och rättvisa i Mellanös-
tern.

5. Solidaritet med kampen mot
kolonialism och apartheid,
för nationellt oberoende.

6. Alliansfrihet som en faktor
för fred och oberoende.

7. Mänskliga rättigheter
8. Kamp mot fascism och nyfa-

scism
9. Kamp mot rasism och diskri-

minering
10. Skyddet av miljön

Vi kvinnor är halva världsopi-
nionen. Vad skall vi göra för att
skapa ett klimat där vi gemen-
samt med männen löser den vikti-
ga frågan om freden? Så sade
Freda Brown ordförande för den
konferens som under namnet
Kvinnoforum anordnades i sam-
bancl med Fredsbyggarnas
Världskongress i Warszawa. Hon
berättade också att år 1979 kom-
mer att bli det internationella
barnåret. I)är kommer man att ta
upp barnens problem, hotet om
krig, och barnens rätt att växa
upp i en fredlig värld. I forumet

redovisade sedan kvinnorna do-
kument från sina hemländer.
Dessa dokument bygger på ett
gemensamt tema nämligen kam-
pen mot fascism och utsugning
som är ett ständigt hot mot fre-
den.

Namnunderskrifterna på Stock-
holmsappellen redovisades land
för land. Det visade sig att appei-
len inte bara är en papperslapp.
400 miljoner namnunderskrifter
säger en hel del.

I en appell tilt politiska partier
och folkrörelser, internationella
och nationella organisationer
varnade Fredsbyggarnas Världs-
församling de krafter sorn mot-
sätter sig avspänningen och vill
fortsätta kapprustningen. Bland
annat sägs i appellen: Vi manar
alla nationer och folk att stärka
ansträngningarna att vidga den
politiska avspänningen, att ge ut-
tryck åt sin beslutsamhet att stop-
pa upprustningen och genomföra
effektiva nedrustningsåtgärder,
att öka sina ansträngningar för
att begränsa de strategiska va-
pensystemen, att avskaffa kärn-
vapen och andra massförinteise-
va'en' 

Ina Eriksson

\hd betyderkonsumentiigt för dig?
Sk*

, tt*r
i\-s'

"För mig betyder konsumentägt
att pengarna jag handlar för går till
merul väsentliga saker än storfinansens

feta plånböcker. Att vi är många som äger bu-
tikerna - inte ett fåtal. Att man lår vettisa varor
till vettiga priser och bra delbetalningsvillkor ge-
nom Konsums låneköp. Därför tycker jag att du
ocksir ska bli medlem i Konsum!"
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Att en busslast människor drar
mot Värmland i sommarfagra ju-
ni månad är väl inte ovanligt, men
vi som drog den gången hade ett
uppdrag, en plikt att utföra. Vi
skulle deltaga i Torsbygruppens
protestdagar mot skogsskövling
och hormoslyrbesprutning på trä-
dets dag just i Torsby. Deltagar-
na bestod av unga och äldre kvin-
nor och några män. En glad skara
som färdades under skänt o ch
glam.

I god tid tilt start för Torsby-
dagarna kI 14.00 fanns vi på plats
i den obeskrivligt vackra naturen
vid Karlsbergs hembygdsgård.
Våra folkkäraste och mest väl-
kända artister fanns på plats.
Gunde Johansson sjöng och pra-
tade. En revyföreställning med
Margareta Krook, Jan Malmsjö,
Marie Göransson m fl spelades

.upp på scenen i den ljumma som-
markvällen, och aldrig har väl de
tiljor som sägs föreställa världen
haft en vackrare omgivning.
Skymningen blånade och utöver
Frykens vattenspegel lättade
dimmorna efter dagens sol. Olof
Buchardt gjorde sina obetalbara
gubbar så att skratten genljöd
mellan de värmländska timmer-
husen. Här och där på den vid-
sträckta festplatsen förekom ak-
tiviteter som sagotält med Fillie
Lyckow, sång och musik av An-
ders Linder och glada mgsikan-
ter, bygdespelmän m m.

I ett tält såldes smörgåsar på
grovt bröd med rivna morötter
gurka o s v, till detta drack man
björksav eller ljungte. Man kunde
köpa hillo, en gröt av skrädmjöl
Iingonsylt och grädde, gott för den
som inte ätit det sedan barnsben
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då man kunde tigga sig till läc-
kerheten hos den snälla bagers-
kan i byn.

Detta om lördagens festligheter.
Sen kom söndagens allvar. Ca
1000 människor samlades för att
med hemmagjorda plakat och
konstnärligt ritade och måIade
affischer och banderoller tåga ge-
nom byn förbi kyrkan och skolan.
En fin stämning rådde i leden,
man ropade och sjöng. Det var
varmt inte bara på grund av solen
utan värmen låg som en matta
från människa till människa även
om man inte orkade gå i ledet
utan stod i grönskan på kyrkbac-
ken eller utmed vägen.

Promenaden blev ganska lång
innan vi var tillbaka på kyrkbac-
ken. Där kunde vi sjunka ned på
de mjuka gräsmattorna framför
talarstolen som var uppställd i
den stora kyrkporten. Först tala-
de kemiprofessor Rappe. I klara
vetenskapliga termer fick vi veta
vad som vräks ut i naturen. En
del av de giftiga fenoxisyrorna
har efter starka protester bl a från
torsbygruppen förbjudits, men
enligt prof. Rappe finns fortfa-'
rande en variant som anses fos-
terskadande kvar.

En av torsbygruppens medlem-
mar som fött ett skadat barn ta-
lade om de bekymmer kvinnorna
i bygden har och den ångest man
känner för de ofödda. Kan något
symposium aldrig så vetenskap-

tigt sätta sig över människors
ängslan för sin hälsa eller kvin-
nors ångest för sina ofödda och
uppväxande barn.

Sen kom SARA LIDMAN.
Kvinnan vi har ibland oss som är
som ett salt med lite peppar i.
Det hon sa borde refereras för sig
själv. Klokt och enkelt talade hon
till oss på ett språk som man ty-
värr alltför sällan hör idag - ren
svenska. Efteråt var vi på kyrk-
backen som en enda stor familj,
man log och hälsade och tackade
värmlänningarna för två under-
bara dagar. Solveig Ternström
som var själen i det hela gick om-
kring och såg ut som ett skogsrå -det ska ju vara så vackra varel-
ser. Hon läste från talarstolen upp
en del telegram som man fått från
stödjande organisationer, också
från SKV.

Värmländska SKV-are kom
fram och hälsade, också till Vi
Mänskors läsare. Behöver vi säja
att Ellen Eriksson fanns på plats.
Man kunde se hur hon lyste. Det-
ta var helt i Ellens anda. Hon
hälsar till Er alla.

Ja, vi hade inget annat att göra
än att om än motvilligt leta reda
på vår buss för att färdas hemåt.
Vi var alla överens om att vi haft
privilegiet att få delta i något som
vi gärna ställer upp på igen. En-
ligt parollen STAD OCH LAND
HAND I HAND FöR MILJöN.

Evy Andr6n

Tusen människor samlades för att med hemmagjorda plakat och
konstnärligt ritade och målade banderoller tåga genom byn. Foto: tlr-
jan Björkdahl.



Kvinnokurs
på Asa
folkhögskola

Vi behöver alla någon gång då och
då en injektion av entusiasm, en
puff som ger oss ork att stappla
vidare, ja, kanske tom förmåga
att småspringa en bit av vägen
framför.

Just en sådan puff gav mig
kvinnokursen på Äsa och jag tror
att jag får tala i namn av alla de
trettio kvinnor som i år hade för-
månen av att få vara med där.
Full av nyfikenhet tog man sig
dit, ryktet hade gått före under
ett år sen sist, man undrade kan-
ske också så smått om någonting
kunde leva upp till detta rykte.

Tillfullo gjorde årets kurs detta.
Om någon fjolåring skulle ha
känt någon ängslan på den punk-
ten kan jag lugna er. Traditionen

- vi hoppas det blir en lång så-
dan - bjuder att årets kurs i febr.
går samman för att planera nästa.
Jag ser fram emot den tiden.

Nåväl, nu till kursinnehåIlet i
korthet:

Redan vid samlingen var stäm-
ningen lätt och otvungen, vi skut-
tade som glada barn omkring på
gräsmattan medan Anita OIof-
Ors lite psykologiskt försökte
få oss att komma ihåg varandras
namn. Hon följde oss sedan i två
dagar med inpass av små under-
fundiga lekar och rörelser. Mera
motionsmässiga sådana stod Ka-
rin Holmberg f.ör en halvtimme
varje morgon. Vi avslutade med
en trojkadans som jag och min
kropp sent ska glömma. Efteråt
Annons

ARBETARKLASSENS
KVINNOR

Norrskensf lamman
tar lördagen den I oktober
upp SKV och arbetarklassens

kvinnors kamp.

Beställ i god tid.
Tel. 0920/690 90

lät de flesta av oss som spruck-
na flåsande blåsbälgar men åh
vad det kändes skönt. Ja, det var
kroppen som dessutom bestods en
underbar kost serverad varje dag
utan att man behövde bekymra
sej. Inte ens diska.

Men också för själen fanns spis.
Hjördis Leuin kom från Stock-
holm och talade om Elisabeth
Tamm och andra av våra stora fö-
regångare i kampen för vårt lika-
berättigande. Hon berörde då
också Fogelstaskolan som på sin
tid inrättades på Elisabeth
Tamms gods Fogelsta. Där har
många kvinnor genom åren fått
sin första inblick i samhällets oli-
ka frågor . Gunil.l.a Thgb erg talade
om sina erfarenheter från Eng-
land att ta hand om och hjälpa
tillrätta misshandlade kvinnor
som fått fly från sina hem. Vi vet
att det är ingenting som är signifi-
kativt för England, det finns mitt
ibland oss. Aase Bang talade
kvinnohistoria, där är hon sak-
kunnig och kan göra sitt ämne in-
tressant. Sonja Wahlstein, arki-
tekt från Linköping, talade om al-
ternativt boende, särskilt intres-
sant för Vi Mänskors läsare då vi
haft ett temanummer om detta.
Maiusi Wal.fridsson, kommunal-
politiker, talade levande och in-
tressant om sitt jobb i politiken.
Till detta anknöt också något av
Berit Löfstedts och Britt Björks
inledning om deras fackliga ar-
bete som avd.ordf. resp. ombuds-
kvinna (man). Vi gjorde ett roll-
spel om ett fackmöte i en nedlägg-
ningshotad textilfabrik som
mötte stort intresse och ett livligt

Kvinnohuset i Stockholm
Det pågår f n ett intensivt
arbete för att få igång ett
kvinnohus i Stockholm.
Jtnnu vid numrets press-
läggning har vi inte kunnat
få fram några klara besked
om hur det blir, men för-
handlingar pågår om en
lokal.

Vill du veta mer, kon-
taka då

Lesbisk Front
Hallandsgat. 40

116 57 Stockholm,
tel. 08/42 58 50.

engagemang i rollerna. Ing-Britt
Björkuall, lärare på skolan, be-
rättade om sina erfarenheter som
invandrarlärare och gav oss där-
med en inblick i många invand-
rarkvinnors svåra situation. Väl-
behövligt. Slutligen talade Kir-
stenPerssonoch i någon mån un-
dertecknad om kvinnorna och
fredsarbetet. Jag i form av en rap-
port ifrån fredsbyggarnas kon-
gress i Warszawa.

Ansvariga för det hela var fng-
Britt Björkuall, Äsa och Inger
Andersson, Katrineholm. Vid fre-
dagskvällens festlighet blev de
vederbörligen besjungna och
blomsterkransade. Äsa kvinno-
förening blev preliminärt bildad
och skall med det snaraste få sty-
relse. Ett av dennas första aktivi-
teter var en till amerikanska
ambassaden och TT insänd pro-
testskrivelse mot neutronbom-
ben.

Någon har nämnt dessa kvin-
nokurser som ett försök att åter-
skapa ovan nämnda Fogelstakur-
ser. För min del anser jag detta
vara helt fel. Fogelsta var sin
tids kvinnoaktivitet, progressiv,
riktig. Äsakurserna är för vår tids
kvinnor. Aktuella, progressiva,
riktiga. Med plats för deltagarnas
barn, för en underbar vardagS-
gemenskap mellan "gammal" och
utrB, mellan hemmaarbetande
och arbetsmarknadsanställd. Den
kommer att bli sej själv nog, att
bli en fin tradition i kvinnokam-
pen.

Kvinnor, tag vara på denna un-
derbara möjlighet att känna och
Iära. Evy Andr6n

Honorine
Hermelin
I pressläggningsögonblic-
ket når oss budskapet om
Honorine Hermeline- Grön-
bechs bortgång. Det känns
oändligt vemodigt. Honori-
ne spelade under mer än ett
halvsekel en betydelsefull
roll inom SKV, tillhörde i
många år förbundsstyrel-
sen och medarbetade ftitigt
i vår tidning. Klokhet, ljus
och värme var hennes sig-
num' 

vs

53



För Indokinas Postgiro
51323-4kvinnor och barn

Den här gången omfattar redovisningen exakt tre månader: juni, juli
och augusti. Drygt fem tusen kronor har under den tiden influtit tiII
vår insamling, vilket med tanke på att det rör sig om semestermåna-
derna är mycket bra. Tack alla ni goda givare !

Vi koncentrerar nu insamlingen till Kvinnocentret i Hanoi och tyc-
ker att vi kommit bra i gång. Vid det här laget har vi drygt 25 000 kronor
som vi tänker överlämna, så att de kan inköpa en del av det de bäst
och billigast får tag i på närmare håll: allt som hör tiil film' bandspe-
lare, skrivmaskiner, musikinstrument etc.

Med detta nummer följer ett inbetalningskort. Vi är förvissade om att
ni kommer att använda dem. Tack på förhand !

Och nu till redovisningen.

Transport 374 463:63
Mabel Berg, Hägersten Till

minne av Frida Wallström och

Dolly Gustafsson, Partille 25:-
H. Westling, Helsingborg 200:-
Kerstin Odelberg, Stockhoim 202-
S:t ffirans SKV-avdeln.

Stockholm 500:-

Liv Bäckström, Malmö 75:-
Gunilla Petr6n, Styrsö 30:-
Nora Lindqvist, Norrtälje 100:-
Eva Alexandersson. Rimbo 40:-
Tuulikki Koivunen-Bylund, Bro 100:-
Eva Melin. Johanneshov 100:-
Karin Lentz, Akarp 50:-
B. Fallström, Karlskoga 25:-
Gerda Gustafson, Lidingö 100:-
Sonja Granberg, LuIeå 50:-
Astrid Svensson, Mölndal 25:-
Margit Wall, Johanneshov 25:.-
TilI minne av Ingeborg Berglund

från Gun och Ann Marie
med familjer 200:-

Maja Kinnman, Stockholm
TiII Siri Derkerts minne 100:-

Ann Marie Axner. Härnösand 20:-
Barbro Andersson, Linköping 25:-
Olga Nordberg, Karlstad 25:-
Ninni Rydsjö, Stockholm 50:-
Britt Wettin, Stockholm 50:-
Greta Bengtsson, Hyltebruk 50:-
Elsie Andersson, Farsta 25:.-
Familj. Jönsson, Umeå 252-
Maria Strömgren, Umeå 10:-
V. Waldenström. Luleå 25:.-

Norma Ytterström
Gun Lindgren, Gällivare
Anja Wikström, Gällivare
Kristina Ståhl, Umeå
Dagmar Beckman, Malmö
Anna Ylipää, Sattajärvi
Mary Rydhagen, Lund
KRN. Bollnäs
Irja Strand, Farsta
Anita Hiljedahl, Djursholm
Karin Lundh, Lycksele
G. Swedin. östersund
V. Harnell, lllvsjö
Lena Hellsten. Umeå "ist. för

morsdagspresent tili min mor
L. Andersson", Kristianstad

Monica Lundqvist, Sto.ckholm
K. Holmqvist, Stockholm
Gunbritt Karlsson, Kumla
IJIIa Berg, Uppsala
Annerösli Kuhn- Pettersson,

Rönninge
E. Berndtsson, Griteborg
Anny öhman, Porjus
Anna Pettersson, Avesta
Kerstin Sinha, Vittskövle
Kirsten Persson, Lillhagen Till

Asta Grönholms minne
Monica Nolander, Hisings Backa
Eva Carlsson. Västerås

500:-
25:-
10:-
252-

200:-
20:-
202-
252-
25:-
30:-
10:-

100:-
25:-

100:-
25:-

250:-
10:-
25:-

25:-
50:-

100:-
30:-
25:-

55:-
50:-
50:-

Suomi och Eva Liljegren, Giiteborg
TiIl Carl Lunds minne 100:-

Ina o. Holger Eriksson, Bromma
Till Carl Lunds minne 50:-

Britt Kling, Johanneshov 100:-
Zaida Hagman, frteborg Till

Asta Grönholms minne 50:-
A. Bernhard, Skärblacka 50:-
Brit Hedman, Sollentuna 50:-
Anne-Marie Walhjalt, Visby 30:-
Eva Carlins, Nyköping 100:-
A.B. örnberg, östersund 25:.-
Elice Mellgren, Frösön 50:-
Kerstin Lindeman, Stockholm 50:-
Britta Skeppstedt-Lindqvist,

Gällivare 50:-
Anonym givare 25:-
EIsa Holmström, Mölndal 15:-
Maria Adlercreutz. Stockholm 30:-
Brita Lorentzon, Enskede 15:-
Anna Wennbom, Johanneshov 20:.-
Annika Andersson, Gciteborg 30:-
Alice Sandell, Giiteborg 15:-
M. Malmström, Spånga 15:-
Gunnel Landberg, Stockholm 25:-
M. Frazer, Stockholm 10:-
Anonym givare 50:-
Leena Garandi, Uppsala 100:-
Kerstin Rydsjö, Skellefteå 252-
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Summa kr. 379 523:63
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PrenumeretopfrlfY Il[G
Arbetartidningen Ny Dag vpk:s tidning utkommer
onsdagar och fredagar. Prenumerera på tel: 08152 00 95 eller
skicka talongen till: Ny Dag, Box 361, 101 24 Stockholm

n 110:- helår, n 60:- halvår, n 35:- kvartal

Namn

Adress

Postnr, adress



Kläderna
till Angola
Vår klädinsamling till Angola är
nu på väg till LUANDA. Den fyl-
ler en imponerande bit av den
båt som tar den med. Packad i
kartonger och bandad på pallar
(10 st) fyller den 10 mets och vä-
ger omkring 2 ton.

Det bästa med den är i och för
sig inte mängden utan att det rör
sig om fulit användbara bra och
snygga grejor som vi hoppas skall
bli till glädje och nytta för våra
vänner i Angola. Till alla kända
och okända som uppmärksammat
vår vädjan och deltagit i insam-
lingen vill jag säga att resulta-
tet är imponerande och ett varmt
tack till Er alla som hjälpt till.
Tusen tack.

För Förbundsstyrelsen
Evy Andr6n

Svenska Kvlnnors Vänsterförbund
Svenska Kvinnors Vänsterförbund har
i korthet följande historia. 1914 bilda-
des Föreningen Frisinnade Kvinnor
under parollen: Mot krigspsykos, för
demokrati och för kvinnornas likstäl-
lighet. År 1931 utvidgades förbundet
så att ett samarbete blev möjligt mel-
Ian alla kvinnor som önskade en sam-
hällsutveckling i vänsterriktning.
Då fick förbundet sitt nuvarande
namn.

Förbundet vill verka för fulletän-
dig likställdhet mellan kvinnor och
rnän och för kvinnornas deltagande i
full utsträckning på alla områden av
det ekonomiska, sociala och politiska
livet; för erkännande av och respekt
för kvinnornas värdighet i familj och
samhälle.

Ambjörby
Ellen Eriksson
Box 414
680 52 Ambjörby
Tet. 0563 /80232

Eskilstuna
Ingegärd Barkin
Verdandigatan 7

633 52 Eskilstuna
Tel 016/399 18

Giiteborg
Evy Andr6n
Barytongatan 4
42138 V:a Frölunda
Tel. 031/47 4002

Huskvarna
Ingrid Nilsson
Munkgatan 5

56100 Huskvarna
Tel. 036/13 74 55

Luleå
Disa Wennberg
Smedkroken ?

95139 Luleå
Tel. 0920 /29437

Lund
Guri Tambs LYcke
Sunnanväg 18 M
22226 Lund
TeI. 046/14 34 ?0

Förbundet vill verka för sarnarbete
mellan kvinnor i alla länder och med
all kraft deltaga i strävandena att upp-
nå och befästa en varaktig fred, allt
framtidsarbetes grundval.

År 1946 anslöts Svenska Kvinnors
Vänsterförbund (Swedish women's
left federation) till Kvinnornas De-
mokratiska Världsförbund (KDV).

KDVhade 1969 anslutna organisatio-
ner i 90länder med omkring 200 miljo-
ner medlemmar.

I(DV har nu tillerkänts konsulativ
status I (tidigare hette det A) hos
FN:s ekonomiska och sociala råd.
Endast 16 organisationer har denna
status vilken innebär rätt att yttra sig
vid rådets sammanträden och att
framlägga egna förslag muntligen
eller skriftligen.

Plteå-Munksund
Siri Aldrin
Strandvägen 5

94100 Piteå
Tel. 0911/37276

Skövde
Karin Sandelin
Mariestadsvägen 75

541 00 Skövde
Tel. 0500 /L10 59

Stockholm
Margot Mårdh
Valhallavägen 57
LL422 Stockholm
Tel. 08/3158 76

Uppsala
Karin Hammarström
Täljstensvägen 4 E
752 40 Uppsala
Tel. 918/11 90 11

C'otland
Helene Jacobsson
Broe Norrlanda
620 24 Dalhem
Tel. 0498/390 66

På platser som inte har någon
SKV-avdelning kan du vända
dig direkt till förbundet.

SVENSKA KVINNORS
VÄNSTERFöRBUND
Box 3120, 103 62 Sthlm

Tel: 08/11 49 61

Månd-fred kl.9-16
Medlemsavgift 20 kr per år

Postgiro 5 1323-4

SKV-
avdel-
ningar

-TCR1'FL.'T

är inte bara MOSKVA
OCh LENINGRAD

Vi llyger också till

JAPAN
OST- och SYDOST-

ASIEN
Närmaete vägen går via Moskva

Allt fler flyger också
lrån Stockholm till:

OSLO, AMSTERDAM
OCh KöPENHAMN

MED AEROFLOT

\

----pfl
soviet oirlines

Tel:08/21 02 14, 21 70 07
Besöksadress: Sveavägen 20

Postadress: Box 400 07,
103 41 Stockholm
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kinnor
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HSB har undersökt hur

förtroendeuppdragen fördelar sig i
2 500 föreningar.

Inom så många föreningar blir ett
stort antal medlemmar direkt
engagerade i verksamheten - som
fullmäktige, i styrelser, som revisorer,
i fritidskommitt6er osv. Det är alla
viktiga uppdrag. Beslutanderätten är
starkt decentraliserad i HSB. Den som
har ett uppdrag i en
bostadsrättsförening måste också vara
beredd göra en verklig arbetsinsats
och ta ansvar för verksamheten.

Enligt undersökningen fanns våren
1977 ca 30 000 förtroendeuppdrag i
HSB-rörelsen. Det betyder att inemot
var 10:e medlem hade ett uppdrag i
organisationen. Av förtroende-
uppdragen innehades drygt 5 000
eller 17 ,2 % av kvinnor. Under
perioden 197 5-77 har antalet
förtroendeuppdrag som innehas av
kvinnor ökat med över 1 000.

Kvinnorepresentationen i HSB är
ändå relativt låg. HSB:s Riksförbunds
fullmäktige har därför gjort följande
uttalande:

"Fullmäktige uppmanar
ftireningarna inom HSB att vid
ftireningsstämmorna beakta
angelägna krav på ökad
kvinnorepresentation i styrelser och
bland revisorerna. En sådan
breddning av medlemsinflytandet i

HSB innebär, att rörelsen tillftirs
nya erfarenheter och id6er
beträffande utformningen av den
fortsatta verksamheten. En allsidig
representation är av stor betydelse
ftir HSB-rörelsen. "
Den relativt läga

kvinnorepresentationen i HSB bör
också bedömas mot bakgrund av att
kvinnorna utgör endast ca ll3 av
medlemmarna i HSB. En ökad
anslutning av kvinnor är en viktig
förutsättning för ökad
kvinnorepresentation i
bostadskooperationen. Genom ett
aktivt deltagande i
föreningsverksamheten och
studiearbetet kan fler kvinnor
engageras för olika uppdrag i HSB.

Den som vill bo kooperativt och
därigenom få möjlighet att arbeta för
bättre boendevillkor och ökad
gemenskap i boendet - gå med i
HSB.

Kooperation betyder samverkan.

- en .folkrör'else ,för goda bostcider -


