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N ör hon kom hem efter en tid som
oupoir i Englond sode hennes mommo:

- Ä, det ör bro, nu fottor du hur iog
hode det nör iog iobbode som hembitröde
hos "fini folk".

Jo, de hode upplevt sommo sok. Sommo
oiör"nliko mönniskosyn, sommo förnedronde
ottityder, bödo tvö. Fost det vor decennier
och hundrotols mil mellon deros erforen-
heter. En ov dem i Sverige pö 4O-tolet, den
ondro i Englond pö BO-tolet.

I möngo lönder hor "fint" folk fortforonde
möilighet oti höllo sig med privot liten pigo.
Det öppnor vögen för tuseniols ungo, sven-
sko kvinnor oit vorie ör ge sig ov hemif rön
f .. tt ltt'.. ttror oTI Ttono

I

I Sverige hor focklig komp och politisk
utveckling glort den kuvode och underdönigo
pigrollen omöilig. Arbetorklossens kvinnor
orbetor idog istöllet i svensko folkets storo
trygghei - den offentligo sekiorn - och
ger oss ollo, oovseit kloss och plönbok, livs-
viktig vörd och omsorg. Det hondlor inte
löngre om frerrskop och tjönstefolk uton om
mön n iskors verkligo behov.

ldog finns storko krofter som vill vrido
utvecklrngen boköt. För oti hindro detto
möste vi, pigor, pigors döttror och dotter-
döttro r, kö n no iill vö r h rstorio .

Vorsögod !

Vl MÄNSKOR utges ov Svensko Kvinnors Vönsterförbund. Nr 1/21988. POSTADRESS: Bornöngs-
goton 23, 116 4l Stockholm tel: 08-40 90 65. ANSVARIG UTGIVARE: Lotto Schr;llerqvist. REDAK-
TÖR: Ingelo Lundholm. PRENUMERATION: I O0 kr. Stödprenumerotion l50 kr. Gåvoprenumero-
tion 85 kr. POSTGIRO: 90 24-1. Vl MÄNSKOR utkommer med 6 nr/år. REDAK-
TIONSKOMMITTEt Susonne Biörkenheim, Evo Ekelof, Mekki Korlsson, Hlördis Levin, Emmo Mol-
donodo, Lotto SchUllerqvist, Helene Thornblod. Redoktionen onsvoror endost for bestöllt moteriol.
TRYCK: TryckeriAB Federotiv, Stockholm .|988. SÄTTNING: Ordgruppen, Stockholm. OMSLAGS-
BILD: Ingelo Lundholm.



BILD: JOHN ALINDER





SOVO

Anledningen till att Greta inte ville läsa
vidare var att det skulle en pojke i klas-
sen göra, som var elak mot henne. Han
slog och retade henne, och skrek "tjoc-
ka Maja". Men det var något hon inte
sa till sin far. Till honom var man över-
huvudtaget försiktig med vad man sa,
för han hade ett hemskt humör.

- Låt Svea studera vidare istället. sa
Greta försiktigt.

Svea var en yngre syster till Greta.
Själv började hon istället lära sig sy. Hon
gick på tillskärarkurs och praktiserade
på ett damskrädderi i Gävle. Från bör-
jan hade hon drömt om att bli lärarinna.

- Men jag läste "Hela världen" för
ofta, säger Greta, det var en veckotid-
ning på den tiden. Där var det noveller
om ensamma skolfröknar uppe i Norr-
land, som var rädda för mörkret och
skogen. Det avskräckte mig.
'Elsa Margareta Gustafsson, född

Hillgren och hela livet kallad Greta. Idag
bor hon med sin man Erik i en trerum-
mare i Solna, norr om Stockholm. De
är båda pensionerade sedan några år,
och bor ensamma sedan barnen flyttat
hemifrån. Sonen Bengt, som är bygg-
nadsarbetare, flyttade för över 20 är
sedan. Och idag bor han med sin familj
i Solna. Dottern är jag, som skriver det
här, och jag flyttade hemifrån i slutet av
1970-talet.

VILL BLI SÖMMERSKA
Greta är född och uppvuxen i Älvkarle-
by i norra Uppland. Hennes mamma Sti-
na hade varit hembiträde och kokerska
på stadshotellet innan hon gifte sig. Pap-
pa Gustav, som varit snickare, blev så
småningom byggmästare och paret fick
fem barn. Flickor allihop.

- Vi hade det rätt så bra, pappa hade
mycket jobb. Han byggde konsumaffä-
rer och Folkets Hus och så där.

fick
GRETA

- Kon gronnens poik borio på
löroverket, kon völ du?

Gretos poppo vor besviken och
förbonnod. Men Greto ville inte
löso vidore, och hon hode sino

skol. Året vor .|933 och Greto vor
femton ör. lstöllet för ott borio på

löroverket, reste hon sö
småningom till Stockholm och blev

hembitröde.

Ibland hjälpte Greta sin pappa att räk-
na ut lönerna till byggnadsarbetarna,
hon skrev brev och skötte lite bokforing.
Men när hon själv skulle välja yrke ville
hon bli sömmerska.

- Farsan ville att jag skulle sitta hem-
ma på kammar'n och sy åt folk i Älv-
karleby. Men det ville inte jag.

Nej, Greta åkte iväg till Stockholm för
att bli hembiträde. Hembiträden blev de
flesta flickorna hemifrån ihennes ålder.
Det var ett steg på vägen ut i arbetslivet
eller in i äktenskapet. I Älvkarleby fanns
inga arbeten, så arton år gammal tog

provrummet

hon tåget mot Stockholm. På Centralen
klev hon av tåget, och med resväskan i
handen stegade hon iväg längs Vasaga-
tan. Där fanns nämligen ett hotell mitt-
emot posten, som en familj från Alvkar-
leby hade. Där skulle hon få sova tills
hon fick ett arbete.

- På det hotellet bodde alla flickor
hemifrån som kom tillStockholm. Frun
i huset hjälpte mig att söka en plats.

PIGGÖRA OCH KNAPPHÅL
Det tog inte så lång tid att få arbete.
Hembiträden söktes flitigt på den tiden,
och Greta hade tur och hamnade hos en
skräddare.

- Han bodde på Regeringsgatan 99,
ingång Jutas backe, säger Greta och det
låter som om det vore i går, och inte över
femtio år sedan. hon arbetade där.

- Han var borgare och skräddare,
det var fint det. Men de hade sitt skräd-
deri i två rum och kokvrå. Gubben och
kärringen sov i skräddarverkstan och jag
i provrummet.

Skräddar'n, som Greta kallar honom,
hade haft goda tider och många anställ-
da, men imitten på 30-talet blev tiderna
kärvare.

- Han hade tre anställda och så mig.
Jag sydde också, fållade upp kläder,
sydde knapphål och gick ärenden.

Men huvudsakligen skötte hon hus-
hållet åt familjen.

- Det var inte så mycket att göra, det
var ju bara skräddar'n och hans fru.
Men jag lagade all mat och städade,
sådant som de hade pigan till. Dessutom
skötte hon inköpen, och det är ett till-
fälle hon minns särskilt väI. Det var inför
skräddar'ns 60-årsdag.

- Då var jag tvungen att följa med
honom till systemet, och jag höll på att
skämmas ögonen ur mig. Dit gick inte;1
unga flickor på den tiden. Skräddar'nV



hade skarphatt och paletå och käpp. Jag
fick gå två steg efter honom och fick
bära flaskorna.

- Han var så tjock att han tog upp
hela trottoaren, och jag var ju bara
pigan hans.

På morgnarna låg herrskaPet i sina
sängar och Greta fick passa upp på dem.
De drack kaffe varje morgon till sängs.
Gubben hade onda ben och Greta skul-
le sköta om honom.

- Varje morgon skulle jag knåda
gubbens ben och hålfötter, och sedan
linda benen. Jag tog i så att han skrek,

jag var så förbannad på honom. Jag
tyckte han var så äcklig med sina lindor,
så det vet du inte.

- Många gånger tänkte jag att jag
skulle nog få mitt straff för att jag var
elak mot honom.

Hon tittar på sina egna ben, som varit
onda sedan över 30 år tillbaka. Två
utslitna höfter, onda knän och svullna
fotleder. En misslyckad höftoperation
har hon gått igenom och är därför utan
höftkula i vänster höft.

- Nog fick jag mitt straff alltid.
De flesta som är utan höftkula sitter

i rullstol, men inte Greta. Med två star-
ka armar och en vilja av stål klarar hon
att gå. Hon har till och med kastat kryc-
korna, som hon fick efter operationen,
och går nu med vanliga käPPar.

Greta arbetade varje dag hos skräd-
dar'n, hade bara en eftermiddag ledig i
veckan. För det fick hon 35 kronor i
månaden. Snart flyttade hennes äldre

6

syster till Stockholm, hon började som
hembiträde i Rotebro.

- Men jag fick knappt hälsa på hen-
ne för skräddar'n, han förbjöd mig att
stanna borta över natten. Han trodde väl
att jag träffade killar, och ville skydda
mig på så sätt.

SKRÄDDARNS PIGA
MED NY VINTERKAPPA
Varje dag gick Greta ärenden ner till
Axel Johanssons herr- och damkonfek-
tion på Östermalm. Alla kläder som
skulle sys upp, sys in eller ändras på
skickades till skräddar'n.

En dag på hösten hade Greta fått 100
kronor hemifrån för att köpa en vinter-
kappa. Hon gick ner till Axel Johans-
sons för de sålde kläder av bra kvalitet.

- De tog naturligtvis fram avbetal-
ningspapperen till skräddarns piga. Men
jag sa: "Nä, tack, jag ska be att få köpa
kontant". Det kändes fint, må du tro.

- Och jag var så fin i min bruna kaP-
pa sedan, med brun hatt och bruna stöv-
letter !

Greta tyckte inte särskilt om skräd-
dar'n eller hans fru. men de behandla-
de henne väl och försökte skydda hen-
ne mot världens alla faror. Hon minns
när hon skulle tvätta fönster.

- Då satte gubben på mig en sele, för
han var så rädd att jag skulle ramla ut.
Gumman låg på sängen med händerna
för ögonen och vågade inte titta. Jag
bara skrattade.
När julen kom ville Greta resa hem till
Älvkarleby, men hon fick inte ledigt.
Utan satt i provrummet på Jutas backe
och grät istället. Efter ett år hos skräd-
dar'n hade hon fått nog. Hon sa upp sig
och reste hem till Älvkarleby. Men vis-
telsen hemma blev kortvarig. Hon mås-
te ju försörja sig, och varken hembiträ-
den eller sömmerskor hade bra betalt.
Greta åkte tillbaka till Stockholm och
började som elev på bageri den här gång-
en. Där fanns bättre möjligheter till fÖr-
sörjning.

- Men som elev hade man det dåligt
ställt. Jag bodde inneboende i gamla
Hagalund i Solna och arbetade på ett
bageri i Vasalund. Jag hade inte ens råd
med väckarklocka. En kompis fick cykla
förbi mitt hus klockan fyra om morgnar-
na och kasta grus på fönstret så att jag
skulle vakna.

(

HEMBITRÄDE,
väIrck., erh. genast pl. i liten fam. Hög lön,
eget rum, modern våning. T.lDeft. 10.

ORDENTLIG FLICKA
får plats i vänUg familj, Tel. IL
Hjälp till en,klare hushållsgörom.
önskas 3 t. dagl. 8.45-11,45. S,ijkes 7-8 e. m.
Lidhoim, Tulegatan 27.

YNGRE LANDSFLICKA, ordentl., frisk och I

stark, får plats gen. som husrnors hjälp Sv. itill "16 å 17 snarast". St.-T. Odengatan 91.

t6-tl års'äI&ffi$"i*:å

"Lediga platser" ur Stockholmstidningen
i oktober 1937

Greta
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Men så småningom blev hon bagerska
och efter nästan tio år i yrket öppnade
hon eget hembageri på Kungsholmen i
Stockholm, Fridhemsbageriet. Från
början hade hon inga planer på att öpp-
na eget, men hon tyckte hon var
tvungen.

- Jag hade gift mig med Erik 1945,
jag tror det var på hösten. Och året där-
på fick jag Bengt. När han var riktigt
liten var jag hemma, och jag tyckte Erik
var så snål med matpengarna. Jag fick
bara20 kronor i veckan, och det var inte
mycket.

SÄIJ ER BRÖD I EGET BAGERI

- Ska fan gå och be honom om pengar
hela livet, tänkte jag, och så köpte jag
ett hembageri. Jag lånade 15 000 och
pappa var borgenär. Visst var det en
risk, men jag trodde nog det skulle gå
vägen.

Och det gjorde det också.
I ett kvarts sekel bakade hon och sål-

de sitt bröd på Fridhemsgatan 68.
Och en dag, mån ga är efter att Greta

slutat som hembiträde, ringde det en
herre till bageriet.

- Träffas fru Greta, född Hillgren?
Det var skräddar'n. Hans hustru var

död och han bodde i borgerskapets hus
för ensamstående män på Brännkyrka-
gatan, på Söder.

- Jag var där och hälsade på honom,

han blev så glad. Jag tog lite bröd med
mig.

Precis på dagen 25 är efter att Greta
öppnade bageriet var det dags att stän-
ga igen butiken.

- Det kändes vemodigt, men min
kropp var slut. Jag orkade inte mer. Det
var 25 roliga år, det var det. Sista vec-
kan hade vi öppet hus och bjöd alla på
kaffe och bullar.

Och fortfarande, som pensionär, bak-
ar hon regelbundet. Ugnen går varm
hemma i lägenheten i Solna, och släkt
och vänner förses med bullar. När jag
är hemma är det storbak. Hon tar ut en
plåt ur ugnen, tittar på de gyllenbruna
längderna och säger:

- Är de inte vackra?
De gamla takterna sitter i. Bullarna

och tårtorna är rena konstverken.

STADAR INNAN HEMSAMARITEN
KCMMER
Idag har Greta och Erik hemhjälp. En
hemsamarit kommer två gånger i vec-
kan. Hon vet att hon har rätt att få hjälp
i hemmet, men som för så många andra
är det förknippat med någon slags skuld-
belagd tacksamhet. Hon är van att arbe-
ta och göra rätt för sig, vill helst klara
allt sjalv. Jag vet också att hon försö-
ker städa så mycket som möjligt själv,
innan hemsamariten kommer.

- Ja, jag vill inte hon ska se röran
härhemma!

Den hemsamarit hon har nu tycker
hon väldigt mycket om.

- Så länge jag får ha Mona är jag
glad. Hon är fantastisk.

Greta har arbetat hårt hela livet.
Under 25 års tid gick hon upp klockan
fyra om morgnarna och kom inte hem
förrän vid åttatiden på kvällarna.
Sådant sliter. Och det har varit svårt att
ställa om sig, att plötsligt inte orka. Att
vara beroende av andra.

- Ja, det är jobbigt.
Greta tittar ner på sina fötter, på sina

skor. Den ena skon har en rejälupphöj-
ning, ena benet är kortare efter opera-
tionen. Greta hatar den där extra
klacken.

- Det är jävligt jobbigt när man inte
längre når åt sina fötter. tr

fjortondring och konfirmandtUStOYSSOtI SOm
KERSTIN GUSTAVSSON
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Inger Lundholm tillsammans med

INGER
tvöttode for hond i bodkoret

lcke tönko, boro blint lydo.
Sö ar det ott voro hembitrode menor Inger Lundholm. Och hon

vet vod hon tolor om efter nöston fem år som hembitröde på
.|950-tolet.

- lblond undror iog vorför iog inte sökte iobb på fobrik istöl-
let. Det vor bortkostode år. Men mon trodde vol inte mon dog till
nögot onnot.



man och de två Yngsta poikarna

Inger är född och uppvuxen i Jumkil,
utanför Uppsala. Hennes pappa var
tegelbruksarbetare och mamman var
hembiträde hon också, innan hon fick
barn. Inger boridag med sin familj i det
lilla samhället Aland. bara en mil från
Jumkil. De bor på landet, med höns, en
gås och jordbruk. Huset de bor i har de
byggt själva, de har till och med fällt trä-
den som huset är byggt av.

Familjen består av man och fyra barn.
Den äldsta dotter är utflugen men Mika-
el, 18, bor hemma än. De yngsta pojkar-
na, 8 och 9 år gamla, bor också hemma.
De tillhör familjen sedan några år till-
baka, Inger arbetar idag som familje-
hemsförälder.

Inger var näst äldst av en syskonska-
ra på fem. Hon gick sju år i folkskolan,
och sedan var det bara ut och söka jobb.
Det var något självklart, fast hon bara
var fjorton år.

- Arbetarungarna skulle klara sig
själva. Så var det.

Genom en grannfru fick lnger sitt
första jobb. En familj i Uppsala-näs, där
grannfrun städade, behövde ett hembi-
träde.

- Så jag packade väskan. Det tyck-

te man var spännande, vet du, att kom-
ma iväg hemifrån.
Men hos familjen var det inte så spän-
nande längre. Kvinnan i familjen hade
haft flera missfall, och karl'n gjorde
ingenting hemma. Därför skulle Inger
sköta hushållet.

- Hon var talpedagog, och han var
professor på Ulltuna. Kanske var han
agronom, men jag tyckte det var något
förfärligt fint då.

Det var en riktig överklassfamilj, och
de behandlade Inger som tjänstefolket
ofta behandlades. Utan respekt. Famil-
jens grannar kom in ibland på tö, och de
hade en dotter som var jämnårig med
I nger.

- När de satt och drack te fick jag
står och stryka lakan. Jag var van vid att
man hjälptes åt med arbetet, men dot-
tern bara satt där medan jag arbetade.

H ELST BEBISAR
Inger fick hemlängtan. Hon längtade

efter kompisarna. Efter några veckor
spelade hon sjuk, så sjuk att hon måste
sluta arbeta och familjen skjutsade hen-
ne in tillUppsala. Därifrån tog hon bus-
sen hem.

- Mamma blev inte arg, hon förstod
nog. Så fort jag kom hem sprang jag ut
och lekte kurragömma med kompi-
sarna.

Inger fick 20 kronor för den tid hon
hade arbetat hos familjen. Lönen hade
de inte gjort upp innan hon började.

- Mamma tyckte väl att man skulle
se om jag dög något till först.
Det dröjde inte länge förrän mamma tog
med sig Inger till arbetsförmedlingen för
att skaffa dottern ett nytt jobb. Som
hembiträde, naturligtvis.

Inger kom till en läkarfamilj inne i
Uppsala. Mamma hade varit med när
hon sökte jobbet, hon var noga med att
dottern skulle komma till ett bra ställe.

- Jag ville att de skulle ha barn, det
var det viktigaste för mig. Helst bebisar,
men de halvstora barnen fick man ta
med på köpet.

Hos läkarfamiljen arbetade hon sex
dagar i veckan, men hon slutade tidiga-
re på lördagar.

- Jag fick inte sitta och äta vid sam-
ma bord som dem. De pratade inte med
en, man fick order. Men jag kände min
plats.

Så Inger åt med barnen i köket, och
la dem innan hon gick hem om kvällar-
na. På morgonen kom hon vid halv-
åttatiden. Det var hon som väckte bar-
nen och tog hand om dem. Innan hon
lagade frukost till hela familjen.

- Det konstiga var att de inte br1'd-
de sig särskilt om barnen. Jag undrade
ofta, och särskilt efteråt, hur det gick för
ungarna. De for väl illa ibland, inte hade
jag någon förståelse för deras nycker. Så
var det hos de flesta familjerna dar jag
arbetade. Och de var utbildade männi-
skor, lärare, läkare, journalister.

Läkarfrun tog med sig Inger på sina
töbjudningar. För då kunde Inger pas-
sa även väninnornas barn.

"Lediga platser" ur Upsala l',lya Tidning r

november 1956

- Jag såg dem sitta där och dricka te
bakom glasdörrarna. Själv var ja-e i
barnkammaren med ungarna.

BILLIGT MED HEMBITRÄDEN
Den 4 april 1957 började Inger hos
familjen Trepp. Där åt alla tillsammans
om kvällarna, och de lyssnade på vad
Inger hade att säga.

- Det var fantastiska människor.
Där var sonen viktigast, viktigare än
städningen. Dessutom arbetade mannen
och kvinnan lika mycket i hushållet, det
var något nytt för mig.

- Jag tyckte det var en bra familj.
När fru Trepp blev gravid igen fick

Inger sluta. Men hon fick snart nytt
jobb.

- Jag kom till en familj där kvinnan
var affärsbiträde. Mannen hade arbete
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hennes man och de två Yngsta

BAGERSKA
får plats, ev. deltidstjänst. Tel.lI.
Pålitligt hembiträde
får plats i 3-barnsfamilj. Rum fin-
nes. Svar till fru Nyman, tel. II
kI.8,30-16.

F'LICKA
erb. goda förmåner i ung familj m. 7
mån. baby. Snarast. Tel. In



i Stockholm. Det var ingen överklass-
familj, men arbetskraften var så billig att
nästan vem som helst kunde anställa ett
hembiträde på den tiden. Från den
familjen fick Inger ett fint betyg. Kvin-
nan skrev att Inger hade arbetat som
barnsköterska, fast det inte var riktigt
sant.

- Hon trodde jag kunde få bättre
jobb på så sätt, hon ville hjälpa sina
egna. Hon tyckte väl att skulle jag gå och
damma, så skulle jag damma finare
prydnadssaker än hennes.

I nästa familj var situationen en
annan. Där var kvinnan en vanlig arbe-
tarkvinna, som kommit upp sig och bli-
vit sekreterare.

- Hon gjorde allt för att leva upp till
rollen som societetskärring, säger Inger.
Hon ville inte förstöra sina fingrar, eller
nagellacket, så hon satte mig att tvätta
bomullsklänninger och underkläder för
hand med tvättbräda i badkaret. Jobbist
var det.
Första tiden bodde Inger på en madrass
istora rummet, som hon bäddade fram
om kvällarna. Men så flyttade familjen
och då fick hon egen garderob och egen
dyscha att sova i. Dessutom fick hon
löneförhöjning, en liten summa pengar
svart varje månad.

- Det hade iag ingen aning om vad
det var, det hade mina föräldrar aldrig
talat om. Men det var något väldigt fint,
det förstod jag.

SNOR EN BULLE
Mannen i familjen var konditor.

Huset var alltid fullt med builar och
kakor, och en dag tog Inger en bulle.

- Jag dukade upp en riktig fika åt
mig själv en eftermiddag, men efteråt
blev det ett jäkla liv. De räknade bullar-
na, och en fattades.

- Jag tog aldrig någonting annars,
bara någon kaka sådär. Aldrig något
annat, aldrig.

Inger sa till slut upp sig hos konditorn
med fru. Hon hade träffat en kille.
Arne, och hon ville börja studera. Hon
hade hört talas om Källgårdens lanthus-
hållsskola, som låg lite utanför Uppsa-
la. Hon fick studiebidrag för att kunna
börja läsa, under studietiden bodde man
på internat. Lanthushållsskolan innehöll
praktiska och teoretiska kunskaper i allt
från bakning, vävning och sömnad till
l0

hälsolära, husdjurslära och trädgårds-
Iära.

- Jag pluggade inte särskilt hårt,
men det var roligt att gå i skolan. Vi var
bara tjejer och vi gick ut och roade oss
tillsammans. Jag stortrivdes, som hem-
bitrade hade jag varit rätt ensam.

Efter skolan tog Inger arbete som
hembiträde igen. Men nu kände hon sig
starkare, visste och kunde mer. Hon tog
anställning hos en familj, som man sa
var väldigt svåra.

UTS KÄLLD
OCH UTAN STUTBETYG

- Jag tog det som en utmaning. Jag
skulle nog klara av dem.

Inger var hos familjen i nästan ett år
och dammsög under det året varje dag.
När hon slutade blev hon utskälld, efter-
som familjens son var otröstlig. Hon
fick inte ens något slutbetyg.

- Jag slutade för att Arne och jag
fick ett jobb i Norrland. Vi jobbade med
så kallade försöksrutor, och kollade hur
det växte på åkrarna. Vi arbetade under
Ulltuna.

De gav sig iväg norrut. Bodde i talt
och levde billigt.

- Det var ett äventyr.
1964 fick Inger och Arne en dotter,

Ingela. Vid den här tiden hade Inger slu-
tat arbeta som hembiträde. En period
arbetade hon på Pharmacia, vid löpan-
de bandet.

- Där tjänade jag mycket mer än
som hembiträde. Det var ett stort lyft.

När Ingela var sex år kunde Inger och
Arne förverkliga eT dröm. De köpte en
riktig bondgård i Aland.

- Jag hade alltid velat bli bonde,
säger Inger. När fröken i skolan fråga-
de vad jag ville bli när jag blev stor sva-
radejag bonde. Fröken sa att det kunde
jag inte bli, jag var ju flicka.

Men hon arbetade flera år i jordbru-
ket. Vid sidan om traktorn skötte hon
hemmet, som kvinnor brukar.
- Men jag tröttnade på marktjänstgö-
ringen efter tio år. Jag ville göra något
annat. Vi arbetade jämt min man och
jag. Jämt.

Hennes dotter Ingela var tio år när
Inger började studera. Hon läste in
grundskolan på komvux.

- Ingela var väldigt duktig i skolan,
jag kunde inte hjälpa henne. Jag kände

ett väldigt underläge. Det var hon som
uppmuntrade mig att börja studera, fast
hon bara var tio år.

De två och ett halvt åren i komvux kal-
lar Inger för "den roligaste tiden i mitt
liv." Så efter komvux sökte Inger in på
förskoleseminariet. Hon hade ju erfa-
renheter av barn och älskade att arbeta
med dem.

- Jag kom in direkt, men det var inte
så roligt som jag hade föreställt mig. Det
var så mycket diskussioner, det passade
inte mig riktigt. Jag hörde inte hemma
där riktigt.

Men hon läste 100 poäng utan
problem.

lnger valde att arbeta som familje-
hemsförälder. Just nu har hon två små
killar, som båda har en trasig och trass-
lig uppväxt. Men Inger har tålamod och
kärlek så att det räcker. En av pojkarna
har problem med läsningen, och Inger
minns från skolan hur det kan vara när
orden och bokstäverna inte vill hålla sig
på plats. Men hon vet också hur man
lurar bokstäverna, ger orden en bild så
att de står där de ska.

- Vi målar bilder av orden. då minns
man. På det sättet har jag själv på egen
hand lärt mig att stava riktigt.
Bilder är viktiga för Inger, och har all-

BILD: INGER LUNDHOLM Inger (på tr
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tid varit. Ända sedan tonåren har hon
fotograferat. Hennes första kamera var
en lådkamera och hon framkallade och
kopierade själv. Hon visar mig ett av alla
sina album. Bilderna visar en söt, lite
uppnäst tjej på 50-talet. Under varje
fotografi står det prydligt skrivet vem
eller vilka det är. var och när.

FANTASTISK FANTASI

Idag arbetar hennes dotter som foto-
graf, Ingers hobby blev Ingelas yrke.
Och det är Ingela som tar bilderna till
det här reportaget.

Själv fotograferar Inger fortfarande
men arbetar ännu mer med video. Hon
och hennes två små pojkar håller på att
göra en film tillsammans.

- De har så mycket att berätta. Och
en fantastisk fantasi.

När pojkarna blir större vill Inger bör-
ja studera igen. Hon tyckte det var så
roligt.

- Jag skulle vilja läsa om Waldorf-
pedagogiken, men där är föreläsningar-
na oftast på engelska. Så jag får väl bör-
ja läsa engelska i så fall. tr

KERSTIN GUSTAVSSON

* r**

,olvet till höger) hemma
momm;.

på besök i Jumkil hos
pappo och sYskon 1957
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RAKA BESKED
Ur Husmodern 1942
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Vilka är de frågor som husmödrar och
hembitraden just nu diskuterar som
mest?

Att döma av en liten marknadsunder-
sökning som Husmodern låtit en statis-
tisk byrå ta hand om är det framför allt
tre problem som de två kategorierna
grubblar över. Det första tvisteämnet
gäller i vilken utsträckning ett hembi-
träde skall anses skyldigt att stanna inne
på kvällarna i familjer med småbarn, det
andra brännbara ämnet gäller hembi-
trädets manliga vänner och deras besök
i hemmet och som god trea ligger frågan
om vem som skall ha hand om hem-
hjälpens kaffekuponger, husmor eller
hembiträde.

Vi har ställt en rad frågor till 100 hus-
mödrar och 100 hembiträden och de
skiftande svaren visar hur det över-
vägande antalet ställer sig till problemen.

Skall hembitrridet tituleras >>fröken>
eller med förnamn?

För att nu först låta siffrorna tala så
tycker 51 husmödrar att det är trevligast
att använda Stina, Brita osv. under det
att de 49 återstående röstar på >fröken>.
Ganska jämnt alltså.

Men när man frågar hembiträdena
samma sak så visar det sig att majorite-
ten hellre vill kallas fröken, 64 av de 100
tillfrågade med andra ord. Bara 36 vill
hellre höra sitt namn. Det verkar över-
huvudtaget som om husmödrarna vill
göra en bestämd skillnad mellan de yng-
re hembiträdena under 25 är, vilka de
helst vill kalla vid förnamn under det att
de villigt medger att flickorna över 25
hellre bör tituleras med fröken.

En sak som nästan alla hembiträden
skyndade sig att påpeka i det samman-
hanget var att de absolut inte tyckte om
när familjens gäster kallar dem vid för-
namn !

Och varför frågar många av hembit-
rädena skall vi behöva kalla husets unga
dotter för fröken när hon utan vidare
kallar oss med bara namnet?

En annan sak är det när det finns små-
barn i familjen, säger flera hembiträden,
då är det mycket roligare att bli tilltalad
med namnet. Det blir hemtrevligare och
intimare på det sättet och man kan ju
inte vara så inskränkt att man fordrar
att ett litet barn skall komma dragande
med ett >fröken>.

Bör det varq hembiträdets odisputabla
rcittighet att ta upp sin manliga vän på
rummet?

Det anmärkningsvärda är att långt
ifrån alla hembiträden anser det. 40 på
100 tycker det inte. 79 husmödrar sva-

rar också nej. Men de övriga 21 motive-
rar sitt ja med att hon naturligtvis har
självklar rätt att göra det. Det är ju ock-
så hennes hem, och det är mycket trev-
ligare att hon tar emot sina manliga vän-
ner i hemmet än att hon är alltför myck-
et ute om kvällarna så att det blir sent.
Förutsatt att hennes gäster går redan vid
ll-tiden. (-)

Bör det heldagsanstrillda hembitrcidets
alla kaffekuponger förvaltas ov
husmor?

Det är med en viss hetta som både hus-
mödrar och hembiträden kastar sig i den
diskussionen, så ämnet är tydligen gan-
ska brännbart. Emellertid blir det över-
vägande ja på den frågan från båda
kategorierna.

Ja säger 72 husmödrar och 59 hembi-
träden, nej säger 28 husmödrar och 4l
hembitraden. På många håll visar det sig
att hembiträdet klagat därför att hon
ansett att hon fått for litet kaffe, hus-
mor har då vanligen löst det så att hon
låtit hembiträdet ta hand om sitt kaffe
själv och alltså inte delat kaffetåren med
den övriga familjen.

Många hembiträden har på det sättet
upptäckt att kafferansonen faktiskt var
svårare att få att räcka till än vad de
tänkt sig, även om man får förvalta sin
ranson själv. Och sen har man tyckt att
det var mest praktiskt att husmor tar
hand om kaffet.

Men när det gäller cigarettkuponger-
na som får utbytas mot kaffe är många,
både husmödrar och hembiträden eni-
ga om att just den ransonen bör hembi-
trädet få ha alldeles för sig själv, för att
ev. bjuda sina gäster på det eller ta med
den till föräldrahemmet.

Låter ni hembitrridet i vl'ss mån fd
disponera hushållets kakförrdd för sina
g(ister?

Ar ni van vid att fd disponero hus-
hdllets kaffebröd o.s.v.?

Det är tydligen en sak som är mycket
olika i olika familjer. Mer än hälften av
husmödrarna, närmare bestämt 57 sva-
rar att visst ska hembitradet få det, 68
av de tillfrågade hembiträdena medger
att de är vana vid att få bjuda sina gäs-
ter ibland på en liten traktering i någon
form, kanske frukt, kanske något annat
som finns i huset.

Ett ganska vanligt svar var >här i
huset har vi aldrig några kakor nu för
tiden, men det finns ju annat som man
får bjuda på>. En del husmödrar klaga-
de över att de hur gärna de än ville inte
vågade lämna kakburkarna tillgängliga,
då gick hemhjälpen och åt upp dem

under arbetstid. Men betydligt flera av
de tillfrågade husmödrarna medgav att
hemhjälpen naturligtvis hade rätt art
bjuda på det hon ville, hon skulle ju kän-
na sig precis som hemma. Och gäster
hade hon ju ändå inte så ofta.

Ar det hembitrcidets rritt ott fd gd ut
varje kvcillciven ifamiljer med småbarn?

Den frågan känner vi igen från otali-
ga inlägg i Husmodern, förtvivlade
mammor som klagar över att de inte vet
hur de ska klara sig med barnen. Och
förbittrade hembiträden som i sin tur
finner det orättvist att de ska vara tvung-
na att sitta inne och passa småttingarna
medan familjen är ute och roar sig.

Men när det kommer till kritan visar
det sig att hembiträdena själva i sina svar
anser att de visst ha skyldighet att vara
inne då och då på kvällarna för barnens
skull. 53 hembiträden svarar att de
naturligtvis bör vara lediga varje kväll,
men nästan lika många av de 47 återstå-
ende har motsatt mening. Av de tillfrå-
gade husmödrarna är 16 stycken gener-
ösa nog att vilja ge henne ledigt varje
kväll, men det verkar som om det sva-
ret tillkommit utan tidigare överlägg-
ning, kanske beroende på att de själva
inte har småbarn att tänka på.

84 husmödrar svarar med ett rungan-
de nej. Varför ska inte en mor och hus-
mor kunna fordra att få vara ledig någon
kväll också undrar månea.

Ar det hembitrade$ skyldighet att föl-ja med till landet på sommqren?
Följer ni gcirna med till landet på som-

mgren?
På den frågan kommer nästan över-

vägande ja från husmödrarna sida, 80
på 100 anser att eftersom hon är anställd
så bör hon utan knot finna sig att byta
vistelseort kort tid på året. Det visar sig
ju ändå alltid att hon snart får vänner
på det nya stället, blir lätt du och bekant
med hembitradet i grannvillan o.s.v.

Men flickorna har en helt annan
mening. Inte mindre än 64 av de 100
anser att det är ett syndastraff att behö-
va flytta med familjen ut på landet och
sedan som någon motiverade sitt avslag
med >knoga i flera månder medan
familjen bara latar sig>. (Det verkar som
hon totalt glömde räkna med att hon
också har sin semester!) Vanligaste moti-
veringen till att de inte tycker om lands-
vistelsen är att fästmannen i stan >blir
så ensam>.

Men 36 av de tillfrågade reser gärna
till landet, de finner det bra mycket skö-
nare än att vara tvungen att gä kvar i
stan hela sommaren. I
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Mlchelle hor en kott
TEXT: KAJSA OHLSSON BILD: CHRISTINA ALVNER

ang sJoor, sa Jag.
Sen blev jag tyst. Ett kort, smärtsamt

ögonblick insåg jag att jag nästan inte kun-
de någon franska. Det enda som satt i min skalle var fra-
ser som "Michelle har en katt", "bilen är gul" och annat
som var av mycket begränsad nytta. I stället drog jag upp
mungiporna i ett slags stelt halvleende som skulle sitta klist-
rat i mitt ansikte under större delen av min aupair-sommar
i Frankrike.

Förstår man inte. så ler man. Vet man inte vad man ska
säga, kan man också le. I brist på annat.

Sju par barnaögon och Madames kritiska blick granska-
de mig och jag försökte att inte känna mig som Maria i
"Sound of Music". Minsta barnet var sex, den äldsta var
tolv och själv hade jag just fyllt sexton. Det var inte Mada-
mes egna barn, de bodde hos henne över sommaren i ett
hus i Normandie medan deras föräldrar jobbade i Paris.
Jag skulle ta hand om barnen och inte ens tänka på att
befatta mig med det franska köket, förklarade Madame
medan hon visade mig uppför trappan till mitt lilla
vindsrum.

Madame behandlade mig vänligt men överseende, som
om jag vore halvidiot, för att jag pratade så dålig franska.
Barnen trodde också att jag var mindre vetande. Så fort
någon talade till mig spärrade de upp ögonen och artiku-
lerade så munnen höll på att gå ur led. Det var lektion num-
mer ett, att vänja sig vid att tilltalas som en imbecill vilde.

Första arbetsdagen tyckte Madame att iag skulle
ta barnen till stranden så de fick leka fritt. Efter
en halvtimme hade jag hittat badbollarna (vad heter det
på franska), handdukarna (hur säger man det?), badbyx-
orna (hur uttalas det?) och leksakerna (äh, peka i stället).
Innan vi hade kommit över gatan hade Bruno som var äldst
lyckats reta sin lillasyster Sophie så hon började gråta, vil-
ket alla började mobba henne för och då skrek hon sig blå-
lila i ansiktet och jag pep de enda ord jag kunde komma
på: "Sluta! Sluta!"

Madame kom rusande nedför trappan och daskade Bru-
no hårt i ändan, tog någon i örat och gjorde ett hotfullt
svep med sopen över huvudena på de andra och skrek så
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mina trumhinnor vibrerade länge. Det var lektion num-
mer två, fransk barnuppfostran: Skrik så du överröstar
barnen.

Väl nere på stranden fick jag lektion nummer tre. Knappt
hann jag sätta ner korgen förrän alla sju barn försvann
spårlöst åt olika håll. Derl enda som var kvar var Bruno,
tolvåringen, som hade blivit djupt förälskad i mig och följ-
de mig med ögonen fulla av trånad och beundran.

Det är omöjligt att leta efter sex barn samtidigt. Jag gav
upp och satte mig med huvudet i händerna, illamående av
oro. Säkert simmade Jacques vid det här laget rakt ut i
havet i ett försök att nå England, medan Sophie antagli-
gen höll på att bli antastad av någon pervers man som gav
henne godis och sa följ med lilla flicka och Regis höll säkert
på att stjäla någon familjs lunch och Aude blev biten av
en ilsken tax och.

Tills jag kom på snilleblixten, lyfte huvudet och skrek:
"Mat! Mat!" så högt jag orkade. Inom en halv minut var
hela skaran samlad. Lektion nummer fyra: Mat är en
utmärkt muta.

- Har de inte varit snälla? Madame lyssnade till mina
släpande steg i trappan. Hon tittade på Bruno.

- Femtio kottar. sa hon snabbt.

emti kottar?Han suckade djupt,gick upp bland trä-
den bakom huset. En stund senare kom han med
en kartong full med kottar. Madame räknade dem

och skickade upp honom i skogen igen. Då förstod jag att
de femti kottarna handlade om fransk pedagogik. När bar-
nen varit dumma fick de som straff gå upp i skogen och
fylla en låda med 50 kottar.

Vid det här laget hade de gjort ett litet förråd av kottar
bakom ett träd, så de behövde inte gå runt och leta efter
dem fast det hade Madame ingen aning om. Uppfostrings-
metoden var fånig, men inte skrämmande och plågsam som
det allra värsta straffet: Att bli inlåst i vinkällaren.

Där var det mörkt, fuktigt och kallt. En massa konstiga
ljud hördes från hörnen. En halvtimme i vinkällaren var
tillräckligt för att göra barnen lamslagna av skräck. De kom



Ordet au pair kommer.från franska oc'h betyder - ironiskt nog
"på lika villkor".

Med det menos ett ömsesidigt tttbyte, tillexernpelatt ta anst(ill-
ning ifantitj för kost, logi och låg lön i ett onnot land for att få
tillfcille att kira sig språket.
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ut tysta och bleka med Ögon stora som tallrikar, och det
var nästan alltid Regis, min favorit, som blev inlåst för att
han busade för mycket.

När frågan "har de varit snälla?" kom svarade jag all-
tid ja i fortsättningen. Jag ville inte bli skulden till att någon
skulle låsas in i vinkällaren. Och barnen drog nytta av det.

Lektion nummer fyra: Man behöver inte ställa upp på
vidriga uppfostringsmetoder, men då får man tåla att bar-
nen kör med en lite grann.

Några andra än barnen och Madame umgicks jag inte
med. Jag var alldeles för trött efter arbetsdagen för att gå

ut och promenera vid stranden som alla andra turister' Jag
hade kastat många suktande blickar efter en kille som bru-
kade spela tennis intill huset men jag vågade aldrig prata
med honom. Vad skulle jag säga?

Jag hade i och för sig lärt mig säga mer än "Michelle
har en katt". Men min vokabulär hade utökats med korta
order: "Följ med här" "Nej, du får ingen glass" och "Nu
är det dags att gå hem",

Och så fick jag min femte lektion:
Vill man lära sig behärska ett språk, ska man inte arbeta
som aupair.
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Arbetsommo, duktigo, punktligo
och renligo. Det ryktet hor

svensko oupoirflickor.
Dörför ör de mycket populöro.

STS:

Flickorno
VI VOTO

till logs

Aupairförmedlingarna i Sverige har
inga svårigheter att hitta jobb för sven-
skor i England. Det är mycket lättare för
en svenska att få jobb än för en span-
jorska eller italienska.

Det säger Elsa Lundström på STS
aupairförmedling i Goteborg som skic-
kar i väg ett par hundra flickor om året
till England. De stannar ett halvår eller
tio månader. Fyra-fem stycken återvän-
der till Sverige redan efter några veckor
för att de inte trivs.

Anledningen till att det finns aupair-
förmedlingar i Sverige är att det är olag-
ligt för engelska förmedlingar att jobba
här. De svenska agenturerna är bara en
förbindelselänk till England, där det
finns en mängd aupairförmedlingar.

GARANTERAR EN LEDIG DAG
Familjer som söker flickor genom en
agentur måste uppfylla några grundläg-
gande krav, till exempel ska flickorna
garanteras en ledig dag i veckan. Dess-
utom ska de "ha tid att gå i skolan" vil-
ket innebär några fria eftermiddagar.
Några kvällar i veckan ska flickorna
vara beredda att sitta barnvakt. Lönen
är ungefär 200-250 kronor i veckan.
Uppsägningstiden ska vara en eller två
veckor.

"Flickorna" säger Elsa Lundström
hela tiden.

- Vi har försökt få över en pojke
men det har inte gått.

I England vill de ha flickor. I USA går
det bra med pojkar, men dit förmedlar
man ingen. Det är inte tillåtet att jobba
som aupair i USA och i Frankrike är
visumreglerna för krångliga. Det är
England som gäller.

De krav familjen ställer på flickan
brukar vara att hon har körkort, har
fyllt 18, har jobbat med barn förut och
talar någotsånär engelska.

Aupairförmedlingen behöver bara ha
med flickorna att göra före avresan och
när det är dags att åka hem. Men ibland

hör flickorna av sig och vill prata eller
klaga.

- Oftast är det för att de inte har för-
stått hur de ska jobba. N1ånga tror att
de bara ska behöva ägna sig åt barnpass-
ning, men det är annat hushållsarbete
som städning och strykning också.
Ibland tycker de att de jobbar mer än de
borde och törs inte säga det till familjen.
30-35 timmar per vecka är vad de får
räkna med, det brukar vi säga.

- I början ställer flickorna upp mycket.
De jobbar på även om de är trötta och
tycker att de gör mer än de borde.

FRÄN NCRRLAN D
Men så är det - man vill vara till lags.

Och familjen kan förstås dra nytta av att
flickan bara arbetar och inte säger ifrån.
Jag tror det är bra att ha lite skinn på
näsan fast det är kanske inte så lätt när
man är så ung. Nästan alla aupairer är
mellan l8 och 20.

En del blir behandlade som pigor.

- De som åker är vanliga svenska tje-
jer - inte från socialgrupp ett. Medel-
klass skulle jag säga. De kommer från
landsbygden och många är norrländ-
skor. Dagarna före avresan brukar för-
äldrarna - aldrig flickorna - ringa och
vara nervösa. Kanske har de aldrig varit
ute i världen själva.

- Det är nästan ingen som jobbar
som aupair mer än en gång. Det är nog
så påfrestande att jobba så hårt och bo
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Annonser under "Husligt erbete" ur Dagens Nyheter ifebruari 1987 så tätt inpå en ny familj ' !

Vi bor på östermalm.
Bra villkor erbjudes.
Ring Elisabeth tel-.
Au-pair sökes av familjer i

södra England
Homemployment Agency,
35 Moor Lane, Maidenhoad,
Berks, Engfand
Kont i Sverige 031-312403
AU PAIRS corne to England.
No fee for applicants.
RUTH NATHAN AGENCY.
81 Sudbury Court Road
Harrow Hal 3SG, England
Gfad, rökfri person över 20 är
sökes för hjälp i Sthlmsfamilj
med wå degisbarn och baby
5 mån Egen fin lägenhet finnes.II, Marianne Leksell.

PL Van Nuys Ca 91405 USA
Barnflicka till Sthlm. 3 livl barn;
1 skolbarn 2 dagisbarn. Hjälp m
lättare hushållsarb. Körkort erf.
Minst 1 utl.resa om året. Eget
rum m TV tillg bil. Marie-Louise
La Placa(ftl;, svar omg.

STS Aupairagentur
Sveriges största förmedlare av
au pair-platser i England
Rins i das 031-17 37 80
Au Pairs required immediately.
Best families in London, No fee
to applicants. Ouick Help
Agency, 307 A Finchley Road,
London NW3, England.
USA. Tilf Kalifornien och Florida
sökes duktiga flickor.
Ring Margareta Gl;ftellerillll.

2 lrish families want 2
help with children and

,

girls to
horses.

KAJSA OLSSON
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VIOLA SANDELL
Stoekholrns lfemlliträdesfiir(Dr. ordf.

Tisdagen den I febr. kl. 20.00

å l. O. G. T:s A-sal, Nyköping

Husrnödrar oelr hernbitråiden sarnt
i övrigt alla intresserade iHbiucles.

Fritt intråide.





CECILIA
föste sig

Först har jag svårt att känna igen hen-
ne, när vi träffas vid Hudiksvalls cent-
ralstation. Cecilia har blivit rödhårig
sedan bilderna på henne i London togs.

- Det skulle gå bort efter sex tvättar,
säger hon och fingrar lite nervöst längs
hårflätan. Men färgen sitter kvar än.

Hon hämtar mig i mammans bil och
vi åker till Rogsta , ätta kilometer utan-
för Hudiksvall. Cecilia bor med föräld-
rar och lillasyster i en jättelik bondgård.

- Det är mammas föräldrahem.
säger Cecilia. Vi flyttade hit för några
år sedan. Jag tycker det är lite långt från
stan.

Vi sätter oss i hennes rum och tittar
på bilder från året i London. Det är bara
några veckor sedan hon kom hem.

- Jag åkte iväg för att engelska var
mitt sämsta ämne i skolan. Det gick bara
inte in i min skalle. Jag var skoltrött och
ville iväg.

Cecilia och en kompis skrev ett brev
till en agentur, fyllde i en massa formu-
lär och fick så småningom erbjudande
om arbete i London. Med kort varsel gav
de sig iväg. På stationen i Hudiksvall
stod släkt och vänner och tog avsked.

- Jag hade aldrig varit utomlands
förut, hade bott hemma hela livet. Det
var inte så lätt att låmna kompisar och
kille.

SKRU BBAR TCALETTERNA VARJ E

L-lÄ\t
När Cecilia och hennes kompis två dygn
senare stod på Liverpool Street Station
och väntade på sina respektive "famil-
jer" var det nervöst.

- Jag hade fått besked om att jag
skulle arbeta hos en änka, och så kom
det en karl och hämtade mig. Jag fatta-
de ingenting. All förhandsinformation
var helt fel.

Cecilia hamnade på Sunburne Aven-

Vör tids pigor kollos inte pigor. De
kollos bornflickor eller oupoir.
Cecilio Andersson, .|9, från
Hudiksvoll, orbetode ett ör i

London med ott stödo, logo mot
och to hond om born. Åtto

timmors orbete om dogen, med
en timpenning pö fem kronor.

- Jog öngror inte ott iog åkte,
iog larde mig engelsko och ott to
voro pö mig siölv. Om iog skulle

göro om det? Aldrig.

ue, i Morden, och hennes kompis i andra
ändan av stan.

- Jag bodde vid slutstationen på en
av tunnelbanelinjerna. Det tog drygt en
halvtimme att komma in till centrum.

Cecilia skulle ta hand om familjens
fyraårige pojke och dessutom städa
hemmet.

- Hon var särskilt noga med att jag

vid bornen

skulle tvätta toaletrerna. De skrubbade
jag varje dag. . .

Cecilia lämnade och hämtade pojken
på förskolan, lekte med honom på efter-
middagarna och på kvällen åt hon till-
sammans med familjen.

- De var snälla, men jag trivdes ald-
rig där. Jag fick liksom aldrig någon
kontakt med dem, de sa aldrig vad de
tyckte. Och jag kunde inte heller säga det
jag egentligen tyckte. Man var ju helt
beroende av dem, bodde ju i deras hem.

PENGAR HEMIFRÅN
Cecilia arbetade fem dagar iveckan mel-
lan åtta och fem på eftermiddagen, för
det tjänade hon 200 kronor.

- Det räckte inte ens till nöjen. Jag
hade med mig pengar hemifrån, annars
hade det aldrig gått.

Den första tiden gick hon i skolan två
förmiddagar i veckan för att lära sig
engelska. De dagarna slapp hon städa.
I skolan fick hon dessutom en massa
vänner från hela världen. De kom bland
annat från Spanien, Japan, Österrike
och de var alla tjejer. Inga killar arbe-
tar som aupair.

- Nä, de tycker väl att barn, städning
och matlagning är tjejgöra.

Skolan kostade pengar och det beta-
lade Cecilia själv. Eller rättare sagt hen-
nes föräldrar, hemma i Hudiksvall.

Vid jul och nyår bad Cecilia om ledigt
för att åka hem. Hennes pappa lovade
att betala hemresan.

- Det var två härliga veckor hemma,
säger Cecilia. Här var det snö och kallt,
och det var kul att träffa alla kompisar
ieen.
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I London var det som
minusgrader, men Cecilia
ris förr.

kallast några
frös som ald-

- Gardinerna fladdrade fast



var stängda. Det var jäkligt kallt inom-
hus. Och om det var en centimeter snö
i London då avrådde man folk från att
ta bilen i radio.

Det var världens kaos.
När Cecilia kom tillbaka till London

efter nyår fick hon reda på att frun i
huset, som var gravid, inte längre skul-
le behöva Cecilia när hon hade fött sitt
barn.

- Jag var arg för att de inte hade sagt
det till mig tidigare, men samtidigt lät-
tad att komma därifrån.

BCRTSKÄMDA U NGAR
Hon vände sig till en agentur för aupairs
i London och bad att få komma till en
familj i Wimbledon. Det var lite fashio-
nablare kvarter och de flesta av kompi-
sarna från skolan arbetade där.

- Jagfick nytt jobb ganska fort, jag
kom till en familj med tre små barn.
Kvinnan arbetade inte, utan var hemma.
Men hon ville ha en barnflicka ändå, för
att hinna gå på konstutställningar och
så där.

Arbetet i den nya familjen var lite lät-
tare. Där arbetade hon bara fyra timmar
på förmiddagarna, och en timme om
kvällarna. (Det var hon som skulle bada
barnen innan de gick till sängs.) Lönen
var densamma.

- Ungarna var så bortskämda, det
verkar alla engelska barn vara. De kan
inte ta hand om sig själva, utan är vana
att ha en aupair. De körde med en
liksom.

Men i den nya familjen trivdes Ceci-
lia bättre. Och även om ungarna var
bortskämda blev hon fäst vid dem.

- Jag saknar dem faktiskt ibland.
Det känns riktigt tomt utan dem.

Det bodde en massa aupair-flickor på
samma gata som Cecilia. Hon umgicks
med dem och de var ute och roade sig
tillsammans.

20

- Vi var ute väldigt ofta. Man lever
ett helt annat liv där. Vi hade väldigt kul,
gick på disco och på olika pubar.

När hon började hos den andra famil-
jen slutade hon att gä i skolan. Hon
tyckte hon inte behövde det längre,
engelskan flöt bra ändå. Även om hon
den sista tiden talade mer och mer sven-
ska. Många av aupairflickorna i Wimb-
ledon var svenskor, och i svenska kyr-
kan i London träffade hon ännu fler.

- Kyrkan var en träffpunkt. Dit gick
man för att träffa svenskar och läsa tid-
ningar hemifrån. Jag hade ingen aning
om vad som hände hemma. det kom ald-
rig några nyheter från Sverige.

Cecilias mamma och lillasyster kom
på besök till London en vecka i april. Då
fick Cecilia ledigt för att vara tillsam-
mans med dem. På sommaren åkte hon
tillsammans med familjen till Cornwall
en vecka. och en vecka reste hon tillsam-
mans med en kompis till Skottland.

- Jag ville så gärna se lite av landet,
när man ändå hade varit där i ett helt år.

Ett tag ville inte Cecilia åka hem till
Sverige. Hon funderade på att stanna
kvar i London.

- Jag hade ju inget som väntade på
mig här hemma. Inget arbete, ingen sko-
la. Men jag var samtidigt jättetrott på
att anpassa mig efter familjen. Ibland
var man tvungen att sitta barnvakt om
kvällarna, även om jag hade planerat
något annat.

- Dessutom måste man vara snäll
och trevlig jämt, även om man inte hade
lust.

EX-I-RA PÅ DCMUS
Så Cecilia åkte hem. Efter en krånglig
resa med båt och tåg kom hon hem till
Hudiksvall igen i september. En av hen-
nes gigantiska resväskor kom på villo-
vägar och anlände inte förrän fyra vec-
kor senare. Väl hemma började hon
söka arbete.

- Först erbjöd de mig arbete på ung-
domslag, men det ville jag inte ha. Jag
fixade själv ett extrajobb på Domus-
restaurangen.

Dessutom har Cecilia utbildat sig till
croupier sedan hon kom hem, och skö-
ter nu rouletten på Statt och i Hassela
Sportcenter om nätterna. Hon arbetar
hårt, för snart ska hon och en kompis
ut och resa igen. Denna gång bär det iväg

till Israel. Men nu tänker hon inte arbe-
ta som aupair.

- Nej, absolut inte. Man blir så
utnyttjad. Tänk dig själv att arbeta för
200 kronor i veckan! I Israel ska vi bara
stanna i tre månader och vi ska försöka
få jobb på hotell. Det sägs att hotellen
söker folk.

Till London skulle hon gärna resa till-
baka, men då skulle förutsättningarna
vara annorlunda.

- I så fall skulle jag söka annat jobb,
och så skulle jag bo själv. Jag ångrar inte
att jag reste dit, det gör jag inte. Jag lär-
de mig språket och att ta vara På mig
själv. Där fanns ingen mamma och pap-
pa att fråga, utan jag fick reda mig själv.
Dessutom kom jag ut och fick se lite av
världen.

Cecilias lillasyster Erika går fortfaran-
de i högstadiet, men om några år kan-
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ske hon vill resa iväg till London och bli
aupair. Vad säger Cecilia då?

- Hon har pratat om det redan, och
jag tycker hon ska resa. Men hon ska
först ta reda på allt om familjen, vad hon
ska göra och hur mycket hon får betalt.

- Man lär sig av att bo i en storstad.
Det är annat än här på landet. Cecilia
drömmer om att resa, men har ändå inga
planer på att bosätta sig utomlands. Fast
hon berättar att det var en del av aupair-
tjejerna i London som stannade kvar.

- Jag tror inte jag vill det. Det är
tryggt här i Sverige. Men jag skulle nog
vilja flytta härifrån, till Göteborg.

När jag undrar varför hon inte vill bo
kvar ute på landet, svarar hon med en
suck:

- Nä, det är så långt från sta'n. I

Ovan: Cecilia Andersson arbe-
tade en timme extra pd kvcillen
då familjens barn skulle badas
och stoppas i scing.

Bredvid: Cecilia på en pub i
Wimbledon tillsammans nted en
aupairflicka i samms område,
Maj-Kristin Jo hannesen frdn
Norge.

BILD: INGELA LUNDHOLM

KERSTIN GUSTAVSSON
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venska Kyrkan
är tryggheten
och den fasta
punkten för de
drygt I 000
svenska aupair-
flickorna i
London.

Där kan de träffas och prata svenska.
Den som vill byta familj kan sätta upp
sitt namn på en anslagstavla, det finns
ett gästhem för den som flyttar ifrån sin
familj och behöver någonstans att bo
tillfälligt. Och den som vill åka hem till
Sverige kan få hjälp att telegrafera hem
efter pengar till biljetten.

Carina Samuelsson är husmor på
Svenska Kyrkan. Hon tror att antalet
aupairer inte har ändrats genom åren.
"Aupairer har funnits länge och står sig
från år till år".

Att söka jobb som au pair kan vara
en frigörelse från föräldrarna, att kom-
ma hemifrån och stå på egna ben. Men
i första hand är det ett arbete. Carina
Samuelsson har träffat många flickor
som blivit besvikna under sin tid i
London.

- En del är blåögda. De tycker att det
är spännande att komma till en storstad.
Och så får de kanske sitta barnvakt fle-
ra kvällar i veckan och bo utanför stan
så det tar en hel timme att ta sig in till
city.

Det är lätt att känna sig ensam och
utlämnad i en så här stor stad. Andra
utnyttjas av familjerna. De får arbeta
för mycket och vågar inte säga ifrån.
Många är naturligtvis nöjda och har det
bra i familjerna - det är svårt att säga
vilken grupp som dominerar.

Men det är definitivt inget drömjobb.
De flesta stannar inte mer än sex
månader.

- Och bland dem som åker hem till
Sverige över jul eller andra helger är det
månsa som inte kommer tillbaka. !
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LYSSNA PÅ
KVINNORNA

Till Förenta Staternas ambassad i Stock-
holm och Sovjetunionens ambassad i
Stockholm.

Vi, representanter för de kvinnoorga-
nisationer i de nordiska länderna. som
är medlemmar i kvinnornas Demokra-
tiska Världsförbund (Women's Interna-
tional Democratic Federation), har varit
samlade till ett möte i Stockholm den
22-23 januari 1988.

Vi vill på detta sätt uttrycka vår dju-
pa tillfredsställelse med det nya avtalet
om att fjärma alla medel- och kortdis-
tansmissiler från Europa, INF-avtalet,
som undertecknades av president
Ronald Reagan och generalsekreterare
Michail Gorbatjov i Washington.

Det var helt i linje med hela mänsk-
lighetens starkaste krav, känslor och för-
hoppningar. Vi nordiska kvinnor upp-
manar nu den amerikanska senaten och
det sovjetiska högsta sovjet att snabbt
ratifiera avtalet. Genom att ratifiera
INF-avtalet tar era regeringar och folk
ett avgörande första steg för att minska
de enorma faror som kärnvapenhotet
innebär för oss alla.

Samtidigt säger vi; det räcker inte
enbart med detta avtal när det finns
tusentals taktiska kärnvapen kvar i
Europa. De bör elimineras utan dröjs-
mål. Och de konventionella styrkorna
samtidigt skäras ned.

Vi uppmanar också Förenta Staterna
och Sovjetunionen att redan denna vår
underteckna ett avtal om att minska de
strategiska kärnvapnen till minst hälf-
ten. Ett halveringsavtal är ett kraftfullt
steg i riktning mot kärnvapnens fullstän-
diga eliminering. Det bör kombineras
med en fastfrysning av de återstående
arsenalerna, så att en modernisering av
de återstående strategiska kärnvapnen
förbjuds.

Vi nordiska kvinnor gav vårt fullhjär-
tade stöd åt det sovjetiska moratoriet.
Kravet på ett fullständigt kärnvapen-
provstopp nu, i linje med sexnationer-
nas Stockholms-deklaration, är ytterst
viktigt. Vi finner det direkt horribelt att
det igen finns planer på att ta upp pro-
duktionen av kemiska vapen.

Detta på amerikanskt håll. Mot vem
behövs de? Deras effekt är något av
"den fattige mannens" atombomb. Men
den fattige i dagens värld behöver mat,

bostad, arbete och social trygghet, både
män, kvinnor och barn. Denna säkerhet
och en framtid kan garanteras dem och
hela mänskligheten endast i en kärnva-
penfri och vapenfri värld. Det är den
målsättning vi nordiska nationella kvin-
noorganisationer inte viker en tum ifrån.
Det bör också vara Er målsättning.

Vi kräver att kvinnornas röst blir
hörd.
Svenska kvinnors Vänsterförbund (Sve-
rige)
Norsk Kvinneforbund (Norge)
Danmarks Demokratiska kvinnoför-
bund (Danmark)
Suomen Naisten Demokraattinen Liit-
to och naisten Toimintakeskus (Finland)

SEKUND-
KAMPANJEN

Sekundkampanjens mål är att samla
in 250.000 kronor. Det är lika mycket
pengar som militären världen över
använder för rustning varje sekund.

Men sekundkampanjens pengar ska
istället gå till tre framtidsprojekt - för
fred, miljö och solidaritet.

Fredsprojektet kommer att arbeta för
att norden utropas till en kärnvapenfri
zon. Kampanjen ska undersöka de nor-
diska riksorganisationernas inställning
i zonfrågan och redovisa detta genom
annonser och pressmeddelanden.

Miljöprojektet kommer att förse fyr-
tio gaspannor i Krakow, Polen, med
styrteknik så att uppvärmning av bostä-
der kan ske med naturgas istället för det
nedsmutsande kolet.

Solidaritetsprojektet kommer att upp-
rusta en folkhögskola i Chile, El Cane-
lo med möbler och pedagogiska hjälp-
medel. Bakom skolan står Latinameri-
kanska Rådet för Vuxenutbildning,
CEAAL.

Ätta riksorganisationer samarbetar i
sekundkampanjen. Det är svenska FN-
förbundet, Kvinnor för Fred, Miljöför-
bundet, Sveriges Folkhögskolelevers
Förbund. Internationella kvinnoförbun-
det för Fred och Frihet, Fredstrampar-
na, Riksförbundet Sveriges Fritids- och
Hemgårdar och Svenska Fredskom-
mittön.

I sekundkampanjen kommer det
bland annat ingå en förfestival i Stock-

holm den 4-6 juni som visar vägen för
framtidsarbetet. Den Nordiska Freds-
träffen kommer i år att vara på Aland.

LITTERATU R-
SEMINARIUM

Till kvinnoseminariet "Vad är bra litte-
ratur när kvinnor skriver den?" kom
trettiotalet kvinnor en fredag kväll och
stannade till söndag middag. Asa Folk-
högskola stod för värdskapet, läraren
där, Eva Grip och jag hade samarbetat
om innehållet i seminariet: svara på och
utveckla frågan i rubriken och andra frå-
gor, lyssna till Mary Andersson, Marga-
reta Sarri och Asa Britasdotter.

Mary berättade om sitt författarskap,
medgångar och motgångar, Åsa har det
feministiska förlaget ACCA och hon
informerade om utgivningen och femi-
nism i skrivandet och sitt arbete med det.
Margareta gav exempel på hur språket
förtrycker och lanserade iddn om ett
känsneutralt språk. Deltagarna ville nog
snarare utveckla det egna språket och
höja dess värde och få det accepterat.

Kvinnorna hade i förväg skickat in
texter som under seminariet gicks ige-
nom, diskuterades och småningom för-
sökte vi sammanfatta vad vi läst, visa på
tendenserna i dessa kvinnliga prosa och
poesi-texter.

Biblioteken i Katrineholm och Flen
fick besök av femton kvinnor var och
där fick litteraturen många ansikten på
sextio minuter genom korta uppläsning-
ar. På skolan hölls sen ett lyriskt natt-
cafö med skolans elever som publik.

Som ett resultat av helgen har vi en lis-
ta på skrivande kvinnors uppgifter. . .

ifrågasätta gamla definitioner, synlig-
göra kvinnor, ge förebilder i nuet och i
historien, hitta nya former för skrivan-
det och spridandet, med mera.

Alla kvinnorna på seminariet hade
skrivandet som en stor del av varda-
gen,/livet, hade flitigt gått på många skri-
varverkstäder, hade publicerat sig i tid-
ningar, tidskrifter, antologier etc. Hade
man samlat ihop texterna hade säker-
ligen en ny antologi kunnat se dagens
ljus. Fortfarande utgörs "modernismens
genombrott" av manliga författare -det speglar inte skrivandets ansikte, inte
heller litteraturens.

KARIN LENTZ
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UPP TILL KAMP NYI
- Nör vi sprong runt blond villorno och
lådorno om hembitrödesföreningen blev
mottogno ov "herrskopet."

Nögro gånger hönde det till och med
hunden pö oss.

Det berättar Greta Andersson och Märta
Lindqvist i Nyköping, som varit med i
Nyköpings hembiträdesförening - en
förening som nu är nedlagd sedan över
30 år, men som var mycket livaktig på
sin tid.

Hembiträdesföreningen i Nyköping
startades 1938 med några välbesökta
möten med talare från Stockholm. I
publiken fanns både hembiträden och
husmödrar, de senare för att få en upp-
fattning om vilka nya ideer deras flickor
skulle kunna få i huvudet genom den nya
föreningen.

- Det var en fantastiskt fin kamrat-
anda i föreningen, minns Greta Anders-
son. Vi ordnade fester för att få in peng-
ar, och sjöng våra egna sånger.

Anteckningar från föreningsmötena
visar att de innehöll både föredrag,
diskussioner om hembitradenas villkor
och underhållning med sång och diktläs-
ning med mera. Under krigsåren samla-
de man in pengar till försvarsobligatio-
nerna och stickade plagg till sjömans-
vården.

ENSAMJ U NGFRU R

Någon riktig kamporganisation var väl
aldrig Nyköpings Hembiträdesförening.
Minst lika viktig som den fackliga delen
var den sociala, detta att komma ut och
träffa "kollegor". De allra flesta hem-
biträdena i Nyköping arbetade ju som
ensamjungfrur - det var bara landshöv-
dingen och någon enstaka läkarfamilj
som hade flera hembiträden. I hembit-
rädenas påpassade tillvaro, med få eller
inga fria kvällar, var det också välkom-
met med en anledning att kunna be om
lov för att få gå på möte.

Omsättningen på medlemmar i före-
ningen var hög. De flesta fick sin första
plats som unga flickor, arbetade en 7-8
år och slutade sedan när de gifte sig. För
en gift kvinna med egna barn hade det
varit omöjligt att fortsätta som hembi-
träde - för vem skulle då ta hand om
hennes barn?

Att många såg sin hembiträdestillvaro
som något ganska tillfälligt, det var ett
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I<OPING
av skälen till att hembitradesföreningen
i Nyköping aldrig fick särskilt många
medlemmar. (Ett år hade man tillexem-
pel 47 medlemmar, fast det fanns 400
hembiträden i staden). Andra avstod för
att de inte vågade eller inte fick vara med
för husbondfolket, eller för att de helt
enkelt skämdes över att vara hembi-
träden.

Orsaken till yrkets låga status var att
de hade obegränsade arbetsdagar, och
ett mycket begränsat privatliv.

- Man fick ju arbeta från det att
familjen steg upp och tills det att den sis-
ta gick och la sig ! säger Greta
Andersson.

Hon arbetade en period i Stockholm.
Där fick hon noggranna instruktioner av
frun i huset om alla sina uppgifter, in i
minsta detalj. Det gällde till exempel hur
Greta skulle skaka dammtrasan efter
avslutad damning: den skulle hållas ut
genom fönstret och skakas från alla fyra
hörnen, med flera skakningar från var-
je hörn. . .

På samma ställe fick hon lära sig att
putsa skor enligt alla konstens regler. Det
innebar att hon skulle putsa under skon
också, för som frun sa: "När herrn går
Strandvägen fram till sitt arbete om
morgnarna, så syns det om insidan av
klacken inte är borstad !"
aT^n ttrnnralnSIOR H TRRGAKD
Märta Lindqvists arbetsförhållanden var
lite annorlunda. Hon arbetade som hem-
bitrade på en stor herrgård i Sörmland,
Trollesund.

- Jag var 16 år när jag kom dit, och
jag visste ju inte så mycket om att sköta
hushåll, säger hon. De största grytorna

Greta Andersson med husmor på 193}-talet

Mcirta Lindqvist (2:a från vrinster)

i köket, dem som vi använde efter slakt
och älgjakt, var större än jag själv på den
tiden !

På Trollesund fanns det mycket tjäns-
tefolk. Personalen åt i köket. men
kokerskan hade ett särskilt bord där och
en egen kaffekanna. Kokerskan fick
också äta av herrskapets mat, medan
resten av personalen fick enklare kost.
De fick till exempel vetebröd bakat med
fårtalg och inte med smör, och de säms-
ta bitarna av köttet.

Märtas arbetsdag började klockan sex
då baronens kusk skulle ha gröt och ägg.
Var det vinter och snö hade hon sedan
i uppgift att smörja in baronens stövlar
med smält fårtalg runt sulan, innan han
gick ut till sin morgon-åktur med häst
och vagn. Den där stövel-insmörjningen
minns Märta som mycket besvärlig,
eftersom baronen hade stövlarna på sig
under tiden. Han stod på ett ben och
stödde sig på Märta, medan hon låg på
knä nedanför honom och arbetade med
den andra stöveln.

Baronen hade en del andra speciella
ideer också. Trots att han med tiden blev
mycket klen envisades han med att fort-
sätta att gå runt och inspektera gården,
som han alltid gjort. Då fick en av
husorna hålla honom under armen och
stötta honom, medan Märta gick efter
med en stol som han kunde vila sig på
när det behövdes.

- Någon semester hade jag inte på de
fem år jag var där, säger hon. Man fick
ju ledigt för att gå till tandläkaren eller
doktorn, och åka hem någon eftermid-
dag, men det var allt.

Men så småningom förändrades tider-
na. Det var flera som insåg att det inte
längre var möjligt att skaffa en annan
kvinna som för en usel lön skötte hus-
håll och barn, medan husmodern ägna-
de sig åt rekreation och nöjen.

- Det fanns till och med de husmöd-
rar som ringde upp oss i hembitradesfö-
reningen, när de fått ett nytt hembiträ-
de, för att hon skulle komma in i vår
gemenskap och få information om sina
rättigheter! säger Greta Andersson.

"Vid mötet den l5 januari 1957 rap-
porterades att vi samlat in 60 kronor till
Ungernhjälpen. Ja, i alla år hade vi varit
med och hjälpt till efter vår förmåga,
under Finlandskriget, försvarsobliga-
tionen med mera - bara med några kro-
nor, men i alla fall. Vidare beslöt vi på
detta möte att nedlägga föreningen.

Tråkigt, men med brist på medlem-
mar fanns ingen anledning att fortsätta.
Hembiträdesyrkets tid var gången",
skriver Greta Andersson i sin historik
över Nyköpings Hembiträdesförenings
historia. T

INGELA BJÖRCK

KLUBBVISA
Text: Vivi Björnberg
Melodi: En sjöman älskar havets våg

En Hembitrcidesklubb vi fått
i Nyköpings-stad
vi hoppas den skall göra gott
för Hembitradets dag.
För hej åhå, vi flickor ska nu
hålla hop i ett enda tag!

Det första på programmet rir
en ordnad arbetstid
och sen att husmödrar sig kir
att unno oss nån frid.
För hej dhå, i hela vårt lsnd
skall vi alla gå fram hond i hand.

För att vårt mdl skall bliva ndtt
så gå vi till attack
mot hembitrc)dets tunga lott
och mcinniskors förakt.
För hej åhd, till anfall vi gdr
och framtiden skall bliva vår!
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MITT LIV

asse började livet i den mikroskopiska pigkamma-
ren i sin mormors i övrigt gigantiska Östermalms-

våning, tillsammans med Manne.
Manne,som sexton år gammal lämnat hemmet på lands-

bygden i Skåne för att "ta plats", som det hette då, i slu-
tet på 20-talet. Till en början var hon en av åtta i det över-
dådiga hemmets tjänstestab, för att vid tiden för Lasses
födelse, i mitten på 5O-talet, vara den enda kvarvarande.

Under Lasses barndomsår var det inte mycket kvar av
den "gamla goda tidens" galanta umgänge och levnadssätt.

- Min mormor var ensam, och det var ganska tyst i
huset. Men ändå så hölls det förbannat noga på etiketten,
trots att mormor var helt beroende av sin piga, som hon
haft i decennier vid det laget. Det fruades och det vete kat-
ten om det inte till och med negs. I alla fall på tisdagar,
eller möjligen onsdagar, då det spelades bridge. Då var det
stort pådrag och mycket formellt.

Det var viktigt med rollerna. Mormor var arbetsgiva-
ren och Manne var husan, eller pigan. På något vis tror
jag att det var lika viktigt för dem båda att hålla på sig
och sitt. Var man piga så var man det och man var noga
med sitt arbete och sin yrkesstolthet. Jag tror aldrig att
Manne någon gång upplevde sitt arbete som förnedrande
just därför att yrkesstoltheten var så viktig. Det var nog
snarare så att arbetsgivarna i många fall inte respektera-
des, att deras tjänstefolk ansåg att de förnedrade sig, inte
tvärtom. Jag ar inte riktigt säker, men jag har på något
vis läst detta mellan raderna när jag pratat med Manne och
hennes väninnor, som också arbetat som pigor på Öster-
malm.

et råder inte minsta tvekan om var Lasses lojali-
tet befinner sig när han berättar om den miljö han
delvis vuxit upp i:

- Jag minns min mormor som en tragisk figur, full-
ständigt förlöjligad eftersom hon aldrig hade fått lära sig
att göra ett förbannade dugg. Hade Manne lämnat henne
där på ålderns höst tror jag att hon hade svultit ihjä1, hon
visste ju inte ens hur man köpte en liter mjölk!

Jag minns att jag aldrig såg min mormor riktigt, hon
förblev någon slags figur i en dimma av ' 'finhet", säger
Lasse och spetsar ironiskt i:et i fin.

- Men Manne såg jag, herregud jag hoppade och kläng-
de ju jämt på henne! Jag vet att min mormor verkligen för-
sökte tycka om mig, och jag minns ett tillfälle när hon gjor-
de något slags försök, och jag tänkte att"iag får försöka
hjälpa tanten litet" - rörande va? Jag tror att jag var unge-
fär fem då - och så hoppade jag upp i hennes knä. Men
se det klarade hon inte av. Det enda hon faktiskt klarade
av var att spela bridge med sina tanter, då allt precis som
förr lydde under givna lagar och följde alla konstens reg-
ler. Det är ju inte konstigt att man inte känner någon sam-
hörighet med en sådan människa.

Lasse berättar att det på något vis inte var som om någon
förväntade sig att han skulle leva upp till familjens extrem-
borgerliga traditioner.

- Varför vet jag inte riktigt, även om jag naturligtvis
har undrat, men det är jag idag i alla fall väldigt glad över
att ha sluppit, eftersom den världen redan då, när jag var
liten, var i utdöende. Ingen människa vill väl leva i en döen-
de värld?

Min egen mor, som ju också hade blivit fostrad av Man-
ne, haft henne som så att säga aktiv mor, hade det dock
ställts krav på att hon skulle fullfölja familjetraditioner-
na och inordna sig. Det var privatskolor och sådana där
pensioner i Frankrike, och så vidare. Men det konstiga var
att även hon på något sätt ändå identifierade sig starkastBILD: SUSANNE BJORKMAN
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med Manne och gjorde revolt mot den absurda finvärlden
när hon valde min farsa som kom från arbetarklassen.

dag har Lasse ett vuxet förhållande till Manne. Lasse
är Lasse och Manne är Manne.

- Vi respekterar varandra, tycker mycket om
varandra, vågar man säga älskar?, men vi är fria i förhål-
lande till varandra. Jag är inte Mannes son, Manne är inte
min mor. Men min egen dotter betyder väldigt mycket för
Manne, hon är på något vis hennes eget barnbarn.

På något vis är det bra att Manne har varit som min mor,
även om hon aldrig försökt vara min mamma på riktigt,
det har gett oss ett slags frihet. Jag tror att mödrar ibland
kan bli litet tråkiga, men det har aldrig varit tråkigt att vara
med Manne. Att ge sig ut på stan med henne var till exem-
pel alltid ett äventyr. Hon kände en massa urhäftiga typer
som hon placerade mig hos medan hon uträttade sina ären-
den. Ibland fick jag stanna hos biljettrivarna på biogra-
fen Spegeln medan hon sprang iväg och krullade håret, och
sådär. Hon hade, och har fortfarande, allt som min mor-
mor inte hade, hon var en tvättäkta människa, en levande
människa.

Och för mig så är hon kvinnan i mitt liv, den som har
format min kvinnobild och framförallt mitt klassmed-
vetande! !

ANNONSERA
I VI MÄNSKOR

RING

08-40 90 65

MEKKI KARLSSON
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Trotlönorinnon
och focket

Allro löngst ned po somhöllsstegen, tillhoronde den svogoste ov ollo
grupper, hor pigon olltid befunnit sig. Genom historien hor hon hoft få
eller ingo olls möiligheter ott föröndro sin situotion.

Inte ens nör hon långt in på 1900-tolet fick nögro röttigheter och sin
orbetssituotion reglerod genom ovtol.

Då hode somhöllet redon hunnit förbi, pigon vor redon pö storkt
utdöende. Men behovet ov vård och omsorg i hemmet kvorstod dock
för visso grupper, och idog kon mon konske sögo ott vårdbitröden
inom den kommunolo hemtiönsten ör en slogs pigons förlöngning.
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språkbruket. Så förändras och förskjuts
ordens innebörd i ett levande språk och
den förändringen avspeglar samhälls-
förändringar.

På dessa prästgårdar, boställen och
herrgårdar, liksom i bondgårdarna,
hade hustrun en viktig ekonomisk upp-
gift.

Hon ledde och kontrollerade arbetet
med att tillvarata gårdens produkter.
Husdjursskötsel, smör- och ostbered-
ning, torka, baka, sylta, safta, spinna,
väva, sy, koka såpa, stöpa ljus, kort sagt
alla dessa detaljer i dagligt liv som
industrin nu tagit över, sköttes med hen-
ne som arbetsledare av en skara tjänste-
hjon. Samtidigt var arbetet en yrkesut-
bildning för den nya generationen kvin-
nor, som skolades för sin plats i sys-
temet.

Från l2-årsåldern sökte de jordlösas
döttrar tjänst. En stor del av dem blev
kvar hela livet som tjänstehjon medan
andra fyllde rollen som barnproducen-
ter gifta med jordbruksarbetare under
knappast möjliga levnadsvillkor med
tillfälligt förvärvsarbete mellan späd-
barnsperioderna.

Ar 1850 fanns det c:a 500 000 ogifta
kvinnor i Sverige, av dem var 400 000
tjänstehjon. Från detta årtionde börjar
Sverige industrialiseras.

En mindre del av tjänstehjonen blev
nu industriarbeterskor. en större del blev
pigor i hushåll utanför jordbruket. 1870
var de c:a 65 000 och antalet ökade fram
till 1930-talet. 145 000.

CFINT MED HUSHÅLLSARBETE
I dessa hushåll, där arbetet med bered-
ning av födoämnen och material till klä-
der fick allt mindre betydelse, föränd-
rades kvinnornas arbetsuppgifter liksom
förhållandet mellan de olika kvinno-
grupperna, dvs hustrur och döttrar i
huset och tjänstefolket. I borgarklassen
bredde sysslolösheten eller snarare sken-
sysselsättningen ut sig.

Det blev fint att inte lära sig hushålls-
arbete, därmed fanns heller inget att lära
ut till de unga flickor som sökte arbete.

I det gamla ståndssamhället var "piga"
benämning på det enkla folkets, allmo-
gens, unga ogifta döttrar medan motsva-
rande av högre stånd titulerades "jung-
fru". Anställd kvinna som lydde under
husbonde, kallades tjänstehjon eller
legohjon.

Husbonden bestämde över sitt hjon
som över familjemedlem, även kropps-
agavar tillåten, efter år 1858 inskränkt
till manlig under 18, kvinnlig under l6
år. Förhållandet mellan husbonde och
hjon reglerades av "legostadgan" fram
till 1926, då riksdagen avskaffade den.
Men då hade under en lång övergångspe-
riod både piga och jungfru används som
titel på tjänstehjonet och på l9lO-talet
hade den nya titeln "hembiträde" lan-
serats.

Ingen ville längre kallas piga eller
jungfru, och hjon var närmast ett skälls-
ord. Fattighjon, nådehjon var de sista
sammansättninsarna som försvann ur

I ståndssamhället försörjdes även statens
tjänstemän direkt av jordbruket, både
prästerskapet och härens yrkesmän.
Organisationen byggde på hårt kropps-
arbete av de jordlösa, där den största
gruppen var kvinnor.

Pigor blev en föraktad och förtalad
yrkesgrupp, mest förtalad av sina när-
maste arbetsledare.

I Agnes von Krusenstjernas romaner
finns många exempel som är tidstypiska\
och omedvetet avslöjande. Pigan, ellerV
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jungfrun som man sade i finare hus,
ingår som en självklar del i vardagslivet.

Dagen börjar med att hon drar upp
rullgardinen och tänder brasa i sovrums-
kakelugnen. "I Helenas lilla flickrum
hade Sofi redan tassat ut och in ett par
gånger med skodon och varmt vatten.
Helena satt i sängen och försökte beslu-
ta sig för att stiga upp. . . Nu bar Sofi
in teet till Maggi och med ett språng var
Helena ur sängen, svepte om sig den vita
mjuka nattrocken och gick in i det andra
rummet".

Dagen beskrivs: "Hennes tid förgick
som så många andra flickors ur hennes
krets. Hon sydde litet, spelade litet, pro-
menerade och gick i hushållet; det vill
säga, lade upp kakor."

Här är det arbetsgivaren som beskrivs
beroende och utlämnad, som tant Mir-
jam: "I vardagslag åt hon gärna vad som
helst och lät en bortskämd och okunnig
kokerska, som oftast var vid dåligt lyn-
ne, styra med allt.

- Jag vågar inte säga åt henne, för-
klarade tant Mirjam och såg rädd ut, om
någon föreslog henne något dylikt."

Och om Magda, en äldre fröken som
Nina (i 'Ninas dagbok') besöker, berät-
tas det att hennes hushållerska var bort-
rest. Utan henne kunde Magda inte bo
hemma. I en parentes kommer insinua-
tionen om det ansvarslösa och lögnak-
tiga tjänstefolket: "men eftersom hen-
nes hushållerska inte kommit hem ännu
från sin sjuke far på landet (det finns all-
tid en sjuk far!) måste vi ta in på
järnvägshotellet. "
GAMLA KÄRA ICVA
Men trotjänarinnorna är ännu inte all-
deles utdöda.

Två finns i romanerna "Tony växer
upp" och i "Ninas Dagbok", båda från
1920-talet: "Gamla kära Lova med sin
enda stora tand och sina vänliga utstå-
ende ögon. Allting är utstående på hen-
ne: mage, tand, ögon, den kullriga pan-
nan - allting gör sitt bästa att skjuta
fram och säga: - Här är jag. Det är inte
mycket, men jag gör vad jag kan."

En trotjänarinna kunde ha ett käns-
lomässigt förhållande till sitt herrskap,
men skulle naturligtvis veta sin plats.
När den vuxne sonen i huset kommer
hem: "I samma ögonblick som hon
kommer vankande rusar denne märk-
värdiga unge man upp och omfamnar
henne, och hon snyftar och skrattar om
varannat och säger: Lille herr Mark, lil-
le herr Mark som jag har haft i mina
armar. "

Det andra porträttet:. " Jag betrakta-
de leende min gamla barnjungfrus bru-
na träansikte och raka figur i den stramt
åtsittande svarta klänningen. Men Lova
bara myste litet och rusade så gott hen-

nes reumatiska ben tilläto henne ut
genom dörren till serveringsrummet."

Det var husbonden som kallade. Här
finns den kravlösa plikttrogna arbetsvil-
jan personifierad.

I boken "Fru Esters pensionat" skild-
ras tjänsteflickan Tyra som den vackra
änkan Esters rival på det sexuella planet:
"Hon hade mörkt slätkammat hår och
vackra svarta ögon, ett verkligt madon-
naansikte. Men det milda väsen som det-
ta ansikte uttryckte fick en nästan bru-
tal motsats i den yppiga gestalten som
tycktes dölja någon eruptiv kraft: De
breda höfterna, brösten som spände
under blusen, de runda armarna, allt var
könsbetonat, nästan mäktigt."

I grannhuset bor en läkare, som vill
gifta sig med Ester, men frestas av Tyras
vulgära sexuella utspel. Tyra är under-
klass och vet det, hon kallar sig själv "en
tarvlig flicka" i ett samtal med en upp-
vaktande student: "Du är finare än jag,
kom det mellan snyftningarna. Du är en
herre som doktorn och jag tillhör en
annan klass. Jag når aldrig upp. ."
GRÄSIIGA CDJ U R

Doktorn beslutar att fria till fru Ester.
men Tyra förför honom, boken slutar:

"Han kunde inte motstå frestelsen att
vidröra den vackra flickan. . . Det
skymde rött för hans ögon, och han såg
inte hennes triumferande leende."

Undermedvetet fanns avund och
svartsjuka hos dessa borgarkvinnor,
som måste "hålla på sig", mot under-
klassens kvinnor med deras förment fri-
are sexualitet. Myter av samma typ som
i USA de vita männens om de svartas
överlägsna sexuella förmåga.
Ur "Fattigadel" ett annat exempel.
Skildringen dateras till 1903, en officers-
familj. Lönen är knapp i förhållande till
den traditionella, klasspecifika livsstilen.
Familjen måste leva enkelt i vardagslag
för att ha råd med representationen:
middagar och fester för umgängeskret-
sen. Man håller skenet uppe och då ingår
tjänstefolk; kokerska, husa och barn-
jungfru för de tre barnen.

Tjänstefolkets löner och livsutrymme
inskränks till minsta möjliga. När den
åttaåriga sonen i huset har spionerat på
husan och berättar för sin mor att han
sett henne kyssa faderns kalfaktor (dvs
uppassare ) händer detta: "Sofia blev
utom sig, hon trodde alltid att jungfrur
och enklare folk älskade på ett annat och
tarvligare sätt än de som tillhörde hen-
nes samhällsklass. Hon trodde att de
måste bete sig som djur." Sådant upp-
förande kunde inte tolereras i ett anstän-
digt hus.

Dessa hemmafruar levde ett inrutat
och tråkigt liv. Att klaga på pigorna var
omtyckt samtalsämne.
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Ur "Fattigadel": "När man hörde
dessa fruar. kunde man inte förstå hur
de vågade ha sådana gräsliga odjur hem-
ma som dessa flickor tycktes vara. De
stulo, de slogo sönder porslin, de foro
fram som vandaler härjande och sköv-
lande i de vackra hemmen. För
dessa fruar, som själva inte hade andra
upplevelser än det triviala stöket med
den äkta mannen voro jungfrurnas små
erotiska snedsprång en ständigt porlan-
de källa till liv och intresse. Om inte
dessa jungfrur funnits skulle deras hem
ha varit en steril öken".

F RÅN LAN D ET

Sedan legostadgan förlorat betydelse
och avskaffats fanns ingen avtalsmässig
reglering av anställningsförhållanden i
enskilda hem. Den nya lagstiftningen
gällde inte dessa arbetsplatser, varken
arbetarskyddslagen 1912 eller 8-tim-
marslagen 1919.

Att vara tjänarinna-piga-jungfru
innebar att stå till förfogande för famil-
jemedlemmarnas uppassning hela den
vakna tiden på dygnet. Fanns det flera
anställda måste det väl finnas sovrum
för dem, men ensam piga sov i regel i
köket och "ensamjungfru" var den van-
ligast förekommande. Mestadels var
hon en "flicka från landet". Stadsflic-
kor, som kunde bo hemma, tog hellre
anställning i fabrik eller annan arbets-
plats som de fick lämna på kvällen.

För de unga pigorna hägrade giftemål
och eget hem som en befrielse. Efter en
period som piga var flickorna väl insko-
lade i det av samhället önskade beteen-
demönstret för en arbetarhustru.
Historiskt kan man se den hårda klass-
motsättningen mellan dessa två för-
tryckta kvinnogrupper - borgarhustrun
och pigan - som ingående i skråväsen-
dets upplösning och övergången till
industrialismen. Under skråtiden bodde
gesällerna hos mästarna, där de fick
utbildning. Ar 1890 strejkade bagarge-
sällerna i Stockholm och krävde rätt till
egen bostad som enda möjlighet att
begränsa arbetstiden och få bättre lön.
Men de var många på samma arbetsplats
och när de strejkade och vägrade att
baka. så förlorade mästaren sin
inkomst.

Pigorna saknade dessa möjligheter till
påtryckning, då var också den typen av
facklig kamp omöjlig för dem.

FRÅN TJÄNSTEHJ CN
TILt H EMBITRÄDE
Kerstin Moberg publicerar 1978 sin dok-
torsavhandling under denna titel och
med underrubriken: En kvinnlig låglö-
negrupp i den fackliga kampen 1903-
1946. Där behandlas de särskildu er:
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blem som mötte deras sammanslutnine.
Här kort refererade.

Fackföreningarna blir den nya orga-
nisationsformen, som efterträder skrå-
na. Arbetet med att bilda facken sker i
nära anslutning till den nya politiska
rörelsen. socialdemokratin. Kvinnoföre-
ningar bildas för att sprida det fackliga
budskapet till kvinnorna. Männen var
motståndare till eller ointresserade av
detta. Kvinnorna hade ju varit uteslut-
na från skråna i flera hundra år tidigare.

Försök att organisera pigorna gjordes
i flera länder, men lyckades bara i de sto-
ra städerna. I Sverige överlevde före-
ningen bara i Stockholm. Husmödrar-
nas motstånd blev övermäktiet.

Nykterhetsföreningen Verdandi
inbjöd år 1903 till en diskussion: "Kan
ej något göras för en organisation bland
tjänsteflickorna? "

Talare var fru Anna Sterky, en av de
ledande i Kvinnornas Fackförbund, som
bildats 1902. Hon talade om pigornas
usla arbetsförhållanden och kallade dem
"hemslavinnor". Tre krav borde ställas
på arbetsgivarna: begränsad arbetstid,
höjd lön och bättre bostadsförhållan-
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den. I USA hade en organisation bildats
som lyckats genomföra förbättringar.
Mötet beslöt att bilda förening.

Dagen därpå fanns ett referat från
mötet i Dagens Nyheter, där talet
beskrevs som dumt och löjeväckande.
Men en insändarstorm utbröt i DN och
andra dagstidningar. Signaturer som
"opartisk husmoder", "en s.k. herr-
skapsfru", "tillgiven tjänarinna" rasa-
de mot föreningsidön och påståendet att
pigorna var illa behandlade.

Tidningen "Verdandisten" kommen-
terar: "Fruarna har tydligen hjärtat i
halsgropen och för många av dem skul-
le det bli svårt att fortsätta sitt tyranni-
ska regemente om tjänsteflickorna i en
stark förening tillvaratogo sina intres-
sen. t t

Stockholms tj änarinneförening, som
blev helt fristående, byggde från början
på två medlemskategorier, aktiva och
passiva. De passiva, som skulle vara
enbart stödjande ekonomiskt och orga-
nisatoriskt, rådgivande men utan
yttrande- och rösträtt på föreningsmö-
ten, var husmödrar. De få som anmäl-

de sig var medlemmar i Allmänna Kvin-
noklubben, som bildats är 1892 och var
ansluten till Socialdemokratiska partiet.

Det var denna förenings energiska
arbete som låg bakom Kvinnornas Fack-
förening, men nu ansåg man att tjänste-
flickornas särställning gjorde att de inte
kunde organiseras i industriarbeterskor-
nas fackliga rörelse.

RAMASKRI BTAND HUSMÖDRAR
Som första konkreta åtgärd föreslog
föreningen ett skriftligt kontrakt vid
anställning, där arbetstiden skulle anges.
Kraven var måttliga: minst fyra timmar
ledigt på söndagar och en bestämd kväll
i veckan efter klockan sju. Senare än
klockan åtta, ingen servering. I övrigt
borde nattvila alltid gälla efter klockan
elva. "Övertid vid bjudningar, hämtning
från bjudningar eller väntan vid sen
ankomst betalas med 25 öre i timmen
efter klockan elva."

Detta förslag utlöste ett ramaskri
bland husmödrarna, särskilt talet om
övertid. Man anklagade föreningen för
att vilja förstöra det goda förhållandet
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mellan matmodern och hennes tjänarin-
na och uppmanade husmödrarna att inte
anställa kvinnor som visade fram en
kontraktsblankett eller talade om över-
tid. De upprörda fruarna planerade
motdrag. Fredrika-Bremer-förbundet
var intresserat men beslutade att vänta
för att inte "driva föreningen in under
socialismens hägn."

När det inte ville ta initiativet "tog
andra krafter saken i sin hand och i juni
1904 sändes ett meddelande runt till
Stockholms husmödrar om att en före-
ning kallad 'Sällskapet för ordnande av
hemmens platsförmedlingsbyrå' startat
sin verksamhet. I meddelandet uppgavs
att en rörelse sökt bibringa tjänarinnorna
åsikten att man kunde ställa stora ford-
ringar utan motsvarande skyldigheter.

'Sådana läror kunna ej annat än ska-
da svaga karaktärer och komma säker-
ligen om de får spridas att verka neddra-
gande istället för höjande på tjänarin-
nekåren.' Frihet fick inte lämnas i för
hög grad. Husmodern skulle råda och
leda tjänarinnan även i hennes privata
liv. Men det fanns en möjlighet att hej-
da deras framfart. som utsådde klasshat

mellan dem vilkas intressen stod varand-
ra så nära." (Moberg, sidan 87)

Sällskapet stod öppet för män och
kvinnor som betalade 25 kronor på en
gång eller två kronor årligen. Tjänste-
flickor en krona årligen. Man rapporte-
rade höga medlemssiffror, många tjäna-
rinnor, som blev medlemmar och använ-
de platsanskaffningsbyrån. Från tjäna-
rinneföreningen invände man att det rör-
de sig om en ren husmoderförening och
att fruarna betalade medlemsavgifter för
sina anställda.

Försöket att införa skriftliga kontrakt
misslyckades. Ar l9l2 preciserades
arbetstidskravet i stadgarna till tio tim-
mar förlagda mellan sju på förmiddagen
och sju på eftermiddagen, ledig efter-
middag varje och ledig förmiddag
varannan söndag samt en bestämd var-
dagskväll i veckan.

KRAV PÅ ÄrIATIMMARSDAG
Trots att lag om åttatimmarsdag gällde
från 1920 var det detta krav som disku-
terades är 1924 med Sveriges husmöd-
rars Riksorganisation, som bildats 1919.
Husmödrarna avslog, med motivering
att Riksförbundet inte var en arbetsgi-
vareorganisation.

Tj änarinneföreningen hade moderni-
serat sitt namn till Hembiträdesförening
år l9l 7 och krävde i stadgarna åtta tim-
marsdag, men då inga fackliga påtryck-
ningsåtgärder var möjliga och inget
fackligt stöd kunde utlovas vid arbets-
löshet eller tvister med arbetsgivare så
förblev anslutningen dålig och förbun-
det svagt.

Ett hundratal medlemmar i Stock-
holm utgjorde inget hot för Husmoders-
förbundet.

Det blev den svåra arbetslösheten för
manlig ungdom, som kunde minska om
flera arbeterskor blev hembiträden, som
är 1932 blev den slutliga anledningen till
den utredning om hembitradenas arbets-
förhållanden som tillsattes av den soci-
aldemokratiska regeringen. Stod och
hjälp hade Hembiträdesföreningen tidi-
gare haft av kvinnoförbundet, vars med-
lem Olivia Nordgren motionerat.

En kampanj, som ungdoms- och kvin-
noklubbar drivit med ekonomiskt stöd
av LO för att bilda hembiträdesföre-
ningar hade framgång under tiden fram
till 1940. Då hade hembiträdesförening-
ar på olika platser i Sverige ökat till 32,
och en centralkommitt6 bildades.

Men när hembiträdeslagen antogs år
1944 kunde den inte hejda strömmen
bort från yrket. De privata hemmens
pigor blev så småningom kommunernas

med nya problem och en annan
tr

RUTH BOHMAN

HEMBITRADENAS PARADMARCH

Text: Viola Sandell
Nlelodi: Halta Lottas krog
Vi r)r unga hembitraden som har bjudit
Er till samkvrim
Vi rir unga kcicka flickor som kan göra
kvcillen glad fallera.

Det tir unga yrkeskvinnor som har vilian
och humöret
hör finns inga ledsamheter det kan Ni lita
på fallera.

Vi har bildat fockförening vi skall ordna
arbetstiden
höja yrket till det brista med organisation,
går Ni med på det.

Alla Ni som vill gd med oss hjrilpa till
med arbetsbördan
Alla hcilsa vi Välkomna i hembitrcides-
fackförening.
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ANFALLER
AV MEKKI KARLSSON
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igpolen, godmidaaaaagt Lena Larssons röst går
upp i falsett mot slutet av meningen och låter likt
en uppvarvande jet-motor. En kvarleva från det

glada åttio-talets charm-kurser, kantänka.
Lena Larsson är pighaj. En position hon ganska nyli-

gen erhållit på Pigpoolen AB, ett börsnoterat företag i
nittio-talets totalprivatiserade Sverige.

Trygg bakom sitt enorma, blanka skrivbord i något ex-
klusivt - mahogny? - träslag gör hon sitt bästa för att
få mig att förstå det ideologiska budskapet i pigismen, Pig-
poolens affärside och, efter vad jag förstår, även de anställ-
das syn på liv och arbete.

- Du förstår, det är inte längre fult, hon lägger extra
tryck på ordet, att tjäna. Jag vet att det inte var många
år sedan det hade dålig status, vi kommer väl alla ihåg den
kommunala hemtjänsten, eller hur? säger hon, ler nedlå-
tande. och fortsätter:

- Idag har vi gjort det till något bra och fint för alla
dem som jobbar här hos oss. Vi har utbildat vårt folk i
pigismens ide, positivt tänkande och tjänstvillighet.

ed pengar från SAF, satsa-på-dig-själv-tänk-
ande och människors behov av vård och
omsorg har Pigpoolen idag arbetat sig upp till

landets ledande hemtjänstföretag. Det finns inga gränser
för den service man erbjuder dem som har råd att betala.
Naturligtvis tar man bra betalt.

- Ja, vi har olika sätt att kostnadsberäkna olika
moment i servicen. Det förstår du väl själv att är man ung
och frisk behöver man inte lika mycket av personlig
omvårdnad som om man är gammal, sjuk och dessutom
besvärlig, även om de praktiska bestyren är av samma art.

Så ju sjukare, äldre och ju mer krav man ställer på Pig-
poolen, desto mer får man betala?

- Ja, just det, säger Lena, som om det vore något
självklart, om det inte vore för att det gav så mycket rent
ekonomiskt skulle vi aldrig ta oss an alla dessa krävande
åldringar. Det är ju bra mycket trevligare att passa upp
i ett hem där folk så att säga klarar sig sjalva.

Men hur går detta ihop med kärnan av tjänstvillighet
i pigismens idö?

- Naturligtvis handlar det om att tjäna men inte på vilka
villkor som helst. Vi tar oss ju inte an människor som inte
har de ekonomiska förutsättningarna för vår service till
exempel. Det här är ju inte någon som helst form av väl-

görenhet. Man kan kanske uttrycka det så att pigor till dem
som förtjänar det, övriga får väl hanka sig fram med hjälp
av, inte vet jag, sina familjer kanske?

Lena Larsson vill verkligen få mig att förstå. När jag
ställer mina frågor, svarar hon mig med en ängels tålamod
och ett mycket milt överseende.

På väggarna i hennes rum hänger, förutom exklusiv
konst (ser jag möjligen en äkta Pigasso, förlåt, Picasso där
bakom krukväxtarrangemanget?) även olika affischer ur
Pigpoolens effektiva marknadsföring. Bland andra några
från den första värvningskampanjen, när man försökte få
tag på villiga tjänsteandar: DET Än SlUf PA ATT PIGA
OCH LIDA! BÄTTRE EN PIGA I HEMMET. . ., OCh
PIGPOOLEN -VI CÖR DET I HEMMET!

å, Lena, en pighaj, det låter ju väldigt aggressivt,
vad gör en sådan egentligen?

I \ - Ja, skrattar hon, man kan väl säga att min
huvuduppgift ar att sälja vårt koncept, men också att
utveckla vår verksamhet. Just nu håller jag på med att
omstrukturera hela organisationen. Vi vill ju gärna att våra
anställda skall få möjlighet att förverkliga sig själva och
därför håller vi på att lägga upp ett franchising-system. Det
innebär att en person så att säga hyr ett område av oss och
sedan själv blir ansvarig för att arbeta upp människors
behov samt att tillfredsställa desamma inom detta områ-
de. Hon får naturligtvis behålla lejonparten av intäkterna
själv, vi tar bara ut en viss procent, kanske 25, i franchising-
avgift för området.

Ungefär såhär: att har människor inga egna behov så
hjälper Pigpoolen till att skapa dem? undrar jag.

- Nja, människor har alltid behov, svarar Lena, men
det är inte alltid de själva kan se det klart. Det är det vi
kan hjälpa dem med, översynen och i förlängningen givet-
vis att tillfredsställa dem.

Lena tar själv Pigpoolens tjänster i anspråk. Barn och
hem måste ju skötas.

Till sist Lena: Varför är det bara kvinnor som arbetar
på Pigpoolen?

- Jamen det är väl alldeles självklart, säger hon samti-
digt som hon spärrar upp ögonen i förvåning och ler en
smula överseende, kvinnor är ju så väldigt bra på att under-
ordna sig och att, ja, tjäna. Det har vi ju så att säga alltid
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En sogo
om oskungor
Bakom filmtiteln "Dirty Dan-
cing" döljer sig en mycket se-
och tänkvärd filnr.

Handlingen i sig är enkel, det
är den på bio mest förekomman-
de konflikten: kärlek med för-
hinder. Flicka möter pojke och
tillsammans måste de övervinna
en mängd hinder för sin kärlek.
Det är alltså inte huvudsaken vad
som händer fram till upplosning-
en, utan hur just den här histo-
rien om kärlek med förhinder är
gestaltad.

"Dirty Dancing" är berättad
ur ett kvinnligt perspektiv. Det
är den 17-äriga Babys (Jennifer
Grey) utveckling från oskuldsfull
flicka till ung kvinna.

*(t(*

Filmen skildrar något jag vill
kalla en kvinnlig invigningsritu-
al. Det är inte ovanligt att ung-
domsfilmer problematiserar
övergångsritualen, men de bru-
kar i huvudsak beskriva hur poj-
kar möter vuxenvärlden och
framförallt sexualiteten. T ex
"Saturday night fever".

I "Dirty Dancing" skildras
hur Baby möter sexualiteten i
form av en danslärare (Patrick
Swayze). Arbetarpojken John-
ny, som mer eller mindre av en
slump har utbildat sig till dans-
lärare. Varje sommar byter han
gatan mot en lYxig semesteran-
läggning, för att lära överklassen
att dansa.

På samma semesteranläggning
firar Baby semester med famil-
jen: pappa läkaren, mamma och
den äldre systern Lisa som enbart
går in för att vara vacker.

Baby är pappas flicka, upp-
vuxen i överklassmiljö med sik-
tet inställt på college och fredskå-
ren. Aret är 1963 och hon är väl
medveten om sakernas tillstånd
ivärlden.

Dans som metafor för sexua-
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litet är ju ingenting ovanligt på
film, men i "Dirty Dancing" är
det välgjort och beskriver den
uppvaknande erotiken och mog-
naden som en sensuell danslek.

I samma stund som Baby
begär Johnny blir hon aktiv i sina
försök att nå honom. Genom att
vara nyfiken och handlande
befinner hon sig snart i situatio-
nen att fungera som stand-in för
Johnnys ordinarie danspartner.

Dansläraren börjar motvilligt
att träna Baby för dansen. Hår-
da intensiva träningspass. Där
förvandlingen snart står i dagen,
den stela flickkroppen mjuknar
och rörelserna blir djärvare.

Regn på film betyder alltid
starka känslor. Baby protesterar
mot att hon inte får lära sig allt
hon behöver för att klara av att
vara stand-in vid en dansuppvis-
ning. I hällande regn beger sig de
två ut i naturen för att fortsätta
övningarna. Efter regn kommer
solsken. Baby konfronteras med
nya sidor hos Johnny, bland
annat hans okonventionella sätt
att träna dans.

,t( *. ,t<

De övar balans (tillit till sin
egen förmåga) på en stock över
ett djup, hopp (tillit till den
andre) på en vacker sommaräng
och i vatten, föränderlighetens
element. Allt ien lekfull och lust-
fylld stämning.

Övning ger färdighet så när
Baby ber Johnny "Dansa med
mig!" har hon tagit farväl av
barndomen och kliver trygg och
säker in i vuxenvärlden. Hon kan
hålla balansen och det finns
någon som är beredd att fånga
henne om hon faller.

Efter mötet med den sexuelle
mannen återstår konfrontatio-
nen med yttervärlden och då
främst med pappa, den gode

filr-rr
Dirty Doncing

Regi: Emile Ardolino
Monus: Eleonor Bergstein

mannen, ska han acceptera
Babys vuxenhet och val av man?

Det finns ytterligare ett pro-
blem, klasskillnaden, som i fil-
men görs tydlig och aldrig slätas
över. Här blir filmsagan
omvänd. Baby använder och
utnyttjar sina klass-privilegier.
Den oantastliga respekten av att
vara överklass, vetskapen om att
ha makt att ändra på saker som
är fel. För en blivande fredskå-
rist är det givet att ställa upp, att
lära arbetarpojken att det går att
vidga gränserna bort från gatan.
Babys moral fungerar som för-
lösare för Johnny, han vågar
hävda sig och sina intressen. Bli
den man han vill vara i vuxen-
världen.

Askungesagan är med andra
ord ömsesidig, vilket gör film-
sagan intressant i skildringen av
relationerna.
Det är också befriande att den
"dåliga" flickan inte är dålig och
att det uppstår kvinnlig vänskaP
och förtroende. Istället för som
är vanligt i den här genren, kon-
kurrens av värsta klichömässiga
sort. Helt befriad från klich6er

är nu inte filmen, men å andra
sidan vilken film är det?

Hur många gånger har inte
arbetarklassen fått representera
den "djuriska" sexualiteten, det
ordlösa i förhållande till över-
klassens verbala övertag, repre-
senterande makt.

Nu är det i och för sig ingen
negativ sexualitet Johnny repre-
senterar i "Dirty Dancing" och
han är inte enbart skildrad som
den sexuelle mannen. Han är
också den gode mannen i relation
till sin ordinarie danspartner.

*)tt<

Filmen diskuterar på det ver-
bala planet moraloch dubbelmo-
ral. Om civilkurage, att stå för
den man är och att stå upp för
det man tror på. .lohnny är ock-
så en god företrädare för en
arbetarklassmoral som säger att
man tar hand om de sina inom
klassen.

"Dirty Dancing", som är en
amerikansk produktion, har
också starka klassförsonande
drag som vetter åt det idylliska
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hållet. Men "Dirty Dancing" är
ingen "realistisk" film. Den är
besläktad med önskedrömmen.
fantasin och sagan. Filmens
form förstärker känslan av detta.

Den inledande sekvensen i
svart/vit med dansande par före-

nade i en sinnlig erotisk dans. I
slow-motion med en viss efter-
släpning och frysning av bilden
och över detta rullar den spretigt,
romantiskt rosa texten. Det
avbryts abrupt med Babys berät-
tarröst: "Det var den somma-
ren.

färg. Vi har tagit klivet in i
sagans underbara landskap.

Med "Dirty Dancing" lång-
filmsdebuterar Emile Ardolino
efter att bland annat ha gjort en
amerikansk tv-serie om dans.
Manusförfattare till filmen är
Eleanor Bergstein, vilket jag tror

spelar en stor roll for filmens
utformning och perspektiv.
Samarbetet har blivit en utmärkt
film om dans, men framförallt
om ung kärlek!

Se den och niut!

GUN HEDBOM

Chockeror och vörmer
Pockettidningen R gör i nummer
3/1987 en djupdykning i pro-
blem som arbetarklassens kvin-
nor i Sverige möter just nu. Det
gäller både de gamla och vård-
behövande och de unga i kampen
for brod och meningsfullt arbete.

Pensionären Elly Jannes, väl-
känd som journalist många år
för tidningen Vi, kommenterar
den av riksdagen tillsatta äldre-
beredningens betänkande "Äld-
reomsorg i utveckling". Hon
konstaterar att den växande
gruppen åldringar som inte kan
klara sig själva nu ska vårdas i
sina hem - inte på institutioner.

Detta motiveras med valfrihe-
ten, den enskildes integritet och
självbestämmande. Beredningen
foreslår att 12.000 långvårdsplat-
ser ska bort. även en stor del av
ålderdomshemmen ska försvin-
na. Redan nu styrs utvecklingen
iden riktningen genom statsbi-
dragens utformning.

Kommunerna får inte stats-
bidrag för anställda på ålder-
domshem utan bara för dem som
anställs i hemtjänsten. Därför
stängs ålderdomshemmen i rask
takt.

Sjukvardsforvaltningen i Stock -

holms län rapporterar belået att
hemsjukvården har utvecklats
snabbare än beräknat. Redan i år
ska nattpatruller vara igång i he-
la länet. Hjälpen ska gå till lång-
varigt sjuka, de akutsjuka och
patienter som skrivits ut tidigt
från akutsjukvården. Genom att
7,000 fler patienter kan vårdas
hemma kan länets långvårdsplat-
ser bantas till 8.000.

Elly Jannes beskriver målan-

de vad detta innebär for de
ensamma gamla:

"Det är statistiskt troligt att
jag som får hemvård är åttiofem
år, änka, barnlös eller med barn
långt borta i världen och att gam-
la vänner och bekanta har dött
undan eller ligger ensamma isina
hem och njuter av sin integritet.

Där ligger man alltså och
dåsar på en lugnande tablett. En
till tre gånger om dagen kommer
vårdbiträden från den kommu-
nala hemtjänsten och lyfter upp
en, bäddar, hjälper en till toalet-
ten, ifall det inte redan är för
sent, då byter de blöja, kokar
gröt, breder smörgåsar till lunch,
som de ställer på nattduksbor-
det. Ifall de har läst på reglemen-
tet säger de kanske något om
fotografierna på byrån. Men de
hinner kanske inte de där vänli-
ga orden, för i en annan hyres-
lägenhet ligger nästa sjuka pen-
sionär och är orolig, för hennes
vårdbiträde är sjuk i dag.

Är jag riktigt dålig kan jag få
larm - men än så länge är det
ont om dem och det finns inte all-
tid personal som har tid att sva-
ra på larmet. Distriktssköterskan
kommer någon gång och på nat-
ten kommer nattpatrullen, nya
människor nästan varje natt,
ibland pojkar som inte kan
svenska.

Jag hoppar till när nyckeln
sätts i låset, för jag kan aldrig
riktigt vänja mig vid att främ-
mande människor kan ta sig in
till mig med min nyckel, men det
är ju nödvändigt när jag inte kan
komma ur sängen och öppna.

Alla de där ansiktena flyter
ihop för mig och jag hör inte all-
tid vad de där människorna säger
till mig, särskilt inte när de bry-
ter på främmande språk. När de
har gått, ligger jag och funderar

på om nipperskrinet på byrån
står kvar. Man hör ju så mycket
om människor som kommer in
till gamla människor nuförtiden
och hittar på alla möjliga svep-
skäI. . . Att många gamla och
orkeslösa har det just så där, det
kan många vårdbiträden inty-
ga."

I reportage från vårdbiträdens

Pockettidningen R

Nr 3 1987

vardag ser vi den andra sidan. De
gamla blir allt äldre och allt fler.
Hemtjänsten blir långvård utan
utrustning förlamade människor
i bäddsoffor ska lyftas, bäras,
tvättas utan de hjälpmedel som
sj ukhusen tillhandahåller.

Ryggar, axlar och knän blir
utslitna. hemvårdarna orkar inte
full tid och är ändå värkbrutna
långt fore pensionsåldern. Det är
rovdrift på pigorna som i gamla
tider.

Hemtjänsten beräknas behö-
va 10.000 vårdbitraden om året
fram till sekelskiftet. Nu är

många på väg ut från arbetet på
grund av sjukdom eller ålder och
ungdomen vill inte överta jobbet.
"Det är inte att undra på efter-
som vårdbiträdenas arbete har
blivit tyngre och mera pressat för
varje år. Nu har de inte bara de
gamla att ta hand om utan ock-
så alkoholister - att gå till dem
drar sig de flesta för - patien-
ter från mentalsjukhusen som
slås igen och därutöver de myc-
ket vårdkrävande sjuka i hem-
men.tt

Inga vackra ord om valfrihet
kan dölja att motiveringen för
hemsjukvårdens utbyggnad i
grunden är ekonomisk. Platser
på institution är för dyra:

"Redan nu kostar åldringsvår-
den skattebetalarna 52,5 miljar-
der kronor om året. Med alla nya
åttioåringar som kommer myll-
rande kring skelskiftet blir vår-
den 13,5 miljarder dyrare, om
man inte gör något åt slöseriet
med långvårdsplatserna. Skär
ned långvårdsplatserna och låt
folk ligga hemma och mer eller
mindre vanvårdas. så kommer
skattebetalarna kanske undan
med 3,5 miljarder!'

Det är en omskakande och
chockerande inblick i "folkhem-
met" som vi får i detta tidnings-
nummer och samtidigt några
fina porträtt av varmhjärtade,
ansvarskännande hemvårdarin-
nor. Deras maning att de som
utför arbetet också måste få mer
att bestämma borde alla kvinno-
organisationer göra sitt yttersta
för att understödja. Men inte på
det gamla sättet som moderater-
na i en partimotion föreslår: Val-
frihet genom att äldre som vill bo
kvar hemma själva får välja och
anställa hemvårdsbitrade!

RUTH BOHMAN
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SVENSKA KVINNORS VÄNSTERFÖRBUND

VäLra Hältinnor
I mitt föräldrahem hänger ett fotogra-
fi av en vacker kvinna med stolt håll-
ning och högt uppsatt hår. Det är far-
fars syster, fodd omkring 1850, som
utbildade sig till telegrafist och senare
blev stins i en liten norsk stad. Det sägs

att hon var mycket intelligent - för
att vara kvinna. . . Hon gifte sig aldrig.

Jag beundrar dessa tappra kvinnor som mot alla odds
insisterade på att leva ett självständigt liv, utbilda sig och
kämpa för iina ideal. Det kunde vara kvinnlig rösträtt,
slaveriets avskaffande eller fredsfrågan. Intelligenta, med
en till synes okuvlig framåtanda och aldrig sinande ener-
gi kastade de sig ut i yrkesliv och samhällsdebatt, trots att
de stämplades som okvinnliga och ofta förlöiligades.

Vi kan tänka på dessa kvinnor som var med när SKV
bildades: de foddes på 1870-80-talet, blev läkare, advo-
kater, lärarinnor eller journalister. Många kom att spela
en viktig roll i samhällsutvecklingen, speciellt vad gäller
kvinnors och barns situation. Hur orkade de?

Ja, den viktiga orsaken var naturligtvis att de tillhorde
ett samhällsskikt där ekonomin inte utgjorde något hin-
der. Deras fdder hade råd att bekosta döttrarnas utbildning.
Dessutom hade de hela sitt liv markservicen ordnad. De
hade pigor som lagade deras ffukost, bäddade deras säng-
.r o.h tömde deras nattkärl. Pigorna tvättade deras under-
kläder och "stoppdukar", strök blusliven med alla de små
fina vecken, putsade knäppkängorna och satt uppe och
väntade med kvällsmaten när Ada eller Elin kom sent hem
från ett rösträttsmöte.

Dessa flickor var de verkliga hjältinnorna. De gjorde det
möjligt för borgerskapets döttrar att emancipera sig.

Idag har pigornas barnbarn fått det bra. De bor i varma
hus med elektricitet och wc, dammsugare och tvättmaskin.
De yrkesarbetar som regel, och kan själv bestämma över
sina liv som ingen tidigare kvinnogeneration. Det gäller
både ekonomiskt och sexuellt.

Men pigans dotterdotter arbetar oftast inom den offent-
liga sektorn. Det betyder att hennes yrkesarbete har flytt-
ats från det enskilda borgerliga hemmet till samhällets
institutioner. Visserligen med reglerade arbetstider, men
fortfarande med låga löner. Det ger ofta tillfredsställelse
att arbeta inom omsorgen, där man vet att man behövs
och ständigt har mänskliga kontakter - men många kvin-
nor sliter fortfarande ut sig, eftersom samhället vägrar att
satsa fullt ut på typiska kvinnoyrken.

Det är också ett och annan som tyder på att själva hem-
biträdejobbet är på väg tillbaka igen. Det händer allt ofta-
re att kvinnor i välbetalda yrken annonserar efter hem-
hjälp. Och visst vore det väl skönt att köpa sig fri från
disk och dammtussar och den där jättehögen med ostrukna
skjortor?

Men det är inte den vägen vi ska gå for att uppnå jäm-
likhet!

Aase Bang

En rittelse: ifönt nunret skrct ledaren att dtt idagfnns ninst 200ltktingtr göntda t siensår

fanitllu, Det ir fel.
Det ritta antsler ska z'ara 600 flt'ktingar Och det ir p skrllnad.

Sök stipendier
Stipender i Augusta Ton-
nings vilohemsfond är till
ansökan lediga.

Syftet med Augusta Tonnings
vilohemsfond är att genom sti-
pendier "främja socialt intresse-
rade verksamma kvinnors rek-
reation och/eller utdela studie-
och resestipendier till sådana
kvinnor".

Stipender kan sökas av enskil-
da eller grupper av kvinnor.
Medlemsskap i Svenska Kvin-
nors Vänsterforbund är en för-
utsättning för att erhålla stipen-
dier. Fondstyrelsen kan iundan-
tagsfall frångå denna princip om
ansökan avser ett ändamål som
ligger nära SKV:s stadgar och
därför verkar synnerligen ange-
läget att stödja.

Minst fem och högst tio sti-
pendier delas ut.

Ansökan skall vara fondstyrel-
sen till handa senåst den 15:e
mars 1988 och skall innehålla en
utforlig redogörelse för ändamå-
let med det sökta stipendiet. Var-
je stipendiat skall senast ett år
efter erhållet stipendium avge
skriftlig rapport till fondsty-
relsen.

Ansökan om stipendium kan
skickas till:

Fondstyrelsen, Augusta
Tonnings Vilohemsfond

Svenska Kvinnors Vänster-
förbund

Barnängsgatan 23
116 4l Stockholm
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Kvinnor skall åga morgondagen !

Vålkommen till Nordiskt
Forum: Oslo 30 juli - 7
augusti.
Nordiskt Forum blir en uppfölj-
ning av kvinnokonferenserna i
Mexico City, Köpenhamn, Nai-
robioch Moskva. Där blir work
shops, seminarier, föredrag,
utställningår, teater, sång och
musik, film och video. . . Man
väntar många tusen kvinnor till
Oslo denna veckan.

Det kommer att handla om
kvinnor och arbetsliv, genforsk-
ning, datateknik, boendemiljö,
biståndspolitik, ensamstående
kvinnor, familjepolitik, kvinn-
liga författare, kvinnor och
forskning, kvinnor och fred,
kvinnor och makt, kvinnor och
humor, kvinnor och hälsa osv.

SKV planerar tillsammans
med våra nordiska systerorgani-
sationer en programserie i Freds-

tältet. Arbetsnamnet dr Krig och
fred. Visamarbetar också om en
work shop om KDV och vad
som har hänt efter Nairobi och
Moskva.

On.t d blir tillrnckligt nånga SKV.are, kon.
,trcr L'i ,ltt an'angerd get)rcnsarnnd rcsor från ,L,!al-
nö, Göteborg och Stockholnt.

Ar ds intresserad at att följa ned, kr t'i dig
annÅla detta till -"-åra expedttioner i Stochholnt
(08-40 92 05) eller Cöteborg (021.14 40 28) :enast
den 15 na1.

lagstiftning är redan stark och
växer ständigt.
Vi menar att det är barnens rätt
att slippa utsdttas för det grova
våldet som underhållning.
Yttrandefriheten är en oerhört
viktig del av våra grundläggan-
de fri- och rättigheter. Inskränk-
ningar som görs måste därfor
övervägas noga och ha ett brett
stöd hos folket.

Om den politiska viljan finns,
så kan en proposition om för-
handsgranskning av videogram
läggas så tidigt i vår att riksda-
gen hinner behandla lagförslaget
innan sessionens slut. Ett andra
beslut kan tas i början av nästa
riksdagsår, efter valet. Därmed
skulle den nya Iagen kunna trä-
da i kraft första juli 1989.

Den starka opinion, som vi är
en del av, förväntar sig att sam-
hällets lagstiftande organ går
från ord till handling. Vi kräver
detta för våra barns skull. Vi krä-
ver art regeringen inför för-

Stoppa videovåldet!
Centerns kvinnofiirbund tog
intitiativet till ett möte den 10
december 1987, då ftiljande
uttalande antogs.
Den nuvarande lagstiftningen
med syfte att begränsa videovål-
der är helt verkningslös. Fortfa-
rande sprids och hyrs mängder
av videogram med extrema
våldsinslag. Ofta forknippade
med våldspornografi,

Filmerna speglar en förned-
rande människosyn, där den
starke, med vapen, automatiskt
har rätt. Bristen på humana vär-
den och respekt för livets vdrdig-
het är total.

Samtidigt ökar våldstenden-
serna i samhället. Våldsbrotten
ökar ständigt i antal. Misshan-
deln tar allt grövre former. Allt
fler beväpnar sig med vapen eller
tillhyggen av olika slag. Inte
minst sker detta bland ung-
domar.

I skolan har våldet fårråats.
Respekten för kunskap och

ålder tunnas ut i ett hårdnande
klimat, dar både elever och lära-
re far illa.

Ä'ven om sambandet mellan
det ökade utbudet av våldsskild-
ringar i massmedia och film- vi-
deo är omtvistat, så är det själv-
klart att sadism och förnedran-
de våldsskildringar inte kan
accepteras som underhållning i
ett samhälle som hyllar huma-
nistiska ideal. Det faktum att
miljarder satsas varje år på re-
klam i film, video och TV i syf-
te att påverka konsumenter,
belägger åsikten att vi påverkas
av rörliga bilder.

Det är nödvändigt att samhäl-
let genom en effektiv lagstift-
ning, kan hjälpa och stödja alla
föräldrar som till sist har det
yttersta ansvaret for sina barn.

Det är hög tid att regeringen
samlar sig till en proposition om
förhandsgranskning av video-
gram. Opinionen för en sådan

handsgranskning av videogram.
Något måste göras NU!
Detta uttalande har antagits

den I0/ L2 1.987 av reDresenran-
ter för foljande organisationer,

Förbundet hem och skola
Husmodersförbundet hem och samhälle
Sr.enska kvrkan, Stockholms stift
Barnens rärt i samhäller (BRIS)
Barnmiljörådet
Centerns kvinnoförbund
Kvinnopolitiska urskotter i \tPK
KDS:s kvinnoiörbund
Socialdemokrat iska krinnoförbundet
Folkpartiets klinnoförbund
Moderata kvinnoförbunder
Svenska kvinnors r'änsterförbund
Svenska missionsförbundets unedom
u nPa (Jrnår

Rädda Barnens barnombuds-
man var också representerad,
dock utan art aktivt ta ställning
for uttalandet. Dessutom har fol-
jande organisationer visat posi-
tivt intresse fcir uttalandet. men
hade inte möjlighet att närvara
för att anta det:

Slenska Bapt istsamfunders ungdom
lv{erodisrkvrkans ungdom
Vi Unga
Ekumeniska nämnden

Kvinnorna och den
offentliga sektorn
Den offentliga sektorn angår var
och en av oss. De flesta av oss
arbetar där - och alla urnyttjar
vi dess tjänster.

SKV-avdelningarna i Södra
Sverige inbjuder till en intressant
veckohelg om detta 6-8 maj
1988 i Lund.

Annilningar ocb infonnation: Ånna bndlxtg
Bildesgatan l, 2 1 1 57 .rtÅLUÖ. Tel. 040-97 8t 90.

Till Ungern med
SKV

Kära SKV-are.
Nu äntligenl
Nu börjar det hända något

med vår Ungernresa. Det blir en

L?ä|j:."d 
studie- och semes-

Vi far från Göteborg 12 maj,
det ar Kristi Himmelsfdrds-
dagen, med nattfärja till DDR.
Ddr planerar vitillsammans med
vår systerorganisation frukost,
middag och en övernattning.
Nästa dag genom Tjeckoslova-
kien. Där tråf{ar vi våra systrar,
äter middag tillsammans, och far
vidare till Ungern.

Här övernattar vi i sex nätter.
Träffar våra ungerska systrar
som planerar en hdrlig vecka för
oss. Vi kommer att få se Buda-
pest med omgivningar, och myc-
ket trevligt och nyttigt, det är vi

säkra på. Kanske får vi besöka
arbetsplatser och dylikt. På hem-
vägen över Osterrike och så
DDR igen.

Kostnaden blir preliminärt
runt 3000:- (kan kanske pres-
sas). För detta får Du: resa i
bekväm buss, halvpension
(frukost-middag), logi och
diverse utflykter.

Senast första mars vili vi ha
Din anmälan tillsammans med
500:- i anmälningsavgift.
Detta insätts på P-G 42618-9,
SKV-Göteborg.
Du kan vara säker på att det blir
en trevlig resa, så skynda Dej
med anmälan.

Välkommen.

Zaida Hagman. Tel.
03t-54 t9 94.
Fredspengar!
För tredje året i rad har SKV fått
bidrag från fredslotceriet för att
genomföra ett internationellt
seminarium. Ärets tema blir
Kztinnorna runt fredens bars.
Seminariet kommer att äga rum
i slutet av september, kanske på
Gotland.

Vi kommer att bjuda in kvin-
nor från alla länder rrrnt Öster-
sjön. Dessutom är naturligtvis
våra egna medlemmar hjärtligt
välkomna!

Mer information i komman-
de nummer av Vi mänskor och
i SKVs internbulletin.
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Svenska Kvinnors Vänsterftirbund
Barnängsg. 23, lL6 4l Stockholm

Postgiro 50 50 95-0 Insamlingskonto 5 13 23-4
Teh 08/40 92 0s

SKV är partipolitiskt obundet och verkar för ett demokratiskt sam-
halle med en ekonomi som inte bygger på profit utan på människors
behov, ett samhälle fritt från alla former av förtryck.
Förbundets målsättning är att verka för jämlikhet mellan kvinnor

och män och för kvinnornas deltagande på alla områden av det eko-
nomiska, sociala och politiska livet, samr atr verka för ett socialt och
ekonomiskt rättvist samhälle där alla har etr meningsfullt arbete.

I Att verka för ett samhällc där alla barn och ungdomar kan känna trygghet och har lika värde, och där de tillförsäkras fysisk
och psykisk hälsa och ges samma utbildningsmöiligheter.

O Atr verka för fred, allt framtidsarbetes grundval - mot krig och imperialism, krigens främsta orsak. Iiörbundet vill vcrka
för allmän och total nedrustning.

O Att verka för skydd av vår egen och framtida generationers miljö, för ett resursbevarandc samhällc som tar hänsyn till
människors verkliga behov och sambanden i naturen.

O Att verka för solidaritet mellan folken, för folkens nationclla oberoende, för de förtrycktas befrielsekamp, för en värlcl fri
från varje form av ekonomiskt, politiskt, socialt och kulturellt förtryck, mot fascism och rasism. Att bekämpa all kommersiell
exploatering av såväl vuxna scm barn.

SKV har i korthet följande historia. 191a bildades Föreningen Fri-
sinnade Kvinnor under parollen: Mot krigspsykos, for demokrati och
kvinnors likställighet. Är 1931 utvidgades förbundet så att ett samar-
bete blev möjli$ mellan alla kvinnor som önskade en samhällsutveck-
ling i vänsterrikrning. Då fick förbundet sitt nuvarande namn.

Ä,r 1946 anslöts Svenska Kvinnors Vänsterförbund till Kvinnor-

nas Demokratiska Världsförbund, KDV, (Women's International
Democratic Federation, VIDF).

KDV har 118 anslutna organisatione r i I24länder med flera hundra
milioner medlemmar. KDV har tillerkänts konsultativ status hos
FN:s e konorlisk;r och socialir råd sanrt hos UNESCO. Denn;r st;ltus
innebär ått yttra sig vid sammanträden och att franrlåggil egna fbrslag
rnuntlisen eller skriftlisen.

SKV-avdelningar
Arvika
Brita Tener
Högåsvägen .1

6/1 00 Arvika

Ambjörby
Ellen Eriksson
Box,1l4
680 52 Ambiörby
"l'el 056l/1i02 12

Deje-Forshaga
Monica Ranung
Geijersgatan 26 l)
667 00 Forshaga
Tel A54/72523

Finspång
Ann.r-Lisl Gör.rnsson
Grytölsvägcn 24
612 00 Finspång

Göteborgsdistriktet
Zrida Hagman
Regnvägdersgatan 4
417 32 Göteborg
Tel. 0ll/54 19 94

Bjurslätt
Harriet Engman
Långströnrsg. 50 A
412 25 Göteborg
'l'c'l 031/536696

Centrala avd i Göteborg
Evy Andrdn
Båryronli;rtån.+
421 38 Götetrorg
Tel.a3l/+7 40A2

Mölndal
Gunhild Johansson
Storgatan 26
411 l1 Mölndrl
Q31/ 277 101

Gävle
Inger Johansson
Hanriltongatan 32
U02 20 Gävle

Huskvarna
Ingrid Nilsson
Hagsrensgatan 5 A
561 14 Huskvarna
Tel A36/137455

Karlshamn
Sonia Karlsson
Pl 1049
290 72 Asrrunr
Tel. 045,+/291 60

Karlstad
5iv Dahlgren
Mellqvistvägcn 1

663 00 Skoghall
Tel. 054/219 l-t

Katrineholm
Gunnel Rudin
PL 8454 Byle
643 00 Vingåker

Kramfors
I{arie Sölvebring
Sv:rnö I264
870 40 Lunde

Linköping
Sonja \Vahlstcin
Havregat. 9B
582 53 Linköping
Tel. 013/13 08 48

Ljungby
Elsmarie Edström
Olofsgatan 26 13

J.1l 00 Ljungby

Luleå
Agnes \X/ennberg
Vinkelgrånd 1

951 41 Luleå
Tel. 0920,1195 34

Lund
Astrida Svensson
SKV-Lund
Ilox 1208
221 05 Lund
'l'cl.046,2t4 9,+ 0'+

Malmö
Anna Landberg
Bildesgatan 1

21 1 57 Malmö
Tel.040/n 4a 76

Örebro
Marie \{ikner
l,ASOyvaHcn /

ZOJ 75 C)rebrr.r

Olofström
Carina Gillberg
Sniibärsvägc'n 12
293 00 Olofström
T el. A454/ 40A 77

Piteå-Munksund
Siri Aldrin
Strandvägen 5
941 00 Piteå
TeI. Q91l/372 76

Södertälie
Ulla Rilgsrörn
Högåsavägen 39
151 31 Södertälje
1'el A755/64962

Skellefteå
Barbro Viklund
Fäbogatan 5
93 1 56 Skellefteå
'l'cl. 09 l0l885 47

Skövde
Karin Sandelin
Mariest:ldsvägen /5
541 00 Skövde

Stockholms södra ftirorter
Eva f)anielsson
Mariestadsvägen ll
121 50 Johanneshov
tel. 08/49 57 0O

Stockholms innerstad och
norra ftirorter
G.'rd Thambertt..Asotatån I /U: I

I 16 32 Stockholm
Te. 08/41 46 5l

Spånga
Kerstin Juncberg
Cervins r'äg 178 pl 5.
163 58 Spänga
Tel.08/7& ll 72

Uppsala
Cunilla Ohnan I
Flogstaväg.154
252 63 Uppsala
Tel. 018/46 06 84

Förbundsordföranden:
Aase Bang
IJ.-,-^l-l---^.^- ! l

652 2,{ Karlstad
Tel 054/189961

Ev1' Andr6n
BJrytongatiln 4
421 38 Götcborg
Td 031/474002

Erni Friholt
Stocken 212l
440 80 EIliis
Tel 0304/51215

Förbundsexpeditionen i Stockholm har jour tisdagar och
rorsdagar kl. 13.00*15.00

SKV Göteborg har hand om medlemskontaker och ekonomi.
SKV:s lokal i Viktoriaskolan är öppen tisdagar kl. 1100-1400
och torsdagar kl. 1600-1800
Linndgatan 21.,413 04 Göteborg, Tel 031/144028



Ge Vi Mönskor till
nögon Du tycker om


