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Bilaga medföljer

Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Svenska Kvinnors Vänsterförbund har I korthet följande historla. 1914 blldades

Föreningen Frisinnade Kvlnnor under parollen: Mot krigspsykos, för demokrati

och för kvlnnornas likställighet. Ar 1931 utvidgades förbundet så att ett sam-

arbete blev möjligt mellan alla kvlnnor som önskade en samhällsutveckling I

vånsterriktning. Då fick förbundet sitt nuvarande namn.

Förbundet vill verka för fullständig likstålldhet mellan kvinnor och män och

för kvinnornas deltagande i full utsträckning på alla områden av det ekono-

miska, soclala och politiska livet; för erkännande av och respekt för kvinnor-

nas värdighet I familj och samhälle.

Förbundet vlll verka för samarbete mellan kvinnor I alla länder och med all

kraft deltaga i strävandena att uppnå och befästa en varaktig fred, allt fram-

tidsarbetes grundval.

Är 1946 anslöts Svenska Kvinnors Vänsterförbund (Swedlsh women's left

federation) tlll Kvinnornas Demokratiska VarldsfOrbund (KDV).

KDV hade 1969 anslutna organisationer i90 länder med omkring 200 miljo-

ner medlemmar.

KDV har nu tillerkänts konsultativ 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 för-

slag muntllgen eller skriftligen.

nummer 5-6 - 1974 - 28:e årg.

Ansvarig utgivare:
VALBORG SVENSSON

Redaktör:
LOUISE WALDEN

Redaktionskommittö:
Eva Palmaer
Katja Wald6n

Harriet Clayhills
Expeditionstid månd-fred kl' 10-14

samt torsdagar 17-19
Redaktören träffas säkrast

månd-onsd 10-12
Vi Mänskor utkommer med sex

nummer om året

Prenumerationspris fr.o.m. 1975
20 kr/helär

Postgiro 5 13 23-4
SVENSKA KVINNORS
VÄNSTERFÖneuNIo

Box 3120. 103 62 Stockholm
Tet. 08/20 37 56

Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås 1924

Innehåll:
Ledare. EP.. 3

TEMA:
NU VILL VI ATERKNYTA BANDEN...
Om de äIdre kvinnornas liv och arbete, erfarenhet och kamp
Inledning....... ............... 4

ELLEN: "Livet blir trångt utan humor". Intervju Gu-
nilla Thorgren 6

Den kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad.
Hjördis Leuin....

Sonja målar kvinnornas historia. Lilt'an Andersson....,,,.....
ALICE: "Vi fick liksom aldrig tid för politiken".

Intervju Katia WaLdön
Kvinnokamp i vardager.. Ma'rgit Palmaer .......,..
ANNA: "Mitt oberoende håller jag mest av allt på".

Intervju Birgit Lundi'n
Bakom mig står Malax-gummorna. Anna-Lisa Bäckman...
"Nämnaren har vi gemensam". Om kvinnokamp förr

och nu. Vivan och Birgit samtalar. Gunill'a Marberg
JöSSES FLICKOR - en pjäs på Stadsteatern

SKV 60 år.
Historik
Rapport från förbundsmötet
Må1sättning, handlingsprogram

Kvinnoskildringar hos några kvinnliga författare.
Nea Carlsson Townsend .,.,.,..,..
Debatt: Inte bara 6-timmars-dag. Birgr't Lundin
Kort om böcker, ny kvinnoskiva........
Internationella kvinnoåret 1975

För Indokinas kvinnor och barn

2

L2

15

18

22

24
29

32
34

36
37
38

40
46
48
50
51

Ett modernt
civiltryckeri med

totosättning, olfset,
boktryck, rotation,

bokbinderi och distribution.

Sjuhäradsbygdens
Tryckeri AB

All6gatan 59, 501 02 Borås
Telefon 033/11 70 30

Stockholmgkontor
Kammakargatan 66

111 24 Stockholm
Telefon 08/201419



Vi Kvinnor - Vi Mänskor
Vår tidning - det är vår livsnerv. Vad har den inte kostat oss i arbete, ansträngning-
ar, förhoppningar, glädje och intresse. Pengar har den faktiskt inte kostat oss så mycket
däremot, vi ligger mycket långt framme när det gäller oavlönat eller uselt avlönat iobb.

Tidningen håller oss med upplysningar, fakta och material i vår verksamhet. När
man bläddrar tillbaks i årgångarna får man en bra kavalkad över gamhällsutvecklingen
under åren. När man tänker på de astronomiska summor rom tidningar brukar kogta
och de hårresande skulder de brukar efterlämna när de kapsejsar blir man extra stolt
över Vi Mänskor.

En tidning, ett språkrör har alltid tett sig som en nödvändighet lör vår organlsatlon.
Fram till 1936 från starten 1923 tjänetgjorde den legendariska Tidevarvet med Elin

Wägner och Carin Hermelin som redaktörer Bom förbundets gtämma i världen. Tidevar-
vet tillhörde ej SKV men Ada Nilsson, Kerstin Hesselgren, Honorine Hermelin och and-
ra medlemmar var flitiga medarbetare.

I januari 1947 kom ett litet medlemsblad som avsåg att bli upptakten till en tidning.
Så här skrev Elisabeth Tamm i första numret - något som är lika aktuellt i dag:
"Vi behöver en tidning.
Därför att tryckfriheten i tillämpningen ger utrymme åt partipressen,
ej åt enskilda åsikterl
Därför att en övergångstid, som avgör framtiden, nu alldeles särekilt gäller livet, krig
eller fredl
Därför att halva mänskligheten, kvinnorna, oaktat rösträtten, ei kan genomföra med-
bestämmanderätten om samhället utan ett organ som uttrycker dess viljal"

Så föddes Vi Kvinnor år 1948.
Efter ungefär 20 är med denna tidning började en del läsare och medlemmar höra av

sig med synpunkter på namnet. Man resonerade ungelär så här. De s k kvinnofrågorna
liksom frågan om fred och barnens bästa angår ju inte bara kvinnorna, de angår hela
mänskligheten, därför är Vi Mänskor ett mer adekvat uttryck för vad vi vill. Diskussio-
nen i namnfrågan blev rätt livlig många tyckte att Vi Mänskor var för vittsvävan-
de som namn, Det är dock kvinnorna vi i första hand representerar och vänder oss till.

Hur som helst, namnbytet kom till stånd och från 1969 hette vår tidning Vi Mänskor.
Men så kom vad vi nästan kan kalla kvinnorörelsens förnyelse, en förnyelse som vi

hälsat och hälsar med gränslös glädje och stora förhoppningar. Vi beslöt att åter kalla
oss Vi Kvinnor - Vi Mänskor från 1975, ett namn som vi nu tycker bättre täcker vad
vi vill.

Men vårt namn är taget. 1971, tidigare var det inte möjligt, nar Änl6n & Akerlund
lagt beslag på namnet. Man får inte ligga på ett namn utan vidare, det måste användas
och det har skett på följande märkliga sätt. Ett stencilerat A 4-ark kallat Vi Kvinnor har
utgetts i tre år. Denna "tidning" har inte kunnat-köpas en-ligt uppgift.

Vi har nu skrivit tall Justitieministern och Ahl6n & Akerlunds förlag lör att återfå
vårt gamla namn, men ännu inte fått något besked. Alltså vet vi i skrivande stund inte
om vi har rätt till vårt ursprungliga namn eller ej.

Nu inovember publiceras ijournalisternas facktidning "Journalisten" ett öppet brev
till Lukas Bonnier, undertecknat av ett tjugotal journalister vid våra stora tidning-
ar. De stöder vårt krav och kräver av Anten & Äkerlund att de återlämnar namnet "Vi
Kvinnor" till SKV. 

*

Just nu råder regn, rusk och mörker och julen tycks ganska avlägsen, men eftersom
man inte har någon mer chans till jul- och nyårshälsningar så önskar jag alla en verk-
ligt god och avspänd jul, fri från jäkt och ruinerande julklappar. En billig julklapp som glä-
der och intresserar ett helt år är en prenumeration på Vi Mänskor. Använd blanketten
för gävoprenumeration i det här numret - till glädje för mottagaren och till nytta för Vi
Mänskor. 

E.p.



Nå,gra å,rtal,
tttt/'ur Kuxnnonxstorl,en

1865 Näringsfrihetsförordningen avlägsnar
hindren för fri företagsamhet inom handel,
hantverk och industri. På 60-talet utökas
kvinnans möjligheter till högre utbildning.
1870 får kvinnan rätt att avlägga "mogen-
hetsexamen" och tillgång till akademisk ut-
bildning (utom den teologiska). Yrkesut-
bildning för flickor (bl a sjuksköterskor och
textilarbetare) kommer igång på ?O-talet.
1872 Ogift kvinna myndig vid 25 år.
l8?3 bildas "Föreningen för gift kvinnas
äganderätt".
1884 bildas Fredrika Bremer-förbundet.
Oeift kvinna blir myndig vid 2I är.
1892 bildas Stockholms Allmänna Kvinno-
klubb, föregångai'en till de socialdemokra-
tiska kvinnoklubbarna. Under 1800-talets
senare hälft ökar antalet industriarbeter-
skor från ca 10 000 (1860-talet) till över 50 000
(kring sekelskiftet). Manliga industriar-
betare under samma tid från ca 2A 000 tiII
drygt 200 000. Kvinnornas löner låg 30-40 %
under männens.
1903 startas Landsföreningen för kvinnans
politiska rösträtt (LKPR) och Kvinnornas
Fackförbund.
1910 förbjöds preventivmedel i lag.
l9l4 bildas Föreningen Frisinnade Kvinnor,
som 1931 byter namn till Svenska Kvinnors
Vänsterförbund.
1919 får kvinnorna rösträtt.
l92t blir gift kvinna myndig.
1923 jämställer Behörighetslagen män och
kvinnor i statlig tjänst.
1925 startas Kvinnliga medborgarskolan i
Fogelstad.
192? öppnas de statliga läroverken för flic-
kor.
1936 Kommitt6n för ökad kvinnorepresen-
tation samlar 25 kvinnoorganisationer ba-
kom sitt upprop. Statligt anstäIlda kvinnor
får rätt till barnledighet.
1938 upphävs förbudet mot preventivmedel.
1939 förbud mot att avskeda gift kvinna.
1949 Föräldrabalken gör även modern till
barnets förmyndare.
1971 införs särbeskattningen.
l9?2 tilisätts den socialdemokratiska "Dele-
gationen för jämställdhet mellan män och
kvinnor".
1974 får vi den nya föräIdraförsäkringen
där båda föräldrarna jämställs i barnvår-
darfrågor.

MANIFEST
(För socialgrupp tre-tjejer som fått utbilda
sei )

Vi är dom nya kvinnorna
Vi är dom nya kvinnorna som fått utbilda oss.
Nu vill vi återknyta banden
med arbetarklassen, våra mödrar
Vi är dom nya kvinnorna' dom historielösa
kvinnorna.
Vi är här nu. Vi tänker inte lura någon.
Det är vi som hade dom byktvättande mödrar-
na.

Det var dom som strök karlarnas blåskiortor.
Det var dom kvinnorna som slutligen lämna-
des
med elektrisk köksutrustning och ensamhet
Vi talar om våra gamla mödrar nu.
Vi var aldrig på allvar deras döttrar då.
Vi bara bligade och förskräcktes.
Nu vill vi bära dom gamla kvinnorna med oss.

Vi skulle vil"ia återföda dom
och vagga dom in i den nYa tiden.
Dom är ändå med oss och gör oss starka och
veka.
Vi är dom nya kvinnorna.
Vi är här nu.
Nu vill vi erkänna dom gamla som vår första
historia
och vi tänker aldrig någonsin efterlikna dom.

Anna-Lisa Bäckman

Bitden ot)an: Tud.tt au kld'der i Nabrouiken uid Greubron
T--;; åii i, Stranduiigen i Stoökholm) sommaren 7902'

Foto Erik Tryggelin. TiIIhör Stockholrns Stadsmuseum.



NU VILL vI ATERKNYTA BANDEN . O O

Ett temanurnrner orn
de til,dre kuinnorna,s Liu och arbete,
erfarenhet och kamp

Det hiir numret föddes egentligen på 8 mars,Internattonella Kuinnodagen, i uå,-
ras. Då. satt ui, kuinnor ur olika generationer, och, samtal.ade en eftermiddag i Pi-
teå. Vi tal,ade om uåra mödrar och mormödrar, orrl oss sjölu a,Lgssnade på uarand-
ra, lörde au 'Darann. Ur samtal,en uörte stgrka och samhörtghet. För oss Angre
uar det nå,got som förändrades. Plötsligt uar ui inte historiel,ösa ltingre, pl.ötsligt
fanns de uardagsförebilder ui saknat. Vi h.ade bara så liinge Letat på f eI stäLl,en. Vi
hade sett upp mot de etablerade, erkönda föregångskuinnorne,, enstaka lusan-
de sol"ar i ett stort mörker. Plötsligt bleu det mörkret enljus stjärnh.immel".Varje
kuinna har i sin nörh.et kuinnor son'r, kan beriitta om kuinnors Liu och kamp. Kuin^
nans historia stå.r inte i böckerna, den förs uidare i en muntl.ig tradition, f örmed-
lad genorn generattoner i ett socialt sgstem au getnensam tuiitt, bak, städning. När
den sociala gemenskapen bröts sönder genom kiirnfamiljens små,hushåLl försuann
också" den naturliga formen för kuinnors beriittande. Nu tir det dags att ui å,terfin-
ner uär historia, innan det ör för sent. Men den finns i,nte samlad oclt. skriuen,
"man f dr py ssla ihop den sj ölu , seU ett Lapptöcke" , sorn Anna-Lisa B iickTnan skri-
uer i sin artikel om kuinnorna t, österbotten. Hon skriaer ocksd; "Man förstår att
kuinnor al,ltid uarit starka och aktiua rnen konsekaent beröuade politisk makt, sin
röst i samhöllet".
I det här numret h.ar ui meduetet ualt bort de kända kuinnorna. Vi har uelat ge
röst åt de anonanl,a kuinnorna, dem utan uals liu och kamp ui inte stått där ui står
idag. De kuinnor sorrL finns runtomkring oss o?zr. ui bara tor oss tid att lyssna. Men
det d,r inte bara de starka kuinnorna ui ska minnas. Ta reda på uad din mor,
mormor, rrlorrrlorsrnor h,ade för drömrnar i sin ungdom. Vilken människa sorn
finns bakom 'rrlan1,nlarollens schablon. Hur många ouppfal.lda kuinnodrömmar
finns inte nedl"agda i förh.oppningar i döttrarna!

Men kuinnorollen är inte en och densamrna. Den iir beroende au uilken lclass
man tillhör oclt uilken sorts samhtille ,tnan leuer i.
I bondekulturen hade - och h.ar - kuinnorna ett egenuiirde i kraft au sin pl,ats i
produktionen. Det lgser igenom i interujun med EIIen. I och med industriali-
seringen försuann kuinnoarbetets själuklara plats i produktionen och samhället.
I arbetarklassen reducerades kuinnan till arbetskraft, där hennes kuinnokön uar
ett medfött h.andikapp. I borgarkl"assen fick kuinnan ingen plats i produktionen,
h.on gaus i stäl,Let modersmyter och hustrumgter att bAgga sitt egenuiirde på. Dim-
ridå"er för att dölja hennes maktlöshet.

Det iir dags for oss att göra upp med borgerl,igh.etens föraekli,gade kuinnoideal,
som nu bliuit allmtint uedertageti allaklasser,ochi stället kngta antiLI de starka,
aktiua kuinnor sorn alltid funnits och. uars stgrka är en del au deras sjäLuklara
kuinnoidentitet.

LW



Jag å,kte på småuägarna genorn hela uöst-
ra Vörml,and från mitt eget torp i söder
upp till Ell,en Eriksson i Ambjörba längst
upp i norr. Viigarna är då,liga och fal.lda
au gropar. Sönderkörda au de stora mons-
ter till timmerbilar sorn kör bort den
sköul,ade uärml,öndska skogen. Ellen bor i
en stuga uid Klaräl,uens östra strand. Runt
omkring den lilla ban höjer sig höga berg
med stora sargade så,r i konturerna - kal-
hyggen. På iiluen flottas fortfara,nde tim-
mer, men snart är det slut. Nu skq" byggas
kraftuerk. I stugorna bor mest gammalt
folk. Den htir interujun h.andlar om kuin-
norna i Ambiörbus små,stugor. Modiga,

starka kuinnor sorrl, med energi och' uörm-
Liindsk humor har satsat sin kraft på att
kömpa för bugden. De har uunnit må,nga
segrar och mycket egenuörde, rnen kapi-
talismen (representerad au Uddeh'olms-
bolaget) h.ar hunnit upp dem bakuögen.
Varken skogen eller äluen ger löngre ar-
betstillfällen.

De unga h.ar tuingats till storstd,derna.
Dtir Leuer nu kuinnor i små liigenh"eter,
isolerade från samhället. Den bagd ELLen
och hennes kamrater har ktimpat för, är
idag aufolkad. Vem ska ta öuer deras
kamp oclt, föra den uidare?

Gunilla Thorgren

hämnd var också en hämnd
vet du.

Pappa var en radikal vän-
stersocialist och jag brukade
vara med honom i Folkets Hus
varenda kväll. Jag hann gå ut
folkskolan på östermalm -sen dog pappa. Sen började
jag som modistelev på Ahl6ns.
Sen sökte jae till Nordiska
Kompaniet för det var mycket
bättre förmåner där. Men för
att få komma dit måste man
kunna tyska, engelska och
matematik. Då började jag i
en attonskola. Sen dog mam-
ma också så då blev det slut på
alltihop.

Mina förmyndare bodde
upp i Värmland så jag flyttade
hit upp titl Ambjörby. Här
träffade jag Karl och vi gifte
oss 1920. Vi fick ett litet torp-
ställe väst i berget. Vi hade ett
par kor, ett par grisar, och lite
smådjur. Vi hade det relativt
skapligt ställt, för vi hade mat.
Karl var skogsarbetare och
det gick bra för oss. Men så
kom strejken - skogsarbetar-
na bildade fackförening och

gick i strejk.
Då blev det svårt. I bidrag

fick vi 11 kronor i veckan. Det
är klart att det gick för oss
som hade ett litet småbruk -vi hade i aIIa fa1l mat. Men det
var inte alla som hade det. Det
vart väldigt fattigt på bygden.
En familj - som bodde granne
med oss - jag kan faktiskt
säga att dom svalt ihjä1, en hel
familj på åtta personer. Det
kom in en sjukdom som kalla-
des "galopperande lungsot".
Det gick så snabbt med dessa
människor. De dog den ena ef-
ter den andra. Men man börja-
de nog förstå varför. De hade
ingen mat. En dag satt jag
hemma med nylagad frukost.
Jag hade gröt å mjölk å fläsk å
ost på bordet och den yngsta
flickan i familjen kom in. Det
var bara två barn som var
kvar i familjen då. Hon kom
in och tittade på bordet och
jag frågade om hon ville äta
med mej. Då började hon
gråta och sa: "Jag har inte
haft någon mat hemma på tre
dagar".

ELLEN:

"Livet blir så trängt utan humor"
ELIen: Jag är uppfödd i Stock-
holm och jag kom ganska ti-
digt in i arbetarrörelsen. 1909

- då var jag bara nio år och
såpass gammal att jag kunde
uppfatta vad som hände. Pap-
pa hade bageri - och kom ut i
strejken. Det var ganska så
knapert då ska jag säga dej. Vi
barn fick hjätpa till med ären-
den så gott vi kunde, pappa
var aktiv i strejkrörelsen. Vi
barn fick gå med brev i skol-
väskan, från östermalm titl
söder. Du vet - allt stod stilla
under storstrejken spår-
vagnar å allt. Man kunde inte
åka på dom spårvagnar som
gick heller för då gynnade
man strejkbrytare. Det var ju
inga farliga meddelanden vi
gick med. Det var mest under-
rättelser om möten.

Vi brukade göra så vi ungar'
att vi stäIlde oss vid spår-
vagnshåIlplatsen, och när
spårvagnen kom med sin
strejkbrytarförare och stan-
nade; då brukade vi räcka
lång näsa åt honom. Vi skulle
liksom hämnas lite. En liten
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GuniIIa: Hur hade kvinnor-
na det på 20-30-talet här up-
pe? Både hemma och i arbe-
tet?

ELIen: Det var mycket arbet-
samt. Du vet bara vid vårt
torp. Maken han var ju tvung-
en att gå i skogen för Udde-
holms för att det skulle flyta.

På sätt och vis var kvinnan
väIdigt förtryckt förut - hus-
hållsarbetet fick hon göra på
fritiden medan maken vilade
sig, fast dom jobbade lika
hårt hela dagarna.

I skördetider t ex, när vi
skulle skära havren. Kvinnan
fick förstås dra slipsten - det
var tungt må du tro. Sen skul-
le man gå efter och gå krokig
och binda upp havren, vartef-
ter karln skar. Det var mycket
tyngre å binda än å skära. När
vi var klara gick karln in och
la sig på soffan för att vila. Då
skulle kvinnan laga mat, ge
kreaturen mat och vatten,
duka, diska, och röja. Sen fick
man gå ut igen och gå efter ho-
nom när han skar. Då var ju
han utvilad. Men kvinnan var
ännu tröttare.

Tänk - jag vet väI i början
när vi var nygifta och bodde i
torpet. Karl skulle hjäIpa mig
att torka disken bara för att vi
skulle få vara lediga tillsam-
mans en liten stund. Så dund-
rade det väl till i farstun. Då
skyndade han sig bort med
handduken och satte sig i sof-
fan och såg hur oskyldig ut
som helst.

Hade det varit som idag
hade jag väl slängt handduken
i huvudet på honom och
skrikit. Men då var det så.

Om någon hade kommit in
och sett KarL hjöLpa mej
med disken hade det bli-
uit SKANDAL förstår du.
Det uar int karlgöra.

Man hade ju inga maskiner
eller hästar som det finns nu
heller. Jag vet när vi skulle ha
upp potatisen, då fick vi dra
plogen för hand. Vi drog upp

ett par fåror varje morgon då
innan maken gick till jobbet.
Sen fick jag harka upp det där
under dagen. Jag vet att jag
tyckte det var så tungt. Vi
hade en väldigt stor ko förstår
du. Och jag fick väl för mig att
jag skulle få den där kon till
att dra plogen. A vi selade
henne förstår du, men så fort
det tog emot så stannade hon.
Då fick jag för mej att jag
skull sätta hö på en käpp
framför henne. Då vart det
fart må du tro, men då gick det
för fort så vi fick fortsätta dra
plogen själva.

Men jag säger inte annat än
att karlarna slet ont dom ock-
så. Ibland fick dom ligga ute i
skogen i fjorton dar i sträck.
Det var hårt att ligga på dåli-
ga britsar i kojor med bara
jordgolv och en eld i mitten.
Men då var torparkärringarna
ensamma hemma i sina dåliga
dragiga små torp med ungar
och kreatur som skulle skötas.
På morron fick man gå till
vattenkällan och hämta vat-
ten och på vintern fick man
hugga upp isen för att få upp
vattnet. Sen fick man bära i ok
eller dra vattnet på kälkar till
djuren. Ibland var det långt
efter vatten vet du. Så skulle
hon hugga ved.

Och när man skulle göra sin
tvätt - då fick man spara ihop
så man fick stå en hel dag och
skrubba kläderna inne i en la-
dugård. Sen fick man ge sig ut
till en källa eller ut på äIven
och skölja. På vintern stod
kvinnorna nere vid äIven i
blåst och kyla. Det var många
kvinnor som ådrog sig under-
livssjukdomar.

Så var det hushållet och det
var ju inte lika enkelt som
idag. Hade man sen många
barn och kanske en karl som
söp och inte skötte sig. Ja då
var livet verkligen hårt för en
torparkärring. Men du vet jag
har haft bara ett barn och en
karl som varit väldigt duktig
på att arbeta, så jag har lik-
som alltid haft ett knapphåt
bättre.

Gunilla: Var du aktiv i röst-
rättsrörelsen?

Ell"en: Nej förstår du, det
uar jag inte. Du uet att det
är så" att niir kuinnan gifter
sig och får barn så" inträder
en dödperiod i hnnnes ut-
åtriktade aktiua liu.

Det blir en stillastående
period för kvinnan. Sen när
ungarna växer till sig blir man
lite mer fri. Då kommer man
in i samhällslivet igen.

GuniLLa: I bästa fall ja. Det
är minsann inte alla kvinnor
som gör det.

EIIen: Nej det har du rätt i.
Det är förstås dom som har
politisk förskolning i ungdo-
men, som jag t ex som böriar
längta ut till politiken igen.

Du vet jag har haft partibok
i femtio år nu - i Kommunis-
tiska partiet.

Det bildades två arbets-
grupper här då socialde-
mokrater och kommunister.
KarI och jag gick tillsammans
med några kamrater till Kom-
munistiska partiet. På så vis
var det det började. Sen bör-
jade det då med bildandet av
fackföreningen. Karlarna fick
slåss hårt vet du för dom möt-
te starkt motstånd hos bön-
derna.

Gunilla: Varför var bönder-
na ernot fackföreningen?

Ellen: Bönderna hade
skogar förstår du, och dom
ville inte betala huggarpriser.

Gunilla: Men kvinnorna
deltog inte i fackföreningsar-
betet?

Ellen: Nej du, inte fick vi
vara med fast det angick oss
också, vi var ju också under-
kastade Uddeholm vi torpar-
kärringar. Men vi fick bara
vara med när fackföreningen
hade nån tillstälIning förstås.
Då fick kvinnorna koka kaffe.
skrutt...

GuniIIa: Det var i princip
när andra världskriget börja-
de som du började vara poli-
tiskt aktiv då?



ELLen: Ja det kan man säga.
Då hade flickan gift sig och
var vuxen. Och när tyskarna
gick in i Norge blev våra kar-
Iar förlagda här uppe vid nor-
ska gränsen. Då följde jag och
några kommunistkärringar
till med upp till gränsen och
startade ett caf6 där.

GuniLLa: Men varför gjorde
ni det?

Ellen: Vi gjorde det för att vi
hade våra män liggandes där
och sen visste vi nog att skulle
tyskarna försöka ta sej över
gränsen så skulle vi vara dom
första där å skjuta ner dom.
Jag hade det för mig hela ti-
den. Jag skulle ligga nere i
stäIlningarna och hjä1pa till
och skjuta dom. Jag ska säga
dej att det var otäckt dom för-
sta dagarna. Det var precis
när tyskarna invaderade Nor-
ge. A dessa flygplan, dom
kränkte svenskt territorium
hela tiden. Jag ska säga dej att
det var karlar som det bar
iväg med på toaletten direkt.
Många var mycket räddare än
vad jag var. För jag var in-
ställd på att skulle det bli nåt
skjutande så skulle jag hjälpa
tiII.

GuniLLa: Men kunde du
skjuta då?

ELIen: Jomen, jag har varit
en duktig skytt. Under skogs-
arbetarstrejken så gick ma-
ken och jag ut i skogen och
sköt ekorre för att bättra på
ekonomin. Det var bra betalt
för skinnet. Vi fick upp till
fyra kronor för en ekorre och
vi kunde skjuta 3-5 stycken
var på en dag. Jag var lika bra
på att skjuta som Karl var.

Gunilla: Hur fick du lära dig
skjuta?

EILen: Maken- brukade öva
prickskjutning innan han gick
på jakt. Då fick jag vara med.
Vi hade ett burklock som vi
rullade nerför backen å sköt
på.- Jag kan berätta för dig
när vi låg uppe vid gränsen.
Maken var chaufför åt office-
raren där, så jag var välkom-
men till logementet. En dag
skulle militärerna ha skjutöv-
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ningar. A officern där han
var liksom lite govän med oss,
så han tyckte att jag skulle
vara med och skjuta.

"Ja, sa jag, nog kan jag vara
med."

Och du förstår, jae klådde
dom allihop där - både solda-
ter och andra militärer.

"Jaha", sa officern sen vid
uppställningen "Vad ska jag
säga nu då när generalen
kommer och jag ska rapporte-
ra om skjutövningen å en kär-
ring från Ambjörby har klått
er allihop?"
skratt. ..

Ja det var mycket roligt och
mycket Iessamt häruppe un-
der kriget.

Ä JAG VART SÄ LUGN.
"Nu går vi och lägger oss', sa

jag tin KarI. Det var sommar
då och vi bodde i en liten bod
vid sidan om. Efter en stund
kom en kapten och dundrade
på dörren.

"Är ni därr" skrek han.
"Ja", sa vi, "vi har lagt oss".
"Har ni lagt er", skrek han,

"å det är larm. Ta genast bilen
och åk härifrån".

"Nej det gör vi inte", sa jag.
"Nej", sa Karl, "vi har ju så

mycket grisar här uppe och
dom ska väl ha mat."

"Grisarna ska skjutas", sa
kapten.

"Dom ska så fan heller",
skrek KarI.

Jag minns en gång när lar-
met gick. Min make skulle
skjutsa några officerare och
fiska laxöring. Det kom en or-
donans och sa att det var larm.
Då fick dom inställa sin fiske-
tur och alla fick ställa upp och
gå ner i ställningarna. Det var
väldigt otrevligt. Sen kom det
en karl och frågade mig om
jag ville lyssna på ryssarnas
sändning - Vackra Maj kalla-
des hon som pratade. Jag gick
å lyssnade och då sa hon
Vackra Maj "Ribbentrop är
kallad titl Moskva, Sveriges
öde ligger i vågskålen. Men
om tyskarna anfaller Sverige,
så har vi sagt att det är samma
sak som att anfalla oss".

Då gick jag ut och sa "det
blir inget krig."

Ä du vet, om jag hade stuc-
kit honom med en nål i baken,
så hade han inte hoppat så
högt i vädret.

"Vad har fru Eriksson fått
det ifrån?", skrek han.

"Ja, sa jag, "ni skulle inte va
så dumma. Om det nu kom-
mer en rysk sändning på kväl-
len så kunde ni gott sitta kvar
och lyssna så ni fick höra
något".

Och sen tala jag om precis
vad Vackra Maj hade sagt.

"Ja, sa kapten, det ligger
mycket i det, men order är or-
der för oss."



GuniIIa: Hur kom du in i
Svenska Kvinnors Vänster-
förbund?

El.Ien: Jag kom i kontakt
med en kvinna som hette Vera
Kämpe. Hon sa: "Ellen, det är
någonting på gång. Det ska
bildas en kvinnoförening
det är ett möte i Paris också.
Kvinnorna ska träffas där.
Där ska du hålla ögonen öpp-
na Ellen."

Du förstår, här uppe hade vi
kvinnor väldiga problem. Vi
hade ingen tvättstuga, inget
badhus, ingen hemsyster och
en massa såna saker som inte
fanns här uppe. Så jag började
intressera mina väninnor.

Jag sa: "Vi är tvungna att få
igång nånting. Ätminstone
kan vi försöka med tvättin-
rättningen första gången".

Vi var en 10-12 kvinnor här
på orten som hade ett möte
och bildade NORRA NY
KVINNOKLUBB. Sen gjorde
jag en skrivelse till fullmäkti-
ge om våra önskemål. Men
ingen av oss kvinnor var ju
med i fullmäktige heller, så
det blev liksom en utomparla-
mentarisk gruppaktion som
dom inte brydde sig om, poli-
tikerna. Så inte fick vi igång
nånting med det. "Norra Ny
Kvinnoklubb, va e det för
nånting?" sa dom, "de e fäII
ingenting."

Då fick jag den där gnistan
att jag skulle sätta mig i för-
bindelse med Vera och höra
hur det gick med det där. Jo då
fanns ju SKV. Jag åkte upp
tilt Stockholm på en konfe-
rens och sökte inträde för oss.
Det var bl a damerna Herme-
lin och hon EIsa Cedergren-
Bernadotte som var med då.
Vi skulle ut och dricka te, och
det kom och satte sig en sån
där fin dam bredvid mig, och
hon sa "jag är intresserad av
Ellen Eriksson, för att hon är
ifrån skogen".

Hon var så intresserad av
Uddeholm. Du vet hon hade ju
aktier dtu (fnitter).

Hon ville ha reda på hur det
var för skogsarbetarna. Jag
berättade om hur dom bodde i

kojor på britsar och jordgolv
med en braspall i mitten -kallt och uselt på alla vis. Sen
gick hon för att hämta mer te
och då kom det någon och vis-
ka i örat på mig att det var
prinsessan Bernadotte. " J aa",
sa jag, "hon kan vara en bra
människa ändå".

Sen brevväxlade vi några
gånger och jag bad henne
komma upp och titta hur vi
hade det uppe i skogarna. Men
då skrev hon till svar att det
kunde hon inte för tillfället,
och sen fick hon visst arvsbe-
styr. Det går ju mycket tid till
dessa saker - arv och sånt
som dom har att uträtta dessa
rika.

Gunilla: Hur gick ni tillväga
för att få igång tvättstugan
här då?

Ellen: Ja du vet, vi började
med den för att det här med
tvättningen var en plåga för
oss fattiga kärringar. Man fick
underlivssjukdomar av kylan
och inte fanns det läkare som
man så gärna sökte upp heller.

Vi ordnade en fest där vi
talade om vad vi ville. Vi hade
spex och sång och spelade
sketcher och drev med full-
mäktige och politiken. Sen
fick vi så starkt stöd från folk.
Dom började teckna på listor,
så fullmäktige började väl
mjukna upp lite. Sen skulle vi
till byggnadsnämnden och det
skulle utses plats. Vi ville ha
tvättstugan där den ligger nu
invid vägen, för att tanterna
skulle slippa släpa tvätten
uppför tunga backar och isiga
vägar. Det är ju mest berg här.
Men ordföranden i byggnads-
nämnden var motståndare så
vi kallade hit länsarkitekten
från Karlstad.

Jag såg med en gång vad det
var för en gubbe. Så jag gick
fram till honom och flirtade
^ite å sa "du hjäIper väl oss
kvinnor här". "Javisst", sa
han ogh skrattade.

Skratt. . . Du vet jag var inte
så ful på den tiden inte.. .

Skratt.. . man Iär sej å se.
Byggnadsnämndens ordfö-

rande han pratade å pratade

emot och skulle ha stugan
högt upp i backen. Länsarki-
tekten lyssnade länge och sen
kom han med ett förslag som
ungefär var så som vi kvinnor
ville ha det.

"Nej se det går inte att få
dispens, det ligger så nära
vägen" sa byggnadsnämndens
ordförande.

Då reste jag på mej å sa
"Hördudu, om länsarkitekten
lägger fram ett förslag och det
finns något som heter dispens,
tror du då inte att det går ige-
nom när det är länsarkitekten
som beviljar dispensen".

Ordföranden han fortsatte
väl knorra, dum som han va.
Men då sa länsarkitekten:

"N1.1. ska ni ua tysta gubbar,
för htir är kuinnan stark".

Ässå fick vi som vi ville.
Sen slog vi oss ihop gubbar

och kärringar och gjorde
mycket frivilligt arbete med
utgrävningar och sånt. Så nu
har vi en fin tvättstuga. Det
här var på 40-ta1et.

GuniLLa: Kan du berätta
något mer som ni har gjort i
SKV.

Ellen: Jaa, Folkets Hus låg
faktiskt nere här ett tag, så vi
tänkte att vi skulle ordna med
lite fester så vi fick in Peng-
ar till föreningen. Vi kom på
det att vi måste ha stora för-
mågor för att locka folk. Vi
hade hit både Tory Bernhard
och Snoddas och vi tjänade
sådär 7-8 000:-. Sen skickade
vi pengar i små portioner till
Valborg på SKV i Stockholm.

Jag ska säga dig att SKV
här i Ambjörby har betytt
ALLT för oss kvinnor. Vi har
lärt oss föra en debatt och att
skriva protokoll. Vi har Iärt
oss VAGA. Vi har aldrig givit
upp. I början gav vi oss väI-
digt i kast med det kommuna-
Ia, och dom tufsade väl till oss
ordentligt ibland. Vi gav oss in
på saker som vi inte riktigt



kunde behärska. Men vi lärde
oss ska jag säga dej. Idag är
det ingen som tufsar tiIl oss.

GuniLl,q: Hur många har ni
varit i kvinnogruppen.

ELLen: Ett tag var vi nog en
20 stycken. Men nu är vi inte så
många. Dom yngre har flyttat
till städerna och större sam-
häIlen. Vi äldre har väI inte
samma ork heller som förr.
Men lite stridslystnad finns
det nog kvar.

GunlLLa: Var det många
kvinnor som fick kämpa på
hemmafronten för att över
huvud taget få vara med i
kvinnoklubben. Det är då
mina erfarenheter att många
kvinnor idag som jobbar med
kvinnorörelsen har ett aktivt
motstånd hemma hos man och
barn.

EILen: Nej så farligt var det
inte. Karlarna hade ju sin
fackförening att tänka på, så
dom tänkte väl inte så mycket
på det där med kvinnogrup-
pen i början. Och sen när dom
kom så långt att dom blev
medvetna om oss, då fick vi
hellre lite stöd. Men du förstår
att de som gav sig i kast med
kvinnoklubben, dom kom från
en viss samhällsgrupp.Vi var
fattiga torparkärringar vi.

GuniIIa: Och du menar att
det fanns en solidaritet inom
familjen?

ELLen: Ja sördu, det fanns
det. På det viset var det bra.

GuniLIa: Var det ändå inte
någonting ovanligt att kvin-
nan var politiskt aktiv på det
här sättet. Det var ju bara på
2O-ta1et som kvinnan fick
rösträtt?

EILen: Jo, det var det nog.
Jag vet att bönderna i synner-
het sneglade lite misstänk-
samt. Men dom hade nog för
sig att det inte var så mycket
att fästa sig vid. För du förstår
att det var dom fattiga som
reste sig först. Och bönderna

- bondmororna - dom gick
ju hemma och hade det gott
ställt med mat och dryck så
dom ville minsann inte besvä-
ra sig med att gå med i någon
kvinnoklubb.
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Sen har vi alltid jobbat väl-
digt hårt på att vinna respekt
vi skv-kvinnor. Du förstår att
i mitt parti t ex jag vet att det
finns och har alltid funnits
medlemmar som tycker att
kvinnan är liksom lite längre
ner. Dom kommer inte ur det.
Och det spelar ingen roII att
dom är kommunister.

GuniILa: Nej men jag tror
inte att man kommer åt det
patriarkala förtrycket med
bara marxism. Det behövs
kvinnorörelser som arbetar
för skapandet av en kvinno-
frigörelse jämsides med att
man jobbar på att förändra
hela samhället. Man måste
jobba med att förändra sig
sjäIv, utan förändrade männi-
skor kan vi aldrig skapa ett
bättre samhälle.

Man måste också komma i-
håg att det räcker med den
livserfarenhet man har för att
våga prata. Man måste inte
kunna en massa saker från
böcker. Det man känner och
det man tänker ÄR GILTIGT

- det duger bra. Det är gans-
ka svårt att komma dit. Du
verkar ha det alldeles spon-
tant. Du tycker något och då
ställer du dig upp och säger i-
från.

ELLen: Det beror på att jag
under så lång tid fått stå i led-
ning för SKV här uppe. Jag
har fått lära mig detta.

Jag uar nog inte så, duktig
i början ska du tro.

Som jag sa förut, det var
många gånger vi blev ordent-
ligt tilltufsade. Men vi tap-
pade inte taget för att vi var så
envisa.
Förut hade vi en färja över äl-
ven till byn på andra sidan.
Men den var dålig och det
hände en olycka med en
pojke. Det hade länge varit
prat om att vi behövde en bro.
Vi satte igång inom SKV. Vi
bildade en kommitt6. Sen sat-
te vi igång med handarbeten
och tillställningar och fester.
Vi fick faktiskt med oss bön-
derna och bondkärringarna
också.

Vi fick en häradsdomare med
oss. Vi satte honom i spetsen
då och sen kunde vi skjuta på
bakom. Det kan vara bra att
jobba så ibland. Vi fick ihop
5.000:- till en utredning.

Häradsdomaren satte vi att
uppvakta olika myndigheter.
Jaha, efter ett tag fick vi vår
bro. Men sossarna vart utan-
för, dom ville inte ställa upp.
Sen ville vi ha belysning på
bron. Det lyckades vi också få.
Sen fick vi 200:- över. För
dom pengarna köpte vi flera
år senare aktier i plastfabri-
ken som ligger här bredvid.
Så nu är SKV aktieägare ock-
så... skratt...

Gunilla: Du har suttit i full-
mäktige och socialnämnden
också.

Ellen: Ja jag kom in i full-
mäktige för kommunisterna i
slutet på 4O-talet. I sam-
manlagt 11 år har jag suttit
där. Jag har ju försökt jobba
för bygden. I kvinnoklubben
har vi haft möten. Vi har haft
handarbetskvällar och vi har
läst. Och vi har ställt till med
spektakel vet du. HUMOR är
viktigt i politiken. Man kan
vinna mycket med humor. Vi
hary skrivit sketcher, berättat
historier, och haft roligt värre
när vi fått bygdebefolkning
att skratta åt våra politiker.
Och vi har fått folk med oss
ska jag säga dej.

Men det som verkligen tog
ner oss i humöret var nog cen-
traliseringen. När man såg
vart det bar iväg med bygden.
FoIk måste flytta. Och när
dom började plantera tallbus-
kar på jorden. Det tyckte man
var hemskt. Nu har vi haft
föreläsningar i miljövård.
Dessa kalhuggningar - det är
förfärligt. Stora sår i bergen.
Dom kör med dom där stora
maskinerna - det blir fåror i
jorden där regnvattnet rinner.
Det blir ingen ordning på
bäckar eller nånting. Det blir
oljespill. De tömmer maski-
nerna på olja i skogen och det
flyter omkring. Sen på våren
och sommaren när det blir



torrt och varmt finns det inte
ett träd kvar som skyddar
marken. Mossan blir upp-
bränd, jorden blir torr och när
det börjar blåsa flyger den
bort. Det blir bara som ett
månlandskap kvar.

Ungdomarna ger sig iväg
och det blir bara dom gamla
kvar. Förr var det ju så att
dom gamla fick bo kvar i sitt
hem och dö lugnt i sin säng.
Nu är de övergivna av barn
och barnbarn och ska in på ett
ålderdomshem där de inte är
bekant med någon. Ingen har
tid att häIsa på dem. De gamla
blir alldeles vilsna.

Du vet Folkets Hus idag.
Tänk där man haft så myc-
ket roligt. Om det är dans
för ungdomen. Man kan ju
tycka om musik även om man
inte orkar dansa. Men man
kan aldrig gå och sätta sig
idag och bara lyssna. Man blir
uttittad som en gammal kär-
ring - vad har man där att
göra. Och är man 25 är så kan
man inte heller gå dit för det
är 16-åringar där mest och vid

25 år man redan för gammal.
Det är nåt märkvärdigt att det
har blivit sån åtskillnad på
barn och ungdom och vuxna.

Gunilla: Och nu Ellen är du
ordförande i pensionärsför-
eningen. Tröttnar du aldrig?

Ellen: Nej vet du, jag tycker
inte gamla människor ska sit-
ta på en stol och grubbla och
vänta på döden. Om man håI-
ler igång kan man lura döden
på några timmar förstår du.
Det var lite trögt i början att
få igång dom gamla. Men jag
började med att få dom att
klippa mattrasor och börja
väva tillsammans. Jag åkte
ner tiil Karlstad och lärde mig
väva flamskt, det var för 4-5
år sen. Nu har vi en del studie-
cirklar och går på politiska
möten också. Det blir lite mer
fart och det är roligt.

Pensionärsföreningen var
med när socialminister Asp-
ling var här nyss. Jag skulle
prata för pensionärsförening-
en då. AlIa tyckte det var så
fiiint med den där gubben här.
Men jag sa att förr fick dom

gamla stanna kvar hemma och
sitta vid spisen och sticka och
tälja, men vår värmländska
humor får väl hjäIpa oss över
det här som kommer nu sa jag.
Men om du har nånting att
säga till om där uppe i Stock-
holm så kan du ju se till att vi
får behålla älven, för nu ska
Uddeholm-bolaget ta den
också och bygga ett kraftverk
här uppe.

"Ja, men ni viII väl ha ljus i
era lampor" sa han.

"Jodå", sa jag, "det hade vi
förr också och så mycket billi-
gare var det också. Men det är
väI slut på det nu när ni ska
ha så förbaskat mycket ljus-
reklam i stan."

Jag tänkte att vill han ta mej
för en dum kärring så får han
väI göra det. Dom får ta mej
för vad jag är.

"Men vi ska kämpa för äl-
ven" sa jag tiil socialminis-
tern. Och det kan du ge dig på
att vi ska göra. Med ilska men
också med humor. Livet blir
så trångt utan humor.

Hanna från Arlöv
Jag jobba på tvätten i Arlöv
det var sommar och varmt
det var mitt sommarjobb
jag skulle fixa lite egna pengar
Bredvid mej stod en kärring
Hanna från Arlöv
Vi svettades i ångan från pressen
det var fyrtio grader varmt

Refräng:
Hanna frå.n Arlöu hej
jag liirde mgcket au dej
du sa som det uar
och det köndes sd bra
så" nu kan jag göra nå,nti,ng sjtilu
göra n&t sjiilu

Vi jobba tillsammans i tvätten
Hanna var kommunist
en tant på femti år
kan väl inte vara kommunist, va?
Hon var så förbannad på värmen
och på chefen som sa
att dom inte hade råd med fläktar
"Kyss mig där bakt', sa Hanna

Refr. Hanna från Arlöu . . .

Och Hanna höll tal på en mangel
"Nu strejkar vi vilt,
vi är väl inga djur
nu ska vi fan i mej ha våra fläktar"
Hon tala med mej om vårt jobb
och om chefens profit
och om att vi som jobbar skulle hålla samman
Hon tyckte inte att jag var nån ung och dum

tjej

Refr. Hanna från Arlöu . . .

Hela tvätten stod stilla i Arlöv
chefen slet sitt hår
en jugoslav fick gå
men dom våga inte focka Hanna
Så fick vi då till slut en fläkt
det var en ynklig fläkt
det var nästan lika varmt som förut
men jag lärde mej att fajtas

Refr. Hanna från Arl.öu

Så.ngen om "Hanna från Arlöu" har gjorts au musik-
teatergruppen Nqtionalteatern från Göteborg och finns
inspelad på deras nga skiua "Liuet är en fest', (MNW).
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Fogelstad-skol,an, startad au en grupp kuinnor från Fri-
sinnade Kuinnors Rilcsforbund (senare Suenska Kuin-
nors Vänsterförbund) kom att betyda mycket för de ar-
betarkuinnor son1. deltog i kurserna - till, dem h.örde
Moa Martinsson. Hjördis Leuin, sorn forskat om Fogel-
stad och dess iigare Elisabeth. Tamm, skriuer hiir om

permanent skola för kvinnor.
Den kvinnliga medborgar-

skolan öppnade sina Portar
sommaren 1925 med Honorine
Hermelin som rektor och kom
att bestå under c:a trettio års
tid. Titl skillnad från den sk
urkursen stod den öppen för
alla åsiktsriktningar och blev
på så sätt den praktiska till-
lämpningen av Frisinnade
Kvinnors starka understry-
kande av personlighetens
betydelse, i ett samhälle där
alla bör ha lika rätt och an-
svar. På försättsbladet till en
broschyr som man gav ut i
slutet av år 1926 står det:

- Skolan vill ge sitt bidrag
i arbetet för att bakom vårt
medborgarskap måtte stå
självständiga och ansvars-
fyllda människor.

Skolan måste arbeta ge-
nom att samla människor
från olika arbetsfält och
livsområden, från Iands-
bygd och städer, titl ge-
mensamma studier och
ömsesidigt utbyte. Den vill
söka sambandet mellan
handens, hjärnans och
hjärtats arbete, meilan
hemmets värld och sam-
hället, mellan den enskilde
och det allmänna.

Är 1935 skrev Honorine
Hermelin:

Då Kvinnliga med-
borgarskolan vid Fogelstad
startade, var det för mig
ännu mycket oklart vad
en sådan skola egentligen
skulle komma att innebära.

Dess syftemål och valet av
"undervisningsämnen" var
klart. Och dessutom var
fullkomligt klar den aspek-
ten, den önskan att skolan
måtte kunna bli en fristad,
ett lufthål i denna värld av
isolering bakom skiljande
murar klassmurar,
åsiktsmurar, yrkesmurar,
partimurar - så att man
om möjligt där skulle kun-
na dra ett djupt och fritt
andedrag endast och all-
enast i egenskap av
människa-medborgare.
(Fogelstadsskolan har un-
der årens lopp också kal-
lats kommunistisk, social-
demokratisk, frisinnad,
metafysisk och borgerlig.)

- Att denna skola kom att
bli kvinnlig hörde ju sam-
man med det nyvunna
kvinnliga medborgarska-
pet.

Kursdeltagarna kom från
alla delar av landet och ur alla
samhällsklasser. Inte minst
var arbetarklassens kvinnor
representerade. Under perio-
den 1925-1934 var L27 av 646

deltagare industriarbeterskor.
Många kvinnor har sagt om
sin tid på Fogelstad, att det
var en av de mest oförglömli-
ga perioderna i deras liv. And-
ra kände sig inte riktigt hem-
ma. De fann miljön aristokra-
tisk och klasskillnaden mellan
lärare och deltagare stor. För
Moa Martinsson blev emeller-
tid Fogelstad en verklig vänd-
punkt i livet. Hon skriver

Den kvinnliga medborgarskolan på

FOGELSTAD
Elisabeth Tamm, ägarinna till
godset Fogelstad i Söderman-
land invaldes som en av de
fem första kvinnliga ledamö-
terna i Sveriges riksdag år
1921. Hon hade varit en ivrig
anhängare i kampen för
kvinnlig rösträtt, men insåg
efter en tid i riksdagen, att
kvinnornas rösträtt inte var
mycket värd, om de inte också
kunde utnyttja den; dvs aktivt
delta i det politiska arbetet.

Redan sommaren L922 sam-
lades en skara kvinnor på
Fogelstad för att hålla en kurs
för kvinnor. Initiativtagarna
var förutom Elisabeth Tamm
sjäIv, läraren Honorine Her-
melin, socialläkaren Ada Nils-
son, författarinnan Elin Wäg-
ner och Sveriges första yrkes-
inspektris och tillika riks-
dagsledamot Kerstin Hessel-
gren. Till kursen inbjödskvin-
nor uteslutande ur Frisinnade
Kvinnors Riksförbund, en
förening som bildats av libe-
rala kvinnor vid första världs-
krigets utbrott, för att kämpa
"Mot krigspsykos, för demo-
krati och för kvinnornas lik-
ställdhet". Frisinnade Kvin-
nors Riksförbund blev så
småningom Svenska Kvin-
nors Vänsterförbund.

Kursen pågick under drygt
fyra veckor. Den betraktades
av de flesta deltagare som en
engångsföreteelse, men EIisa-
beth Tamm hade stora planer
i huvudet. När hon lämnat
riksdagen år 1924 började hon
förbereda startandet av en
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därom i sin bok "Jag möter en
diktare":

- Här togs nya skikt i min
hjärna i bruk. Det jag läst
och lärt på egen hand borta i
torpet kom till nytta. Jag
fick resonans för det jag
talade om. Mina små talang-
er, både praktiska och rent
litterära, kom till sin rätt,
mina praktiska i skolans
kök och trädgård, till och
med vid vårfisket, min belä-
senhet i lärosalen. Stora
luckor hade jag i min upp-
fostran, Iitterärt och akade-
miskt sett. Men det fanns
stora luckor i de bildades
vetande också, vad gäIlde
samhället och anonymt folk,
så det jämnade ut sig. . .

Jag hade stannat borta så
länge att jag fått perspektiv
på mitt hem och fått en
obetvinglig längtan till tyst-
nad och ensamhet, till mina
barn, titl vanda ting. Jag
visste att min räddning varit
att jag fått vistas bland des-
sa vettiga, vän1iga männi-
skor på Fogelstad och därtill
fått röna så stor välvilja
från arbetarhåll. Men ånge-
sten och längtan drev mig
hem.

Meningen med skolan var
att göra kvinnorna samhäIls-

medvetna. Kurserna domine-
rades därför av historia, med-
borgarkunskap och praktisk
psykologi. Tillfällena till dis-
kussioner och meningsutby-
ten var många. Rikliga tillfäl-
Ien till sång och musik gavs.
Muntlig framställningskonst,
gymnastik och rytmik fanns
också på schemat. Några ex-
empel på föreläsningsämnen:
"Vår nuvarande äktenskaps-
Iagstiftning", "Lösdrivarla-
g€r", "Gift kvinnas för-
värsvarbete", "Släktlivet och
de politiska linjerna",
"Själens åldrar". Skolans ar-
bete gav utslag i det politiska
Iivet. Under en period hade
åtta av riksdagens arton kvin-
nor varit kursdeltagare på
Fogelstad.

Skolans grundarinna kunde
inte personligen ägna så
mycket tid åt skolan. Men i-
bland kom hon till eftermid-
dagskaffe eller bjöd upp "kur-
sarna" tiil sig. En tradition
blev de avslutningsmiddagar
som så gott som varje år gick
av stapeln i stora huset. Då
stod borden dukade med da-
mastservetter, slipade glas.
Efterrätten åts på förgyllda
tallrikar. Visst förekom det
att någon kunde ifrågasätta
det demokratiska i en sådan
ståt. Och en gång kom en

kursdeltagare in i biblioteket
på Fogelstad och utbrast vid
åsynen av alla böcker runt
väggarna: - När det blir
revolution skall jag läsa alla
de här böckerna. - Elisabeth
Tamm pekade med en elegant
handrörelse på hyllorna och
sade: - Det går bra att börja
med detsamma. Kanske
kan man fatta hennes hand-
lingssätt som att hon ville dela
med sig utan revolution.

Elisabeth Tamm ställde till
skolans förfogande den för-
utvarande inspektorsbosta-
den, ett hus från slutet av 1700-
talet med tillhörande
trädgårds- och parkområde.

I det vita tvåvåningshuset,
som är beläget endast en kort
sträcka från huvudbyggna-
den, inreddes femton rum för
att ta emot kursdeltagare.
Gårdens snickare gjorde möb-
ler och köksutrustning. Så
blev skolan ett hem. Böcker
strömmade in i hundratal ef-
ter en vädjan av Honorine
Hermelin i tidningen Tidevar-
vet. Så småningom inredde
Elisabeth Tamm en föreläs-
ningssal på mejeriets vind.
Man kallade den "festsalen"
därför att den ingav en sådan
speciell stämning. En vit trä-
trappa, ledde upp till vinden;
ett stort ljust utrymme. Ytter-
Iigare en halv trappa ledde
upp till festsalen. På var sin
sida om trappan stod alltid
två jättelika kopparkrukor
med färska blommor. Varje
dag lastades skottkärror fulla
med blommor för skolans räk-
ning, men inte alltid till träd-
gårdsmästarens f örtj usning.

"Festsalen" var inredd med
tre soffor klädda i blommigt
tyg på turkosblå botten. En
vitkalkad spis i mitten. Flera
rader av ljusblå bänkar runt
omkring. Ätskilliga "kursa-
re" har berättat om de in-
tressanta föreläsningar de
tagit del av sittande på de blå-
målade bänkarna i långa ra-
der i den stora salen. Särskilt
starkt intryck gjorde Honori-
ne Hermelins dramatiska

F-örsta kursen på Fogelstad 1922, sorn bleu den egentliga upptakten tiil skapan-
det au medborgarskolan.
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föreläsningar om franska re-
volutionen.

För oss senare tiders kvin-
nor kanske det kan vara svårt
att förstå den hänförelse och
stämning som denna festsal
väckte. Men om man tänker
sig in i, att en stor del av de
kvinnor som var där kom från
smutsiga och bullriga ar-
betsplatser och kanske för
första gången i sitt liv hade
möjtighet att sätta sig ner och
bara lyssna och att det för
många var den enda semester
de någonsin haft från stora fa-
miljer och stökigt hushållsar-
bete, så kanske man bättre
förstår den känsla av högtid
och frihet som uppfyllde
många av dem. Man får heller
inte glömma att för många var
det en helt ny värld som öPP-
nades; de fick veta och höra
saker som de aldrig kunnat
drömt om att få kunskap om.
Att sedan få sätta sig till bords
och äta, i Sörmlands regemen-
tes avlagda officerstält även
det smyckat med blommor,
utan att själv behöva laga
maten, måste ha varit en ljuv-
Iig avkoppling för mången
trött arbetarkvinna.

Att skolan leddes av borger-

t4

"Konstello,tionen på, Fogelstad": fr u Eli,sabeth Tamm, Ada
Nilsson, Honorine Hermeline, EIin Wrigner och Kerstin
H e s s el.gi r en ( sitta.nde ) . N e do"n : F e st salen p å. F o g elsta.d,me d
dess bld soffor som fullde kursdeltagarna med en kiinsla au
"högtid och frihet".
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liga kvinnor, att den var ett
initiativ grundat på privat
rikedom och att den kanske av
många uppfattas som en form
av välgörenhet, förringar inte
det värde som den utgjorde
för de individuella kvinnor,
för vilka den var enda möjlig-
heten i livet till kontakt med
en värld utanför deras egen
arbetssamma och slitsamma
tillvaro. Den kvinnliga med-
borgarskolan på Fogelstad
kan kanske betraktas som ett
utslag av överklassens dåliga
samvete, men man måste sätta
in den i sitt historiska sam-
manhang. Många institutioner
som senare övertagits av ar-
betarrörelsen, stat eller kom-
mun har från början varit
borgerliga initiativ. Den bor-
gerliga kvinnorörelsen i Sve-
rige leddes av överklassens
kvinnor och man får inte
glömma att även de var drab-
bade av manssamhällets
orättvisor. Elisabeth Tamm
erfor det i högsta grad när hon
som nybliven godsägarinna
inte hade de politiska rättig-
heter som hennes manliga an-
ställda hade. Att dessa bor-
gerliga kvinnor inte verkade
för en total omvandling av

samhäIlet berodde ju på deras
klasstillhörighet. Att den
Kvinnliga medborgarskolan
på Fogelstad utgjorde ett led,
om än begränsat, mellan den
totala politiska okunnigheten
hos kvinnorna och den rätt till
utbildning som de så små-
ningom erkänts, kan inte för-
nekas.

Den Kvinnliga medborgar-
skolan på Fogelstad lade ner
sin verksamhet år 1954 efter en
nästan trettioårig period av
idogt arbete. Man lade ner den
utan sentimentalitet. Den
hade fyltt sitt värv ansåg man.

"Det här var en ovanligt bra
kurs", sade man, "nu slutar
vit'.

På mejerivinden står ännu
idag de blåblommiga soffor-
na, om än med urblekt tyg. De
bIå bänkarna står på samma
sätt som en gång för länge se-
dan. Ordförandeklubban lig-
ger ännu på bordet. Några
teckningar av Siri Derkert har
glömts kvar. Taffeln står i ett
hörn och sångböcker ligger i
travar påminnande om några
kvinnors önskan att också få
sjunga sig in i en ny tid. r



SoTt"ja Erikssons nqiur,stiska målningar ör en fantastislc
dokumentation au bondesamhäIleis kainnouärld och
norrbottniskt liu i början på, 1900-talet. Lilian Andersson,
sjQlu född o9h bosatt i Piteåtrakten, skm,uer om Sonja
och hennes bilder.

Sorria
målar kvinnornas historia
Att bli pensioniir betyder för
många att den aktiuaperioden
i deras Liu tir förbi och. att
uilans och. utintans tid börjar.

Så inte för Sonia Eriksson.
Hennes arbetslust och skapar-
gliidje minskade inte sedan
h.on bleu pensionerad,

Virkade spetsar, dukar och
gardiner började hopa sig i
skå,p och. Iå.dor. Hon beh.öude
helt enkelt inte n1.er au så"dana
saker, rnen det uar så innerligt
roligt att &stadkomma nå,got
med sina htinder.

Sonja h.ade redan i skolan
uarit så duktig i att teckna att
fröken anklagat henne för att
ha kalkerat, niir hon lcimnade
fram sina teckningar. Lusten
att teckna tog sig senare ut-
trgck i att Sonja alltid satt och.
klottrade figurer på bestiilL-
ningsnotorna uid telefonen i
den Lanthandel som hon och.
hennes make Sigurd dreu tiIL-
sammans r, ban Harads uid
Luleå, tilu.

Att hrcnnes talang skulle
ua.ra något utirt att utueckla
uar det ingen som iignade en
tanke dt ntir Lt on uar ung,Hen-
nes tuå" pojkar uisade sig h.a
so,n1,ma, begå,uning son1, sin
mor och fick bå.da stöd för sitt
ual au en konstniirlig ut-
bildning.
Det uol först ntir Sonja'

bliuit trött på" uirkningen och

beslutat sig för att gå, en por-
slinsmå,lningskurs som h.on
upptiickte uilka bilder hon
uille må,\a. Hon hade då Ltim-
nat Harads och flyttat tiL
Piteå,. På" faten och. assietterna
började Sonja måla sin hembg
sådan hon mindes den från sin
b arndom. L adug år darna, kor -
ne, och sgskonen, de långa
norrb ottensg å.rdarna och. alla
miinniskor från byn pockade
på plats på. tallrikarna. Det
uar på,tigt och omstd,ndltgt att
må,La på porslin. OLja uisade
sig uara en betgdligt ltimpli-
gare teknik.

Sonja slutade med porslins-
målningen och började att på
naiuistiskt stitt forma sina
Sommar

minnesbilder till en fantastisk
dokumentation aD norrbott-
niskt liu i början på.1900-talet.

Med sina bilder ger oss Son-
ja ett stycke kuinnohistoria.
Trots att taulorna inte iir
tiinkta som renodlade kuinno-
bilder uisar de på ett mgcket
klart siitt bondesamh.iillets
kuinnoutirld.

Sonja må,Lar bgn i sonl,rnar
och uinterskrud, i helg oclt
söcken. Kuinnosgsslor och
karlaknog kan kl.art utliisas ur
hennes måIningar. Mtinnen
kör hem h.ö, hugger ued och
binder bj örkrisku astar. Kuin-
norna sl<akar trasmattor oclt
bör in uatten. Barnen kör in
pd uedkiilken.



S onj a m&l.ar ocks å. det ty pis-
ka kuinnogörat med bakning'
en ttöst och, uår. Kuinnorna
uid bakbordet stå.r stadigt
bredbenta p& goluet med för-
kliidena knutna. om de bastan-
ta midjorna. HeLa baknings-
proceduren kan föLias på, bil-
den frå,n degtrå,getpå, den om-
kullagda stolen till de ftirdiga
brödkakorna.

"Lördagssttidningen" uisar
en kuinna på, knii med ena hal-
uan a,u goluet iögonenfallande
renskurat medan den andra
h.aluan fortfarande iir obear-
betad au uatten, så,pa, rotbor'
ste och skurtrasa. Std,dning'
ens enda positiua sida - det
sgnl,iga resultatet - tir så, tgd-
Ligt på,uisat.

I bilden au ndr tutllingarna
föddes finns Sonja sjiilu med.

Hon och hennes bror sitter
uppe i skå,psiingen och har
med spd.nning föIjt hiindelse-
förloppet. I den gustauianska
siingen ligger modern. Barnen
h.ar bliuit utigda på, bessman,
farmor och farfar har bliuit
bå.dade och cir på. uiig in för att
beskå.da. Barnafadern tir inte
all,s med på, bilden som tir h.elt
dominerad au kuinnor, Trots
att farfadern stå"r ute i för-
stugan d,r h.an dubbelt sd stor
som kuinnorna i l<öket. Detta
kommer sig au att Sonja
mål.ar ett konsekuent utirde-
perspektiu. Skillnader i makt
och. auktoritet kommer fram i
aLLa h.ennes taulor,

Barnen iir pgttesmå,, de
gamla blir förkrgmpta i sina
gungstolar, md"nnen iir huuu-
det ltögre tin kuinnorna och
prd.sten höjer sig öuer miing-
den, Lite ertra lå.ng och rund.

Lör,lagsstiidning

N tir tuilling clrnl. f ö dde s
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På tuulan med miinnen som
dricker kaffekask sgns i d.et
öure högra hörnet en kuinna
på, utig ut ur rummet. I|nder
ett util tilltaget förklcide göms
cinnu en grauiditet. Hon håLler
ett barn i uardera handen.
Inne i rummet står en barn-
uagn kuar på, goluet.

Det sompåbilden ser ut som
ett g emg tligt lör dag skaskande
a,u oskgldi,gt slag kunde i
uerkligh.eten utan uidare arta
sig till ett ueckolå,ngt supande
dtir alla förpliktelser glömdes.

För kuinnan gcillde det att
hdlla sig och barnen ur uiigen
och sedan possa upp med mat
mellan uaruen. Det uar inte
siikert att den torfti,ga kost
som fanns hemma dög. Miss-
nöjet drabbade obarmhiirtigt
hustrun. Rcidslan för mannen
uar en realitet för många. Den
tog sig uttryck i att kuinnan
på frömlingars uis tilltalade
sin laguigde med efternamn.

De kuinnor som i en sddan
situation uågade sii,ga ifrå.n
bleu de som fick eftermiile orn
sig att uara, elaka och argsinta.
Detta kan man inte se pd Son-
jas taula. Sonja må,l.ar inte nö-
den och misiiren. Hon uet att
den fanns. Niir rna,n frå,gar
henne blir hon niistan grdtfiir-
dig au att bara tiinka på, den.

Hon må.Lar i ljusa, glada,
uackra fcirger dcirför att hon
dr prtiglad au den sAn på
kuinnan, som innebar att hen-
nes miinniskoucirde faktiskt
låg i hur hon klarade au att
hdlla nöden och misti,ren
stången. Var hon fattig, fanns
det inte sd mgcket att göra åt
den saken men rent oclt
sngggt kunde och skulle hon
trots fattigdomen h.&Ila sitt
hem.

Sonja uisar gcistuiinligt sin
by och sitt barndomshem för
frtimmande i sina taulor ocll
då ska det uara så" rent och
ngstiidat och fint sont det nån-
sin gdr att få.

fffyji ,':i.,,
(.-*s'ir*tf ;;. *. 

", 
l, i

$$ilå'

Barndomshemmet

Vinter

ffi6ffi

K af f e kask p å Iör dag sku iillen

I



Al.ice Reg4,ör är ngbliuen folkpensionär,
bor i sitt skuldfria egnahem i Tallkrogen,
söder om Stockholm. Hennes tuå, barn h,ar
egna familjer,hon iir ensam sedanh'ennes
man, Erik, gick bort för inte Lringe sedan.

Som för många andra h,ar arbetet uarit
ledmotiuet och en stor del au inneh,å,\'Iet i
Alices Liu. Men det h.ar siillan el,ler aldrig
uarit ett arbete på, Al,ices egna uillkor. Nör
h.on uar liten fick h,on hitilpa sin mor i
stiidarbete och "h.iiilphLlS", diirför att fa-
dern uar arbetslös i l,å,nga perioder.

När hon gifte sig oclt. fick barn fanns
aldrig några ekonomiska mariginal'er.
Alice uar på en gång stiindig reseru och
oumbiirlig när det gäLl,de att sd,kra famil-
jens eristens. Det gjorde hon genom att
arbeta på udda oclt. omöiliga tider, sena
ku dllar, h.el,g er, semestrar,

Ändå uerkar det som om Alice tgcker att
det har uarit roLigt att arbeta. Ntir h'on
kom hem f ortsatte hon,med att bUggaupp
hemmet, stiida dör, bereda mat, konserue-
TA.

För oss som interuiuar Alice uärer
många frå"gor fram: Hur orkade hon? Hur
kunde hon uara så förnöjsam, så kraul'ös,
så glad?

En del au förklaringen iir kanske att
många h.ade det så, att det fanns en
knapphetens och, sparsamhetens gemen-
skap, sorn också, uar Lustfalld.

En annan förklaring cir att knappheten
uar så, stor,l,iusuillkoren så h'å'rda att det
inte fanns rurn för nga krau.

Men uarför engagerade sig inte Al,ice,
f ackligt och pol.itiskt?

Varför ktimpade hon inte tillsammans
med andra?

En del, au suaret ligger kanske i Al,ices
egen personligh.et, i en uiss anspråkslöshet
men också, en uiss reseruation, en koncen-
tration på den egna familien. Men iag tror
att det finns ett ännu enkl,are suar: Alice
hade helt enkel,t inte tid. Arbetet - ut-
anför och i hemmet - tog all hennes tid.

Katia Wald6n

annan historia som Alice har
hört:

- Grannen på Tyskbagar-
gatan hade två döttrar. Gum-
man blev sjuk och dog,
begravningen ordnades och
begravningskaffe dukades.
Men gumman kvicknade till
på bårhuset och gick hem. Den
ena dottern öppnade dörren
för henne, men fick hjärtslag
när hon såg sin döda mor, och
dog sjäIv.

Detta hände för längesen,
vid sekelskiftet, och verkar
ännu mera fjärran när man
sitter i Alice egna hem i TalI-
krogen. Här är fint pyntat, och
på väggarna hänger de kors-
stygnstavlor som hennes man,
Erik, sydde mot slutet av sitt
liv, när han var sjuklig och
måste få tiden att gå. Men när

Alice berättar kommer allt
mycket nära; medvetet eller
omedvetet knyter hon an till
en muntlig tradition av berät-
telser, där klivet bakåt i år-
tiondena går fort, eftersom
historierna binds samman av
släktleden.

- Vi är stockholmare i
säkert fjärde generationen.
Min mormorsmor gick i hjälp-
hus, på 1850-talet. Mor föddes
1881. Morfar var klockare i
Hedvig Eleonora på ös-
termalm. Morfar kallades för
Vilde Daniel, han var hetsig.
Han mätte 1,84, mormor var
1,48. De hade två barn, mam-
ma och en moster till mig. De
brukade säga att hon föddes 1

maj, för en som hette Kalle i
Backen sjöng den dag hon
föddes:

ALICEI
"Vi fick liksom aldrig tid Jör politiken"
Alice:

- Jag hade en moster som
fick tandslag när hon var rik-
tigt liten. Dom la en spegel för
munnen på henne, men hon
andades inte. Så dom täckte
henne med en gardintrasa och
la henne på soffan i rummet.
Men så började hon gråta och
gnälla.

"Jösses, sa mormor, nu när
vi har ordnat med begrav-
ningen och allt. Var du dö, så
kunde du väl va dö."

Det är Alice Regn6r som
minns hur det var, för länge
sen, i Stockholm. Historier
hon hört och andra som hon
själv bevittnat. Hon hade en
annan moster som fick fel
vaccin på Kopphuset. Först
slog det ut ärr i hela ansiktet,
så ramlade skinnet av benen
och mostern dog. Det här är en
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"Idag är det första maj, i
morgon blir det aj, aj, aj ..."

Men själv höll hon på att
hon var född tre dar senare,
och det står i kyrkoboken ock-
så.

Mamma var rädd att få
många barn. Jag hade tre brö-
der. En dog i barnkoleran. En
var för tidigt född och dog.
Själv hade jae hjärtfel men
tog mig, fast ingen trodde det.
Så hade jag en lillebror. Han
låe på sjukhuset när han var
18 månader. Där glömde de
att stänga fönstret. Så fick
han vandrande tbc och dog.

Man var inte sentimental
när det gällde barn som dog,
på den tiden. Kanske var det
också en lättnad.

- Vi bodde vid Roslagstull,
intill det som kallades Träsket.
då, och Lärkstan nu. Där var
hålor i bergen, där "lärkorna"
- så kallades fnasken då -tog emot sina kunder.

Pappa jobbade i samma fir-
ma i 40 år, Skånska Cement-
gjuteriet. Han dog i tbc. Men
under vintrarna gick han

långa tider jobbalös. Så först
mor och sen också jag fick
jobba.

Men innan mamma gifte sig
jobbade hon på Tobaksmono-
polet, handrullade cigaretter.
Det fick inte vara för hårt, inte
för löst, man måste avsmaka
dem. När hon inte ville göra
det - hon fick astma av det -sa förmannen: "Då är ni särn-
re än en skit."

Där engagerade hon sig
fackligt också, stred och
bråkade så kvinnorna fick
nästan lika bra betalt som
männen. Mamma var social-
demokrat, pappa kommunist.
Men hon var kritisk mot ho-
nom och sa: "Du har inga an-
dra id6er än dem du har hört
på caf6er."

Pappa var en spjuver, en ro-
Iighetsminister. "Det är bara
käften som går på dig" minns
jag att mamma sa också. Vi
hade en hund, blandras, som
han kallade för en korsning
mellan Branting och Anna
Lindhagen. Visst bråkade han
och mamma, men ändå skulle
jag vilja säga att de var bra

människor. Båda var gladlyn-
ta, de dansade fransäs i vårt
enda rum med kök och ved-
spis. De ville ha roligt, Iivet
var trist.

När han kom hem på freda-
gen med lönen, Ia han en slant
under en ljusstake och sa: "Tig
käring, nu är det jag som är
bas." Kaxig var han då. Men
på måndag morgon var det
mamma som tog bladet från
munnen. Då fick han för tre
dar som gått, och då var han
inte så kaxig längre.

Men det kunde vara trist
också. Som på julafton, när
mamma sa: "Ät nu, för man
vet aldrig hur pappa är när
han kommer." Och jag kan
säga att jag hörde på hans sätt
att vrida om nyckeln i låset
om det var dags att gå ut.

Mamma hade skinn på nä-
san. Jag minns när hon var
portvakt och satt och skötte
tvättstugan. Sträng och myn-
dig var hon. Intelligent också,
hade ordning och reda på
slantar och timmar. En gång
var det bråk en trappa upp.
Hon gick upp i morgonrock
med batong och ut åkte kar-
larna för trappan. "På dom
bara, Gerda", sa pappa. "Se
vilken jävla bra käring jag
har!" Den gången var han
stolt över henne.

Jag föddes alltså 1909,
strejkåret. Då bodde vi på
Roslagsgatan 52. Mamma låg
på Allmänna BB när de hade
strejkmöte i Lilljansskogen.
När jag var liten fick jag gå på
Krubban på Frejgatan, sen för
Tant Märta och Fröken i Ste-
f anuskyrkan i Vanadislunden.
Jag gick dit tidigt på morgo-
nen, då fick man gröt och sen
fick man leka. Men inte prata
med kamraterna. Då strök de
gummigutta - ett slags klis-
ter på läpparna. De var
stränga.

När jag började skolan, gick
jag på Barnavärn. Men jag
fick tidigt följa med mamma
och städa, alla veckodagar och
lördag och söndag. Det har jag
gjort hela mitt liv. Hon hade
tre städningar om dagen, fick

Alice med sinq. föräldrar.
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gå upp tidiet på morgonen och
jobba till nio på kväIlen. Hon
städade så noga. På helgerna
också. Då fick man ta det ext-
ra noga på kontoren, putsa
varenda mässingslås och aIIa
kakelugnsluckor, damma.
Hon hade börjat jobba när
hon var 11, gick bara tre år i
skolan.

Jag prövade in i läroverket

- och kom in. Det var ovan-
ligt. Det berodde på att jag
skrev en uppsats och den var
bra. När jag gick i folkskolan i
Johannes hade jag ingen lust
att skriva. Men det visade sig
ju att jag kunde.

Men vi var alltså tvungna
att städa, eftersom pappa var
arbetslös långa tider. Och jag
fick överta mammas städning
för hon var sjukskriven. Jag
fick städa på morgonen, innan
jag gick på läroverket. En
gång var jag så trött att jag
somnade i skurvattnet. Vi
hade en städning i Oxtorgs-
backen, där man skulle fylla
på kol till kaminerna. Och sen
var det de där urskålningarna
'i trapporna, som man skulle
rita i med krita, när det skulle
vara fint. Atlt skulle vara
klart före nio, innan kontoren
började. Så det var klart att
jag inte orkade med lärover-
ket. Jag fick sluta efter ett år.
Men jag hade inte något stöd i
min miljö heller. Jag vet att en
gång när jag läste en bok -jag tror det var Rosen på Tis-
telön - så sa mamma till mig:
"Sitt inte med näsan över en
bok. Det kan du inte försörja
dig på".

Så fort jag satte mig ner,
måste jag göra nytta. Och jag
kan nog säga att jag har över-
fört det där på mina egna barn
också. Jag har inte UPP-
muntrat dem till några stu-
dier.

Mammas h.iinder
Jag minns mammas händer.
Hennes händer bestod av sår.
Man sköljde trasorna i ömse-
vis iskallt och hett vatten.
Jag fick alltid baka. "Jag kan
inte", sa hon. "Mina händer
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är fulla av repor, och där
har smutsen fastnat". In-
nan hon dog minns jag att jag
tänkte: "Så vackra händer du
har". Det hade jag aldrig sett.
Men då hade de läkt ihoP.

Första världskriget - land-
stormsgubbarna samlades På
Johannes skolgård. Gubbarna
drack en massa ö1, förstås, och
var ganska dragna.

lffi,,,#,,&, t#,,W,,&. .+.

Alices pappa ndr Berns baggdes.

Pappa hade en sån där
trekantig hatt. Han och mam-
ma kramade om varandra.
Det hände inte ofta annars. På
östermalmstorg stod alla
människor och pratade om
kriget.

Sen fick man se tidningar,
med bilder av kejsar Wilhelm
som satt i ett dike. Det tYckte
jag inte var något vidare för
en kejsare.

Vad man svalt! Vi fick kåI-
rötter som vi gjorde Pannkaka
på. En tekopp mjölk fick man i
veckan. Men de installerade
elektricitet hos oss' och då
kunde vi byta fotogen mot
mjölk. Annars hade vi inga
större möjligheter att göra
svartabörsaffärer, infödda

stockholmare som vi var.
Förresten var Cet ganska

eländigt under andra världs-
kriget också. Då hade vi flyt-
tat hit tilt Tallkrogen. Vi
värmde tegelstenar på spisen
för att hålla oss varma, och låg
alla i samma rum.

Men visst hade vi roligt
också. På somrarna, när jag
var liten, brukade vi tälta i
Ekbacken, r-rtanför Roslags-
tull. Där gick Ekbacksgubben
omkring och plockade örter
och sjöng "Din klara sol". Han
var lärd, kunde namnen På
latin. Men lite konstig var han.

Vi drog ut tillsammans med
en familj som hette Stav, med
en stor vagn med mat. Sen
skaffade gubben Stav en båt,
och då åkte vi till Alkistan och
Vitskär och hade fest med
båtklubben.

Men gubbarna badade inte,
de var rädda att få lungin-
flammation i så fall. Skulle
man få i dem, fick man ta dem
i nackskinnet och slänga dem
i vattnet.

Mamma var renlig. Vi gick
och badade på Centralbadet.
Inte Sturebadet, det var inte
för oss, det var för fint folk.

Hon höll rent och snYggt,
jagade bort ohyra. Jag minns
första gången jag köPte en
tvål, som luktade gott. Dess-
förinnan hade jag alltid tvät-
tat mig med utskottstvåI, som
vi köpte i en butik på Götga-
tan.

Ja, det var de nöjen man
hade. Semester hade vi ju inte,
för på somrarna hade pappa
som mest jobb.

Al"ices eget liu

- Jag började alltså arbeta,
förstod inte innebörden av att
studera och hade inte heller
den uppmuntran i miljön. Det
var ont om arbete, och jag
började hos en släkting. Han
skaffade mig jobb på en fab-
rik, där jag tog ut och blanda-
de oljefärger som användes
för att marmorera bokband.
Man fick bara göra fem maku-
latur på 500 papper, och betal-
ningen var 19:75 i veckan. Men



jag klarade det, och så pratade
någon med bokbindarn och
sen fick jag slå guld till bok-
banden.

Jag gifte mig 1929, och var
hemma när jag fick barnen:
RoIf 1931 och Solveig 1935. Till

veckor. Jag måste börja arbe-
ta igen, på Konserthuset, som
garderobiär. Det var ganska
roligt, jag minns när Rosita
Serrano var den stora idolen
och hennes beundrare flyttade
en bänkrad närmare för varje

Äktenskapligt samliu
bl"eu det minst au allt
Arbetet på Moderna Museet
var det första där jag fick må-
nadslön. Annars hoppade jag
in överallt, för att få pengar
till mat och kläder åt ungarna.
Ungarna fick klara sig själva
väldigt mycket. När jag var på
Konserthuset jobbade jae ju
på kvällarna. Men barnen var
snälla, de la sig tidigt, redan
vid 6-7. En granne tog hand
om dem för 5:- i veckan. Erik
gick upp halvfem på morgo-
nen, och vi gick om varandra.
Så vi fick skriva brev till
varandra och lägga på köks-
bordet om vad vi skulle göra.
Äktenskapligt samliv blev det
minst av. Det hann vi aldrig
med.

Innan jag gick gjorde jae i
ordning maten, städade och
tvättade - det gjorde ju inte
karlar förr i världen. Sen stä-
dade jag de där fyra dagarna
jag var ledig i månaden, och
på semestrarna.

Vi reste aldrig någonstans,
vi stannade hemma på seme-
stern. Här var det så mycket
att göra. En gång har jag varit
utomlands, i England. Och så
har jag varit i Änge en gång,
det var det roligaste jag har
varit med om. En gång cykla-
de vi i Småland också.

Under alla de här åren har
jag aldrig kommit för sent till
arbetet. På slutet, när Erik var
sjuk och jag måste gå med ho-
nom till sjukhuset 3, 4 gånger i
veckan - han hade blodcan-
cer - så skjutsade jag honom i
taxi titl Ringvägen, och sen
tog jag själv en taxi till museet
för att inte komma för sent.

1963 gick jag med i fackföre-
ningen. Men egentligen måste
jag säga att jag har inte varit
intresserad av politik. En
gång tillhörde jag ett socialde-
mokratiskt folkdanslag. Erik
var förstås rätt fackligt in-
tresserad. Men, nej, vi fick lik-
som aldrie tid att ägna oss åt
politiken. r

Alic e me d q,rb etska,mrater p å b okbinderif abriken.

en början bodde Erik, min
man, och jag på Tulegatan och
betalade 950:- om året. Sen
byggde vi det här huset 1937.
Vi har själva grävt grunden
och burit varenda sten. Erik
cyklade, och jag tog spårvagn
till Ringvägen och sen buss.
Nu finns ju tunnelbanan.

Erik
Erik var sex år äldre än jag.
Han dansade så bra, var lång
och smärt, L,82 och vägde 68
kg. Jag var folkdansare och vi
dansade tills vi var uppåt tret-
tio. Erik var utbildad fin-
snickare. Han jobbade på Ge-
neral Motors, gjorde kaross-
modeller. Men sen fick han
en stång i huvudet och tap-
pade minnet.

Då fick han jobba tre-fyra
dagar i veckan, eller så myc-
ket han orkade. Han kunde
allt och var väldigt omtyckt.
AlIa chefer vände sig till ho-
nom när de ville ha saker och
ting upputsade.

Men det var jobbigt. Långa
tider gjorde de så att de lät ar-
betarna jobba i tre veckor och
sen var de permitterade i tre

gång. Jag var påklädare åt
Anna-Lisa Ericson, och på
somrarna jobbade jag extra
på Tyrol, på Gröna Lund, och i
Pressbyrån. För att få kläder
tiII ungarna jobbade jag på
Barnens Dag. Jag tycker om
att ha kontakt med männi-
skor.

Som entrökassörsko
på" Moderna Museet
1958 började jag på Moderna
Museet, i entr6kassan. Min
man var sjuk, och huset
behövde rustas upp, så jag
hade inget val. Jag fick 400:- i
månaden för att tjänstgöra
11.30-17, även Iördagar och
söndagar. Torsdagar var jag
ledig. Men under 15 år var jag
bara hemma 4 dagar i måna-
den. Lite längre fram fick jag
525:- och senare 640:-. Dess-
utom var jag tvungen att håI-
Ia mig med egna växelpengar.
Nu, när jag slutade, hade jag
2.400:-.

De första sex åren vantriv-
des jag gräsligt, det blev bätt-
re under de senaste åren. Men
när man är så gammal som jag
kan man inte släppa ett arbe-
te.
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Ma,rgitPal,m@,r:

Kvinnokamp i vardagen

Den h.tir artikeln tir född
ur ett samtal mell'an min
mamma och. mei. lvd-
gonstans har jag util all-
tid uetat att min marn-
n1,a Dal uad som lite för-
aktful,lt brukades kal-
Las "kuinno sakskuinna",
dus nå,gon som stod uPP
f ör kuinnans riittigheter
och. sid,l.uklara Pl'ats i
samh,til,Iet. Men först På"

senare år har ui böriat
tal.a om uad hon och hen-
nes generation gjorde,
på det uardagliga, niira
planet. Jag minns en
replik från uåra samtal:
"Jag h.ar alltid förlagt
mina personliga pro-
blem ute i samhtil'Let".
Diirmed sagt: i sttillet f ör
att griima sig öuer priua-
ta "misslgckanden" har
hon arbetat på, en för-
tindring au de uillkor
som Lå,g bakom "n'Liss-
Lyckandet".

Sd bad iag henne
skriua ner några minnen
tiLL det hiir numret, Li-
tet om uad kuinnorna i
örebro gjorde då f ör
3040 dr sedan. Inte för
att det iir något sPeciellt
mdrku tir digt utan tu iirt-
om för att det iir tAPiskt
för en aldrig upph'öran-
de ononAm, enueten
kuinnokamp. N tir ui idag
startar uå.ra aktions-
grupper för dagllem och'
mot nedliig g ning sh.otade
skol.or iir ui en liink i en
uardagskamp som iir
lika uiktig som iiimlik-
h,etsparagraferna i lag-
terten. Om du sjtilu har
nå.gra liknande minnen,
sknu till oss och bercitta!
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Trettitalet var inte bara ar-
betslöshetens, fascismens och
spanska inbördeskrigets tid -det var i vårt land också en tid
för stora reformer, särskilt av
kvinnornas villkor. Om dem
ska jag inte berätta här, däre-
mot om några små reformer
eller snarare initiativ som
dessutom togs av kvinnorna
själva.

Platsen var örebro. Denna
stad har numera stadgat rYkte
för att vara en speciellt barn-
och ungdomsvänlig stad, men
så r'ar det knappast för tretti,
fyrti år sen och än mindre ti-
digare. Barn och ungdom an-
sågs vara en angelägenhet för
familjerna, knappast för sam-
hället.

Inom kvinnovärlden för-
nams en viss oro. AIlt flera
kvinnor började söka sig ut i
förvärvslivet. Möjlieheterna
till hemhjäIp och barnPass-
ning blev allt mindre. Alva
och Gunnar Myrdals bok Kris
i befolkningsfrå,gan hade å-
stadkommit en väckelse som
spred sig i allt vidare kretsar.
Man började försiktigt snegla
mot samhället - hade inte det
förpliktelser mot familjen och
det unga släktet?

Många uppgifter väntade På
kvinnorna. Det var så att säga
bara att böja sig ner och
plocka opp dem - men det var
kanske ändå inte så enkelt.
Kvinnor har ju sällan något
övermått av självförtroende,
och det lilla som finns stärks
knappast av bristen på pengar
och svårigheten att tamPas
med myndigheter. Märkligt
nog tycktes dessa samma
myndigheter under krigs- och
krisåren på fyrtitalet se med
en viss välvilja på kvinnornas
initiativ ja, ibland t o m
uppmuntra dem.

Det var under denna period
vår maskintvättstuga kom till.
Saken var den att det var
svårt att få de knappa ranso-
nerade tvättmedlen att räcka
tiII för de enskilda hushållen,
däremot fick de existerande
privata tvättinrättningarna
en ganska god tilldelnine.Då
fick, om jag minns rätt Fredri-
ka Bremerkretsens ordföran-
de en id6. Varför skulle inte
örebrohusmödrarna starta
och driva en gemensam
maskintvättstuga i egen regi?
Det skulle inte bara spara
tvättmedel utan också arbete.
Man måste komma ihåg att
ännu in på fyrtitalet var de
flesta tvättstugor, åtminstone
i landsorten, mörka kyffen
med vätdiga bykkar, halkiga
golv och luften fuII av ångor
och fukt. Dit fick man bära
tvätten, därefter upp På tork-
vinden och när den äntligen
torkat iväg til1 någon mangel-
bod.

Id6n väckte anklang. En
kommitt6 tillsattes och dess
medlemmars uppgift var att
springa omkring på alla före-
ningsmöten och agitera för
den blivande tvättstugan. Men
trots detta blev anslutningen
inte stor och när tvättstugan
något år senare kom i gång
var andelarna, blygsamma 60

stycken, ingalunda fullteck-
nade.

Till andelstvätten blev det
snart köbildning - den visade
sig fungera utmärkt. Detta
berodde till stor del På den in-
tresserade och samvetsgranna
personalen, tre ä fyra stycken
varav en föreståndarinna,
men också på den trivsamma
stämningen. Husmödrarna
som sjäIva tog sin del av
manglingen och annat arbete,
förlorade aldrig känslan av
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att det var deras egen tvätt-
stuga !

Efter krisåren kom flera
tvättinrättningar till, dess-
utom blev det allt vanligare
med moderna maskintvätt-
stugor i hyreshusen. Behovet
av vår lilla andelstvättstuga
minskade under årens lopp
och efter ett tjugutal år fick
den läggas ner. Men den och
dess personal hade sannerli-
gen väl fyllt sin uppgift!

Andelstvättstugan var ett
gemensamt företag för de
flesta kvinnoföreningarna i
örebro och det hade lyckats.
Men ett annat gemensamt
stort projekt som inte lycka-
des var kollektivhuset. Under
gott och väl ett tiotal år arbe-
tade en grupp örebrokvinnor
på detta: agiterade, skrev in-
lagor, anordnade opinionsmö-
ten, kalkylerade, besökte kol-
lektivhusen i Stockholm
och kontaktade dem som
makten haver, särskilt över
byggnationen. Men här av-
visades vi med kalla handen.

- Det här är ingenting för
fattiga arbeterskor, förklara-
de en. Dom har i alla faII inte
råd.

Och en annan:

- Vad skulle fruarna göra
hela dagarna om dom bodde i
kollektivhus?

- Arbeta, föreslog vi.

- Men vi då? fortsatte han.
Hur skulle vi klara våra an-
svarsfyllda uppgifter om vi
inte hade fruar som skötte
marktjänsten utan arbetade
borta hela dagarna.

Vi sa inte att de kunde ju
tänka sig dela med sig av de
ansvarsfyllda uppgifterna,
men vi kanske tänkte det.

Kollektivhuset kom aldrig
till stånd.

I stan fanns två husmoders-
föreningar. I den ena, Aktiv,
fungerade jag som ordförande
i åtskilliga år, till in på femti-
talet. Aktiv gick in för sociala
initiativ. Jag ska här inte
berätta om sådana som 1åg i
luften under krigsåren som
exempelvis en bytescentral

för barnkläder eller en liten
arbetsförmedling för hus-
mödrar, vilken mycket riktigt
i sinom tid stoppades av ar-
betsförmedlingen. Nej, jag ska
nöja mig med att redogöra för
två initiativ som kom att få
bestående värde.

Det ena var örebro första
daghem. Trots att örebro var
en industristad med många
skoarbeterskor och även
andra - ansåg inte myndighe-
terna något behov av barn-
daghem föreligga. Men Aktiv
hade en annan uppfattning
och bestämde sig för att på
egen hand starta ett daghem,
något som man faktiskt kunde
göra på den tiden. Vi skrapade
ihop pengar, vi fick låna en
tom femrumsvåning, en fram-
stående barnläkare stäIlde
sig gratis till förfogande och vi
engagerade en barnsköterska.
övrigt arbete skulle husmöd-
rarna sköta själva, och det
gjorde de också.

Daghemmet kom i gång och
från första stund fick vi en
uppsjö på småbarn, från
spädbarn upp till skolåldern.
Så nog fanns det behov alltid!
Men vi begick ett stort fel: vi
nekade aldrig någon mor att
anförtro oss sitt barn, trots
överbeläggning och alltför
knappa resurser. Och natur-
Iigtvis hade vårt daghem sina
brister.

Detta tog barnavårdsombu-
det till utgångspunkt när hon
efter ett år lyckades stoppa
daghemmet.

- Det här är sannerligen
inget mönsterdaghem, för-
klarade hon.

- Nej, sa jag, det är inget
mönsterdaghem - det är ett
utpressningsdaghem.

Idag har örebro kommun 40
daghem med 1350 barn.

Aktiv började så smått med
sin barntillsyn i en park, men
snart kom verksamheten att
drivas i fem parker, först helt
på föreningens bekostnad, se-
nare med understöd från sta-
den. Principerna fastställdes
från början och de viktigaste
var dessa två: alltid minst två
ledarinnor, gärna dessutom
praktikanter, samt tillgång till
en lokal, något som inte alltid
var lätt. Men vi fick god hjälp
av barnavårdskamrern och
för övrigt var det nödvändigt
att kunna få tak över huvudet
i händelse av dåtigt väder -mammorna måste ju vara
säkra på att alltid kunna läm-
na sina barn i parken !

Den första tiden turades
husmödrarna själva om att
vara "parktanter", men när
verksamheten växte började
vi engagera ledarinnor med en
visserligen blygsam men dock
lön. Vi anordnade också kur-
ser för dem, och en liten avgift
togs upp för att finansiera
verksamheten.

I början på femtitalet över-
tog barnavårdsnämnden helt
verksamheten. Den finns nu i
22 parkområden men bedrivs
alltjämt efter ungefär samma
linjer som från början - även
avgiften finrrs kvar. Numera
har man dock inhägnade,
välutrustade lekplatser till
förfogande.

Jag tror det är den här
vägen man bör gå. Inte bara
lämna in en skrivelse med det
behjärtansvärda önskemå1et
till "beslutsfattarna" och få
beskedet att en utredning är
på gång - varpå hela saken
faller i glömska. Nej, försök
hellre själva att sätta igång i
blygsam skala, kanske lyckas
det, kanske inte. Men upp-
mtirksamh.eten blir åtminsto-
ne väckt.

Det andra initiativet är det - Då gick det kanske, för
som ligger mig mest om hjär- tretti, fyrti år sen, suckar
tat och därför har jag spart någon. Men nu är det svårt.
det till sist. Det gäIler parkle- Då vilt jag bara svara att det
ken eller som vi sa då park- var svårt den gången också.barnsverksamheten. Men det gick. r
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Anna Lundberg ör 77 år och pensionerad
metallarbetare. Hon har arbetat 39 år på
LM Ericsso??. Jag triiffar henne i hennes
Lilla pensionärsliigenhet på norr i Stock-
holm. Liigenheten iir tuå, små ettor med
kokurå som Ligger breduid uarandra i en
korridor. Hon delar toalett och. badrum
med grannarna. Ena lägenheten ä,r "fin-
rLLm" med möblerna som h,on köpte för 25
år sedan, de första riktiga möblerna hon
hade råd att köpa. Till uardags har hnn
öuerdrag på möblerna för att inte sotet
som kommer in genom fönstret ska smut-
sa ner dem. I den andra ltigenheten "bor"
hon. Där äter och. souer hon och dd,r ör hon
mest.

Hon bjuder på nabakt franska och tip-
pelkaka och ui dricker kaffe. Man könner
sig uiilkommen h.os Anna. Hon ör så, uital,
så leuande och har ett fantastiskt intresse
f ör människorna omkring sig. Hon pratar
ncista hela tiden och få.r mig att skratta
gott åt sina glada minnen och ui upprörs
tiLlsammans öuer de orättuisor och för-

ödmjukel,ser hon har bliuit utsatt för.
Anna, har al,drig gift sig. Hon uille inte ge

upp sin själuständtghet och bli beroende,
men hon h.ar fått betala för det också.. På
sin kuinnol"ön h,ar h.on dragit sig fram ge-
n o m liu et, u arit ar b et sl ö s, sj uk, ha,Lu su ul,tit
och suul,tit, aktad au nästan ingen. För en
ensam kuinna har inget uärde. Hon bör
inte ha några krau utan har bara att tacka
och ta emot uad som biuds.

Jag ful,s au beundran öuer denna, otro-
Ligt starka kuinna, so'Irl h.ar hållit sig rak
under alla dessa år, sorn h,ar kunnat be-
hålla sin uitalitet, sin ud,rme och sin hu-
n1,oT.

Innan jag går, uill Anna få, med ett rå"d
till unga flickor:

- Ni måste liira er inte bara de prakti,s'
ka sakerna i ett hem, utan också, juridis-
ka frågor och sånt soTn har med mgndig'
heter att göra. Annars klarar ni inte er
själua. De unga pojkarna måste löra sig
sa,mma saker, de måste liira sig att kl'ara
aLIt i ett hushåll.

Birgit Lundin

började sedan i affär. Men det
var så illa betalt så jag slutade
där.

Mina föräldrar var socialis-
ter, men de hade inte alltid
varit det. De var länge med i
Frälsningsarm6n innan de
gick med i socialdemokratiska
partiet.

Med pappa kunde man alltid
tala om saker och ting. Han
kände August Palm, Hinke
Bergengren och de andra. Vi
läste alltid mycket, hemma
fanns alltid böcker som vi Iå-
nade någonstans ifrån. Men
han drack, pappa. Inte så att
han blev tagen av polisen eller
så, men vad pengar det gick åt.

Mamma sydde alltid för att
tjäna pengar åt oss. Men en
gång hade hon inte pengar till
skatten i tid, så då kom de,
bara någon dag efter och häm-
tade hennes symaskin och sål-

de den för att få pengar. Och
vad skulle mamma göra då?
Utan maskin kunde hon ju
inte sy mer.

Då började hon arbeta på
syatelj6. Men barnkrubborna
på den tiden tog inte emot
barn under två år, så min
yngste bror fick stanna hem-
ma. Min näst yngste bror och
jag fick turas om när vi inte
var i skolan att ta hand om lil-
lebror.

Vi skulle ha maten på bor-
det när pappa kom hem. På
den tiden kunde man på sön-
dagen köpa matrester billigt
från restauranger och det
gjorde vi. överbliven soppa
och så, den kunde man lägga
nånting i och göra den bättre.
Pappa skulle ha den bästa
maten, det var bara han av oss
som fick smör och mjölk.

ANNAI
"Mitt oberoende häller iag mest av allt pä"
Jag är gammal stockholmare,
vi var fyra syskon och vi bod-
de allihop i enkelrum. Först
inne i stan och sedan i Haga-
lund. Jag gick i skolan i Haga
gamla skola där sedan Folket i
Bild/Kulturfront flYttade in.

Jag har gått där ute i Haga-
lund och tittat. Det är väI för
hemskt. De kunde väl ha
sparat nånting. Jag gick däru-
te bland grävskoporna och
grät när de rev.

Fast lite trevligt var det ock-
så. När jag frågade om vägen
till kyrkogården, för jag hittar
inte därute numera, så börja-
de jag prata om gamla tider
och då visade det sig att vi var
gamla läskamrater. Tänka
sig! Hennes familj hade flyttat
till USA, men hon hade kom-
mit tillbaka på äldre dagar.

Jag gick sex år i skolan som
brukiigt var på den tiden och
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"Jag flattade
hemifrån tidr,gt"
När jag var 14 år lyckades jag
få arbete på Herzogs där jag
tillverkade pärmar i sju år. Då
blev jag permitterad och jag
Iyckades inte ta mig in på
något bokbinderi, så jag fick
stanna hemma och hjäIpa till
att sy.

Man jag kom inget vidare
överens med min pappa så jag
flyttade hemifrån. Jag och en
annan flicka som hade det
ännu värre hemma än jag, vi
hyrde ett rum i andra hand.
Uselt, vi hade inte ens någon
ordentlig säng, utan fick ligga
i en gammal soffa.

1925 när jag var 28 år lycka-
des jag ta mig in på LM Erics-
son. Det var en verkmästare
där som hette Larsson, en
hygglig karl som Iät mig börja
där tre veckor på prov trots
att jag aldrig hade arbetat på
verkstad tidigare.

Jag klarade mig och fick
vara kvar, men jag hade det
inte bra. Jag halvsvalt och åt
billig välling. Men jag hade
alltid snygga kläder eftersom
mamma sydde och jag var ofta
ute och dansade och hade
treviigt.

På den tiden dansade man i
Folkets hus som fanns runt
omkring stan och på Ceders
på Regeringsgatan, i Trane-
berg och Jungfrudansen och
på konditorier. Ibland på de
ställen där det var ont om
flickor kunde man komma in
lite billigare.

Det var roligt men det var
mycket tråkigt folk där också.
Det gick sådana där karlar
som hade lite pengar och skul-
le försöka ... de var så oför-
skämda så. Men dem fick man
ju hålla sig ifrån. Och tänk om
en flicka skulle neka att dan-
sa! Man blev nästan ihjälsla-
gen. Och bojkottad. Om man
blev ovän med någon som
hade föIjt en hem och inte fått
som han hade velat, då blev
man också bojkottad. Nästa
gång man kom fanns inte en
som ville dansa med en. Fast

det varade ju bara någon gång
förstås.

Det var lite marigt att kom-
ma hem på nätterna också.
Det var ju inte alltid det gick
nattspårvagnar och det var ju
dyrt också. Så jag gick ofta
hem. Inte hela vägen natur-
Iigtvis för vi flickor hade ju
sällskap en bit, men sen.

Ofta råkade man ut för bu-
sar och olika typer, så dem
fick man ju lura. Det fanns ju
patrullerande poliser. En gång
kom det fram en typ till mig
som jag blev irriterad på. Då
visade han att han hade en

När man hade kommit upp i 30
år, så orkade man knappast gå
ut en kväII.

En gång svimmade jag på
jobbet. Jag var för klen för det
tunga verkstadsjobbet och
doktorn ordinerade vila i 14

dagar. Jag skulle gå tillbaka
till honom var det meningen,
men han ville inte att jag skul-
le fortsätta på LM, så jag
vågade inte gå till honom mer,
utan började jobba istället.

Jag frågade om jag inte
kunde få något lättare, men
det blev nobben, så jag fick
fortsätta där vid min press.

polisbricka. Jaha, sa jag,
det var bra. Då ska vi ta och
gå hit, sa jag och gick över till
en polisman. Då dök han. Jag
sa aldrig nåt åt polisen men
han såg nog vad det var fråga
om.

"Jag triudes aldrig på
restaurangerna"
I 30-årsåIdern började mina
kamrater gå och dansa på
restaurang, men jag trivdes
aldrig där. Jag tyckte inte om
publiken.

I den vevan fick jag min
lägenhet och så skaffade jag
mig andra intressen, så jag
slutade gå ut och dansa. Jag
gick mycket på teatern och
var mycket ute och gick. Och
sen var man ju trött också.

Det var ett av de absolut tyng-
sta jobben på hela verkstan.
Många gånger satt jag och
grät medan jag arbetade.

Dom visste mycket väl att
dom kunde göra hur de ville
med oss ogifta kvinnor, för vi
kunde inte gå när vi ville, eller
skaffa oss något lättare. Vi var
ju tvungna att försörja oss på
lönen. Efteråt har jag fått veta
att det gick bra att få bättre
arbeten om man skaffade lite
brännvin åt förmannen.

Vi hade ackord och det var
satt så att man inte fick tjäna
för mycket. Det blev ett himla
liv på arbetskamraterna om
man tjänade för mycket. Det
hände också att företaget drog
av på lönen om de ansåg att
man hade tjänat för mycket.

Våra löner var ju naturligt-

H er zo g s b okbinderi. Stockholms Stodsrnus eurns arkiu.
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vis mycket lägre än männens,
vi hade väl 60-65 procent av
deras löner skulle jag tro.

"Det iir på tr,den att ni
flattar h.em igen"
30-talet var ett elände. Då
svalt jag. Det var inte ofta vi
hade arbete och när ersätt-
ningen från A-kassan var slut
blev det fattigvården.

Det var oerhört förödmju-
kande. De ville inte ge mig
pengar till hyran för de tyckte
inte att jag behövde någon
lägenhet. Jag talade om för
dem att jag inte hade bott
hemma på 15 år och då fick jag
svaret: "Då är det på tiden att
ni flyttar hem igen".

Men jag vägrade att flytta.
Och de ville att jag skulle göra
mig av med min telefon, men
det vägrade jag också för då
kunde inte LM ringa till mig
om det blev något jobb.

I början kunde de skicka
hem oss klockan åtta om det
inte fanns något arbete, men
det fick de sluta med, så sedan
ringde de efter oss i stället när
det blev något.

I alla fall, så fick jag till
hyran och till lite annat.

Jag skaffade mig en billiga-
re lägenhet. Och där fanns
värme och toalett. Men det var
Iite svårt när jag skulle hyra
den och pratade med värden.

- Har fröken fästman?
Jag svarade inte för det an-

gick ju inte honom hur jag
hade det.

- Ja, vi vill ju inte ha något
drag här om nätterna, sa han.

Jag såg väl förolämpad ut,
för han tillade lite mildare: Ja,
ni ser ju inte sån ut. Och så
fick jag då hyra den där lägen-
heten av honom.

"Den här tiden hittades
må"nga unga fl,ickor drunk-
nade uid stadens strtinder"
På den tiden var det inte lätt
att vara kvinna. Vi som var
födda här och hade våra fa-
miljer och släktingar och vän-
ner här, vi klarade oss ju aII-
tid.
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Med de flickor som kom
från landet, de tog oftast plats
privat, alltså som pigor.
Många gånger blev de med
barn och vad skulle de då
göra? De kunde inte åka hem
till landet igen och här i stan
hade de ingen som kunde hjäl-
pa dem. Den här tiden hit-
tades många unga flickor
drunknade vid stadens strän-
der.

På 30-talet fanns det kurser
för arbetslösa flickor under 25
år. Man fick utbilda sig till
piga. Det gav mat och dess-
utom två kronor om dagen.
Efter några år fick även vi
som var lite äldre vara med på
de där kurserna, så jag börja-
de där. Det blev i alla fall mat,
men några två kronor fick inte
vi.

Så småningom fick jag i alla
fall komma tillbaka tili LM. I
början fanns det inte arbete
alla dagar i veckan. Pengarna
från fattigvården var jag
tvungen att betala tillbaka.
Och det gjorde jag. AlIa 111

kronorna.

"Det här ör inte för dej,
sa jag"
Under kriget skulle vi göra
"Finlands sak till vår" och ar-
beta en söndag för Finland.
Då visste man ju inte vad det
var fråga om utan det fick
man ju veta senare.

Alla kom utom en kvinna
som var ensam med ett barn.
Hon hade ingen som kunde ta
hand om barnet på söndagen.
De flesta tolererade inte det,
så hon blev bojkottad och
även vi som pratade med hen-
ne. Hon skulle inte bara frysas
ut, hon skulle helt enkelt bort
från jobbet.

Fackföreningen ordnade ett
möte där frågan skulle tas
upp. Men Elsa kom till mötet
och det hade ingen räknat
med. Det märkliga var att ing-
en vågade ta upp frågan när
hon var där, så det blev inget.

Fackföreningen har inte
varit nådig mot oss kvinnor.
På 40- och 5O-talen drev vi om

och om igen kravet på likalön.
Jag minns speciellt ett möte
på 40-talet när vi hade begärt
att lönerna skulle jämnas ut.
Fackföreningen hade ett för-
slag från företaget att ta ställ-
ning tiII, ett förslag om att
sänka lönerna. Facket ansåg
sig inte kunna gå med på att
sänka de manliga lönerna
naturligtvis, men däremot
kunde de tänka sig att sänka
våra löner.

Då begärde jag ordet och
frågade hur han kunde tänka
sig att gå med på att sänka
våra löner när vi hade föresla-
git facket att arbeta för en ut-
jämning.

- Ha, ha, ha, det tror du att
det blir, sa fackbasen.

- Ja det tror jag, sa jag.
Men inte med din hjälp.

En annan gång, på 50-talet,
gick jag runt med en lista om
lika lön när en karl kom fram
till mig och frågade vad det
där var.

- Det är inte för dej, sa jag.
Det gäIler kvinnorna. Sen gick
han runt och pratade med de
andra kvinnorna om att de
inte skulle skriva på.

Speciellt minns jag en kvin-
na. Hon hade barn, hennes
man hade gått ifrån henne och
skaffat sig en annan. Han
betalade inte så mycket tiII
henne. Hon kunde inte ha sina
barn på krubban när de var
sjuka och hon fick smyga sig
till fattigvård. Hon var så
pressad, så rädd och helt för-
störd i nerverna. Hon skulle
verkligen ha behövt högre lön
för att kunna försörja sin fa-
milj.

Hon var så rädd när han ha-
de gått runt och pratat mot
den där listan att hon inte vå=
gade skriva på. Hon var rädd
att förlora jobbet.

"Det ua,r bara de som uar
tuungna som gifte sig"
Jag gifte mig aldrig. Då, på 20-
talet, då aktade man sig. Att
gifta sig var det värsta man
kunde råka ut för. Det var



bara de som var tvungna att
gifta sig som gjorde det.

Och sen när mina kamrater
gifte sig, såg jag ju hur de
hade det.. . TitI och med en
kamrat som var gift med en
kommunist, var hans lydiga
passopp. Hon till och med bor-
stade skorna åt honom.

- Han vill ha det så, sa hon.
Och det var ingen mening

att diskutera med henne, för
hon brydde sig bara om vad
han tyckte.

Jag har inte saknat möjlig-
heter att gifta mig, jag har
träffat många trevliga män
och sällskapat och så, men jag
har inte träffat någon som jag
har velat ge upp mitt oberoen-
de för. Min självständighet
och mitt oberoende håller jag
mest av allt på.

Jag har alltid haft vänner.
Jag har aldrig haft så kallade
väninnor som springer om-
kring och pratar skit. Utan jag
har haft några få verkliga
vänner, några som var lite
mer vakna och så genom att
jag kom med i SKV. Umgäng-
et med SKV-are har varit väl-
digt trevligt, men det var bätt-
re förr. De som var något så
när unga då, de är gamla nu.

Jag har haft både gifta och
ogifta vänner. Min bästa vän
kände jag innan hon var gift.
Men jag har alltid varit väl-
kommen dit. När jag var ar-
betslös på 30-talet var jag all-
tid välkommen till dem, fas-
tän han hade låg lön och hon
inte kunde få tag på något ar-
bete. De flesta andra slängde
åt mig som en hund.

När jag skulle fylla 50 år fick
jag låna pengar av dem för att
köpa möbler. De visste ju inte
om jag skulle kunna betala
tillbaka pengarna.

"Det duger uiil åt henne,
hon som tir ensam"
Det har varit hemskt många
gånger att vara ensam. Ingen
har någon förståelse för en-
samma människor. Man är

inte välkommen. När mina
kamrater gifte sig, fick jag
visserligen komma hem till
dem, mbn det var när de var
ensamma någon gång, aldrig
när det var bjudning. Och ing-
en har någon förståelse för att
man vill ha lite komfort om-
kring sig även om man inte är
gift.

- Vad ska hon ha lägenhet
för? Hon som är ensam. Vad
ska hon resa bort för? Har hon
någon karl där? Det duger väl
åt henne. Hon som är ensam.
Ungefär så där går psalmerna.
Jag vill väl leva som en män-
niska jag också.

Och som jag slitit. Och inte
har jag väI haft förstånd att
äta ordentligt heller, så jag
har väl inte varit så stark.

Den där stressen, oron att
inte veta om jag skulle få vara
kvar på LM, oron att pengarna
inte skulle räcka, att jag inte
skulle kunna betala mina
skulder, den var hemsk.

Och när jag betalat mina
möbler som jag köpte tilt 50-
årsdagen och när jag hade
klarat av mina skulder och
började känna mig lugnare, då
fick jag en hjärnblödning.
Men bara en liten, tack och
Iov. Så då vilade jag upp mig
nästan ett helt år och det var
skönt.

Men förödmjukande. Jag
blev tvungen att gå till social-
hjäIpen igen. Ä, de var så
oflrskämda så. De ville ta min
Iägenhet i pant för det jag fick
låna av dem. Jag gick tilt
rättshjälpen för attfå veta om
jag var tvungen att skriva på
det där papperet. Kvinnan
som jag talade med tyckte att
jag skulle skriva på för att inte
stöta mig med dem !

Jag skrev aldrig på det där
papperet.

"Jag tAcker inte om h,elger
öuer huuud taget"
Jular och andra höetider har
jag ofta firat hos goda vänner.
I flera år var jag hos min bästa
vän och hennes familj och där
kände jag mig hemma. Så

hade jag en god vän uppe på
norr. Hon var också ensam
och hos henne var jag också.
En gång var jag hos en familj
där jag inte alls trivdes, det är
så olika att komma in i en fa-
milj en helg.

På senare år har jag många
gånger varit ensam och det
gör mig ingenting alls. Jag
tycker inte om helger över
huvud taget.

I Bromma började de ordna
för ensammas jul. Det var
kyrkorna där i Bromma och
KFUM och KFUK. Jag hade
varit på en del liknande träf-
far förut, så jag kände en del
av prästerna och en del av
dem som brukade gå dit. För-
sta gången var allra trevligast,
då var det ungdomar som
skötte alltihop. Sen nästa
gång var det lite mindre folk
och så kanske de inte orkade
engagera sig. Men sedan jag
flyttade in till stan har jag inte
varit där.

"Första resan till Soujet
kostade 500 kronor"
1950 gick jag med i SKV. Arbe-
tet där har gett mig väldigt
mycket. Jag har träffat många
olika sorters människor. Det
var väldigt livligt då på 50-
talet. Många demonstrationer
och uppvaktningar. Jag repre-
senterade Bromma i Freds-
kommittdn och sen när jag
kom med i Fredskommitt6n så
reste jag en hel del med dem.
Fast jag har så dålig handstil,
att jag aldrig har kunnat
skriva några protokoll, eller
referera.

Sedan gick jag med i FNL-
demonstrationerna så länge
jag orkade gå. Nu får jag nöja
mig med att skicka lite pengar
då och då.

1956 reste jag till Sovjet för-
sta gången. 500 kronor kostade
det med Reso i ungdomsklass.
Jag hade i hela mitt liv längtat
efter att få åka till Ryssland
som jag hade läst och hört så
mycket om.

I

I
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På tåget till Moskva, det var
ett flott tåg, och o vad det var
roligt att åka tåg! Där träffade
vi ätt ryska som skulle till
Moskva och studera På en
skola. Med På tåget var en
norrman som hade läst lite
ryska, så jag kallade På ho-
nom. Och tänk, vi satt halva
natten och tolkade och Prata-
de med dessa människor. A,
det var en verklig uPPlevelse'

Sedan dess har jag varit där
många gånger. Och så har jag
varit i en del andra öststater
också. Men bäst tYcker jag om
Sovjet. Mest tYcker iag om
barnen och ungdomarna. De
har ju inte så märkvärdiga
kläder, men o, så öPPna och
rara.

På de här åren som jag har
rest till Sovjet har det blivit
många förändringar. De har
ju håIt andra kläder nu och
trafiken är mYeket livligare
och standarden är mYcket
högre. Men svenskarna som
r"åt dit har ofta en okunnig
och dum instäIlning till Sov-
jet. De kritiserar folks kläder

och andra saker som finns där
med något av en besserwis-
serattityd.

Jag berättar bara för några
få om mina resor till Sovjet'
På jobbet vågade jag aldrig
säga något, det var så kommu-
niJtfientliet där. Jag kunde
aldrig få något förtroen-
deuppdrag i facket, eftersom
de visste att jag var kommu-
nist.
"Vad ska jag i Äkersberga
att göra?"
Och nu sitter jag här i min lilla
lägenhet. Jag har försökt flYt-
ta härifrån, men de enda för-
slag jag har fått ligger lå"e!
utanfoi stan. Vad ska jag i
Äkersberga eller Akalla att
göra? Jag har aldrig varit där
äch känner ingen. Jag vill
flytta tillbaka till Bromma
dår jag har en del av mina
vänner.

Det är ett nYbYgge På gång i
Äkeshov och dit vill jag
hemskt gärna flYtta. Jag har
bett att få komma dit flera
gånger men ingen \"t t5S1
något bestämt. Och snart

måste jag flYtta, eftersom det
här huset ska bYggas om. Jag
gruvar mej så varje dag och
mina nerver är snart slut. Det
känns så pressat att inte veta
hur det skall bli framöver. De
är så hänsYnslösa mot oss
gamla.

Men ännu hänger jag med'
Jag går och Iär mig både rYs-
ta"ocn engelska eftersom jag

foqtfarande reser till Sov-
jet-. Jag har ju svårt att läsa så

mycket, eftersom jag ser så
dåIigt, men jag klarar en del
små stycken. Och så lYssnar
jag förstås. Jag brukar höra
på skolradions sPråkProgram
för att lära mig mera.

Jag lyssnar över huvud
taeei mvcket På radion, efter-
som jag inte kan läsa så myc-
ket. Jag lYssnar På nYheterna
men o&ta På Pjäser och när
de refererar ur böcker. På så

sätt håtler jag mig informerad
om vad som händer i världen'
Det är en hemsk värld och jag
beundrar alla unga människor
som orkar kämPa emot.l

Murarhantlangerskorna

Mur arhqntlang er skor knng s ekelskiftet'
F otot tillhör Stockholms Stadsrnu seurn'

Vi murarhantlangerskor kämpat som männen
och nu har vi segrat som även I kännen'
Först avslogs våi fön om förhöining men så

behagad" man att till mötes oss gå

I början man trodde att vi voro svaga
men kvinnornas svaghet är bara en saga

n"ti"tt"mhet finns det, och handling och mod

Ja det finns en kraft som är kärnfrisk och god

Då vi bära dagarnas hetta och tunga
på totg"t vår mening vi fritt ut må sjunga
bn stdLU är så god som en stövel minsann
och fanns ingen kvinna så fanns ingen man

De hiortlar som visst icke äro av siden
de duga förvisso i ärliga striden
i a"ifig. kampen mot brist och mot nöd
i kafiö; för lrusrum och kläder och bröd

Se kinden är brunstekt, av solen jag bränd är

- Vi ha ei som fröknarna snövita händer
Ack nei, men de duga för hantverket än

Kamrater nu skola vi langa igen!

Streikvisa från sekelskiftet
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"På jakt efter min egen identitet i ett h.ögindustriali-
serat, hå"rdkommersialisera,t samhiille ... har jag stött
på. gumrnorna, när jag letat mig tillbaka till mitt ur-
sprung. De ör mina rötter". Anna-Lisa Bäckman skri-
uer om de anonAma kuinnorna från sin hemtrakt i ö ster-
botten. Materialet har hon till stor del hömtat ur "Boken
om Malat", utgiuen på S|-talet au Johannes Kl.ockars.

Bakom mig står Malax-gummorna
I jakten på ett positivt jag le-
tar man efter förebilder att
Iikna och få kraft av. Min
hemliga kraftkälla är en
namnlös massa kvinnor, som
en gång levde i min hembygd
i kusttrakterna i österbotten,
Finland. Deras historia finns
bevarad som fragment här
och var - i minnesbilder hos
de nu levande, eller i texter
som en gång nedskrevs av
sockenskrivare och folkliv-
skildrare. Att studera de o-
kända kvinnosläktenas histo-
ria ger perspektiv. Man för-
står att kvinnor alltid varit
starka och aktiva men
konsekvent berövade politisk
makt, sin röst i samhället.
Kvinnornas roll har inte varit
statisk, oföränderlig den
har ändrats i takt med ekono-
min i bygden och strukturen
på näringslivet. Även för
hundra år sen, eller mer.

"Arbetsamrnare och, mero
hiirdade kuinnor tin i denna
socken finnas niippeligen. De
iildre sköta boskapen och. Ltus-
håLlet uid gå,rden och. de yng-
re förriitta körslor sommol
och uinter - om sorn.na,Ten
köra de i å,kern och om uin-
tern brtinnued, tjiirued, tim-
mer, hö etc."

Så skriver kyrkoherden Is-
rael Björk i en artikel "Om
Malax allmoge" i Tidningar i
Äbo, Finlands första tidning
1772. Malax är en kustsocken i
österbotten, som idag har un-
gefär fyratusen invånare. Se-
dan medeltiden, kanske läng-
re tillbaka, är den svensk-

språkig. Livet där har i gene-
rationer formats av små åker-
Iappar och närheten till havet.

- Tusenden har emigrerat
till Amerika eller Sverige när
de inte kunnat livnära sig. Där
har av hävd aldrig funnits an-
nan överhet än först svenska
koloniala tjänstemän, sedan
ryska under ryska tiden fram
tilt Finlands självständighet
1917. Herrgårdar och slott sak-
nas, precis som i Norrland.
Och i spridda skrifter, skrivna
av sockenbor eller utombys
folk, kan man läsa sig tiII hur
Iivet har levats i trakten. Den
som har sina rötter där har
egna minnesbilder av kvin-
nor som ända in i vår tid le-
vat ganska likt sina systrar på
1700-taIet.

Kyrkoherden den gången,
som måste ha varit en person
i upplysningstidens anda, be-
rättar vidare om Malaxkvin-
nornas roll.

"Karlarna hugga och timra
och. sgsselscitta sig siillan med
körslor. Vid så.dant arbete ha-
ua kuinnorna på sig en grå"-
kjortel och kaluskinns- eller
fårskinnspdls, med böIte om-
kring och. kniuslida uid, som
iir nödigt, ifal,I något au åk-
donen g&r sönder på, uiigen.
De skola ock uid djup snö och
stark köId bruka bgror."

(Märk här kyrkoherdens
något tvivlande tonfall, han
vill inte basunera ut sina soc-
kenkvinnors egendomliga be-
teende, kanske har han inte
heller varit ute i stark köld
och sett dem.) Och kyrkoher-
den fortsätter:

"Kuinnorna tiro ock flinka
att fiska; ja, man har erempel
på. dem som följt med ut på
isen utom Vargön (i kustban-
det) och slagit gråstil samt
dragit den tiU lands. Felas
manshjiilp så" timra nå.gra ock
hus i nödfall, Lagga kiiril n'L m.
Men de d,ro diiremot ej fallna
för spå.nad och ud,unader,utan
(uäuer etc) allenast för sina
taruligaste behou.

De tiro fruktsamma, men
haua den gamla seden att ej
sjtilua amma sina barn, utan
brukar nappen, och giua dem
rå" komjöLk, uarau nxagsAra
och torsk (en sjukdom) föror-
sakas, fås ej bot diirför, så" dö
de flesta barnen inom nå"gra
ueckor. De iiro diirom under-
rtittade; några haua dessa å-
ren begynnt amma sina barn,
och de som ej det uelat eller
kunnat bruka rabarber-saft,
rou-saft och, puluer mot sAran,
uarigenom många barn behåL-
lits uid Liu mot förra uanlighe-
ten.

- I anseende tiLL den groua.
spisen och. det striinga arbetet,
kan man h.iir ej finna må.nga
u ackr a kuinno ansikt en."

Så levande stiger 1700-ta-
lets kvinnor fram i prästens
skildring. Och han är ett barn
av sin tid och sin klass. Han
kan inte tycka att de väder-
brynta ansiktena hos de hårt
kroppsarbetande kvinnorna
är vackra. Därför att de rå-
dande idealen - de som om-
huldades och propagerades av
de sk bildade klasserna
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krävde förvekligade kvinnor,
mannens bleka skuggor.

Malax-kvinnorna för över
tvåhundra år sen visar UPP en
rad "moderna" beteenden. De
går i byxor, för att det är
praktiskt. De reparerar sina
åkdon själva, därför bär de
verktyget - slidkniven i
bältet. De hinner inte amma
sina barn. Och de anar orsa-
kerna till barnens klenhet.
Hur kunde kvinnorna få en
sådan roll i ett bondesamhäl-
Ie?

Svaret ligger i strukturen
på näringslivet i bYgden. Om
det berättar Erik Klingius,
lantmätare skickad från
Sverige till Malax vid samma
tid i sin beskrivning över Ma-
Iax 1?67. Så här skriver KIin-
gius:

"spannmål,en iir hiir sd
ringa, att aldrig något kan sd'L-
j as, o clt. kr e atur en underh'å'Llas
så. må,nga, att Ltöet stil'Lan nå'-
got dr föreslå'r till' deras fram-
födande öuer uintern, utan'må.ste rönnbiir och granrt's
erstitta bristen."

"Att hemmanen inte blir
öde utom tutirtom de flesta
iiro mer eller mindre uiil'må-
ende, dtirtill iiro deras utöua'
de biniiring ar orslken."

Han räknar upp de viktigas-
te binäringarna utöver jord-
bruket:

Seglation (med exemPelvis
tjära, hudar, smör till Sveri-
ge), sälfångst, fiske, tjärbrän-
ning, brädsågning.

Binäringarna var sådana att
karlarna var hemifrån stora
delar av året - sälfångsten
t ex tog månader i ansPråk.
Kvinnorna blev helt enkelt
lämnade på hemmaPlan och
fick där sköta ruljangsen.

Även i fredstid fick de så-
dana aktiva yrkesroller som
bara brukar tillfalla kvinnor i
krigstider, då karlarna är
borta vid fronten. Differen-
tieringen av näringslivet gyn-
ade helt enkelt kvinnorna i
fråga om möjligheten till att
utöva olika sorters sYsslor.
Sysslorna var tunga och hår-
da, men kvinnorna skötte dem
mellan sina täta barnsbörder

lika väl som männen.
Den "bildade" betraktaren

såg missbruk i denna ordning
i Malax. Nyssnämnda KIin-
gius gör i sin beskrivning en
förteckning av rådande
"missbruk", och de har nästan
alla med kvinnornas roII att
göra. Hans sätt att gradera
missbruken i socknen är värd
direkt återgivning:

7) Brcinnuinets missbruk, i
sgnnerhet au barnsd'ng slt'ust-
rur och d,uen au flickor. Hus-
bönderna pl,tiga om hösten gi'
ua sina pigor nå'gra kaPPar
sd.d, uarau de til,Iuerka briinn-
uin. Htirmed undftigna de i si-
na bodar de gossar son'L de ha-
ua tgcke för.

2) nattfrieriet och nattlö-
pandet (att unga md'n sou ri-
tual"mtissigh h'os unga' flickor
innan de uar gifta)

3) golust&nderi eller att gå'

objuden tiLL bröLl'oP för att
skå"da. (det bleu stora folk-
saml.ingar, sl'agsmdL och su-
pande)

4) att de sptida barnen icke
får dia modersmjöIken utan

Kuinnor lrcr i aIIcL tider arbetat utanför hemmet_s_fyra ujjqoqr". Bil,den,uisqr kuinnor som ldgg-er in sqltströmming

- för crDorr rill Rv".iio nä,-i i Harritr'öÅ-iaro- twåi"x tSfii aa Finlond uar storfurstendöme. Äuen bondhustrurns

,"iÅiå'6in d in itrömming, för att tjiina en ettrq slqnt'
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uppf ödas med kall komjölk
genom horn-spene.

5) ett missbruk iir, att
kuinnfolken sköta å"kern och
manfolken sgsselstitter sig
med bintiringar."

Ibland var det hausse i bi-
näringarna. Det inträffade
t ex tiden för amerikanska
frihetskriget. Då behövdes
extra mycket tjära till farty-
gen i de länder i Europa som
på ett eller annat vis drogs
med i händelserna på andra
sidan Atlanten.

Och det återverkade på
kvinnornas situation i Malax!
De fick köra fler tunnor tjära
till de väntande fartygen än
någonsin. På en liten modell
med trädockor i österbottens
museum i Vasa kan man se
hur kvinnor också fick barka
träd, och vara behjäIpliga vid
själva tjärbränningen, när
alltför många karlar var ute
och seglade.

Den här strukturen hade
jordbruket och binäringarna
ända till 1800-talets slut. Då
konkurrerades bondesegla-
tionen, som den kallas, ut av
mera snabbgående fartyg från
andra håIl. Exporten just här,
som under 1800-talet ofta gått
till Ryssland, ändrades och

Allmänna böcker att
läsa:

Vilhelm Moberg:
Min suenske historia
beröttad för folket.
Frå.n Engelbrekt tiU
och med Dacke - ka-
pitlet Kuinnorna
utanför historien.

Friedrich Engels:
Familjens, priuat-
egendomens och sta-
tens ursprung.

Alice Lyttkens:
Kuinnan börjar uak-
na, Kuinnr,n finner en
föLjesl"agare.
Sheila Rowbotham:

Kuinnor, motstånd,
reuolution.

Rota sjiilu!
ALB

stoppades tvärt när Finland
blev fri nation vid första
världskriget. Barnaskarorna
på gårdarna hade växt under
det relativa välståndets dagar
(mest under ryska tiden då
Finland var Rysslands möns-
ter-storfurstendöme). Går-
darna styckades till minilap-
par.

Många barn från bondgår-
dar blev slutligen backstugu-
sittare - egendomslösa. Nå-
gon industrialisering kom in-
te till de här trakterna - jfr
svenska Norrland. En lösning
på växande arbetslöshet och
armod blev emigration i
hundratusental från Vasa län
till Amerika. I vår tid har den
efterträtts av emigrationen
till industrin i Sverige.

Emigration, krig 1918,
1939-45 - åderlät bygden på
män. Kvinnorna kunde därför
delvis bibehålla sina mång-
sysslarroller. Dessutom har
de i alla århundraden stickat,
vävt och sytt. De gamla gum-
mor jag minns från min fin-
ländska barndom är direkta
arvtagare till de härdade 1700-
talskvinnorna. Även om 1700-
talsskildraren inte tyckte att
de utmärkte sig på det områ-
det.

På jakt efter min egen iden-
titet i ett högindustrialiserat,
hårdkommersialiserat sam-
hälle där människoströmmar-
na fösts omkring av konjunk-
turerna har jag stött på gum-
morna, när jag letat mig till-
baka till mitt ursprung. De är
mina rötter. De är - och dem
minns jag - min egen far-
morsmor och farmor. Jag be-
höver inte blicka upp mot nå-
gon framstående individuell
kvinna, någon med hög ut-
bildning och fina anor som
fått vara med på ett hörn av
männens godkända historia,
för att finna styrka. Bakom
mig står Malax-gummorna i
grå kjortel, skinnpäls, slid-
kniv och sälskinnsskor. De
ler genom seklerna med sina
väderbitna ansikten. Jag tror,
att varje kvinna kan hitta si-
na namnlösa gummor. I

Forska sjtilu!
Vilhel"m Moberg agnar i
"Min suenska h.istoria"
ett kapitel", siiger ett, åt
"Kuinnorna utanf ör his-
torien". Han iir kanske
udr frtimsta folklige be-
riittare - tindå, blir det
sti knapert ntir hiilften
au befol.kningen i gång-
en tid ska skildras.

Det uisar dilemmat i-
frå.ga om kuinnornas hi-
storia: på något stitt tror
man att den inte finns.

Men det finns massor
0'u kuinnohistoria! Fast
nlan får pgssla ihop den
till stor del sjiilu,Iikt ett
Iapptiicke. Kanske ger
det också" största upp-
tiickar-iuern.

- Man kan börja
mgcket ansprå,kslöst,
genom att tala med de
gamla kuinnor man ktin-
ner. På det scittet kom-
mer man å,tminstone till
sekelskiftet. Vidare: Le-
ta på" uindar. Man kan
hitta ett gammalt bruks-
föremå) sona naan inte
sjtilu ktinner till hur det
anutindes - tag då, reda
pd hur det fungerade,
och du har en bit a1)

kuinnornas uerksam-
hetsområde framför dig.
Rota i gamla böcker och.

f otoalbum.
I en del kommuner

finns det krönikörer,
son-L skildrar bygdens
gå.ngna öden dtir
skgmtar också i regel
kuinnoöden fram. Folk-
liusforskarna tir en bra
ktilla den som haft
ambitionen att skildra
folk har i regel tagit med
b åda h.cilfterna, f aktiskt.

Genom att saml,a ih,op
en bild au kuinnornas
Iokala historia, få"r man
stommen til,L deras gene-
rell,a historia. Precis som
hembg gdskunskap cir
grunden till allmtinna
geografin.
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"Man skulle kunna tro att kuinnan föddes igå,r och' kuin-
norörel"sen i morse". Orden ör en iildre kuinnosaksköm-
pes. Men kuinnoko,mpen iir gammal och liir h'a många-å"r
lramför sig. Tuå, kuinnor ur tuå generationer samtalar'om 

kuinnokamp förr och nu, om likt och ol'ikt. GuniLLa
Mgrberg Lassnade på, deras samtal'.

de ha stora A eller så nu när
man satsade på min ut-
bildning. Aldrig var dom nöj-
da med mina betyg. Jag tror
aldrig en flicka från en fömö-
gen familj behövde höra att
hon tog upp en plats i lärover-
ket och att den delvis bekosta-
des av skattemedel.

Nu kan jag kalla mej klass-
lös. Jag är priviligierad, har
valt mitt jobb. Men jag blev
inte intresserad av politik för-
rän jag började på universite-
tet och fick kamrater att dis-
kutera med, som själva brYd-
de sig om politiska frågor.

Viuan: Jag har alltid känt
klasstillhörigheten och aldrig
skämts för den. Det vore ett
svek att inte låtsas om den.
Man får inte glömma sin bak-
grund. En väninna till mej lät
sina barn gå med i scouterna.
Jag tyckte det var hemskt.
Söndagsskolan, scouterna,
lottorna, hemvärnet sånt
ska inte vi vara med i. Då för-
söker man bara låtsas att man
är nån annan än man är. Det
är det som är faran att arbe-
tarklassen tar över överklas-
sens fasoner. Imitation istäilet
för jämlikhet.

Gunil"l,a: Vad har ni gemen-
samt nu, i kvinnokamPen?

Birgit: Egentligen är kraven
desamma nu som då. Fastän
det hänt så mycket. Då fick
man sparken om man bilda-
de fackförening nu UPP-
manas man att gå in. I Prin-
cip kan vi väl kalla oss jäm-
ställda nu ifråga om rätt till

utbildning, Iöner och sådant,
men motståndet är kvar, det
dumma motståndet. Fast nu
är det mer förstucket. Det
bygger på attityder, rollför-
väntningar, vanor.

Viuan: Jo, för oss var det så
tydligt. Vi såg var vi hade vår
fiende. Ja, dom var två, över-
klassen och arbetsköparna.
Jag minns när jag jobbade i en
fin delikatessaffär på öster-

malm. Där stod man och skui-
Ie säga doktorinnan och
friherrinnan till kunderna.
Dom var överlägsna och ned-
Iåtande. En gång hade en av
dom stått i sitt fönster och sett
mej i första majdemonstra-
tionen, och det sa hon till mej
när hon kom till affären. Jag
vågade inte svara henne att
det var min Privatsak, och sen
var jag så rädd att chefen
skulle höra. Man var rädd
om jobbet, för det var arbets-
löshet. På NYbrogatan låe
en fabrik och arbetarkvinnor-
na kom och handlade när dom
fått lön. Men dom fina fruarna
ville alltid bli exPedierade
först. Jag stod på mej och gick
efter turordning' men då fick
jag snubbor och en doktorinna
sa med en fnysning åt arbeter-
skan: Och dom där ska vi för-
sörja. Att det var tvärtom
hade jag aldrig vågat säga.

I affären fick vi arbetskam-
rater inte säga du till varann.
Då kunde vi ju börja känna
gemenskap och gått tillsam-
mans. Så nog var det klass-
kamp då.

ttNämnaren har vi gemensamtt

Viuan, 65, oclt. Birgit, 29, tir
båda engagerade i kuinnorö-
relsen.

Gunill.a: Hur blev ni poli-
tiskt intresserade?

Viuan: Jag har det i blodet.
Min pappa var politiskt aktiv,
socialist, han bildade fackfö-
reningar på jobbet och så fick
han sparken. Så var det i ett
kör och vi fick flytta med,
mamma och vi syskon. PaPPa
och hans kamrater satt i köket
och diskuterade politik, och
jag satt på en liten pall och
iyssnade och sög åt mej. - Du
borde hetat Kata, sa mamma
alltid. Vi flyttade från det ena
råttnålet till det andra. Det
var olika ställen, men skiten
var densamma överallt. Mam-
ma tvättade och skurade ät
överklassen. Att fortsätta Iäsa
efter folkskolan var det inte
tal om. Aldrig ens en fun-
dering. Det var det bara ingen
som gjorde av dom vi kände.
Man fick börja som sPring-
flicka. Och innan man slutat
skoian jobbade man som
barnflicka. Pengarna man tjä-
nade lämnade man hemma.

Birgit: Mina föräldrar var
också arbetare. Men vi hade
det bra. Mamma jobbade, jag
hade eget rum och gick i läro-
verket. Umgicks med disPo-
nentens barn och kantorns
barn och tyckte det var fint.
Men det var stora krav på mej,
jag fick alltid höra att jag bor-
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Birgit: Jo, men var kvinnor-
na medvetna om att de också
var förtryckta av männen? Nu
finns det medvetandet, men
klasskampen är inte lika tyd-
lig. Nu är det väl mest språket
som är en klassfråga.

Viuan: Nej, jag tror inte på
att socialismen skulle lösa
kvinnofrågan, även om jag
tror på socialismen. Det hän-
der mej ibland när jag är ute
och säljer "Vi mänskor" att
jag träffar unga killar som
kallar sej socialister. Dom
frågar så där " men vad har ni
gjort egentligen i SKV, vad
har hänt?" Och dom undrar
vad vi vill. Och en berättade
lite förtjust för mej, att kvin-
norna i hans förening hade
protesterat mot att dom var
förtryckta och jämt fick koka
kaffe. Okay, sa han då, vi
kokar väl kaffe varannan
gång. Men sen försvann dom,
la han till lite föraktfullt.

Och så är det. Dom lyssnar
på €D, kanske riktigt upp-
märksamt, men dom tar en
inte på allvar.

Birgit: Jo, så är det väl i alla
grupper. Men nu har vi en stor
fråga gemensamt - daghems-
frågan. Den drabbar alla oav-
sett inkomst, utbildning eller
arbetssituation. Och jag kan
känna att nu måste vi i kvin-
norörelsen sluta att bara ha
möten. Nu måste vi ta itu med
allting mer konkret.

Viuan: När jag var ung och
hade småbarn, det var värst.
Var jag hemma så vantrivdes
jag och jobbade jag så hade
jag dåligt samvete. Men för
oss som var politiskt intresse-
rade fanns inga möjligheter.
Det var kvinnorna som hade
bra jobb och bra lön och som
hade hembiträden som kunde
eå på möten. För då passade
hembiträdena barnen åt dom
om de ville gå nånstans på
kvällen. Så hembiträdena
hade det nästan värst. Det var
inte konstigt att kvinnofrågan
drevs av dom som var gynna-
de. Visst var de väl lojala med
oss och kände solidaritet. Men
det var ett avstånd.

Birgit: Det finns ett sånt
avstånd nu också. Mellan de
priviligierade och de som har
en hårdare tillvaro. Det är
svårare att hänga med i stu-
diecirklar och diskussioner i
kvinnofrågor för den som
både är ovan vid att läsa och
dessutom trött. Steget från
Mitt livs novell tiII Kollontay
är alldeles för långt. Sen barn-
vaktsproblem, jobb som bör-
jar mycket tidigt på morgonen
eller skiftjobb.

Viuqn: Det är inte säkert att
männen ställer upp på sina
fruars politiska intresse, det
kan nog gälla både i arbetar-
klassen och annars. Men det
kanske är en generationsfråga
mera, för de unga papporna
verkar förstå det där bättre.

Men allt det här om porr och
sex och erotik, det förstår vi
äldre inte riktigt. När vi växte
upp var det inte så, vi var inte
så frigjorda. Då måste man
vara kär för att våga ta risken
att kanske bli med barn.

Birgit: Jo visst, det är en
stor skillnad, nu behöver man
inte få barn om man inte vill.
Men det är inte bara positivt
att vara frigjord. Nu väntar
sig killar att man ska vara det,
utan att kanske ge något till-
baka. Det blir som en um-
gängesvana ibland. Och tje-
jerna ska inte måla sig och
inte klä upp sig, men ändå är
de ju objekt. Sen om man nu
skulle vilja ha barn ensam, så
är det problem. Om man inte
uppger faderns namn så får
man inte bidragsförskott av
barnavårdsnämnden. Och
uppger man namnet, då får
han ju betala en massa peng-
ar. Hur ska man göra?

Sen är det inte säkert att
alla är så fria som dom vill.
Man kan vara blyg i atla fall
och kanske inte törs bada
naken eller så. Och då kan det
hända att man blir hånad för
det.

Det är klart att det är bra
med det som hänt, men a1l-
deles problemfritt är det inte.
AII exploatering av kropp och

kön kan kännas avhumanise-
rande.

Det ställs såna krav, både på
tjejer och på killar. Man kan
också bli rätt trött på att jämt
se stjärtar och bröst.

Viuan: Förr var det pigorna
som fick vara överklasskar-
larnas nöje. När fina herrarna
kom hem från krogen sent på
natten, då skulle pigan gå och
öppna och hjälpa dom i säng.
Frun fick sova och sen skulle
hon ha kaffe på säng. Ofta
hände det att pigorna fick ta
emot husbonn i sängen också.
Om hon sen blev med barn så
var det bara att gå.

Det är väl på ett annat sätt
nu förstås, flickorna får bjuda
på sig på ett annat vis med
porr och utvikning och i
poseringsatelj6er.

Birgit: Ja, nu är det lågavlö-
nade kvinnor, som har det
bättre materiellt men som
ändå utnyttjas.

Det största problemet tyc-
ker jag ändå är att det alltid är
mannen som framställs som
människan i alla sam-
manhang, i film, i massmedia
över huvud taget. Kvinnan är
relaterad titl mannen, som
hans fru, mor eller syster eller
möjiigen medarbetare. Hon
har ingen identitet som sam-
hällsmedborgare och man
talar inte heller om henne som
medlem av en grupp.

Viuan: Det är sant det du
säger. Såna saker tänkte ju vi
aldrig på, det är ni yngre som
gjort oss uppmärksam på det.
Gunilla: Ni äldre och yngre
har ju mycket gemensamt.
Hur ska ni nå varandra och
enas i kraven?

Birgit: Det första är att ni
äIdre berättar för oss yngre
hur ni haft det. Som du och jag
pratat nu. Det tror jag är vik-
tigt.

Viuan: Det vill vi ju gärna.
Men vi är ibland kanske osäk-
ra, tror inte nån är intresse-
rad. Men det förstår jag ju att
fast vi haft det så olika så har
vi nämnaren gemensam. I
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JöSSESFLICKOR
Eeilrielsen är nära

en pjiis au Marqareta Garpe
och Suzanne Osten

Författarna har tidigare tillsammans skrivit
bI a TJEJSNACK 19?1 och KÄRLEKSFöRE-
STÄLLNINGEN 1973 för Stockholms Stads-
teater. I pjäsen görs en översikt av kvinnofrå-
gor i Sverige under de år som gått sedan kvin-
norna fått rösträtt. Pjäsen skildrar en kvinno-
förenings öden och äventyr under 50 år och ger
en utförligare presentation av några av före-
ningens medlemmar - i privatliv och arbete.
Även denna pjäs har tillkommit efter en längre
intervju- och researchperiod med äIdre kvin-
nosakskvinnor. Pjäsen skall visa att vi kvinnor
har en historia, även om de historiska perso-
nerna bara skymtar i utkanten, tY det är före-
ningen "Jösses flickor", som är huvudpersonen
i pjäsen och det är sådana okända kvinnor som
skapar vår historia.

Marianne Aminoff, Gun Arvidsson, Eva Frö-
iing, Wallis Grahn, Gerd Hagman, Linn6a
Hillberg, Chatarina Larsson, Yvonne Lom-
bard, Lise-Lotte Nilsson, Gurie Nordwall,
Ulla-Britt Norrman, Marianne Stjernqvist,
Eva Kristin Tangen samt Christer Banck, Fred
Gunnarsson, Äke Lindström och Håkan Serner
framför de olika rollerna. Suzanne Osten har
regisserat, Gunnar Edander gjort musiken och
Måns Hedström scenografin.

Bilderna på det här uppslaget är fotografe-
rade under en tidig repetition (utan scenklä-
der). Verserna är hämtade från sånger ur pjä-
sen.

Pjäsen kommer att ha PREMIÄR DEN 29

NOVEMBER på Stockholms Stadsteaters Sto-
ra scen. Abonnemangspriset är 12 kr/person
i en grupp om minst 10 deltagare (ordinarie
pris 20 krlperson). Preliminär beställning kan
göras i god tid före. Efter den definitiva be-
ställningen skickas biljetterna per post (eller
hämtas) och via postgiro inbetalas summan
senast 2 dagar före den dag föreställningen
skall äga rum. Välkommen med bestäIlning-
ar och förfrågningar till abonnemangsavdel-
ningen tel: 08/14 08 00 (P.G. Engel och Birgitta
Sjögren).
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20-TALET

Jösses flickor upp på fötter
låt oss slita alla rötter
av ett tusenårigt långt förtryck.
Nu har vi vår rösträtt tagit
fienderna har vi slagit.
Låt oss göra några hårda ryck
och vi stormar in i politiken
färgar den med våran kvinnlighet
skapar rättvisa och jämlikhet.

30-TALET
Jösses flickor, jösses fruar
mörkermännen står och buar
när den gifta kvinnan tar ett jobb.
Riksdan tystar alla skriken
när vi jagas från fabriken
för att skyla över dePressionen.
Vi måste möta den svåra reaktionen
hävda rätten till en lön
fast vi är av kvinnligt kön
hävda rätten till vår kropP
fast vi inte har nån snopp.



5A-TALET

Jösses flickor stencilera
militären vill placera
en atombomb i vårt lands försvar.
Bomben kan allt liv förstöra
millioner år förgöra
vad finns då av Sveriges folkhem kvar?
Nej, vi måste protestera
mot att man vill detonera
mänskligheten in i evigheten.

70-TALET
Jösses flickor se tillbaka
på allt det vi fått försaka
under alla femtio år som gått.
Kanske har just du lagt grunden
kämpat i den rätta stunden
tvivla inte, se på vad vi fått.
Vi har bara några frågor kvar
när blir arbete en rättighet
när blir barnen allas angelägenhet
när får vi en ekonomisk jämlikhet?

BEFRIELSE]V ÄR NÄRA
Befrielsen är nära
tiden är nu mogen.
Nu vaknar vi kvinnor.
Ä, alla kära systrar
dasen är äntlisen här
då vi ger varandra stöd
att ta det stora steget
att klara av vårt sista prov
fram till rosor och bröd
åt var och en efter dens behov.

Men, kan vi? Vill vi? Törs vi?
Ja vi kan! Vi vill! Vi törs!

Och en dag ska barnen säga
tack mödrar det gjorde ni bra.
Ja en dag ska barnen säga
denna mänskliga värld vill vi ha.
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SKV 60 år
(Jnd.er 60 år har SKV kömpat för kuinnorna, barnen, miliön o9h fye.den - under
olika namn och [ite otika iorriter rnen hela tiden sorrl en partip.o_Iitiskt obunden,
ijaiistandi,g och progressiu kuinn.oorganisation. Det hör inte till uåra uanor att
äiiiiritiii" Uii"tsä UäUat - ru4,et ör t"ttp a.u .uppsifter och kampmål'. Men infQr
rio:aiii"aiiröt i:tti it ietcapitulera uår historia- -- sorn en på'min"S.lpS om att uår
i"Åi"mag iir en f ortsattiing på, må,ngas kamp före oss ocft. skal.L föl'ias au andras
ilttt "l n{tt *arci: en uiirl.d,"i fred, utän förtraök och erploatering au mtinniskor
och mil,jö.

1914. Ada Nilsson och Julia Kinberg, två
kvinnliga läkare, tar initiativet till Före-
ningen Frisinnade Kvinnor under parollen
"Mot krigspsykos, för demokrati och för
kvinnans likställighet". BIand de första
medlemmarna var EIin Wägner. Det var
första världskrigets år och arbetet för fre-
den blev det viktigaste: "Människorna har
letts att acceptera våldet och oförnuftet så-
som något nu och för all framtid ofrånkom-
ligt och därmed har de också letts att pro-
klamera läran att makt står över rätt.. .

Kvinnorna har allt att förlora av reaktio-
nen. Ty om makt är rätt har kvinnorna all-
tid orätt".

1921. Föreningen utvidgas till riksförbund.
Samma år väljs två av föreningens med-
Iemmar in i riksdan: Kerstin Hesselgren
och Elisabeth Tamm.

1924 deltog förbundet i valrörelsen. Man
arbetade för freden under parollen "Mänsk-
ligheten bör utrota kriget innan kriget utro-
tar mänskligheten", formulerad av Elin
Wägner. Förbundet har nu 23 länsförbund
och 2 430 medlemmar.

1928 lämnar Göteborgsföreningen förbun-
det efter att ha deltagit i valrörelsen i kar-
tell med högern.

1929 ändrar Stockholmsföreningen namn
till Nyradikaia gruppen av Frisinnade
Kvinnors Riksförbund.

1931 ändras namnet till Svenska Kvinnors
Vänsterförbund för att "möjliggöra ett
samarbete mellan kvinnor inom och utan-
för partier som önskade en samhällsutveck-
ling i vänsterriktning". I första hand ville
man öppna förbundet för de socialdemo-
kratiska kvinnorna och ett samarbete med
dem, vilket också kom till stånd.

1935. Elin Wägners appell om "Kvinnornas
vapenlösa uppror mot kriget" leder till
1 septemberrörelsen som på några veckor
samlar 20 000 kvinnonamn.

Under andra världskriget förde SKV en ty-
nande tillvaro. Det fanns inte plats för ra-
dikalpacifistiska tongångar. SKV hade en
Iös organisation med olika grupper (en fri
grupp, en folkpartigrupp, en radikal grupp,
en socialdemokratisk grupp) och en samar-
betskommitt6. Svårigheten att ena sig i ak-
tivt arbete under kriget med dess skärpta
meningsmotsättningar ledde till att man
t o m diskuterade en upplösning av förbun-
det, vilket dock avstYrdes.

Radikala gruppen utvecklade dock under
hela kriget en intensiv verksamhet: krävde
e.t ge.teiösare flyktingpolitik, protesterade
mof inskränkningar i den fria åsiktsbild-
ningen, mot censur och mörkläggning och
gjorde en stor aktion mot permittenttågen.
I hjälpkommitt6n för Leningrads barn möt-
tes SKV-kvinnor och kommunistiska kvin-
nor i samarbete.

Förutom fredsfrågan stod kvinnofrågan
och jordfrågan i centrum för Radikala
gruppens verksamhet.- 

194,4 gav man ut en skrift med titeln "För-
slag till representationsreform på grundval
av 50/50". Man motiverade sin tro på bety-
delsen av ett ökat kvinnoinflytande dels
med skillnaden i de båda könens värde-
ring av människor och maskiner, dels och
framför allt med kvinnornas människovår-
dande erfarenhet: "Det stora flertalet kvin-
nor arbetar direkt med människomateria-
let".

1945. I Paris hålls en stor kongress med
huvudsakligen kvinnor från motståndsrö-
relserna över hela världen. Kongressen Ie-
der till bildandet av Kvinnornas Demokra-
tiska Världsförbund, som nu har anslutna
organisationer i mer än 100 länder med om-
kring 200 miljoner medlemmar. KDV är en
av dö 16 organisationer som har konsultativ
status hos FN:s ekonomiska och sociala råd,
vilket innebär rätt att yttra sig vid rådets
sammanträden och att framlägga egna för-
slag. KDV är initiativtagaren till Interna-
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tionella Kvinnoåret 1975.
1946. SKV ansluter sig till KDV. Förbun-

det öppnas för kommunistiska kvinnor.
1947 startas tidningen Vi Kvinnor, en slags

arvtagare till Tidevarvet, som tidigare varit
förbundets språkrör och som lades ner 1936.

Under 50-talet deltog SKV aktivt i inter-
nationella hjälpaktioner till bl a Grekland
och Korea. Kampen mot kärnvapen och
Stockholmsappellen mot atombomben en-
gagerade många medlemmar. Under den
energiska och klarsynte ordföranden And-
rea Andreen kom förbundet tidiet att in-
tressera sig för miljöfrågor och driva pro-
gressiva krav mot nersmutsning och för-
giftning. Men arbetet för kvinnans likstäl-
lighet och barnens rättigheter var naturligt-
vis hela tiden en central fråga. Under denna
tid agerade SKV i en rad frågor och upp-
vaktade bl a regeringen och myndigheter
om daghem för alla barn, fri abort, byggan-
de av kollektivhus, likalön, särbeskattning
mm.

1965 startade SKV den första Vietnamin-
samlingen, för Vietnams kvinnor och

barn, som idag uppgår till nära 300 000 kr.
1966 medverkade SKV i KDV:s interna-

tionella barnkonferens i Stockholm för att
överblicka barnens situation i världen. De-
legater kom från 55 länder och bI ä besökte
Nguyen Thi Binh från Sydvietnam för förs-
ta gången Sverige.

19ö9 ändrar tidningen Vi kvinnor namn
tiil Vi Mänskor.

l97l inleds samarbete med Grupp 8 inför
Internationella Kvinnodagen 8 mars, som
SKV också tidigare firat genom åren.

1972 startar SKV-kvinnor tillsammans
med medlemmar i Grupp 8 och andra kvin-
nor aktionsgruppen "Kvinnor mot EG".

1974 tas på kongressen ett nytt handlings-
program där man igen befäster kraven på
kvinnans likställighet, barnens rättigheter,
en fullgod miljö samt fred och avrustning.
Till de nya punkterna i handlingsprogram-
met hör kraven på 6 timmars arbetsdag,
nej till atomkraftverk, och nej till massme-
dias våldstendens och exploatering av kvin-
nan i porrindustrin.

Trau Hieu Kh.a, chef för
PRR:s generaldelegation i
Sverige, redogjorde för situa-
tionen i Sydvietnam. Alltjämt
försmäktar en miljon männi-
skor i koncentrationsläger och
25 000 politiska fångar utsät-
tes för fruktansvärd tortyr i
fasansfulla fängelser. SKV
överlämnade 20 000 kr till Syd-
vietnams kvinnoorganisation
och vi lovade att fortsätta och
intensifiera vårt arbete för In-
dokinas folk. 

*
Helga Dickel från Kvinnornas
Demokratiska Världsförbund
överbringade hälsningar och
berättade om KDV:s förbere-
delser för Internationella
kvinnoåret 1975, vars höjd-
punkt blir Kvinnornas
Världskongress i Berlin hös-
ten 1975.

Vi fick häIsningar från Dan-
mark, Finland och Norge ge-
nom deras representanter på
förbundsmötet.

Rapport från förbundsmötet
SKV höll förbundsmöte den
l2-I3 oktober, ett evenemang
som återkommer vart tredje
år.

Vårt viktigaste beslut var
antagandet av vårt nya hand-
lingsprogram, som vi återger
här i tidningen.

Det är inte många för-
ändringar och absolut inga
som anger några kursänd-
ringar i vår verksamhet, men
det finns dock viktiga tillskott
som bör studeras.

Vi vänder oss mot porrin-
dustrin och exploateringen av
kvinnan i reklamen och
kräver åtgärder mot ned-
smutsningen av luft och vat-
ten, vi kräver bättre arbets-
miljö.

Vi går in för sextimmarsda-
gen och kräver att deltidsar-
betande skall ha samma
sociala förmåner som heltids-
arbetande.

Vi kräver förbättringar för
barn och ungdom. Vi är emot
satsningen på kärnkraft och
kräver förbud mot kärnvapen,
två krav som hör ihop efter-
som kärnkraftsreaktorerna
kan användas för framställ-
ning av kärnvapen.

Nu gäller det att kämpa för
vårt handlingsprogram, den
dag vi genomfört det har vi,
tror jag, fullföljt vår uppgift
och kan börja ta det litet lug-
nare - men det torde dröja.

På förbundsmötet talade
Marianne Millgårdh från
"Delegationen för jämställd-
het mellan män och kvinnor"
om "Kvinnans situation i
dagens Sverige", där hon
berättade om Delegationens
arbete och besvarade en
mängd frågor i den följande
diskussionen.
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Carita Nyström från Fintand tal.ar på. ko-ngr.gssen-om KungöIus'seminariet i
i"i.- r.n."EU"i iÅistoi fran Ambjärba beriittar historier från Viirmland på
kongressfesten.

Undertecknad inledde om
SKV och framtiden, Valborg
Suensson redogjorde för vår
verksamhet och Louise
Wal,dön berättade om Vi Män-
skor och planerna för framti-
den.

Eua Andrön och Carita
Nyström rapporterade om det
seminarium som skall håIlas i
Kungälv i maj i anslutning till
Internationella kvinnoåret.

Vi antog ett uttalande till
regeringen där vi kräver att
momsen på livsmedel skall
bort. Vidare har vi i en

skrivelse till FN:s generalsek-
reterare Kurt Waldheim krävt
att utländska trupPer under
FN:s flagg snarast skall
dragas tillbaka från Sydko-
rea. - Vi kräver också att
svenska regeringen ska er-
känna PRR och att Parisavta-
let ska följas.

rl.

På lördagskväIlen var det fest
i Bagarmossen, arrangerad av
Fyrklövern i Storstockholm.

Där fick vi bl a höra sånger
från den nya kvinnoskivan,
som kommer i höst, sjungna
av några av de kvinnor som
varit med om att göra skivan.

Förbundsmötet är över och nu
gäller det att sätta igång med
jobbet igen. Alltså: vi oförbät-
terliga optimister kämPar vi-
dare.

EP

i

SKV:S NYA PROGRAM
MALSATTNING
o Förbundet vill verka för fullständig lik-

ställdhet mellan kvinnor och män och för
kvinnornas deltagande i full utsträckning på
alla områden av det ekonomiska, sociala och
politiska livet.

o Förbundet vill verka för ett samhälle där
alla barn kan känna trygghet och har lika
värde, oavsett föräldrarnas ekonomiska och
samhälleliga status.

o Förbundet vill bekämpa kommersiell ex-
ploatering av människor.
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o Förbundet vill verka för att skydda vår egen
tids mil"iö och värna om framtidens.

o Förbundet vill verka för solidaritet mellan
folken, för folkens nationella oberoende och
för en värld fri från varje form av ekono-
miskt, politiskt, socialt och kulturellt för-
tryck.

o Förbundet vill verka för fred, allt framtids-
arbetes grundval - mot kriget och dess or-
saker.

Svenska Kvinnors Vänsterförbund vill förena
alla som stöder dessa måIsättningar och har
antagit följ ande handlingsprogram.



HANDLINGSPROGRAM
l. Likställdhet mellan kvinnor och män. Allas
rätt till arbete kräver att arbetsmöjligheter
för kvinnor skapas genom samhäIlelig plane-
ring samt att samhället ger service i form av
kollektivhus, servicecentraler, daghem och fri-
tidshem.

Intensifiering av den yrkesvägledning som
syftar till att bryta gamla fördomar kring kön
och yrkesval är nödvändig.

De s k kvinnoyrkena måste omvärderas Iö-
nemässigt och likvärdiga arbetsinsatser måste
ges samma uppskattning oavsett kön. ökade
insatser från fackföreningsrörelsens sida
krävs.

Förbundet stöder förslaget om 6 timmars ar-
betsdag, vilket kommer att ge människor stör-
re möjligheter till en meningsfull fritid och ge
kvinnor likaväl som män tid att delta i sam-
hälleligt arbete.

Deltidsarbetande skall tillförsäkras sociala
förmåner på samma villkor som heltidsarbe-
tande.

Ensamstående småbarnsföräldrar med po-
litiskt eller fackligt engagemang och samman-
boende föräldrar där bägge parter har sådana
engagernang bör stödjas genom exempelvis
kommunalt betald barnvaktsservice.

Kvinnor och män skall ha rätt till kostnads-
fria preventivmedel.

Nedläggningen av förlossningsavdelningar
måste stoppas.

Medicinsk forskning kring riskfria preven-
tivmedel, kvinnosjukdomar och smärtfri för-
lossning skall ökas. Kvinnor skall ha rätt till
psykologiskt stöd och smärtlindring vid
förlossning och abort.
2. Barnens rättigheter. Förbundet kräver att
ekonomisk trygghet för barnen garanteras av
samhä11et.

AlIa barn skall ha rätt titt daghem och öv-
rig förskoleverksamhet samt till fritidshem
och fritidsgårdar, med goda möjligheter tilt
stimulerande aktiviteter och med goda perso-
nella resurser.

Förbundet kräver demokratiska och kon-
kurrensfria skolor som ger alla barn chans att
utveckla sina anlag.

Förbundet kräver en starkt ökad satsning på
kultur för barn och ungdom.

Den psykiska barna- och ungdomsvården
och stödet åt handikappade barn och ungdo-
mar måste förbättras och få ökade resurser.

All samhällsplanering måste ta hänsyn tiII
barns och ungdomars behov.
3. Kommersiell exploatering. Förbundet krä-
ver front mot skräpkulturen - mot det fascis-
tiska underhållningsvåldet och mot den kvin-
noföraktande pornografin.

Atgärder krävs mot den allt hänsynslösare
exploateringen av kvinnorna i reklam, porr-
industri och prostitution. Den kvinnosyn som
här förs fram innebär ett hot mot kvinnors
och mäns möjlighet till samlevnad på likställd
nivå.
4. Miljön. Förbundet kräver radikala ingrepp
mot ohälsosamma och riskabla arbetsmiljöer.

Förbundet kräver vidare kraftåtgärder mot
luft- och vattenföroreningar och ökad satsning
på reningsverk och återvinningsfabriker.

Kemiska bekämpningsmedel vilkas oskad-
Iighet ej till fulto bevisats skall förbjudas,
liksom skadliga eller onödiga livsmedetstill-
satser. Nya produkter måste testas på fabri-
kantens bekostnad innan de släpps ut på
marknaden.

Förbundet vil1 verka mot den ökande pro-
duktionen av onödiga engångsartiklar och av
meningslösa eller skadliga produkter.

Förbundet är emot satsningen på kärnkraft.
Förbundet är för utforskning av andra möjlig-
heter att utvinna energi.

Förbundet vill kämpa för ett hushållande
med jordens resurser och motarbeta slöseriet
med energi i den rika världen.

5. Solidaritet, nationellt oberoende och frihet
från förtryck. Förbundet vill verka för solida-
ritet mellan alla folk och särskilt arbeta för
solidaritet med kvinnorna, som i regel är hår-
dast drabbade av förtryck och utsugning.

Förbundet vill aktivt stödja förtryckta folk
och folkgrupper i deras kamp mot fascism,
rasförföljelse, ekonomisk exploatering, sociala
orättvisor och kulturell utarmning.

Förbundet stöder folkens befrielsekamp på
deras egna villkor.

6. Fred. Förbundet kräver förbud mot kärnva-
pen, bakteriologiska och kemiska vapen och
kräver att alla befintliga lager av sådana va-
pen omedelbart förstörs.

Förbundet vill verka för allmän och total av-
rustning.
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De kuinnoskildringar ui för det mesta möter i litteratu-
ren ger kuinnorna andra,ra'ngsroll'er, kuinnorna finns i
biroller som komplement till. miinnen, soTrl obiekt för
männens tänkande och. handlande.

Men det finns kuinnl,iga författare sorn skapat kur,nno-
skil.dringar au ett annat slag. Positiua kuinnoskildring-
ar kan rnan kal,La dom. Äuen om det ofta är ett h'el'uete

som beskrius. Positiua, dä,rför att dom är sanna, därför
att de är beskriuningar a1) uerkl'igh'eten så som den upp-
Leus au kuinnor, Kuinnorna beskrius som subiekt' sorn
hand,Lande, tiinkande uarel,ser. Här finns beskriunr,ngar
au kuinnor som d,r starka, kuinnor sorn kämpar.

Dessa kuinnoskildringa.r ger oss bilder a,u kuinnor sorn
många kan ktinna igen sig i. Bil,der au kuinnor som det
känns skönt att identifiera sig med och som kan stärka en

i ens egna. försök att bryta med den traditionella kuin-
norollen. Nea Carlsson-Townsend skriuer h.iir om Victo-
ria Bened.ictsson, El,in Wtigner, Moa Martinsson och Ast-
rid Pettersson.

villkor, och Astrid Pettersson
tersson (1909-) som främst
skildrar småbrukar- och bon-
demiljö.

Victoria
Benedictsson
Det samhälle Victoria Bene-
dictsson skildrar är Sverige
på 1870-80-talet. Att hon inte
kunde skriva under eget namn
utan använde en pseudonym
(Ernst Ahlgren) säger en hel
del om det samhälle hon levde
i. Det en kvinna skrev blev
inte rättvist bedömt, litterärt
därför att hon var kvinna.

Victoria Benedictssons eget
liv visar det inskränkta och
trånga i den tidens kvinnoroll.

Som barn höII sig Victoria
B. mest till fadern och fick i en
det avseenden en pojkuPP-
fostran. Hon blev därför lite
pojkaktig i sitt sätt och kuva-
des inte på det sätt som var
brukligt för kvinnor, hon Iär-
de sig aldrig riktigt den
kvinnliga könsrollen.

Victoria Benedictsson ville
bli konstnär men hennes far
sa nej. I protest mot det gifte
hon sig, mot sina föräldrars
vilja, med en mycket äldre
man. Äktenskapet upplevde
hon som instängt och för det
sexuella samlivet kände hon
avsky. Uppenbart uPPlevde
hon en konflikt med kvinno-
rollen. Hon hade ångest och
depressioner som kom UPP
akut i situationer som hade att
göra med detta att vara kvin-

KVINNOSKILDRINGAR
hos några kvinnliga författare
Jag ska här ta upp en del ro-
maner av kvinnliga svenska
förf attare där de skildrar
kvinnors liv och villkor. Jag
vill dra fram vilken roll kvin-
norna har i de samhällen som
beskrivs i romanerna. De ger
oss lritar ur kvinnornas histo-
ria. Litteraturen är en speg-
ling av samhället. - Vad är
det för ett samhäIle som speg-
Ias? Vilken roll har kvinnorna
spelat eller förväntats spela?
Vilka krav stäIler samhäIlet
på kvinnorna? Hur har kvin-
nornas villkor sett ut i olika
samhäIlsklasser? Hur har
kvinnorna protesterat, hur
har de klarat av rollen, hur
har de upplevt den?

De sotn jag tar upp är Victo-
ria Benedictsson (1850-1888)
soin tillhörde en välbärgad
medelklass och beskriver den
miljön, Elin Wägner (1882-
1949) som beskriver självför-
sörjande kvinnor ur lägre me-
delklass, Mga lllartinsson
(1890-1964) som kom ur arbe-
tarklassen och skildrar dess
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na. Sitt eget barn kunde hon
inte känna kärlek för (däre-
mot tog hon väI hand om sina
5 styvbarn som mannen hade
från ett tidigare äktenskap).
Hon ville inte bli gravid igen
och när hon väntade sitt andra
barn gjorde hon ett sjäIv-
mordsförsök.

Så småningom började hon
skriva noveller och realistiska
folklivsberättelser. Hennes
första roman, Pengar, kritise-
rar den roll som samhäIlet er-
bjuder kvinnorna, den har en
tendens som är för kvinnornas
emancipation och kräver re-
former. Romanen speglar tyd-
ligt den tidens kvinnoför-
tryck. Och nu, 100 år senare,
verkar den fortfarande inte
mossig.

Huvudpersonen Selma
Bergs öde visar på de för-
hållanden i samhäIlet som
hämmar och trycker ner kvin-
norna.

Selma vill bli konstnär men
hindras av att hennes far, som
är hennes förmyndare, säger
nej. I stäIlet blir hon tvungen
att som l?-åring gifta sig med
en mycket äldre man, av eko-
nomiska skäI.

Selma upplever äktenska-
pet som trångt och förnedran-
de och för sexuallivet känner
hon sån avsky att det skadar
henne för hela livet. Hon upp-
lever det som något så av-
skyvärt att hennes förmåga
till positiva sexuella upplevel-
ser med andra män också för-
störts.

Selma beskrivs som ung
som en envis och stark karak-
tär. När hon trycks in i äk-
tenskapet anpassar hon sig
aldrig riktigt till det. Hon är
ytligt sett anpassad men hon
accepterar aldrig i grunden att
anpassa sig till kvinnorollens
underdånighet och inskränkt-
het.

Selma strävar efter en and-
lie jämställdhet med män-
nen, hon vill bli behandlad
som en kamrat, en jämlike.

I slutet av romanen har Sel-
ma en uppgörelse med sin
man där hon drar fram bris-

terna i samhället vad gäller
kvinnans ställning. Victoria
Benedictsson låter Selma
summera de brister i sam-
hället som hon med sin bok
vill gå till angrepp mot:

Kvinnorna var inte myndi-
ga. Ogift kvinna blev myndig
vid 25 år, men den gifta kvin-
nan hade mannen till för-
myndare.

GiftasåIdern för kvinnor
var låg, 16 år. Selma menar att
det är fel att binda flickorna i
äktenskap så tidigt. De vet
inte vad de ger sig in i och de
hinner inte mogna och ut-
vecklas innan de kastas in i
äktenskapet.

Det var mycket svårt för
kvinnor att få en utbildning
och yrke. (En av de få möjlig-
heter som stod öppen var att
bli konstnär.) Det fanns alltså
små möjligheter för kvinnor
till en självständig period
mellan det ekonomiska be-
roendet av fadern och avman-
nen.

Det fanns knappast någon
möjlighet för kvinnor att för-
sörja sig själva eller att för-
verkliga sig själva utanför
hemmet.

Deras så gott som enda möj-
Iighet till försörjning var att
gifta sig. Att, som Selma ut-
trycker det, sälja sig till en
man. Och därigenom tiII un-
derkastelse i äktenskapet.

Dessutom var det sociala
trycket starkt. En kvinna som
inte anpassade sig till att vara
maka och mor ansågs av om-
givningen som lite löjlig.

Något som Selma (och Vic-
toria Benedictsson) starkt går
till angrepp mot är den sex-
uella dubbelmoralen. Det ex-
isterade en sexualmoral för
männen och en annan för
kvinnorna. För männen ac-
cepterades det att de hade för-
och utomäktenskapliga för-
bindelser. Det var naturligt
ansågs det. Kvinnorna skulle
vara oskulder när de gifte sig
och sen trogna mannen. En o-
trogen hustru kunde straffas

med skilsmässa om mannen
ville det. (och hur skulle hon
då dra sig fram?)

Att kvinnorna skulle vara
rena när de ingick äktenskap
innebar också att de var oupp-
lysta om sexuallivet. Okunni-
ga kunde kvinnorna bli choc-
kade av bröllopsnatten med
frigiditet som följd.

Vid den tid som Victoria Be-
nedictsson skrev Pengar hade
det börjat komma upp en de-
batt om den sexuella dubbel-
moralen, den s k sedlighetsde-
batten. Den dubbla sexualmo-
ralen började ifrågasättas och
det fördes fram id6er om att
samma moral skulle gälla för
båda könen. Det fanns två oli-
ka läger i frågan: De som an-
såg att man skulle ställa
renhets- och behärsknings-
krav också på männen. Och de
som ansåg att också kvinnor-
na skulle ha rätt till fria sex-
uella förbindelser.

Kvinnorna blev naturligtvis
offer också för den här mora-
len. Med den skilda stäIlning
män och kvinnor hade i sam-
hället var det inte lätt för dem
att mötas i en fri förbindelse.

Victoria Benedictsson blev
ett offer för de båda könens
olika indoktrinering om kär-
lek. Efter att hon lämnat sin
familj och vistades i Köpen-
hamn hade hon en fri för-
bindelse med George Brandes,
den tidens ledande littera-
turkritiker. Hon tog för-
bindelsen allvarligt och hop-
pades på en andlig jämstäIld-
het, men George Brandes
tröttnade efter ett tag. Detta
anses vara orsaken till Victo-
ria Benedictssons självmord.

Vid sidan av sin radikalism,
att kräva förbättringar i kvin-
nans ställning, hade Victoria
Benedictsson också ett drag
av konservatism - ett accep-
terande av den del av kvinno-
rollen som innebar hängivel-
se, att uppgå i en annan män-
niska i kärlek, vilket hon an-
såg vara ett kvinnligt drag.
Denna sida hos henne kom-
mer fram i hennes andra stora
roman, Fru Marianne.
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Elin Wägner
Elin Wägner var journalist
och kvinnokämpe. Hon var
engagerad i kampen för kvin-
nans emancipation och deltog
aktivt i rösträttskamPen.

Efter l:a världskriget kom
hon att koppla samman kvin-
nofrågan med fredsfrågan.
Hon trodde på att det kvinn-
liga skulle rädda världen.

Hon trodde på en kvinnlig
särart, att det fanns en given
skillnad mellan kvinnors och
mäns natur. Den kvinnliga
särarten innefattade egenska-
per som värme, medkänsla,
moderlighet och omtanke.
Hon menade att det, just där-
för att denna skillnad fanns,
var viktigt att kvinnorna blev
representerade poiitiskt och
fick del av beslutsfattandet.
Manligt och kvinnligt skulle
samverka.

Elin Wägner har en oerhört
stor produktion. Det som jag
tar upp här är hennes skild-
ringar av de självförsörjande
kvinnornas liv och rösträtts-
kampen.

De självförsörjande kvin-
norna var vid den hrår tiden
(början av 1900-talet) en rela-
tivt ny grupp. I Norrtullsligan
och Pennskaftet beskriver
hon dessa gruppers villkor.

Norrtullsl,igan handlar om
de kvinnliga kontoristernas
levnadsförhållanden skildrat i
dagboksform.

De kvinnliga kontoristerna
vid denna tiden levde under
oerhört knappa förhållanden.
Deras löner räckte knaPPast
att leva på. De hade hårda ar-
betsförhåIlanden, med långa
arbetsdagar och övertid. De
hade också ett motstånd i om-
världen mot att de arbetade.
De var i en oerhört utsatt Po-
sition och kunde därför ut-
nyttjas maximalt. Eftersom
det inte betraktades som
naturligt att kvinnor för-
värvsarbetade och därför att
det fanns vätdigt få jobb för
dem att få fick de lära sig att
de skulle vara tacksamma att
de överhuvudtaget hade jobb
och inte klaga över lönen och
de långa arbetsdagarna. I
Norrtullsligan beskrivs en so-
lidaritet och gemenskaP mel-
lan kvinnor.

Elin Wägner ger en fin be-
skrivning av solidariteten
mellan de fyra som bor till-
sammans. De delar både de
rent materiella villkoren och
varandras sorger, bekymmer
och glädjeämnen.

Boken beskriver också en
spirande solidaritet mellan
kvinnorna på det största kon-
toret, Förenade Bolagen, när
de planerar en strejk för högre
Iöner.

Strejken förbereds, man in-
rättar en strejkfond (i liten
skala) och lovar varandra att
vara solidariska och stå enade
mot Förenade Bolagen. Men
strax innan strejken ska bli av

läcker det ut till chefen. De le-
dande blir avskedade och det
blir ingenting av.

Pennskaftet handlar om en
kvinnlig journalist. Den hand-
lar också om rösträttskamPen
och om kvinnosolidaritet.

Vi får inblick i hur det var
att arbeta som kvinnlig jour-
nalist med omgivningens för-
domar emot sig, och vi får fina
beskrivningar av kvinnosoli-
daritet och kampelädje i röst-
rättsarbetet.

Rösträttskämparna arbetar
hårt men arbetet ger dem
mycket av glädje. och skapar
gemenskap mellan dem som
kämpar tillsammans.

För många av dem som ar-
betade ivrigast med Förening-
en för kvinnans politiska röst-
rätt (FKPR) blir arbetet där
ett livsinnehåll, något som de
tror på och är beredda att göra
stora uppoffringar för. De
som kämpade för kvinnlig
rösträtt hade enorma för-
hoppningar på vad det skulle
innebära. De trodde att om
bara kvinnorna fick rösträtt
skulle jämlikheten komma.

Pennskaftet tar också upp
diskussionen om en ny kär-
leksmoral, en ny sexuell
moral som innebär att kvin-
nan kan inlåta sig i en sexuell
förbindelse efter sitt samvete.
(För männen hade det ju inte
gäIlt några inskränkningar ti-
digare heller). Det är kärleken
som är det avgörande. Elin
Wägner låter Kärleken vara
något viktigt för kvinnorna.

Pennskaftet blir kär och har
ett sexuellt förhålIande med
mannen. Men med avsikten
att de ska gifta sig så fort han
får bättre inkomst.

Förhållandet mellan dem är
vad som väl då kallades jäm-
stäIlt. Han tar hänsyn till hen-
ne som person. När de gifter
sig slutar hon sitt arbete. Äk-
tenskapet blir det viktigaste.

Etin Wägner menade att det
fanns en gemenskap mellan
alla kvinnor därför att de är
kvinnor. Vad denna kvinnoso-
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lidaritet kan innefatta finns
det några exempel på i boken.
Pennskaftet har under en tid
en prostituerad boende hos
sig. Hon tänker sig också i en
fantasi att i sitt rum rädda en
prinsessa, som vill vara ano-
Dyrrr, undan offentligheten.
Detta för att de ju också är
kvinnor.

En av Elin Wägners mest
berömda böcker är debattbo-
ken Vtickarklocka, som också
rör kvinnofrågan. Där tar hon
upp tankar om den kvinnliga
särarten och freden. Hon tar
upp id6er om att kvinnostyrda
samhällen skulle vara mer
fredliga än mansstyrda. I
Viickarklocka har hon ut-
vecklat sin kvinnosyn från de
tidigare böckerna.

Moa Martinsson
Moa Martinsson är en av våra
få kvinnliga arbetarförfatta-
re. Det hon framför allt be-
skriver är arbetarklasskvin-
nornas situation. Det förtryck
de utsätts för av systemet och
av männen.

Hon beskriver de miljöer
hon själv känner och mycket
av det hon skriver om är
självbiografiskt.

Moa föddes som oäkta barn
till en fabriksarbeterska. Hen-
nes barndom var otrygg. Hon
fick tidigt lära sig att klara sig
själv och som 15-åring fick
hon börja försörja sig själv.
Hon gifte sig ung och flyttade
till ett avsides liggande torp.
Mannen söp och var säIlan
hemma. Vid 25 års ålder hade

hon 5 barn som hon ensam fick
dra försorg om. Trots hårt ar-
bete började hon läsa böcker
och intressera sig för politik.
Så småningom började hon
skriva i vänstertidningar,
Brand och Arbetaren.

När hon var 39 år gifte hon
om sig, med Harry Martins-
son, vilket haft stor betydelse
för hennes författarskap. Fyra
år därefter debuterade hon
med romanen Kuinnor och
iippeltrtid, året därefter kom
SaIIas söner. (Dessa båda bil-
dar tillsammans Boken om
Sally).

Sally liknar i mycket Moa
sjäIv, samma svåra barndom
och hårda liv som torparhust-
ru. Sally som barn är ungefär
samma gestalt som Mia i hen-
nes senare självbiografiska
böcker. Sally flyttar tidigt
samman med en man som är
stilig och ansvarslös. Han
super och är sällan hemma.
Barnen kommer tätt, dem får
Sally ensam ta hand om.

Sally beskrivs som en stark
människa som håller huvudet
högt trots att omgivningen ser
snett på henne. Mitt i allt sitt
elände orkar hon ändå in-
tressera sig för att läsa. Hos
henne vaknar en politisk med-
vetenhet, hon börjar se sam-
manhangen i varför en del är
fattiga. Det hålls politiska
möten hemma i hennes torp.

I andra delen av boken gif-
ter sig Sally med en rik bonde.
Men hon kan inte riktigt finna
sig tillrätta med det livet. Hon
har slutat sina politiska akti-
viteter men hon kan inte ac-
ceptera att leva gott i överflöd
när hon vet att det finns andra
som inte har mat. Hennes sö-
ner kan inte heller acceptera
hennes handlande helt. De
tyckte bättre om den gamla
Sally och de föredrar att hålla
sig till sin egen klass. Sally
kan inte acceptera sin situa-
tion och i slutet av boken dör
hon.

Moa Martinssons barn och
ungdom finns beskriven i de
självbiografiska böckerna

Mor gifter sig, Kgrkbröllop
och Kungens rosor, Berättel-
sen fortsätter när hon är vux-
en i Jag möter en diktare. (Det
är inte Harry Martinsson, utan
en som tätar pråmar som kal-
Ias så).

Mor gifter sig ochKgrkbröL-
Iop handlar om Mias (som
Moa heter i böckerna) barn-
dom i förstadsslum och
statarbaracker och om mo-
derns liv först som ensam mor
sen som arbetar- och statar-
hustru, med en karl som super
och ofta är borta från hemmet
och som inte bidrar mycket
till familjens försörjning. Det
får modern klara bäst hon
kan, med tillfäIliga arbeten
som skurning och stortvätt åt
dom rika eller med fabriksar-
bete när det gått att få. Mo-
dern är utsliten av hårt arbete,
undernäring och graviditeter.
Familjen måste ständigt flytta
för att klara uppehället och
Mias barndom blir otrygg och
splittrad.

I Mor gifter sig och Kgrk-
bröLlop är Mia ett barn. Där
får vi se på världen genom ett
barns ögon. Mia skonas inte
från verklighetens råa grym-
heter därför att hon är ett
barn. Hon får snabbt lära sig
tillvarons hårda villkor för att
klara sig. Med barnets naivitet
ser hon det som är fel i tillva-
ron. Hon kan inte förstå t ex
varför hennes mor och andra
kvinnor bryr sig om karlarna
när de bara super och slår
dem. För Mia framstår det
som obegripligt men för
kvinnorna tycks den situatio-
nen vara det normala. Det
kvinnoförtryck som beskrivs
är så vanligt att kvinnorna
knappast ens reflekterar över
det, eller tänker på att det
skulle kunna vara annorlun-
da. Att karlar super och slår
sina hustrur är så generellt att
det betraktas som det normala
tillståndet.

Genom barnets upplevelser
får man ett perspektiv på de
vuxnas beteende. Barnet ge-
nomskådar ofta de vuxnas liv
och ser det klarare än de som
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är mitt uppe i det förmår göra.
Mia ser både klasssamhällets
lögner och kvinnoförtrYcket
på ett klart och genomträng-
ande sätt.

Mia får lära sig fattigdo-
mens villkor, att det är fult att
vara fattig, att det alltid är
den fattige som har fel, alltid
den fattige som råkar illa ut,
och att den som är fattig inte
har stora möjligheter att kom-
ma ur sin situation.

I Kungens rosor har Mia
blivit nästan vuxen. Hon är 15

år, och försörjer sig sjäIv.
Först är hon barnpiga i en
prostfamilj, där det råder ett
spänt förhållande av tYsta
konflikter. Där upptäcker Mia
att det finns andra slags kon-
ftikter än trätor och slagsmåI.
Sen arbetar hon på restaurang
och går som elev i köket På ett
hotell. När hon kommer ut och
börjar arbeta är hon varken
barn eller vuxen, men hon
tvingas att vara vuxen fastän
hon på många sätt fortfarande
är ett barn.

Mia får också gå arbetslös
och ta titlfälliga arbeten. Hos
henne börjar vakna ett Poli-
tiskt medvetande. Redan när
hon arbetar på restaurangen
tar en kypare henne med På
ett socialistmöte. Då förstår
Mia inte mycket av det. Men
hon kommer i kontakt med
fackföreningsmänniskor igen
och hon ansluter sig till id6er-
na.

Detta att också kvinnorna
ska organisera sig kan inte
Mias mor förstå, fastän hon är
socialist. Mia gör en reflexion
över de äldre kvinnornas syn
på sin roll som kvinnor.

De äldre kvinnorna tog inte
sitt arbete utanför hemmet På
allvar. Det var som om de
väntade på bättre tider då de
skulle slippa förvärvsarbeta
och mannen ensam klarade
försörjningen, så som kvin-
norna i de högre klasserna
hade det. Förvärvsarbetet var
något de höllpå med vid sidan
av hemarbetet, trots att de
ofta arbetade mycket hårt
utanför hemmet.
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De äldre kvinnorna är så
djupt rotade i patriarkaliska
mönster att de inte kan tänka
sig att de ska organisera sig.
De förlitar sig på männen.

Och männen talar inte med
kvinnorna om socialism och
organisering. De vill hålla
kvinnorna utanför.

Mia är inte fast i samma un-
derdåniga kvinnoroll som sin
mor. Hon inser att också kvin-
norna måste organisera sig
om männen ska kunna kom-
ma nånstans med sin organi-
sation. Det behövs samarbete
för att bygga en stark organi-
sation.

Moa Martinssons böcker ger
en sammanhängande bild av
hur samhället såg ut från den
fattiges sida. De ger breda
skildringar av de grupper i
samhället som står längst ner,
som har det sämst ställt. Vi
möter många livsöden, många
av dem har gemensamma
drag vilka härrör ur fattigdo-
men och ställningen i sam-
hället. Det är det draget som
med tydlighet visar sam-
häIlsklasserna. De mångas
öden visar samhällsstruktu-
ren, visar fram klassdragen.

Moa Martinssons böcker ger
oss en bit av arbetarkvinnor-
nas historia.

Astrid Pettersson
Astrid Pettersson är lantbru-
kare i Halland och har bl a
skrivit en romansvit (Kongor-
na, Galosclterna, Liuets traP-
pa, Barnets börda) dår en av
huvudpersonerna är en stark,
kämpande kvinna. I de två
sista delarna, som jag tar upp
här, rör sig händelserna kring
henne, Ulla. Tidsmässigt
sträcker sig romansviten från
1919-1941. I bakgrunden figu-
rerar tidshändelser, nazis-
mens framväxt och kriget.

Böckerna skrevs på 60-talet.
I Liuets trappa har Ulla

rymt hemifrån och fått Plats
som husa hos en överstefamilj
där hon får arbeta mycket

hårt. I slutet av boken gifter
hon sig med Manuel och flyt-
tar tiII en gård. Där på gården
rör sig händelserna också i
den sista delen.

Ullagestalten visar en revolt
mot den traditionella kvinno-
rollen. Ulla är en självständigt
tänkande kvinna. Hon är
medveten om att kvinnor inte
räknas för lika mycket som
männen. Hon för en ständig
kamp för sitt människovärde,
att få räknas som människa
på lika villkor.

I relationen till män för hon
en kamp för att det är hennes
egenskaper, vad hon tänker,
vad hon gör, vad hon tYcker,
som ska räknas och inte bara
hennes kropp. Hon ställer
krav på kamratskap med
männen, hon vill vara kamrat
och jämlike, inte bara säng-
kamrat.

I sitt arbete, både som husa
och på den egna gården, tän-
ker UlIa ofta på att det arbete
som kvinnor utför inte räknas
för lika mycket som det män-
nen utför. Kvinnorna räknas
inte. Gång på gång återkom-
mer Ulla i tankarna tiII att en
man räknas som ensam På
gården om han inte har någon
manlig medhjäIpare. Hustrun
räknas inte trots att hennes
arbete är lika hårt som man-



nens och absolut nödvändigt.
Ulla för en ständig kamp mät
de här förhåtlanae Uaae i sittprivatliv och i politiken. Hen_
nes omgivning är till allra
största delen konservativ. Ut_
las ställning blir utsatt för att
hon alltid opponerar sig. I sis_
ta delen, på landsbvgden lever
f9n m-ed omgivninglr,, tryck
hårt på sig.

I äktenskapet får hon kän_
nas vid många besvikelser.
Hon hade tänkt sig att hon ochManuel gemensamt skulle
bygga upp någonting. Utan
hennes insats hade ä" inte
kunnat köpa gården. Hon
hade tänkt sig att de skulle
vara kamrater som arbetar
tillsammans och delar lika på
både ansvar och arbete. Män
så blev det inte. Hennes man
kan inte klara att bryta med
sin könsroll. Han kan inte ac_
ceptera hennes krav på själv-
ständighet och jämlikhåt. I
stället för att förstå henne
anklagar han henne för attvara överkänslig när hon
kräver ett människovärde octr
att ta allting alldeles för all-
varligt. Han kräver av henne

att hon ska anpassa sig till den
traditionella kvinnorollen.

Deras äktenskap blir inte en
gemenskap på jämställda vill-
kor. Ulla upplever det som
kärlekslöst fastän hon egent-
ligen älskar sin man, därföratt han inte kan acceptera
henne som en jämlike och
kamrat.

Ulla känner sig nertryckt i
äktenskapet. Ulla och N{anuel
hade kommit överens om att
inte_skaffa några barn de för_
sta åren och han hade lovatått
ansvara för det. Men det gör
han inte. Ulla kännercle E"_
sviken, som om hon vore"n"rs
ägodel nu bara för att d" ä;gif!". 

_Hennes person, hennesvrl;a har kommit bort. När
barnen sen har kommit t, h;
låst, hon sitter fast i f"*iijå"
och. har ingen möjlighet ;iloryta srg ur.

I de här fyra författarinnor-
nas böcker kan man se delarav en historisk utveckling.
Delar av kvinnornas historia
de sista hundra åren.

Man kan se bitar av hur
kvinnoförtrycket sett ut i oli-
ka samhällsklasser.

Kvinnofrigörelsen har ut-
vecklats till att gälla mer och
mer i kvinnornas liv. Vi harbörjat ifrågasätta mer och
mer av den traditionella kvin_
norollen. Börjat se mer och
mer av orsakerna till kvinno_
förtrycket.

Victoria Benedictsson ochElin Wägner ifrågasatte inte
det vi nu kallar myter om kär-leken och kvinnans sanna
natur. Ändå var de progressi_
yl föt sin tid, förde kampen en
bit på väg.

På en del sätt har det skett
en utveckling, kvinnans ställ_
ning har förbättrats, men på
andra sätt har förändringarna
inte varit särskilt stora.

Det grundläggande mönst_
ret med kvinnornas underläge
och den passiva kvinnorolän
finns kvar.

De här böckerna av Astrid
Pettersson ger en bild av
kvinnans villkor som fortfa_
rande är aktuell. Ullas revoltär på ungefär samma plan
som många kvinnor Uefin_
ner sig nu, även om miljön i
böckerna är äldre. Ullas"t""_
kar och upplevelse av att vara
kvinna är aktuella.

Hon kämpar mot kvinnorol_
lens begränsningar, samma
begränsningar som 

'låser 
oss

fortfarande.

Den tid Moa Martinsson
beskriver är 1900-talets första
årtionden. Hur kvinnoför_
trycket ser ut i samma sam_
hällsklass ett halvsekel senare
får vi skrämmande bilde, 

"r, 
i

Marit Paulsens och Sture An_
derssons bok "Du skutiä ilil;om du visste. En bok om för_
tryck." Det är en bok om stä_
derskor, om deras villkor på
arbetsmarknaden och i hem_met. Det kvinnoförakt ochförtryck som beskrivs här årpå många sätt detsamm",o*
det Moa Martinsson beskri-
ver. Mer avlägsen än så är inte
den verklighet Moa skriver
om i sina böcker, även om inj_
en direkt svälter nu läneö.
Det är samma förtryck, ,i-_ma system som förtrycker
människorna, både män ochkvinnor. Kvinnornas villkor
då och nu har inte föräna.ais
så mycket och det är ,"*-"
samhällssystem som ligger i
grunden för förtrycket. i
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Ett debattinltigg au Birgit Lundin apropos Kaisa Ohrlanders
och Ann Må.rtens artikel "Ser timmars arbetsdag" i Vi miin-
skor 3/74.

Inte bara 6 timmars arbetsdag
t'Men under nuvarande
omständigheter betyder
inträdet i arbetslivet akuta
försämringar inte bara för
kvinnorna, utan för hela
arbetarklassen och folket.

Det är nu ofta ren nöd
som gör att kvinnorna ar-
betar. Arbetar så att real-
löneförsämringarna hiälp-
ligt döljs. Ty numera
klarar sig inte familjerna
längre på en persons arbe-
te. Nu krävs en dubbel ar-
betsinsats." (Vi Mänskor
3/74)

Detta kan man Iäsa år 1974
skrivet av en person som ka1-
lar sig socialist.

Kajsa Ohrlanders syn på
kvinnors förvärvsarbete har
alltid varit borgerlig. När
Grupp 8 kom igång på allvar
1970 bröt sig Kajsa Ohrlander
ur för att sprida propaganda
mot (gifta) kvinnors för-
värvsarbete. Kvinnor skulle
inte förvärvsarbeta. Utom de
kvinnor förstås som inte har
några män som kan försörja
dem och så de vars löner inte
räcker till för familjen.

Den åsikten delade KO och
den övriga vänstern utan att

genera sig med de borgerliga
Iägren. De borgerliga tyckte
inte att förvärvsarbete är nå-
got för kvinnor med småbarn,
därför att kvinnor och barn
nu en gång för alla är sådana.

KO och vänstern tyckte att
kvinnor med småbarn inte ska
arbeta eftersom deras löner
nu en gång för alla är så låga
att de bara blir mer utsugna
än männen. Kvinnorna skulle
i största möjliga utsträckning
förskonas från detta kapita-
lismens helvete.

Vad kvinnorna själva tyckte
var det inte så många som
frågade efter. Men det har vi-
sat sig att vi faktiskt uiLL arbe-
ta. Vi kräver vår rätt till arbe-
te, det syns inte minst På den
enorma arm6 av arbetslösa
kvinnor som finns här i lan-
det.

Under de år som gått har
KO och den övriga vänstern
nu ändrat uppfattning så att
de nu tycker att kvinnor "i
princip" ska ha rätt till arbete.
Så tycker även de borgerliga
lägren enligt valfläsket.

Sluta jobba kvinnor!
Men läs den här meningen en
gång till: "Men under nuva-
rande omständigheter betyder
inträdet i arbetslivet akuta

försämringar inte bara för
kvinnorna, utan för hela arbe-
tarklassen och folket."

Motsatsen, a1ltså förbätt-
ringar "under nuvarande om-
ständigheter" för kvinnorna,
hela arbetarklassen och fol'
ket, skulle alltså vara att
kvinnor slutade arbeta. Var-
för kvinnor inte ska arbeta
"under nuvarande omstän-
digheter" framgår inte av ar-
tikeln. Inte heller framgår det
huruvida KO anser sin egen
arbetsinsats vara till men för
kvinnorna, arbetarklassen
och folket. Hon kunde i så fall
föregå med gott exempel.

Inte heller framgår det vem
som ska försörja alla dessa
kvinnor. AlIt färre av oss är ju
gifta som bekant. Ska vi leva
på statlig kvinnolön? Social-
bidrag? Släkten? E1ler är det
möjligen så att det bara är de
kvinnor som inte "behöver"
arbeta som stäIler till med så
mycket elände för arbetar-
klassen?

Hur menar KO att ett in-
träde försämrar för kvinnor-
na? BIir vi för utsugna? För
oberoende? För sjäIvständi-
ga?

Och hur försämrar ett in-
träde på arbetsmarknaden för
hela arbetarklassen? Blir ar-
betarklassens (männens) Iö-
ner dumpade?

Frågetecknen hopar sig när
man läst denna märkliga me-
ning. Klart är dock att KO inte
vill att kvinnor ska förvärvs-
arbeta.

fulgotter
C,t,l,t prcsclltr'F lttrr

Evas Fruktshop
Lagaplan 6

Nyheter vorie vecko

O. L:s Textil
Emågatan 29 - Bagarmossen

Tel. 48 03 47

HdRS l)å(fi'
BQK -,.ff':
heter
TIDENS
KALENDER

- uppslagsver-
ket om det
mesta som hänt
under senaste
året och som
dessutom är
almanacka i sär-
klass för 1975.
Kostar bara c:a
15:-
inkl. moms
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I nästa mening påstår KO
att det nu (min kurs) ofta är
rena nöden som gör att kvin-
norna arbetar. KO påstår ock-
så att en persons (Iäs mans)
arbete inte längre räcker för
en familj. Bortsett från att de
flesta män inte skulle låta sig
sugas ut av kapitlet om de inte
var tvungtrå, så är ändå på-
ståendet rent nonsens. Dess-
utom vet KO att arbetarklas-
sens kvinnor alltid har arbe-
tat. I Ord & Bitd l/L97L skrev
hon:

"Krauet 'ut i arbetsliuet' d,r
också, ett borgerligt krau, dtir-
för att arbetarkuinnor i aLLa

tider, utom kanske under
50-60-talen faktiskt har uarit
tuungna att ta dom jobb som
har funnits för familjens för-
sörjning. Men arbetarkuin-
norna uet, att niir båda arbe-
tar blir aLLa i familjen lidan-
de."

KO har under de här åren
inte i grunden ändrat sina
åsikter om (gifta) kvinnors
förvärvsarbete. Hon har bara
bytt kampparoll.

Kvinnligt förvärvsarbete
har tidigare varit en klassfrå-
ga: Borgarklassens kvinnor
behövde inte arbete vare sig
de var gifta eller inte. Men
något ekonomiskt oberoende
var det ju inte tal om.

När den socialistiska kvin-
norörelsen kräver villkorslös
rätt titl arbete för kvinnor
såväl som män, utgår man
från människors rätt tiII ett
fritt och oberoende liv. Det
kravet har ingenting att göra
med om man har familj eller
inte.

Göteborg

[änsmqnsgårdens
Tobqk

Daggdroppegatan 2 - Tel. 54 45 72

De skillnader i mäns och
kvinnors arbetsvillkor som nu
finns går att utjämna med
facklig och politisk kamp. En
förutsättning för att man ska
kunna vara med och förändra
samhället är att man deltar i
produktionen. Att inte delta i
produktionen innebär inte
bara att man står utanför
kampen. Det betyder dessu-
tom ofta att man motarbetar
kampen. Det finns bara allt-
för många exempel på t ex
hur hemmafruar har motar-
betat strejker.

Nödvändigt ont
Det här ska inte tolkas som att
jag är motståndare till kravet
på sex timmars arbetsdag. Det
ska tolkas som att jag är mot-
ståndare till KO:s sätt att
driva frågan.

Nu när 60 procent av de gif-
ta kvinnorna (för det är bara
de som är intressanta för KO)
förvärvsarbetar, har KO måst
acceptera att kvinnorna för-
värvsarbetar vare sig hon vill
det eller inte.

På 60-talet när kvinnorna på
allvar började tröttna på att
vara mödrar och hushåller-
skor gick liberalerna ut med
kravet på halvtidsjobb för att
kvinnorna skulle kunna kom-
binera familj och arbete.
Tongångarna känns igen i

VIETNAMESISK GRAFIK,
varor fr Kina, DRV. DFR Korea.

SOLIDARISK HANDEL
Kungsstensg 27. Tel 08/31 86 42
(Nära T-banan, Rådmansgatan)

KUNGSBROBAREN
Kungsgatan 82

Vällagad mat, Gott kaffe

IIIII I

TV-Radio-Transistor
alltid ett fynd hos

Blekingegat. 6, Sthlm. T. 40 96ll
IIIIII

KO:s krav på kortare arbets-
dag för kvinnornas skull.

Sex timmars arbetsdag är
ett bra krav, men det är ett
farligt krav om det ställs iso-
lerat på det sätt KO gör. Det
måste kombineras med andra
fundamentala krav:
o Bryt kärnfamiljens isole-
ring. Förr var familjen en pro-
duktionsenhet och fyllde en
funktion. I dag fyller kärnfa-
milien ingen funktion alls.
Fler och fler bor i enperso-
nershushåll eller i enföräl-
dershushåll och kallas i bästa
fall "ofullständiga familjer".
Fler kollektivhus skulle med-
verka till att bryta den boen-
desegregering som nu breder
ut sig. Barn ska inte längre
vara en angelägenhet bara för
kvinnor. Män ska också ta sin
del av ansvaret (och nöjet).
o Arbetsplatser i närheten av
våra bostäder. De enorma för-
orterna som har byggts de se-
naste åren ger långa arbetsre-
sor. Sex timmars arbetsdag
skulle möjliggöra ännu längre
resor.
o En utbyggd kollektivtrafik.
Fritidsaktiviteter i förorter
och glesbygd t ex är omöjliga
om bussarna slutar gå klockan
åtta på kvällen.
o Bibehållen lön (KO nämner
det bara i förbigående)

Birgit Lundin

I furKtAPPSfAl$Elr!
Ni går inte förgäves, vi har
stora storlekar upp lill 54,
rymliga i måtten.

Egeil lillve*ning K
Fleminggatan 29. Tel.51 60 30

Hörnet Fleminggatan/Agnegatan

Kom fill

FÄRG-TV De' DuI
hos

Philip Carlsson Radio o TV
Husargatan 24, Göteborg.

Tel. 031/11 15 86
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Kort om böcker

Margareta Berger:
Fruar och Damer, Pan
Margareta Berger, en erfaren
veckopressjournalist har i bo-
ken Fruar och Damer gått ige-
nom och jämfört fyra årgång-
ar av Idun och Husmodern,
1930, 1945, 1961 och 1971 (bara
Husmodern).

Hon visar hur tidningarna
medvetet vänder sig till olika
sorters kvinnor: Husmodern
till de "bredare" lagren med
väsentligt större upplaga och
Idun till de lite mer allmänbil-
dade damerna.

Doris Lessing
En flcikt av stormen
Våldets barn III
Nu finns tredje delen av böckerna
om Martha Quest i Sonja Berg-
vails översättning.
Varje bok kan läsas helt friståen-
de och är utgiven i originalpocket.
Martha ca-pris 30:- inkl, moms
Bra gift ca-pris 37:- inkl. moms
En fliikt au stormen ca-pris 34:-
inkl. moms,

Hon visar också hur kvinno-
i rollens förändring under åren
avspeglas i tidningarna och
hur tidningarnas utseende
förändras i och med ny trYck-
teknik och bättre möjligheter
till färgtryck. Det framgår
tydliet att husmorsrollen inte
längre är någon heltidsuPP-
gift. Från att ha innehållit t ex
rejäI information om matbe-
redning och instruktioner om
hur man syr efter ett mönster,
innehåller "fackmaterialet"
numera mer "lekfulla" tiPs
om hur man gör tillvaron lite
festligare. Kvinnorna anses
inte längre ha "ork" med tiPs
som kräver någon större ar-
betsinsats.

Boken ger riklig informa-
tion som underlag till en de-
batt eller en analys. Margare-
ta Berger har klart för sig att
när samhällets värderingar
förändrar sig, så förändras
också tidningarnas innehåll
och hon är också en aning
kritisk till den begränsning av
kvinnors intresseområden
som speciellt Husmodern gör.
Däremot är hon inte kritisk
till de grundläggande värde-
ringar i samhället som gör
"D amtidningar" möjliga.

Birgit Lundin

Jorden är vårt
av Irene Götefelt och Brita
Stövting med teckningar av
Ulla Nerman. Prisma.

"En bok om kvinnor och
män, politik och natur, för-
tryck och befrielsekamP" är

FÖRFATTARFÖRLAG ET
Du som gillar att läsa har 1'16 böc-
ker, (med fem böcker i vår nystar-
tade barn och ungdomsutgivning)
f rån Författarförlaget att välja

bland.
Katalog i bokhandeln eller direkt

Box 329, 401 25 Göteborg
Tel. 031/13 64 60

undertiteln till den här boken
som oförfärat går över ämnes-
gränserna mellan geografi,
nutidshistoria, Politik och
ekologi. Författarna utgår
från den brasilianske pedago-
gogen Freires pedagogik: att
undervisningen ska vara ett
instrument för människans
frigörelse, inte för att tämja
henne - som den ofta är i vå-
ra skolor. "Vi skrev den här
boken för att den inte redan
fanns. Skolan måste'hålla sig
neutral i kontroversiella
frågor' och 'inte minst gäller
det näringslivets organisation
och äganderättsförhållande'
som det står i läroplanen för
grundskolan. "Därför, menar
författarna, måste det också
finnas läromedel som beskri-
ver hur socialister ser på värl-
den. Därför skrev de Jorden
d.r uår!, som följer läroplanens
grundplan men fördiupar sig i
det som skolan betraktar som
kontroversiellt och tar lättare
på det icke-kontroversiella.
En bredvid-läsnings och de-
battbok för alla skolbarn.

LW

Kerstin Lokrantz: Barnkläder
som du lätt kan sy själv. Gtd-
lunds.
Den här boken är till för alla
oss som gillar att sy men kan-
ske inte är så skickliga eller
har fallenhet för att vara så
väldigt ordentliga. Den inne-
håIler 24 modeller med varia-
tioner för barn upp i skolål-
dern. Den innehåIler också
sömnadslära, knep, material-
lära m m. Och modellerna är
befriande enkla och Prestige-
lösa' 

Lw

Bostad och kapital. Prisma
Inga politiska fraser eller
vackra ambitioner kan hjäIpa
en hyresgäst till en bättre bo-
stad om hyran är för höe.
Grunden för all bostadspolitik
är människors olika förmåga
att betala de begärda hyrorna.
Boendet är klassbestämt och
precis som arbetslösheten en
ofrånkomlig produkt av det

( firud )Vår trediebolthöst--_:_f.lL>z



kapitalistiska samhället. Den
här boken är skriven av en
grupp arkitekter och arkitek-
turstuderande i Göteborg som
försökt tränga igenom den
svenska bostadspolitiken och
belysa de områden där den
bristfälligaste informationen
ges. De pekar på hyrespoliti-
kens möjligheter i en kapita-
Iistisk ekonomi och skisserar
ett enkelt förslag som radikalt
skulle sänka boendekostna-
derna. LW

Anti-kärnkraftbroschyren
Förespråkarna för kärn-
kraft och ohämmad energi-
konsumtion har i ett flertal
skrifter med mycket stora
upplagor spridit sin syn på
energiproblemen till skolor
och till organisationer och
enskilda. Förespråkarna
för en annan energipolitik
har inte haft möiligheter
att föra fram sina argu-
ment i tillnärmelsevis sam-
ma omfattning, skrivs det
i inledningen till den här
broschyren. Genom samar-
bete mellan olika organisa-
tioner och studieförbund
har man kunnat göra en
egen folder som pedago-
giskt och enkelt samman-
fattar kritiken mot kärn-
kraften. Den sprids gratis
och kan beställas från:
Jordens Vänner
Box 9062
10271Stockholm
tel 08/84 36 45

D en nA q, kuinno skiu q,n :

TJEJCLOWN
"Tjejclotnnen", nog kcinner ui
aIIa henne! Det iir du och jag,
ui alla kuinnor som med. eli
tappert leende lcigger p<i oss
olika ansiktsmasker fA, att
dusa. Vi uiIL bli tilskad"e! Vi
förurider uå,ra uerkliga jo,g. Vi
formulerar inte OSS SIAU
VA,bara detuitror att omgiu-
ningen uiII ha oss tiil.
_ Om "Tjejclounens,, upp_
Leuelse au uerkligheten hand.-
Iar den nya kuinnoskiuan, sorn
utkommer nu i nouember.
Vi tir summqnlagt 1T kuinnor
som arbetat med den, (nå,gra
au oss kan ni se på, bilden)

Bol<en en
personligl gövcl

stort sortiment, personlig service i kulturcirkeln.

^. 
- Sveavägen 41,

(Silturcirfreln l:1,,-,',:?:KH'LM

gjort tert och musik, spelat
och sjungit. Vi försöker uisa
uad ui ktinner och ui ka|Iar d.et
LIVMODER I S?RÄ]VG.
ARNA.

Skiuan spelades in på Mu_
sikncitet i Vaxh.olm. Den kan
köpas hos skiuhandlarna eller
b.esttillas frd,n SAM-d,istribu-
tion, Fack, 185 00 Varholå.
tel 0764/315 90. Skiuans he-Ia titel tir TJEJCLOWN
LIVMODER I S?RÄ/VGAR.
NA, GARANTERAT UTAN
STAKE.

Gunilla Thorgren

Svenskt prisma
Bilder i70-talet

pågår på Gatleriet
tomBdecember

Från 15 december Fyra från Väst-
tyskland, Dieter Krieg, Bernhard
Schulze, Ursula, Hermann Albrert

Ting och bruksting 74
med Keramisk utflykt

till 6 jan på Konsthantverket

kulturhuset
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Internationella kvinnoåret 1975
o Jämställdhet mellan män

och kvinnor,
o Kvinnornas medverkan i

utvecklingsarbetet,
o Kvinnornas bidrag till

världsfredens stärkande.

Det är de tre huvudfrågorna
för Kvinnoåret. Inom respek-
tive område har FN rekom-
menderat att man tar upp föI-
jande aspekter:

Jämställdhet

- jämställdhet inför lagen

- ekonomisk jämstälIdhet.
Ex likalön

- jämställdhet beträffande
hem, barn och familj. Man
bör skapa medvetenhet om
och erkännande av mäns
och kvinnors lika skyldig-
heter och rättigheter mot
sig själva som individer,
mot barnen som föräIdrar,
mot familjen som försörja-
re och mot samhäIlet som
medborgare

- jämställdhet med avseende
på deltagande i beslut på
alla nivåer både i det of-
fentliga livet och i privata
institutioner.

Utveckling

- en ökad medvetenhet hos
kvinnor om samhällsut-
vecklingen både nationellt
och internationellt

- en ökad medvetenhet om
kvinnors situation i u-län-
derna

- att män och kvinnor stimu-
leras till ett icke-traditio-
nellt yrkesval

- att män och kvinnor UPP-
muntras till att välja icke-
traditionella utbildnings-
vägar

- en allsidig belysning av
kvinnans situation

- mobilisering av opinionen
mot otillbörligt kommer-
siellt utnyttjande av kvin-
nan och mot prostitution.

Fred

- Stimulera kvinnor att ak-
tivt engagera sig i kam-

pen mot kolonialism, ny-
kolonialism, främmande
herravälde och apartheid

- Man bör också sprida uplr-
lysningar om Förenta Na-
tionernas stadga

Läs
Joanne Greenbergs bok
Röster från mörkret
Om en socialarbetares vardag i en amerikansk stad. Boken
präglas av samma intensitet och mänskliga medkänsla
som gjort hennes tidigare böcker Ingen dans på. rosor och
I detta tecken så upPmärksammade.

INBUNDEN CA 52:- INKL. MOMS

Askild & Kärnekull



Inför kuinnoåret:

SlDA-tävling om kvinnoaffischer
SIDA har i dagarna utlyst en
affischtävling med anledning
av att nästa år, 1975, av FN
proklamerats som internatio-
nellt kvinnoår. Tävlingen
kanske upprör en del män, då
den enbart vänder sig titl
kvinnor, men på SIDA säger
man att man ser kvinnoåret
som en uppfordran till kvin-
norna att ge en bild av sig sjät-
va och sin egen situation. Täv-
lingstiden går ut L/2 1975 och
då skall juryn börja gallra
bland alla de bidrag man hop-
pas få. Det kan bli ett svårt ar-
bete för juryn då alla former
av bildskapande är tillåtna -dvs allt från blyertsteckning-
ar till collage och fotografier
kan komma in.

Juryn består av fem perso-
ner. Två stycken är utsedda av
och medlemmar av KRO

(Konstnärernas Riksorgani-
sation), nämligen Ruth
Goldman-Grosin och Anna
Sjödahl. De tre övriga är
Marinne Kärre, journalist på
Dagens Nyheter, Charlotte
Ekman och Ulla Lov6n, SIDA.

Förutom prissumman på
3 000 kr får förstapristagaren
sin affisch upptryckt och dis-
tribuerad ut till landets of-
fentliga lokaler. övrigabidrag
kommer förmodligen att stäl-
las ut på SIDA under våren.

Affischtävlingen är den för-
sta i raden av aktiviteter som
planeras på SIDAs informa-
tionsavdelning inför kvin-
noåret. Bland andra aktivi-
teter kan nämnas att man
kommer att skriva ett
speciellt kvinnonummer av
"Rapport från SIDA" vilket
kommer att översättas till

engelska, SIDAs personaltid-
ning skall undersöka kvinnor-
nas situation på SIDA, en
sammanställning av interna-
tionell kvinnolitteratur skall
göras, och man skall göra en
stillfilm på material om två
kvinnor i Colombia.

Det är informationsavdel-
ningens kvinnor som tagit ini-
tiativet till aktiviteterna in-
för kvinnoåret. De har slutit
sig samman i arbetsgrupper
och fördelat arbetet mellan
sig, men de arbetar också del-
vis inom de ramar och arbets-
grupper som redan finns, till-
sammans med sina manliga
arbetskamrater.

Bidragen skall insändas i
form av reproducerbara origi-
nal till SIDAs informations-
byrå, 105 25 Stockholm.

För Indokinas kvinnor Postgrro
och barn 513 23-4
Tack ska ni ha, ni alla som trofast stöder vår insamling i medvetande
om vad som verkligen sker i Indokina: att USA och dess lakejer dag-
ligen och stundligen bryter mot bestämmelserna i Parisöverens-
kommelsen, företar öppna angrepp mot de befriade områdena i Syd-
vietnam, vägrar befolkningen i de av Saigonregimen behärskade
områdena varje uns av demokratiska rättigheter, vägrar att släppa de
politiska fångarna, fortsätter att tortera dem i fängelser och tiger-
burar. I Kambodja underblåser USA konflikten för att söka kväva
detta folks nationella befrielsekamp. Så länge detta pågår är det
för oss självklart att solidaritet är nödvändig och en bjudande plikt.
Tack alla ni som känner likadant!

Så till redovisningen:

Transport 280 954:lE

Västra avd. Göteborg................ 100:-
Anna-Lisa Olsson, Gbg.

"Lars Danviks minne" 50:-
Greta Englund, Skärholmen..... 50:-
Anny öhman, Porjus 50:-
Ir6ne Lövkvist, Höllviksnäs...... 100:-
Hildur Lönnström, Porjus ........ 50:-
Anna Medin, Göteborg... 15:-
M. Ftirst, Sollentuna 15:-
Barbro Strindberg, Stock-

ho1m......... 50:-
Ebba Johansson, Sundby-

berg.......... 15:-

May Ståhl, Alvsjö 25:-
Gunborg Lindberg, Göteborg.... 50:-
Anna Blom, Kiruna 50:-
Anny o. Ingvar Lööv, Eskils-

tuna ......... 50:-
Suomi Liljegren, Göteborg ....... 25:-
Sara Liljeblad, Furulund.......... 100:-
Eva Rosell-Rudebeck,

Uppsala.... 25:-
Elisabeth Malmström

Malmö .. 50:-
A. Bik, Luleå 10:-
Britt Kling, Johanneshov.......... 50:-
Kirsten Persson, Hisings

Backa 60:-
Carola Birgersson, Hus-

J. Eriksson, Göteborg 10:-
Eva Lindau, Täby 50:-
Ruth Nordling, Vällingby ......... 10:-
Karin Lundin, Gbg, "till

minne av Elsa Gustavsson"... 25:-
Inga Lisa Sangregorio,

Stockholm 100:-
EIin Lagerkvist, Bromma 20:-
Grit Johansson, Mölndal........... 10:-
Lilian Andersson, Göteborg...... 25:-
Harnell, Älvsjö....... .. 20:-
Greta Bengtsson, Hyltebruk..... 20l.-
Signe Jansson, Eskilstuna 50:-

kvarna
Hans Malmborg, Göteborg........
Ingegerd Berntsson, V:a Frö-

Iunda........
Disa Wennberg, Luleå
O. Göransson, Norrköping........
Sonja Svensson, Uppsala
gm Mia Emsheimer, Stock-

holm bössinsamIing................ 500:-
Kr:282 944:18

5:-
20:-

25t-
10:-
50:-
50:-

a-_
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DET HÄR AR ARETS SISTA
NUMMER AV VI MANSKOR

På, en så,dan hiir liten tidning tqcker man nästan att man kiinner alla Lösare,
att uarje nllrnrner är ett breu till er.

Vi är redan i fuII gång med att förbereda num,ren för nästa år. Lite om aad
d,e kommer att tnnehå.lla kan ni Liisa på prenumerati,onskortet i det hiir numret.

Tauörr må,ste ui höia prenutnerationspriset med 5 kr till 20 kr/helår - bara i
Itösi ttar trgckkostnaderna gå,tt upp med 20Vo och. sedan ui si'st höide pri,set
mö"ngdubbelt mer. Vi hoppas att den ertrafemman inte kommer att auskräcka
nå,gin från att förnya sin prenumeration - den är nöduöndig för uå'r -eristens.

Har ni förresten tänkt på att ge bort Vi Miinskor för 1975 i iulklapp? I numret
finns en blankett för gåuoprenumerati,oner sorn ni kan anuönda. Kom ihåg
att uarje nA prenurnerant hiöIper till att sökra uå,r utgiuning.

GOTT NYTT ÄR _ VAL MöTT 1975


