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Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Svenska kvinnors vänsterförbund har i korthet följande historia. 1914 bildades

föreningen Frisinnade kvinnor under parollen: Mot krigspsykos, för demokrati

och för kvinnornas likställighet. Är 1931 utvidgades förbundet så att ett sam-

arbete blev möjligt mellan alla kvinnor som önskade en samhällsutveckling i

vänsterriktning. Då fick förbundet sitt nuvarande namn.

Förbundet vill verka for fullstandig likställdhet mellan kvinnor och män och

för kvinnornas deltagande ifull utsträckning på alla områden av det ekono-

miska, sociala och politiska livet; för erkännancje av och respekt för kvinnor-

nas värdighet i familj och samhälle.

Förbundet vill verka för samarbete mellan kvinnor ialla länder och med all

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

tidsarbetes grundval.
Är 1946 anslöts Svenska kvinnors vänsterförbund (Swedish women's left

federation) till Kvinnornas demokratiska världsförbund (KDV).

KDV har 1967 anslutna organisationer i74 länder med omkring 200 miljoner

medlemmar. Dessutom har KDV kontakter med kvinnoföreningar i ytterligare

45 länder.

Från Vi Kvinnor till Vi Mänskor
Denna tidskrift har under tjugo år hetat Vi Kvinnor. När den nu ändrat namn

så är det för att klarare ange att de frågor den behandlar angår oss alla.

Vårt program är oförändrat.
Vi vill bidra till att minska mänskligt lidande.

Därför är de förtrycktas sak vår. Kvinnor finns i alla förtryckta grupper.

Dessutom är kvinnorna som sådana undertryckta även om många inte känner

det.
Vi vill bidra till att rädda framtiden.
Därför arbetar vi mot miljöförstöring, mot

krig, för barnens fysiska och psykiska hälsa.
hunger, rnot våldsmetoder, mct

SKV telegraferar och får svar
Madame Nguyen Thi Binhs svar på Eva Palmaers telegram till madame Thi
Binh med anledning av hennes utnämning till ledarc av FNL:s delegation vid
frcdssamtalen i Paris.

Kära vän.

Jag har fått er varma hälsning som ger uttryck åt ert fasta och aktiva stöd

i vårt folks kamp mot den amerikanska aggressionen, för fred under verkligt
obcroende och frihet. Jag skulle vilja säga till Svenska kvinnors vänsterför-

bund, till mödrarna, till svenska kvinnor, till det svenska folkct att Sydviet-

nams folk högt skattar eder aktiva solidaritet och cderf beslutsamma stöd i
r'årt folks strid ända till slutlig seger.

Jag ber er framföra till vännerna i SKV, till Svcriges kvinnor och till det

svenska folket mitt varma tack och jag tillåter mig att här frambära önsk-

ningar om god hälsa och framgång i ert arbete och er kamp.

Ngwyen Tbi Binb
Represcntant för FNL vid Pariskonferensen

o
I november i fjol sände SKV:s förbundsstyrelse ett telegram till ambassadör

Gwnnar Jarring och vädjade till honom att inte förtröttas isina ansträngning-

ar att uppnå fred i Mellanöstern. Kort därcftcr kom ett myckct vänligt -
handskrivet! - brev från Jarring, där han tackar för hälsningen, försäkrar

att han inte ämnar ge upp i cn för hela världen så viktig sak och ber om sin

hälsning till alla medlemmar i vårt förbund. Vilket härmed framförs.
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FI1MNSAIIBETH 196S

Vi glöder oss över ott Sverige togit led-
ningen i årets fredsorbete genom oti som
försto vösterlöndsko lond erkönno Nord-
vietnqm.

Flero foktorer hqr bidrogit ott möiliggöro
detto beslut. En ov dem ör det foktum ott
vi sedon lönge ör en icke blockbunden stot
och ott våro politiker ör ense om detto.
En onnon viktig fqktor ör den folkopinion
mot USA:s krig i Vietnom som efterhond
vuxif from i Sverige. De fredskrofier som
först bidrogii ott skopo denno opinion
hor sedon '1950-tolet hoft god kontokt
med Vietnom, orgonisotioner tillhörqnde
Vörldsfredsrådet och Kvinnornos demo-
kroiisko vörldsförbund. Under de senoste
åren hqr dessutom oktivo ungdomsgrup-
per betytt mycket. Numero stöder ollo
svensko fredsorbeiore vår regering i dess
ståndpunkistogonde för Vietnom.

Dettq ott vi fått upplevo folkopinionens
betydelse ger oss mod qtt fortsötto vår
komp mot krig. Om mönskligheten skoll
överlevo måste vi skopo en vörldsopinion
som kon övervinnq två supermokierr no-
tionell prestige och ekonomiskq iniressen.

Det sorgligo ör ott vi fredsorbetore vis-
serligen tor krofttog men döremellon siun-
ker tillboko i relotiv overksomhet medon
somhöllets ovlönode krigs- eller försvors-
orbetore oförtrutet orbetor vidore. På så
sött hor krigsförberedelsernq och förintel-
semedlens utveckling olltid kunnot voro ett
steg före fredsströvondenq.

Nu hor kopprustningen hunnit i kopp
och förbi det mönskligo förnuftet. Vi vet
ott de mönniskor som överlevde digerdö-
den trots ollt befonn sig i ett böttre löge
ön vårt efter ett tredie vörldskrig. På den
tiden kunde mon inte medvetet förstöro
fromtiden. Nu kqn vi med körnvopen och
kemisko vopen skodo orvsonlogen och

Sent på kvällen den 12 maj 1965 tände 72 medlemmar av
SKV i Stockholm var sitt gravljus utanför amerikanska
ambassaden med en tyst vädjan om att stoppa kriget i
Vietnam.

fromkollo en ökning ov örftligo siukdo-
mor som skulle bli en tung bördo för
mångo generotioner fromåt.

För ott skopo en vörldsopinion mot vår
undergång krövs först och frömst ott fler
och fler ov oss skoffor sig kunskop och slu-
tor tro ott vi lever i en skyddod vörld som
inte finns. Detto betyder ott fredsorbetor-
no oldrig får föriröttos i sin upplysnings-
verksomhet. Dör hor Einstein, Russell,
Schweitzer och Pouling gått i spetsen.



"Nedrustningens historia är till stor

Bland politiker i ansvarig ställning är Alva Myrdal
enastående. Redan 1966 har denna tidskrift gett ut-
tryck för fredsarbetarnas beundran och tacksamhet.
Sen dess har hon ständigt arbetat vidare.

Inför FN:s första politiska utskott
förde statsrådet Alva Myrdal den 18.11 1968 kraft-
fullt Sveriges talan beträffande stormakternas själ-
viska politik i kärnvapenfrågan.

I sitt anförande som behandlade nedrustningsfrå-
gan i dess helhet angav hon följande viktiga mål för
fredsarbetct under 1969.

o Ett slut på robotkapplöpningen

o Studium av den biologiska och kemiska krigfö-
ringen med tankc på förbud

o Bevarande för fredliga ändarnål av den interna-
tionclla undervattenzonen (havsbotten)

O Fullständigt provstopp

o De första stegen nTot verklig allrnän och fullstiin-
dig avrustrring.

I den sydtyska radion
talade Alva Myrdal, Sveriges nedrustningsminister,
den 5.1 1969 i Stuttgart. Anförandet ingick i serien
"Politib t'ar icke politiher" och behandlade nedrust-
ningsproblemen.

Hon började rned att säga att många anser ned-
rustningsfrågan inte -vara realpolitik men att hon
än-rnade söka visa att den är en trängande uppgift
för ir-rternationell politik under de närmaste åren.
Världen och inte minst de rika länden-ra löper nu
risk att bli indragen i en händelsevirvel som hotar
att krossa oss . . .

Vi måste därför välja kloka politiker som förstår
vad vårt öde blir i fall vi inte gör något. Läget sorn

det nu är kan inte fortsätta, säger hon, faran för
liatastrof är för stor.

Hon nämner först konflil<ten rnellan vita och icke-
vita men går scdan över till kapprustningen sonl

med moden'r tekr-rik stiger i cn halsbrytande spiral.
Här leder supermakterna överlägset. Hon tror att
det är nröjligt att hejda denna kapprustning och
styra världen i en ny riktr-ring. Hon nämner även
de vanliga vapen som ökar i de flesta länder genom
egen produktion eller genom vapenhandel. Allt det-
ta år ruinerande dyrt. Det skapar också ett beroen-
de av de stornrakter sonr är vapenleverantörer.

2

Samtidigt finner Irran att krigsspelet har färgat
politikernas hela världsbild. Hon fruktar att detta
är en farlig utveckling. Mar-r talar om "fienden", om
ar-rgreppshot, man uppammar tanken att alla dessa

förutsägelser måste bli verklighet. Tänk bara pä
ti dn ir-r gsrubri kerna !

Hur kan vi gå tillväga, frägar hon, för att slå in
p:l en ny kurs? Först n-råste man låsa fast det nuva-
rande läget. Och främst på den farligaste punkten -kärnvapnen. Supern-rakternas ledare beslöt i somras
att minska kapprustningen i fråga om kärnvapen-
bärande raketer och de ännu nrycket farligare anti-
n-rissilmissilerna. Man hade ämnat börja överlägga
orn detta den 22 augusti " . .

Supennakternas enorma överlägsenhet på deuna
punkt gör att Frar-rkrikes och Englands små system
är rätt meningslösa och den gör att alla vi andra
gott kan skriva på icke-spridningsfördraget och spa-
ra våra per-rgar. Även de två nästa stegen i ned-
rustningstrappall måste tas av supermakterna näm-
ligen det fullständiga provstoppet och stopp för vi-
dare framställning av klyvbart material för vaperl-
bruk. Hon ur-rderstrykcr starkt att de smi'r länderna
gjort en historiskt betydelsefull insats genom att av-
säga sig kärnvapen - nu är det supermakternas
tu f.

Artikel VI i icke-spridnirrgsförsciraget iir viktig.
När 40 länder utollr stormakterna ratificerat fördra-
get så är kämvapenmakten-ra legalt bur-rdna att ge-

r.romföra egna kärnvapen-nedrustr-ringsåtgärder. Efter
ytterligare fem år kan vi kräva räkenskap av dem.
l\zlen vi måste hela tiden driva på de stora.

Kärnvapenfria zoner
Härtill kommer att vi åtrninstone i några l-rörn av
världen kan gemensamt arbeta på att få kämvapen-
fria zoner. Latinameriira har redan gått i spetseu

genom Tlatelolcofördraget 1967 (vi har skrivit on1

det i Vi Kvinnor nr 8, 1967). Mar-r väntar blott på
kärnvapenrnaktemas bel<räftelse att de i gengäld inte
skall anfalla dessa länder med kärnvaper-r. Afrika
borde komma närrnast. För Europa dröjer det må-
l-rända.

Alva Myrdal kommer så till kostr-radsfrågan sonr

borde nödga oss att hejda vansinnesltursen. Världens
totala rustrrirrgskostnader uppskattas nu till 200 mil-
jarder dollar om året. Vetenskapliga beräkningar har
visat att ju effektivare vapnen blir dess rnindre blir
tryggheten. Det gäller olyckligtvis för hela viirlden.
Och därtill komrner att hundratusentals av viirldens
bästa h järnor sysselsätts mecl arbete på firrintclsc-
rredcl.



del historien orn förlorade

E,n ;1nnan följd av dcu nrodcnl:1 ut\/ccklirrgcn sonr
nrirrr berör dc rnindre ländema iir att vi håller på att
konrma in i en era av supermakthegemor-ri. Detta be-
ror på den tekrriska överlägsenheten sorn yttrar sig
på alla områder-r. E,ndast de två stora kan nå de
rikcdonrar som ligger gömda på havsbotten eller ut-
vinna olja från bergen eller skapa jättehamnar ge-
nom kämkraft eller organisera ett fullständigt system
av telekommur-rikationssatelliter så att deras ord kan
nå varje hern på jorden.

Vad kan vi göra ."^i andra mot dessa r,ärldens her-
rar? Vår enda cbans är att göra våra länder starka
tekniskt, sambälleligt, socialt och inte minst intelleb-
tuellt ocb moralisbt t'ör att stärka världsopinionen
mot aarje maktingrej)p gentemot andra länder.

Den senare politiska avrustningsfasen

Det är, säger Alva Myrdal, min erfarenhet sedan
rnånga är att i det stadium som vi nu talat om kan
våra länder handla tämligen självständigt. E,tt ex-
en-rpel är frågan om krig eller fred i Vietnam.

Men det blir, tror hon, snart mera samband mel-
lan nedrustnirrgspolitik och utrikespolitik. Och igen
har stormakterna möjlighet att ingripa genom inter-
ventior-r, fördrag med vissa nationer eller upprust-
ning av dern och så inskränka de mindre ländernas
handlingsfrihet.

Europa är ett särfail med speciella svårigheter.
Men även vi måste ständigt hålla debatten om t. ex.
kärnvapenfria zor-rer vid liv - för att sedan, om
läget tillåter, förverkliga Rapacki-planen beträffan-
de en kärnvapenfri zorl i Centraleuropa. E,tt för-
r.erkligande av den så kallade Kekkonen-planen
skullc sedan automatiskt arrknytas eftersom de nor-
diska ländema redan de facto är kärnvapenfria.

Slutmål
Nedrustningskommittdn som sanktionerades av FN
196l och i vilken både östblocket och västblocket
samt åtta icke blockbundna stater ingår har till upp-
gift att "planera för en alln-rär-r och fullständig av-
rustning".

Alltför litet har n-ran hittills tagit sikte på den
konsolidering av FN som måste ske om lär-rderna
skall upphöra att ha som rättesnöre art kämpa för
eglla intressen n-red vaper-rmakt. Man måste börja
skapa ett intemationellt organ för den politiska av-
spänning som skall ligga till grund för freden, för
lösande av konflikter mellan länderna och för det
polisskydd soffr de behöver för sin liollektiva sä-
kerhcc.

möiligheter"

Svenska fredsarbetare bör verka för:
O Förbud mot vapenexport utant'ör Norden.

O En lagstit'tning som medgcr att vägrare av
krigstjänst t'år sambällsnyttigt arbcte utan-

t'Ar totalt'ärs.v-dret

O l(ärnaaltenf ria zoner i Europa

O Forskning kring metoder för aktivt icke-
påld såsom kampmetod.

Gör rnakten god
De hörligq ekorno ör skövlode,
våro bokor hor blivit nerhuggno.
Liuset hor slutot leko i skogen,
fåglorno åt gift och dog.

Risigo och svorto vöxer gronorno,
hörskore i fienilig vontrivsel.
De ör frömlingor i dennq trokten
och plonterqdes för trångt.

Trångt ör ekonomiskt. Tött lönonde.
Nu skoll gronorno bli poppersmosso,
skoll bli pengor, skoll bli tidningor,
öko snobbt skoll vörldens press.

Tidningorno skoll kommo ollt oftore,
skoll berötto fortore, fortore
om dråpen och morden och bomberno
lötto ott göro snort snort.

Fortore kon mqn göro vötebomber,
fler och fler och fler kunde försöko.
Liten och moktlös kunde bli möktig.
Vem, o vem gör mokten god?

Mikqelq



FÖR,BIFAIITEII - stig carlson

Att kritisera en recerlsent är ganska lätt. Att recen-

sera ett skönlitterärt verk är svårt. Det har jag fak-
tiskt aldrig gjort sen gymnasietiden - då skrev jag

helt käckt om både Karolinerna och Gösta Berlings
saga. För mer än sextio år sen,

När jag nu vågar mig på att recensera Förbifarter
så är det f.ör att. Stig Carlson ger mig en glad för-
nimmelse av släktskap - jag tycker att han skriver
sä atr jag förstår hur han tänker och känner. Han
har också skrivit orr diktare som kanske är släkt
med oss bägge - Ferlin och Gullberg och Artur
Lundkvist. Det är underbart att skalder finns och

kan ge uttryck åt det vi vanliga människor sörjer
och gläds över. Nu för tiden sörjer vi ju mest. Som

htu i Förbifarter. Yi söker efter trygghet. Vi trött-
nar pä rutinen. Vi smickrar våra små vardagshjär-
tan. Och inte har vi några horn i sidan. . . Och
bomblagren fyller oss med skräck fast vi inte är
rädda för att dö. Och nog överlever vi det mesta'

Och samvetet med krokar att hänga åsikter på . . '
För att inte tala om de lokala krigens nödvändig-
het och om sanningen i all dess sköra enkelhet och

onr zenittor!
A. A.

Förbifarter. Texter i 1968. Av Stig Carlson' Norstedts,
Stockholm 1968. 66 sid. Pris kr 15: -.

Om vissa förutsättningar
Dikt ur "Förbifarter" tillägnad Hans Palrnstierna awg 68.

Det ör på tiden
qtt lite mero systemotiskt
undersökq de fromtido
förutsöttningorno för liv
på den sido qv ioiden
dör mönskligheten
ov nödtvång och vono
olltid höngf sig fost.
Utsidon,
Torvon och stöppen.
Oosen och diungeln.
Mossivens slutiningor.
Överollt dör stoftgronden
gett upphov till liv.

Döremot förefoller intresset
för månens boksido
en oning hysteriskt.
Som om vi inte redon visste
oti dör ör mörkt
och gonsko kollt.
Ogöstvönligt.

Forskore forsko.
Rymdloppor
gör ero besiömdo lovor
kring klotei.

Men en brq skörd i Mellonvöstern
i Soviet och i Kino
och överollt på klotet
ör viktigore ön ollo
månskotten.

Som ott någro till kon öto sig mötiq
uton ott behövo tönko på
morgondogens svölt.

Och detto slår mig
som en nöston bornslig åsikt.



FLICrtOnNA ÄM EN gÅTVc

Tänk att vi fått en bundsförvanr i vår strävan att få
filmen Flickorna känd och uppskattad. Ingcn mind-
re än David Hughes, Mai Zetterlings man, har tagit
sig an saken. Han har skrivit en fascinerande boh
om filmen. Vår första tanke när vi läst boken var
att vi ville se om filmcn - vi har sett den bara en

gång, första veckan den visadcs. Sedan tänkte vi att
det skulle vara mycket roligt att klippa ihop de oli-
ka bitarna så att det blev fyra små böcker handlan-
de om Mai, Bibi, Gunnel och Harriet. För han har
ju intervjuat dem, gett dem ungefär samma frågor
och fåtr dem att svara helt oförberett i regel.

Sen hör det till att han delvis'blandat skådcspela-
ren och privatpersonen. Den mest intressanta bilden
får man därför kanske av Mai som hela tiden är sig

själv men det gäl1er också i stor utsträckning om
Bibi Andersson och till en viss grad ävcn om de and-
ra två.

Vi får veta när de är födda och vad de tycker i
fråga om mat och dryck och om deras äktenskap
och om hur mycket de ser på TV och vad de tycker
om ensamhet och mycket annat.. .

Och så får vi vcta vilka städer turndn besökte;
Karlskrona, Kiruna, Luleå, Västerås, Hedemora. . .

Nog borde väl filmen ha väckt intresse - eller kun-
na väcka intresse - 

i de städerna åtminstone. Vi får
veta 'hur fint det är ordnat i Västerås skydd:rum . ' .

Mai talar om vad hon ville med filmen. Vi citera-
de hennes avsikt i vårt första omnämnande av fil-
men (nr 8, 1967) då den höll på att spelas in. "Den
skall handla om kvinnornas kamp mot männens
krig". I boken heter det: "Mais avsikt med 'Flickor-
na' var att ta upp temat från Lysistrate - Grek-
lands kvinnor förenar sig för att förvägra sina krig-
förande män sexuellt umgänge tills de går med på

att sluta kriget - och göra moderna variationer på

detta tema."
Om Aristofanes säger boken att han "tog stäIl-

ning för tvåtusen år sedan i Aten (till frågan om
freden) men till vår skam ignorerar vi fortfarande
hans budskap". Ja, så till den grad att de flesta be-
dömare av filmen i press och radio sett den som ett
in1ägg i könsrollsdebatten. Det är sant, säger boken
att Mai intresserar sig också för frågan om kvinnans
frihet "liksom Aristofanes på sitt sardonisha sätt
franrhöll kvinnans rått att få spela en större roll i
samhället . . , Aristofanes var förtjust i kvinnor och
tyckte att de var på samma gång lustiga och be-
drövliga." Men i "Lysistrate" gäller det för honom
freden mellan Aten och Sparta. "Han hade viktiga
saker att säga och han visste att ingen skulle lyssna
till honom om han inte samtidigt roade sin publik."

I vår recension av filmen "Världen blir vad vi eör

Mai Zetterling

den till" (nr 7-8, 1968) citerade vi ur filmmanu-
skriptet. Vi vill nu citera från boken. På frågan vad
tycker du om kvinnosaken? svarade Gunnel: "jag
tycker att kvinnan är fruktansvärt sviken i det här
samhället. Hela kvinnosaksfrågan, man försöker få
kvinnan ut i förvärvsarbetet och sen liksom släpper
man det på halva vägen och ser inte till att hon har
någon möjlighet att lämna hern och barn till någon
annan yrkesarbetande kvinna."

Och så ett stycke där boken citerar ur filmens
manus. Det är Bibi som talar: "under hela långa
kriget - och vilket krig - härdade vi ut trots allt
vad ni män hade för er. Vi hade tålamod. Vi klaga-
de inte ens... Vi tvang oss att le och fråga vänligt:
'Hur går det med freden?' . . , Och ni bara snäste:
'Det där begriper du inte. Det är allvarliga saker. Po-
litik är någonting för män. Sköt du ditt."

På frågan vad vill du med ditt jobb? svarar Mai
"Jag vill konstnärligt kunna överföra en idå, en vi
sion jag har, till vita duken, kommunicera med så

många som möjligt just på detta sätt. Det kanske
är inbilskt och självsäkert att våga tro att man har
neigot att säga till en värld, och det är väl svårt
ibland men ändå fortsätter jag. Jag tror väl och
hoppas väl att det ska lyckas att göra e t t fullödigt
konstverk som har någonting att säga, att ge. I alla
fall e n gång."

Tili slut bokens författare om Aristofanes: "vi
vet att han inte är färdig med oss än på länge, han
har bara börjat. Han har inte givit några svar, men
frågorna upphör inte att gnaga."

Flickorna är en fin bok om en bra film. Vi tac-
kar författaren och de fyra flickorna.

A. A. och H. S.

Flickorna. Av David Hughes. Pan/Norstedts, Stockholm
19()8. 132 sid. Pris kr 11:50.



"Aldrig har barrren farit så illa"
Kan barnavårdsnämnden göra något för att förebygga missanpassning hos barn och
ungdom ?

Err av mina ganrla vänner it-ton't [rarnavårdsarbetet
säger varje g:lng vi talas vid "aldrig hlr barncn fir-
rit så illa son, nu". Det är starka ord - men dess-

värre tror jag rätt sarrna.
Vi har byggr upp etr samhälle i vilket vi glömt

bort att bereda plats åt bam och ungdorr.
Man frågar sig vad vi kan göra för att rätta till

vad som är vrångt. Inte kan jag ge någon patent-
medicin men det finns en myndighet som har ålagts
ett obligatoriskt ansvar för hur barn och ungdom
har det i samhället - och det är barnavårdsnämn-
den. Enligt barnavårdslager-r ar den förebyggande
vården en obligatorisk uppgift för komn-runerna via
barnavårdsnämnderna.

Om hur denna grerl av sar-nhällets barnar'ård skall
ordnas är ingenting sagt i lagen. Komntuuema läm-
r-ras fria händer att utforma verksamheten allt efter
sina speciella förhållanden och särskilda behov.

En central uppgift är att förbättra barnens och
ungdornens fritidsförhållanden. Ju längre fritid man
ger ur-rgdomen desto mer måste samhället engagera
sig för att hjälpa till att göra den meningsfull. Här
gäller det för varje kommun att utvcclila energi och
fantasi att finna ut vad som kan intressera och inte
rninst entusiasmera ungdomen.

Ilarnen och ungdomen söker alltr-nera fritidssys-
selsättnir-rg utanför hernmets dörr. De trånga bostä-
derna, den tyvärr markauta get-reratiot'rsbrytningen

- det lockar-rde gänget driver dem ut i större sam-

nranhang än familjen och hemmet. Ungdomen finner
större samhörighet med jämnåriga än med de vuxna.
Samhället måste hjälpa till att ge dern något posi-
tivt. Det gäller i dag att förhindra destruktiv gäng-
bildning med r-rarkotika som en ingrediens i samlev-
naden.

I samhällsplanerir-rgen måste hänsyn tagas till des-

sa. barns och ungdon'rars behov av att vara tillsam-
mans ^tt ge dern meningsfull tillvaro på fritiden.

Självfallet kan vi inte pracka på ungdomen vår
uppfattr-ring om mer-ringsfull sysselsättt-rir-rg utan vi
rnåste lyssna till ungdomens egen uppfattning. Det
skulle emellertid vara iutressant orl man genom sam-
hällets medverkan exempelvis iuom kvartersgårdar
kur-rde ordna aktivitetscentra där både barn, unga
och föräldrar kunde träffas och finna något gemen-
samt. Man skuile här kunna bygg" broar r"nellan ge-

nerationerna istället för son-r nu skapa svalg som inte
går att överbrygga. I dager-rs bostadsområden tror jag

^tt en gclnensdln kvartersgård mecl olika sysselsätt-
ningar för gamla ocb unga skulle bryta ensamhets-
känslan och samtidigt vara ett eit'ektiat madel i t'öre-
l:yggandc syt'te.

Irrirenirrgslivet spelar cn stor roll ftir ungdonren

6

nren vi har stora grupper förenineslös ungc{ont, solll
r-natr itrte får glönrnia bort. Ungd,rttt sottr itrtc kiinner
samhörighet med föreningsliv.

Er-r grupp utrgdomar som kräve;: siirskild upp-
märksamhet är flickorna. De spelar ofta en passiv

roll i samband n.red po jkarnas aktiviteter. Det år
tragiskt n.rånga gånger att se dern hänga i gathör-
nen väntar-rde på att få kontakt. Har vi någon gång

tänkt på i sambar-rd med att vi anorduar en fotbolls-
plan åt pojkarna att vi samtidigt skapar trågot sonr

flickoma är intresserade av (t. ex. ridning).

Det är hög tid att vi omprövar fördelningen av
r,åra resurser, så att r,i skapar förutsättningar för
barn och ungdom att r'äxa upp i ett samhälle, sont

t^r vara på varje individs möjlighet att undgå miss-

anpassning. Aven i det enskilda fallet kan mera gö-

ras i förebyggande syfte.

Barnavårdsnärnnderna kar-r enligt bamar'årdslagcrt
hjälpa en ungdom som är p;i glid.

De förebyggande åtgärdema kan vara: Hj;ilpåt-
gärder, varning, föreskrifter ocl'r övervakning.

Alla dessa åtgärder måste sättas in före ett om-
händertagande nren ofta sätts de in på ett för sent

stadiun-r. Tyvärr är barr-ravårdsnän"rndertra tveksam-
n'ta när de kan sätta irr sin hjälp. Detta har gjort
att tiden rinner förbi dessa förebyggande åtgärder

det blir för sent för att på frivillighetens väg
förmå ungdomen till en rättelse. Det går så långt att
ett omhär-rdertagande - ett frihetsberövande måste
bli aktuellt. Det är beklagligt att barnavårdsnämn-
derna genom sin rädsla för ingripande blivit ett or-

Bån, som man fruktar, som rrlan hotar med. Man
skulle önska att barnavårdsnän-rnden blev den kom-
munala nämnd, som alla kunde gå till och få den
hjälp sorn lagen åsyftar. Onl alhnänheteu fir-rge en

positiv inställning till irämndens åtgärder äveu
till ett omhändertagande, som i och för sig är en fö-
rebyggar-rde åtgärd - skulle n-rår-rga ungdomar räd-
das från att bli misslyckade indivicier.

Barnavårdsnämnderna måste arbeta kurativt. Stöd
och hjelp måste ges åt föräldrar och barn. Vaksam-
het för barns behandling så man kommer till rätta
med de svåra barnmisshandelsproblemen.

Kommunerna måste räkna med nämndertra niir
stadsplanerna skisseras, så att banrens och ungdo-
mens bästa tillvaratages.

Allt detta kräver persoual. För närvaraude saknas
sådan arbetskraft, men kommutrerna måste vara be-
redda på att vidga personalstaten. Det lör-rar sig när
vi vet vad en urspårad ungdonr kostar både ur eko-
nor.r.risk och nränsklig synpurrkt.

Göta Rosin



Utbyggnaden av barnstugor fortsätter i rask takt,
men från såväl statens som kommunernas sida ford-
ras alltiämt storx insatser för att täcka det ständigt
r,äxande behovet.

I daghem, Iekskolor och t'ritidshern lean nu sam-
manlagt omkring 95.000 barn tas cmot, Dctta antal
z.:äntas 1974 öba till omkring 150.000 barn.

Detta är dock ett alldeles för lågt eurtal med hän-
syn till det redan nu kända behovet.

I)et finns 150.000 förvärvsarbetande rnödrar sonr

var och cn har minst ett barn under Z år. Av dessa

nrödrar är 32.000 ensamstående. I dagherr firrns för
ruärvarande plats för ca 25.000 barn. Det finns
80.000 förviirvsarbetande rlödrar rled nrinst ett barn
niellan 7-10 år. Av dessa nrödrar är 14.000 ensanr-
stående. I fritidshcnr finns det pl;rts för c?1 5.000
baru.

'. I I I I t 
^ 

o 'tl r-..tuu.uuu nto(lrilr lltco Darlt ultocr I u .rr vlil Ior-
r'ärvsarbeta om barr-rtillsyr-ren kan ordnas. 400.000
fler gifta kvinnor beräknas konrma ut på arbe ts-
nrarknerden under de nänlaste tio årer-r.

Socialstyrelsens vandringsutstäilnir-rg "Bygga för
barn" har nu eitter att r:nder två år visats i samt-
liga 24 län och i 26 städer avslutats. Socialstyrelsen
auser att en permauent utställnir-rg skulle fylla ell
viktig funktior-r. Plar-rer finr-rs att visa vandringsut-
ställr-rir-rgen "Bygga för barn" i Oslo. Intresse finr-rs

för ett vidgat nordiskt samarbete på detta ornråde.
För ytterligare ir-rformatioll om viiken betydelse-

full uppgift barnstugorna l-rar att fylla i ciagens sam-
hiille har socialstyrelsen och Centrala samarbets-
gruppell i sarrråc{ gii'it ut en broschyr ",Barnstugar}".
Rroschyrcn har skickats Lrt till alla familjer nred
barn iåldern t. o. m. 10 år, vilket betyder orr-rkrir-rg

600.000 hushåll. Den skall för övrigt spridas i stör-
sta rr-röjliga utsträckning på bl. a. barnavårdsccrltra-
ler, arbetsförmedlingar och i arrdra offentliga sam-
nranhang.

Broschyren vill ge elernentär upplysnirrg om målet
för barnstugornas verksarnhet och onr hur denna be-
drives i daghem, lekskolor och fritidshem. Det är
inte bara av betyde lse för ensanrståeude föräldrar
cllci' clå båda föräldralna önskar förvärvsarbete att
claghenr och friticlshenr på ctt bctryggrrrrcle sritt konr-

BANilSTUGAN

pletterar hemmens dagliga omvårclr-rad om banreu.
Irör de flesta barn i förskoleåldenr är det av stor
vikt för de ras fortsa.tta un ecklir-rg att de innan de
börjar skolan får delta i dcn förskolpedagogiska
verksanrheten i dagherr-r eller lekskolor, något sonl
alla föräldrar bör känna rill.

ISroschyren har utarbetats av e11 arbetsgrupp på
fyra personer: Avdelningsdirel<tör Ingeborg Jönsson,
Arbetsn-rarknadsstyrelsen, konsulent Karin Ström-
berg-Lind, Skolöverstyrelsen, förste förbundssekrete-
ra.re 

.Wilhelm 
Bcrg, Svcnska komrrunförbundet, och

b1'rådirek tör Gunaor Paulsen, Socialstyrelserr.

Citat ur broschyren:
Målet lör Bornstugornos verksomhet ör ott
;; hjälpo vorje born till bösto möjligo utveckling

a låto dem leko och sysselsötto sig i en omgiuning som ör sör-
skilt onpossod till born i olikq åldror

1 bidro till ott störko bqrnens sjövtillit och få dem ott könno ge-
menskop med komroter.

Bornovördsnömnder, lönsstyrelser och sociolstyrelsen hor tillsynen
över Bornstugorno och ov kommunen orgoniserod Fomiljedoghems-
verksomhet,
Ar ni intresserod ov ott få veto mer om Bornstugor och Fomilje-
ooghem ier kommun? Vönd er då till sociolbyrön eller kommu-
nolkontoret som stör till tjönst med ytterligore upplysningor.
Tolo också om för er kommun om ni önskor borntillsyn i Bornstugo
eller Fomiljedoghem.

**triii*****|iltf **f lll**iltr**llili-****
* Allmänna Arvsfonden **** Allrrrärrrrl lrvsfon.len tiliför..lcs urr..lcr brr..lsct- *
* år'ct 1967-65 9,9 nrilj kr. rttcr rirr rr.r$,,t iirli- I* srtrc lir. ***
* l-.rr trc-ljctlll .rvr.le irrflLr'-rta lrvrnrctllt'rr ft'rr- 1
t .lcras ertlilt bi'sräntnrelsct'rta l)ert f.,rr.l.'r'l.lc b.'- t
i hrllrrirr*cri var rlcn I juli i ijol a I rnilj. R.rrrte in- i
t lionr,te ru,t urr.le r bu,-lgct.trct r-.rr 2,(r rrrilj, sortt *
I k.rn tlispone r.rs hclt. I
t lrorrclcn iärrinr.lc urr..l -'r irct :,arrrrrranllut 7.6 *
X .r. r ' r.r .rr r 'r.. 'i X* rrrilj kr i bidrag till brrlstLlglrr (3,6 rlilj), brrn- *
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* och anclra än.lanrål (0,1 nrilj). *
* Av. bcloppcr till ungdonrslokale r har sc()ut- ** orgar.risationcr fått C,9 nrilj, kor.r.rn'r r.rncr och *
t urr,Id.,rrr*rlJ t. t rrili. lri,rsrrrrlirrg,rr trclt re li- t* *;;..' r"',''i.],,.i'ö,s' 
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önnnno en stad för barn

Ett par pojkar clunlear aid en snickar-
bänk. Småt'licleor pysslar med. annat, då
ocb då bjäIpta da ungd praktikanter,
som också är i färd. rned att t'ört'ärdiga
saker t'ör jwlgransplundringen i nästa
veclea. Men de flesta barnen soaer, röd-
blommiga och trötta aa t'örmiddagens
lek på den stora snöiga gården.

Detta är en bild från Sidensvansen, det fantasieg-
gande namnet på ett av Orebros nyaste daghem.
Men det kunde lika gä:rna vara en interiör från nå-
got av stadens tillsvidare 19 daghem. Jag skriver
med flit "tillsvidare" för det är meningen atr de
ska bli flera. Allteftersom staden växer - och det
gör den raskt - och nya bostadsområden kommer
till byggs också nya daghem eller barnstugor. Barna-
vårdsnämnden är alltså inkopplad redan på plane-
ringsstadiet, när det ännu finns utrymme och plats
för nya idder.

Ett exempel:
Vivalla, förr en ganrmal by, där 1600-talspoeten

Barn i lekköket på Varberga daghem. Foto: Lillevi Ric-
hardtson, 'Orebro

Lars lfivallius hade sitt barndomshem, är nu i färd
med att förvandlas till ett modernt bostadsområde
med utbredd låghusbebyggelse med affärscentrum,
förenir.rgs- och kvartersgårdar sarnt - naturligt-
vis - barnstugor. De senare beräknas bli inte mind-
re än 13 stycken efter proportionerna 50-60 platser
Der tusen invånare. Och Vivalla kommer att fullt
utbyggt härbärgera ungefär 7.500 människor! Av de

13 barnstugorna kommer två att bli större och utrus-
tas med spädbarnsavdelningar, de övriga 11 placeras
ur: i lika många storkvarter.

Allt som allt finns det 800 barn på de tjugo dag-
hemmen för närvarande - men det är 620 som
köar! Lika många barn omhändertas i familjedag-
hem som står under barnavårdsnämndens kontroll
och där vanlig dagherrstaxa, beräknad efter famiije-
inkomsten, tillämpas. Detta gäller också farmödrar
och mormödrar, som har hand om barnbarnen me-
dan modern yrkesarbetar. Ätskilliga familjedaghems-
mammor har förresten hand om fiera barn, ända
upp till fyra, så egentligen blir ju det också ett
yrkesarbete.

Dessutom finns något som kallas trefarniljssyste-
n.ret och son specielh praktiseras i studentstäder.
Och Orebro med sin universitetsfilial, sin lärarhög-
skola, sin gyrnnastikhögskola och sitt socialir.rstitut,
för att nu bara nämna de nyaste studieanstalterna
är nu mer och mer på väg att bli en utbildnings-
stad. Skolstad istället för skostad!

Många av de studerande är gifta och har små-
barn, det är för dem trefamiljssystemet speciellt är
avsett. Barnavårdsnämnden anställer en utbiidad
barnsköterska, som har hand om tre familjers barn
och de vistas en vecka i taget i något av de tre hem-
men, som då också får svara för maten. Aven här
fö1jel avgifterna daghemstaxan.

Ett daghem bör kanske särskilt omnämnas, näm-
ligen det som är knutet till det stora regionsjukhu-
set. Där har man anpassat sig efter arbetstiderna och
har alltså öppet från 6.30 till 18.30. Och numera -vilket inte från början var fallet - har alla som
arbetar inom sjukhuset, biträden, sköterskor, Iäkare
osv., möjlighet atr placera sina barn där.

Alit detta låter ju förträffligt. Men så uppställer
sig den eviga frågan: vad gör föräldrarna när bar-
nen blir sjuka? Ska mamma - eller iranske pappa -
stanna hemma från arbetet?

Även den frågan är på r'äg att få sitt svar. Barna-
vårdsnämnden har nämligen anställt ett hundratal
barnvårdarinnor, sorn vistas hos det sjuka barnet
under föräldrarr.ras frånvaro och som också får er-
sättning efter daghemstaxan. Barnvårdarinnor har



vauligen henrsarnaritr.rtbildning, denua ingår med si-
na 90 tirnmar numera i yrkesskolomas utbildning.

Vilka är då de lyckliga som får in sina barn på
barnstugonra? Ensanrståerrde n-rödrar och fäder, för
iiven s:1dana finns, h;rr förtursrätt, de utgör urlge-
fär 40 procent av sanltliga. Någon social prioritet
existerar däremot inte, man går enbart efter behovet.
Oclr nurne ra ir det i stor utsträckning läkare, civil-
ingenjörer och likställda, som ringer och vill placera
sina barn på daghemmen, beriittar bamavårdsdirek-
tör llertil Johansson.

Han berättar också att oln n-ran riiknar nred lek-
sli.olor, parklek och eftemiddagshem så är det inte
u.rindre än 4.000 b;rrn som står under tillsyn av bar-
navårdsnämnden.

- Och vi är nog näst efter regionsjukhuset sta-
dens största arbetsgivare, tillägger han. Vi har näm-
ligen inte mindre än 1.500 anställda. Och en budget
på mellan tolv och fernton n'riljoner.

Så var det inte förr
Jag kippar nästan efter andan. För jag minns hur
det var förr, på trettiraler. Då farus överhuvud
taget inga daghem och knappast någon parklek, ba-
ra en liandfull lekskolor och "kindergarten", till en
del blygsamt kommunalunderstödda. De senare drevs
för övrigt av pionjären Maria Kjelhnarks lilla pri-
vata Fröbelseminarium med elevema som medarbe-
tare. Kärleken tili barnen var det inget fel på men
ckonomir-r var desto bekymmersamrnare; man fick
hank a sig fram nred iottcrier, julfester och gåvor
fr'ån enskilda. Efter hennes bortgång startadc staden
så småningom ett eget serninarium, vilket varit till
stor nytta för baminstitutioirema, där eleverna fått
praktik och sedermera också ofta platser.

Det första daghemrnet startades och drevs privat
i början pä fyrtitalet av Flusrnodersföreningen Ak-
tir'. Trots påtryckningar ansåg nämligen stadens
r-nyndigheter att inget behov av daghem förelåg,
och det fastän man på den tiden hade gott om arbe-
terskor, särskilt inom sl<oindustrin. I ett års tid lyc-
kades Aktiv driva daghemmet, huvudsakligen med
frivilliga krafter, men sedan stoppades det. Och na-
turligtvis fyllde det inte nutidens krav på omvård-
nad - man begick bland annat det felet att försöka
ta el11ot alla anmälda barn. Men det fyllde err so-
cialt behov - dct visade dcn stora tillströrnningen.

_- Det har inte varit ett mönsterdaghem, det har
varit ett utpressningsdagl-rem, sa jag till dåvarande
bamavårdsombudet Göta Rosin.

Och utpressningen lyckirdes, Orebro fick nu så

snråniugour dct cna daghemrllet cfter clet anclra.

En liknande un'eckling skedde inom parkleken
Det var stadens båda huinlodersförcningar sonl tog
initiativct. För den första, som drcvs bara på som-
maren, svarade Orebro Husmodersförening, lite se-

trare, iu på fyrtitalet, kom Aktiv mcd tiil slut fenr
parklekar) som hölls i gång iivcn på vintr;rrna. Man
följde då två grundprincipcr: den ena att alltid ha
tillgång till inomhuslokal för att bamen skulle kun-
na r'ärrna siia i dåligt r,ädcr, den andra att ta ansvar
för barnen, sorn skulle annrälas rred aclress och tele-
fonnunrmer. Verksamheten drcvs med egna medel
nen med stöd från bamavårdsnämnden som efter
något tiotal år ör'ertog dcn helt och hållet. Nu finns
det 15 parklekar och flera väntas snart komma i
gång. Förr var leclarinnorna ofta unga hemmafruar
med egna småbarn, nurlera vill n-ran helst ha utbil-
dade bamsköterskor. Även en trafiklekskola finns
med, på den vackra Stora Flolmen i Svartån. Det
finns också möjlighet att lära trafikvett via en tra-
fikfiim. Budgeten för parkleken beräknas för detta
o o 'lt t-a aaa 1ar uppga tlll +,/u.uuu Kronor.

Mycket nrer skulle finnas att berätta om de många
aktiviteter, där barnavårdsnämnden står i centrum
och håller i trådarna. J"g tänker då särskilt på ef-
ternriddagshemmcn, på son-ulardagturema och pi fa-
miljekolonierna, soirl mer och mer komrnit att er-
sätta de garnla sommarkolonierna, vilka inte längre
riktigt gillas al. pedagogcr och läkare för förskoie-
barnens del. Men jag nöjer mig rned att fråga vad
sonl åstadkonrnrit denna väldiga on-rvälvning i en
stad som längc nästan var cn social u-stad. Svaret
lyder:

- Den stijrsta omvälvningen skedd e 1968 - då
fördubblades med ens antalet claghernsplatser, från
400 till 8C0. Och bakom detta får man väl ana att
dc styrande äntligen ?lccepterat mödramas förvärvs-
arbete på bred front och insett samhällets ansvar för
deras barn.

Man kan också ana annai, sonl cxempelvis det
här:

Det lönar sig att r,iisnas, särskilt för de stora kvin-
noorganisationema som LO-kvinnorna.

Det lönar sig med små enskilcla initiativ, särskilt
där inga initiativ alls tas.

Det lönar sig inte att ge upp, även om likgiltighet
och motstånd kan komma allt att te sig hopplöst.

Eir vision håller på att bli verklighet - inte minst
i Orebro. De gamla fattigkrubbonras tid rir förbi -clashen.inren h;rr blivit nödviindig;r samhällsinstitu-
tioner.

Låt oss inte förtröttas !

AIargit Palmer



VIVALLI\
bostads-
ornråde
i örebro
Orcbro iir clcn fiirstrr si;rcl i Sve ri-
gc sonl vågat satsa på cn vcrkligt
barnvänlig bostac{smiljö.

Vivallaonrråclct rynrmcr 2.538
liigcnhctcr i tvåvånings flerfar-niljs-
hus. Bostadshr"rscn är san-rlaric i
storkvartcr mccl ett parkstråk i

mitten.
Kring ornråclct gå. en matAr-

gatsring mecJ p;'rrkcringsytor clär
tillfartsvägarna till storkvartcrcn
rxynnar.

Centrumanläggning, skolor och
barnstugor liggcr i parkonrrådc,t.
Varjc storkvartcr har dessutom
cn barnstuga och ctt klr,rbbhcm
för barn och ungdon-r.

l. Högstadieskola
2. Låg- och mellanstadieskola
3. Provisorisk skola
4. Barnstuga
5. Plats reserverad för barnstuga
6. Klubbhem

*t/r
//

s:. \' \..\
\

/ t i,,\
il t:]Ir,l

I:i
1,,'., f

,,,, ,,,, 
,[u,i

l,,l
l:l

,,.1' I
l:,iI

x'/
,i
rl

I r,',

tl
I

Den sköna leken
Tänk att vi tycktc välciigt myclict on clcnna barn-
opcra från Norrköping. Barncn sjöng vackcrt. Och
clct var något gripandc mcd cicnna troskyldiga väc-l-
jan n-rot vålclet i vår onda tid. Och så sällsynt mccl
samverkan mellan rcktor siälv, musikkonsulcntcn
och barn från ett flcrtal skolor. Vi hoppas att fler
skolor i landet ska göra något liknancle.

Samling kring brasan
Nuurcra är det r,äl i stället samling kring Teven?
Hur kan rnan anrlars förklara att de som bor i nya
hus inte f;lr en öppcn spis? Vi har hört sägas att det
iirte är omöjligt att n-rodifiera det rnoderna ventila-
tior.rssystemet så att nran kan få ordentligt drag.

Ätnrir-istone Lrorde rnan till crl bör jan orc{na ell
öppen spis i alla daghem. Vad vet små bilrr nuför-
tiden orn tjusnir.rgen och farau av elcleu? Det tänds
lius förstås. Och till nöcls ordnar nran utonrhus crr

10

liten grill och steker korr. . . . De barnstugor sonl
har cn öppen spis omvittnar att ingenting är biittre
niir banren på efternriddagen år trötta cller upp-
skärrade in att samla der-n krine brasan och läsa en

saga eller sjunga.

Leka med hat
". . . Alla vet att barn ofta leker hårt och r'åld-
samr. . . Men det är crr oerhörd skillnad atr till-
samrnans skapa lekens dramatik mot att bli erbjuden
li.opior för ensamlek utan n-rargir-ral för fantasien.
(Här en cowboy som just blivit skjuten) . . .

Destruktiva leksaker är säkert farligare rin all an-
nan doktrinerir-rg, ja, är.en durnma serier, de har ju
ändock ett händelseförlopp. Sonr bekant utlöser ju
brist på sociala kontakter aggressivitet och fientlig-
hct . . . Denna cl,niska produkt i1v clöenclct liir ut
Hat, och det vittnar onl en r,änrjelig råhet hos vux-
enr,ärldcn att saluföra dylika "lcksaker".

(Lcna Larsson i Vi nr 5, l96L))



K,ommunerrra och barnstugorna
Beräkning av det kommunalekonomiska nettot av daghemsverksamhet är 1967

enligt två exempel

Exampcl 1

Irörutsättn in gar:
1 Mannen förtjänade er)

betarinkorrst år 1967,
inkomst.

2, Hustrun kunde iir 1,967 itergå i förvärvsarbete
tack vare att daghen-rsplats erhölls. Hon förtjä-
nade som kvinuor i genomst-ritt inom svensk in-
dustri är 1,967, ca 14.000 kr. (Hon tillhör således

låglör-regrupperna.)
3. Sammanräknad inkomst 19.000 + 14.000:33.000

kr.
4. Primärkommunens utdebitering är 1,3 kr/skatte-

krona (13 proc.)
5. Kommunen tillärnpar den av kommunförbundet

rekommenderade taxarl för föräldraavgifter, vid
en familjeinkomst på 33.000 kr blir föräldraav-
giften för 1 barn på daghem 12 krldag som bar-
net vistas i daghemmet.

6. Familjen har antagits ha endast 1 barn som är
under 7 är, med hänsyrl dels till att förvärvs-
benägenheten år störst bland errbarnsmödrarna
och till att 50 proc. av barnfamiljerna i landet
endast har 1, bam under 1.6 är.

7. 230 effektiva arbetsdagar per år då bamet vistas
i daghernmet. Semester, helger, lördagar och sön-
dagar har frånräknats.

E. Barnstugan har antagits ha 30 platser med 1 fö-
reståndarinna i Ig 15, 4 förskollå.rare i lg 14, 1

kokerska i lg 9 samt 1 timanställd städerska.
9. Anställdas löner enligt ortsgrupp 3; skatten på

de anställdas löner har räknats såsom för ensam-
stående.

Kommunens nettokostnad per pldts blev då:
Total driftskostnad för kommunen 2.000: -Avgår: statsbidrag -1.600: -föräldraavgift -2J602 -rnerskatt från familjen genom

hustruns inkomst -1.340: -skatt på de anställda . . 450: -Äterstående bokföringsmässig netto-
kostn. 850: -

Mcrskatten till primärkommuncn enligt cxempel 1

Om endast rnannerl hade inkon-rst blev skattett:

Ilcskattrriugsbar inkotlst i hertrkom-
nrunell 13.500: -

Kommunalskatt : '1.3 0/o x 13.500: - 
: 1.755: -När hustrun skaffat sig en inkomst på 14.000 blir

skatten:
mdnncTt. hustru'n

Ärsinkonrst 19.000: - 14.000: -
avdrag för resor 400: - 400: -

,, ,, s jukförsäkr.-
avgift

avdrag för priv. försäkr.
förvärvsavdrag
Att taxera till kom. in-

komstskatt i hemkom-

290: - 236: -
160: - 1.1'4: -

-3.OOO: -

rrunen 18.150: - 10.250: -
Avgår: ortsavdrag -2.250: - -2.250: -
Beskattningsbar inkomst

i hemkommunen 15.900: - 8.000: -
Kommunalskatt mannetl: 13 0lo x 15.900' -- .: 2.067

kr.
Kommunalskatt hustrun: 1,30lox 8.000' -: 1.040

kr.
Farniljens san'rmanlagda skatt till hemkommunen
3.102 kr.

Merskatt genoftt bustruns t'örvärasarbetc : 3.107

-1.75t 
: 1.342 kr pcr dr (avrundas till 1.340 kr).

Excmpel 2

Förutsättningar :

1,. Mannen förtjänade år 1967 25.000 kr.
2. Hustrun kunde år 1,967 å.rergå i fön'ärvsarbete

tack vare att daghernsplats erhölls. Eftersom hon
skaffat sig en kvalificerad sekreterareutbildning
vid den kommunala yrkesskolan kunde hon er-
hålla en för kvir-rnor relativt välavlönad anställ-
ning och kom upp i samma inkomst som lnatl-

I 
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t1rell. ovs. l).uuu Kr.

3, Santntatträknad itrkomst 25.OOO F25.OOO:5O.OOO

kr.
4. Prin-rärkorrmunens utdebitering är 13 kr/skatte-

krona (: 13 proc.).

5. Kommunen tillämpar deu av kotnmunförbundet
rekommenderade taxan för föräldraavgifter. Här
har räknats med tr'å alternativ: a) familjen har
endast 1 barn vilket är under 7 fu. Föräldraav-
giften blir då 17 krldag barnet vistas i daghem-
rnet. b) familjen har 2 barn under 7 är vilka bå-
da vistas i daghemmet. Föräldraavgiften blir då
1O kr/banr och dag bamen vistas i daghemmet.

6. 230 effektiva arbetsdagar per är då barnetlbar-
nen är i daghemrnet. Semester, helger, lördagar
och söucl;rgar har frånräknats.

Arsrnkomst
avdrag för resor

), ), sjukförsäkr.-avgift
), ,, privata försäkringar

Att taxera till komr-nunal inkomstskatt
i hen-rkon-rmunen

fivgår: ortsavdrag

gcnonrsrrittlig industriar-
dvs. ca 19.000 kr i års-

19.000: -
400: -430: -170: -

18.000: -
-4.500: -

II



7. Ilarustugan irar :rntrrgits hir 30 platscr nred I fö-
rest;indarinna i lg 15, 4 försirollärarc i lg 14, 1

kokcrska i lg 9 sanrt 1 timanställd städerska.
8. Anstäildas löner enligt ortsgrupp 3; skatten på de

anst;illdas löncr har r:iknats såsom för ensamstå-
encic.

fitrrrnruneus nettokostnacl pcr plats blcv då:
,tlt. a alt, b

I"otal driftskostn:rd för
Ikommuncn 7.000: - 7.000: -[1'går: statsbidrag . . . . . 

-1.600: - -1.600: -föräldraavgift 
-3.910: - -2.300: -rnerskatt från fa-

nriljen gen. hust-
rurls inkomst -2.755: - -2]55 -skatt på de all-

., t I tstallda 450: - 450: -Äterstående kommunalt
netto * 1.7152 - + 105: -

14crskatten t;ll primärkommunen enligt excmpel 2

Om endast nlarlucn hade inkon-rst blev skatten:
:.t
A rsrnkornst 25.000: -avdrag för resor 400: -)) ), sjukförsälir.-avgift 466: -)) ), privata försäkringar . 234 z-
htt taxera till kornmunal inkornstskatt

i henrkomnunen 23.9002 -A1,går: ortsar.drag . . 
-4.500: -IJcskattningsbar inlionrst i hcurlionr-

rllluren 19.400: -Konrnrunalskatt : 13 0lt x'1,9.400: - 
: 2.5222 -

När hustrun skaffat sig en inkomst på 25.000 blir
sliatten:

rnanncn hwstrun
Ärsinkon-rst 25.000: - 25.000: -avdrag för resor 4OO: - 400: -), ,) s jukförsäkr.-

It;rnriljens sirnrnranlagda skatt till hcnrkonrn)unc11
5.277: -.llcrskatt gL'notn httstrutts f örv"irvsarbc'tc - 5.277

-2 .t 22 : 2.7 5 5 kr ltcr ,ir.

A4 ultiplikatorct't'ckt
I de ovan n-redräknade excmplen harr end;rst räk-

rrats med de direkta effektema på kommunens eko-
nomi av daghemsbyggandet. Härtill kornrner emel-
lcrtid en betyd;rnde rnultiplikatoreffekt. Genom att
hustrun kunde ta fön'än,sarbere i exempel 1 ökar
familjens disponibla inkomst (efter skatter och dag-
hemsavgift) med inemot 5.000 kr. Större delen av
denna inkomstökning torde gå till ökad konsumtion
vilket leder till större inkomster i detaljhandeln, för
r.aruproducenter och till fler handelsanställda. I sin
tur medför detta ökade skatteinkomsrer för korn-
nrLlnen. En berrikning av de kommunala intäkterna
p. g. a. denna rnultiplikatoreffekt skulle kunna ske
efter sanrma mönster som i undersökningar om tu-
rismens betydelse för den kommunala ekonomin,
där man bygger på fixerade antaganden om konsum-
tionen från varje turist. Turistinkomsterna omräknas
sedan i effekter på företagens omsättning och vinster
och den skatteökning på företagen till hemkomrru-
nen som blir följden härav. Det faktum att en kvin-
na slipper ar.bryta sitt förvärvsarbete under några
år leder sannolikt även till att hon får högre in-
komst på sikt, r'ilket rredför större skatteir-rkomster
på sikt för hemkomn-runen. Borde räkna riinta på
dagherrsinvestering av detta!

Tyvårr är de positiva effekterna på barnen sr,å-
ra att kvantifiera i kronor för hemkon-rrnunen!

14inskade utgit'ter (Citat huvudsakl. efter Bo Jons-
son, LO) Skall rryinflyttad arbetskraft fylla beho-
vet av arbetskraft på en ort följer härav kommu-
nala investeringar i viigar, gator, bostäder, vatterl
och avlopp, skolor m. m. soll1 uppgår till lika stora
belopp sonl arbetsplatsinvesteringen. Kan arbets-
platsbehovet fyllas åtminstone till en del genom att
man öliar förvärvsintensiteten i komirunen för t. ex.
kvinnor som har bostad (och där heller inga nya
anläggningar behöver byggas arlnat än daghem) kan
daghemsinvesteringen mer än väl uppvägas av min-
skade investeringar i andra sektorer.

Slwtsatsen dv ovannämnda beräkningar ocb reso-
ncmdng synes bli att det är t'å komnrunala investe-
ringar sorn torde ba så hög räntabilitet som inpeste-
ringar i barnstugor. Härtill komrner det faktwm att
kontrntr.nen t'år bu.r:uddelen azs in,uesteringskostnaden
täckt genoln. statsbidrag.

Maj-Britt Srndluncl

avg.
avdrag för prir'. försäkr.
fön'ärvsavdrag
Att taxera till kom. in-

komstskatt i hemkon-r-
lnunerl 24.000: - 2I.1002 -Avgår: ortsavdrag -225A: - -2.250: -Beskattningsbar ir-rkomst
i lrernlrornrnurlen 21.750: - 18.850: -Iion-rnr.-skatt för mannen : 13 olo x 21.750-.2.827: -.Kor.nmunalskatt för nrlnncn: 13 0 ux21.750' - 

:
2.827: -.Kommunalskatt för hustrr.rn: 13 0/o x 18.850' - 

:
2.450: -.

t2

326: - 326: -
2342 - 1.74: -

-3.000: -



Karlstads och tidningen Expressens "rnönsterlekplats" på Orrholmen invigdes i juni
1968

På det platta området har man med hjälp av schakt-
massor skapat ett kuperat landskap kring ett centralt
torg med lekhuset "Orrboet" för innelek och sam-

ling av barn och vuxna. Lekhusets ena halva gavel-
vägg går att skjuta åt sidan. Vid den andra gaveln
finr.rs en uppvärmd sandlåda under tak.

I lekparken finns
kullar med rutschba-
nor, gropar, cykel-
banor, broar, asfal-
terad vattenränna,
sandbassänger, klät-
terhus som också är
lekstugor, sittvrår,
repstegar, linor,
studsmattor, gungor
och en bygglekplats
med gammalt spill-
virke, lådor, stubbar
och verktyg av alla
slag.

ksä^*kw
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SANDLÄDAN

I tisdags var jag clär - dcn rolisastc tcaterkväii jag
varit med orn på många år. I'.n hclt ny tcknik. Hclt
cnkelt, naturligt riir man sig i olika tidcr. Barnen
är barn först och blir ctt rll tre vuxna gentemor
rnamma och pappa för att seclan bli barn igcn. Allt
tar man upp till dcbatt och får mycket sagt på ett
fint och naturligt vis. Fastän dct var tisclag, teatcrns
lccisammaste kväll, var salongcrl proppfull. En Fo-
gclstadförbundare och jae satt brcdvid varann. Vi
var nog c{e cnda övcr 30 år! Publikcn var intcnsivt
med. De reageracle mccl skratt, rncd applådcr - mcn
allt kort så att dct cj störcJc. Dct gick ör'cr rampcn
åt båda håll. Skådespclarna spciadc som änglar, för
de känc-lc kontaktcn och stod lil<som oå tå.

Siina Skantze

Måste man lyda fast det dom vill är fel ?

"Våra små inaesteringar. Våra sp jutspetsar mot

t'ramtidcn. Våra barnbarns t'örältlrar. Dom små in-

t'antilistcrnd på marsch mot morgondagcn. Dom små

untlanröjarna Ltv antlras misstag, Vår vixande ar-
betskraft. Våra smri sambällsbygg/lrc. \/rir åldcrs
tröst. Våra tcstdmcntcns adrcssatcr. Våra bliaantle
världsmedborgare. Våra små nydanarc, Dom. små

tj,rannernd. Sagoslukarna. Serieläsarna. Egoistcrna.

Orosandarna. Ömbetskräaarna. Sömnt'örstörarna.

Statussymbolerna. Anlagsbärarnd. övertagarna dv
påra enormA t'örboppningdr. Arzttagarna till ztår

äroriba historia."

pa Göteborgs Stadsteater

Barnen
Onr dor.r.r handlar Kent Anderssons nya pjäs Sand-
lådan som just nu spelas på Göteborgs Stadsteater.

Orn dom och om oss alla som sitter i den stora
sar-r-rhällssandlådar-r och styrs av auktoriteter, av för-
bud och lagar som vi inte vet vern som skapat och
som ingeri kan förklara för oss. Regler som styr till
och nred auktoriteterira sonr inte errs de förstår sig på.
"Man lean helt enkelt inte ta hänsyr-r till alla ka-
tegorier. Några måste helt enkelt bli lämnade utan-
för att vi ska kunna fortsätta att styra detta sam-
hälle på dom järnlikhetsprinciper som i alla fall
f ir-r r-r s. "

Sandlådan fortsätte r teate rformen från Bengt
Bratts och Kent Andcrssons Flotten och Hemmet:
eil trestegsraket där pjäserna bara blir bättre och
bättre. En enkel form med naken scen och inga scen-
växlir.rgar, ett skådespelarkollektiv där alla är lika
viktiga, en bittert bitsk och ofrånkomlig dialog mec
inspriingda visor, en skildring av en bit av sam-
hällct sorl ifrågasätter hela samhällets värderingar.

Men sar.r'rrna kritik sorr kan riktas nrot de tidigare
pjäserna gäller också Sandlådan: är den ctablerrde
teatern (Stadsteatem, Dramaten) det rätta rummet
för den här sortens pjäser? Tvingar den inte till
kornpromisser i förhållande till publiken (men det
är' ju också en fördel att nå en slegs publik som
ir.rte r.rås av anllarl politisk teater, typ Dr Gorman-
ders julspel)? Varför ges inga klara politiska alter-
nativ till den samhällsform sorn kritiseras - beror
det på kon-rpron-risser med teaterrun'rn-ret/publiken?
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GöteborgsScenbilder från föreställningen på

Sandlådan handlar om en grupp barn som le,kcr
i en sandlåda bevakade av föräldrarna/auktoriteter-
na. En grupp individer son nu formas till sin vuxen-
roll: Der.r Frangårrgsrike Anpassade, Den Kuvade
Ffemmafrun, Der-r oanpassade Revolutiouären, Den
Rättrogr-re Tjänsten-rannen, Den Overkänsliga Drörn-
nrarcn. Mcn liksom Hemmet är Sandlådan på en

gång en alh-r-rän sarnhiillskritik och cn kritik ar. det
lionkreta ämnet.

Just den föräldraauktoritct sonl pjäsen angriper
ltörsvaras överallt isamhället! den finns till och
rled inskriven i alla cle borgerliga partiernas pro-
gram. Banrcn iil föräldrarnas ege ndor-n, inte sam-

hiillsnredborgare. Systcmet skyddar sig sjiilv genonj
att se till att banrcr.r viixer upp till egoistiska, auk-
toritetsbundna aurpasslingar och inte till socialt trä-
nade, sjiilvständiga-r individer. Det borde \rara sam-
hällets självklara plikt att skydda ban.ren från att
vara totalt utlär-nnade åt föräldrarn;r. Man blir ännu
nrer' övertygad om det när man ser Sandlådan.

Mcr-r ir-rte bara föräldraauktoritctcn utall också
alla andra auktoriteter sonr komnrer därefter, hela
auktoritetssamhället ifrågasätts. Hela den bara del-
vis synliga press vi utsätts fc;r för xtt bli r,älanpas-
sadc, tysta och produktiva r-r-redborgarre. Visst kan vi
som barnen i Sandlådan få syssla n-recl våra små
aggrcssioner, lekar och drömmar. Bara vi inte på all-
var ifrågasätter systemet, vcrkliger-r krär'er vår rätt,
vill vara n-red och bestärnnra och besluta: "Expcr-
terna vet lrer än vi."

Och de som inte anpassar sig? I slutet kommer et-t

en av dem in i Sandlådan, ett h.,rlvgamnralt "fyllo" el-
ler en x1' gubbarna från Alternatiat Sarnbälle). Han
son'r fått betala priset för att inte lyda reglertra, som

gått gångcn fir-rkan-torken-kåken, som "helt en-
kclt rr-råste lämnas utanför". Och han tror inte läng-
rc på uågr;r auktoriteter: "Lyd donr inte. Tro inte
på clonr. I-ita intc ett ögonblick på det dorr-r tutar i

er. I)et sitter <jverrrllt hijg,r herrar nred vita huvuciert

stadsteater. Fotor Werner Goldbach, Göteborg.

runt stora bord och bestärlrner över er,r liv. I-ita
intc på vad dom vita huvena talar orn då dom ta-
lal der-nokrati. Men vad menar don-r med demokrati?
Dom talar om jämlikhet. Men vad nrenaf dorn med
jänrlikhet? Donr nrenar inte rlej. Donr nrerlar iute
er. Men spräng ekdörrarna. Dra ut dom jävlarna i
håret och ställ dorn på torgen och tvir-rga dom att
siiga sanninger.r! Tvinga dorn att använda dom rätta
orden! Att inte säga uppfostran när cion'r nleuar
nrisshandcl. Förfalska inte det språk ni talar. Ljug
inte om verkligheten för att få frid i era samveten.
Anviind dorl rätta orcien. Ir-rte för ordens skull men
för era bams, att dom en dag må se världens an-
siktc naket. Använd dor.n rätta orden! Säg inte to-
lerans när ni menar l-ryckleri, säg inte brist på för-
ståelse niir ni nrenar hat, säj ir-rte våra svarta bröder
när ni rlrcnar niggerdjävlar, säj inte järnlikhet när
rri menar privilegier, säj inte utveckling, säj förstö-
relse, säj inte lör-rsarnhet, säj utnyttjande. SAJ DET,
SAI DET, SA.l DET!" Louise Rvd6n

T

F,n lite lagom smidighet
cu tolererad gnidighet
en viih-nasserad böjlighet
en lite känslig hudlöshct
cn lagonr charn-rig gudlöshet
en nrelankolisk löjlighet
cn modulerad tråkighet
cu r-nodererad bråkighet
er1 pantomimish bitterhet
cn konversabel inskriirrkhet
en ckononrisk snabbtänkthet
och så

på toppcn
cn taktfull
röraktfull
förståelse för Konst och Vitterhet!

(lJr Sången o//t anpassningcn i pjrisen Sandlådan)
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Eo i kollektiv
Vid sidan av de senaste årens diskussion om bostads-
service har förts ett annat lågmäldare samtal om hur
man skulle kunna hjälpa varandra i stället för att
vänta på samhällets benägna åtgärder uppifrån. I
väntan på att kommunerna skall bygga servicehus i
större utsträckning än som enstaka experiment, mås-
te vi ta saken i egna händer. Vi behöver service nu,
och vår enda möjlighet är att själva bilda bostads-
kollektiv.

Men vi vill inte att kollektiven skall 'bli enbart
privata lösningar. Vi vlll se dem som ett försök
med nya boendeformer. Vi tror att de kan ge kun-
skaper och uppslag för en radikalare lösning av ser-
vicefrågan. De kan i bästa fall bli modeller för ett
framtida bostadsbyggande där samhället tar över
id6n och ansvaret.

Genom bostadskollektivet vidgas frågan om ser-
vice till att gi.Ila vår totala praktiska, sociala och
psykologiska boendemiljö. Vi tror att det inte ,bara

är opraktiskt med dagens vanliga småhushåll. Det är
helt en'kelt omänskligt.

Vi tycker att ingen skall behöva leva helt ensam

för att han inte har familj. Det finns en mängd bo-
endefunktioner som lika gärna kan läggas utanför
den iilla familjen. Vad har egentligen machållning
med familjebildning att göra? Måste man älska var-
andra för att se på TV tillsammans?

I bostadskollektivet får de sorn önskar en vidgad
kommunikation en mängd kontaktpunkter i de ge-
mensamma verksamheterna. Avskildheten i det egna
rummet är valfri och betyder aldrig negativ isole-
ring. Vi tror att kollektivet ger en ökad trygghet åt
många. Alla får någon att komma hem till, någon

som lyssnar när man inte vet vad man skall ta sig

till. Ingen skall kunna lämnas ensam med ett över-
mäktigt problem.

Vi tycker också att den lilla tre-fyra-personers-
familjen ehöver ut ur sin instängdhet, bort från
vanerelationerna mellan man och hustru, föräldrar
och barn. Individerna i en liten famili dr för hän-
visade till varandra. Det skapar onödiga förvänt-
ningar och ofrihet. Familjemedlemmarna måste re-
presentera allt för varandra. Mannen måste tillgo-
dose hustruns alla kontaktbehov. Föräldrarna måste
fungera som auktoriteter för sina 'barn i alla avse-
enden.

I den lilla familjen som värnar om sin lycka ställs
dessutom oerhörda krav på känslor, en kärlekshys-
teri beroende p3. att familjen har för få praktiska
funktioner för att upplevas som en nödvändig en-
het. I kollektivet kan den överdrivna familjekänslan
försvinna genom samhörigheten i en större grupp.
Vi tror att kärlek kan utvecklas bättre och friare
om inte hela ens livsföring beror på den.

Relationen mellan familjen och livet utanför är
i allmänhet alltför oförmedlad. Genom en aidrig så

stor trygghet i den egna familjen lär sig barnen ändå
inte att klara av komplicerade samarbets- och sam-

levnadsproblem i skolan, bland kamraterna. I bo-
stadskollektivet möter man fler situationer och lär
sig handskas med dem i en trygg miljö. Vi tror att
kollektivet bättre kan överbrygga det svårfattliga
avståndet melian den ensamma individen och det
komplicerade samhä1let.

I bostadskollektivet tränar man samarbete och lär
sig att sätta det allmänna bästa först. Man stimule-

lll: Sven-Gunnar Lidmar
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ras av varandra till nya aktiviteter och fastnar inte
lika lätt i en definitiv bild av sig själv och sina möj-
ligheter. Studcnten upptäcker hur roligt det är att
hoppa rep i barnkammaren. Barnen fär fler förebil-
der för sina rollekar. Mormor stencilerar gärna flyg-
blad. Om de gamla rollerna och grupptillhorighe-
terna bryts har nya idder lättare att uppstå och
spridas.

Dessa fördelar uppfattas säkert mycket olika av
olika individer. Det är kanske svårt att ta dem till
utgångspunkt vid formuleringen av ett program för
bostadskollektivct. Vi vill se dem som ganska auto-
matiska biprodukter vid lösningcn av det praktiska
serviceproblemet.

Genom att sluta sig samman skaffar sig alltså de
små hushållen större resurser för att själva klara av
det som de annars måste begära från samhället. Flera
familjer kan ha råd med kvalificerad barntillsyn. De
kan själva ordna barnens möjligheter till gruppsam-
varo om de inte får plats på daghem. Man kan sam-
ordna bort- och hemsändningar av tvätt, budpass-
ning. Man kan ha råd med elektronugn för snabb-
uppvärmning av färdiglagad mat.

Allt detta är åtgärder som ökar vår frihet och vår
disponibla tid. Ingen hindras av hemarbete från att
arbeta inom det yrke han eller hon har utbildat sig
t ill.

Genom att sluta sig samman kan man dessutom
få resurser till utrymmen som normalt inte brukar
rymmas i bostäder. Man samsas om en tvättstuga
och får kanske råd till ett mörkrum. Man lagar mat
i ett enda stort kök och fär utrymme över ti'll
lek och motion. Istället för att varje familj prenu-
mererar på samma tidningar kan de tillsammans få
en mängd olika. I bostadskollektivet kan man alltså
för samma kostnad få en högre standard i många
avseenden.

Vi tycker att det finns tillräckliga skäl att på all-
var pröva,bostadskollektivet. Men vi vill inte genom
att. ta saken i egna händer minska trycket på sam-
hället. Endast samhället kan ta ansvaret för att alla
nås av den service de behöver. Ensamma mödrar,
gamla och handikappade har varken kontakter,
pengar eller rörlighet nog för att skapa sina egna
lösningar.

Helt utan samhällets hjälp kan vi förövrigt inte
genomföra vära planer. Vi har små möjligheter att
själva hitta ett hus som går att göra om till kollek-
tivbostad. Det är de kommunala myndigheterna
som kan anvisa oss lämpliga tomter om vi vill bygga
själva och ge oss byggnadslov. Vi hoppas att de tar
på sig sin del av det som kan bli ett gemensamt ex-
periment.

Karin Lidmar

Att ha barn eller inte
F. d. statsrådet UIla Lindström har skrivit en bok
Att ha barn eller inte.

Ulla Lindström har på ett lättläst och lättfatt-
ligt sätt lyckats ge en information, som spänner
över det område bokens titel anger på ett omfat*
tande sätt.

Kapitlen är uppdelade i små stycken med under-
rubriker, som var och ett mera detaljerat behandlar
respektive kapitels huvudfråga.

I boken kan man få svar på praktiskt taget allt
man vill veta om antalet födda barn per sekund,
skyddsmedel, familjetyper, arbetsfördelning inom
äktenskapet, blandäktenskap och barn med utlän-
ninga.r etc.

Ett synnerligen nyttigt och även nödvändigt ka-
pitel är det som behandlar de sociala förmåner som
finns att tillgå, men som tyvärr alltför många inte
känner till eller många gånger är för blyga för att
ta reda på.

I det ovannämnda kapitl et fär man veta bland
annat hur man kan erhålla moderskapspenning, bi-
dragsförskott, barnpension, fri ferievistelse etc. Allt
uppställt klart och tydligt i katalogform.

Att ha barn eller inte är objektivt skriven, ger
argument för och emot föräldraskap, talar om vinst.
eller förlust i olika valsituationer. Läsaren påver-
kas inte i någondera riktningen, men får en saklig
upplysning, som blir en bra grund för de beslut, som
vederbörande själv sedan måste fatta och till vilka
beslut även emotionella faktorer spelar in.

Ulla Lindströms Att ha barn eller inte är en bok
som alla har r-rytta av 

^rt 
läsa. En utmärkt bok för

studier i ensamhet, på tu man hand och inte minst
i gruppverksamhet.

Hjördis Levin

Att ha barn eller inte. Av Ulla Linclström. Bokförlaget
Aldus/Bonniers, Stockholm 1968. 152 sid. Pris 8:50.
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TIIYGGHET FÖIt OGIF'T MOR
Ncci.rnstricnclc ,rrtikcl ttr hl orvortbris nr 10, 19(rtl ritcrge s

"Ogifta kvinnor nred yrli.cn skaffar sig barn rled-
vetet" stod att liisa i ett av våra dagliga blad i som-

ras. Bättrc utbildning och diirrncd bättrc ekotlou.ri

skulle göra allt fler kvinnor beredda att på egcll

harrd ta hand om ctt evet-rtuellt bant. Dessutoul är

det ju ingen social katastrof lär-rgre att bli ogift r-nor.

Hellre än att gå in i ett på förhand misslyckat ;ik-
ter-rskap så r,äljer kvitrnor att bli ensanr förälder. An-
talet barn födda utorll äkter-rskap har ökat under se-

nare år enligt r-rppgifter Från statistiska centralbyrån'
Är 1960 föddes nämligen 11.500 barn utom äkten-
skap rledan antalet barn det senaste året ökat tili
18.OOO. Det innebär att vi har ungefär lika rnånga

bam födda utom äktenskap sot.n under de två första
årtionciena på det här seklet, då för övrigt 1'920

tycks inneha rekordet med 21.800 utot.näktenskap-
liga födslar. Sedan har alltså siffrorr-ra sjunkit för
att åter ha börjat stiga igerr.

Situationen för der-r ogifta modertt och alla andra
ensamma föräldrar är radikalt förändrad i jämförel-
se med något eller några årtionden tillbaka. Samhäl-
let har vidtagit er:r rad åtgärder för att gc de ensarn-

rna föräldrarnas barn samma trygghet och ekot-to-

miska standard som de barn som lever med två för-
äldrar. Och om eu kort tid korlr-ner ytterligare en
'','iktig reform, sonl justitiemirtistern meddelade på

kvir-rnoförbundets kongress 1968, närr-rligen att baru
födda utom äkterrskapet skall få lilia arvsrätt med

barn födda inom äktenskap.
Studerar rnall e nföräldersfamiljcrts situirtion ex-

en-rpelvis genonr er-r titt i irtkon-rststatistili'en upptäc-
ker trau n-rycket snart ;rtt de får leva på cn betydligt
lägre ekorromisk standard i rtormalfallet än en två-
föräldersfan-ril j. Detta slog också farriljepolitiska
kor-r.rn-rittdn fast i sitt senaste betänkande. Mångir
andra tidigare utredr.ringar har också visat att dentra

familjetyp oftast får brottas u.red eironon-riska be-

kymmer. En av förklaringanra till den låga ekot.ro-

miska star-rdarden kau säkert hänvisas tili att kvin-
l1orna utgör en ma joritet. Bara 10.000 av dc drygt
lOO.OOO ensalrllla förälclranra rir rtt;irt. Ocl-r kviutlor
återfinns sorl bekant ytterst siillan i de välbetalda
jobben n-red försörjarlörrer. Låginkomstutredningen
har ju ingående belyst just detta problem.

DessLrtorn är skillnaderna i ekonon-ri betydande
n-rellan enföräldersfarniljema beroende på om det rör
sig orn ell ogift, frånskild eller änka/är.,kling med

barn. Detta slogs fast med skärpa för ett tiotal år
sedan i socialstyrelsct.ts landson.rfattandc kartlägg-
ning ör,er de ensamståettde nrödrirruas sociala och

ekonomiska förhåll:rnden år 1.955. Sedan har punkt-
undersökr-ringar gjorts av socialuänrr.rder i rtågra stör-
rc städer.

1E

hl'ir nrctl fi;rf;rttirrcns tiIlstrin.l

Alldeles nyligen har Huddingc gi.rrt crr k,rrtliigg-
ning bland de ensamståeude föräldranta i komtnu-
nen. Siffronra gäller för höstetr 1965, då Huddingc
totalt l-rade 502 ensanrståcncle för,ilJrar (cndast 44

av det-t-t var ntätt) nted tillsal-I1111al1s 735 barn uttdcr
17 är. Avetr i denna undersökrting blir llrau stlabbt

kl:rr över att stora skillnader finr-rs rrellatr dc olika
erisarnnra förälclran-ras situatiott. Genercllt kau man

säga att änkanränklingen har clet bäst, den ogifta
allra sämst och uågoustans i mitten iigger de från-
skilda.

Ett avsuitt i utredningen berättar c''t-n de etlsatlrstil-
cnde föräldrarnas bostadsförhållanden. Diir framgår
att hälften av både mäunen och änkoma bor i villa
och övriga bland dessa båda disponerar i stort sett

egerr lägcrrhet. Bland de ogifta tnödrarua är bostads-

frågan en helt attnait. Bara 60 procent av dem bor i
egen lägenhet och 32 procent är inneboetlde, oftast
hos föräldrar. Bland de frånskilda liar över 80 pro-
cent egen lägenhet och enclast 6 proceltt a\r dem är
inneboende. Ser man vidare till bostade ns storlek
visar utredningen att u-ngefär 1ru åv de ogifta foreld-
rarna disponerar över endast ett rutn medan de öv-
riga i regel har större bostadsyta. Beträffande bosta-
dens star-rdarc{ är deuna för de farmil jer som har
egen lägenhet i regel god. 85 procent av sanltliga
har eget kök, de ogifta kvit'tttortta har enlellertid
lägst andel, 65 procent. De sonr saknar eget kök har
arntingen kokvrå, kokskåp eller delar kök med an-

nrrn. Det senare är förhållar.rdet för 1/r av de ogifta.
Centralr'ärme, \rarlrlvattell och badruur Iitltls i stort
sett hos samtliga, under det att tvättr-r-raskin firlns att
tillgå för 48 procent i bostaden, 39 procent i fastig-
hetcn och saknas för 13 procent. Avett här har de

ogifta siimst, 21 procent saktrar tvättmaskin.
De cnsamstående föräldrama har cn hög förr'ärvs-

intensitet, 84 procent av dem arbetar - 1I procellt
på deltid. Utredningeu visar att artell av fön'ärvs-
arbete i regel är att hiinföra till rlindre kvalifice-
rade arrbetcn. F,n fjärdcdel av de intervjuade önska-
dc Anirat arbetc. Mau efterlystc ocl<'så utbildrlillg,
fortbildnirrg eller ourskolning. Som skäl att nran ej

skaffat dcn utbilduing man önskat angavs brist på

tid och dålig ekouon-ri.

Nästan hälften av de ir-rtervjuade kvinr-rorlla an-

såg att deras arbetsbörda både hemma och borta
var alldeles för stor. NIännen däremot ansåg sig kla-
ra. sina uppgifter - vilket kan hänga sammau med

trtt nrännens ekonomiska situation är bctydligt bätt-
rc iin kvinnorrras. Dct framliom vidare att trtår-rga

av de tillfrågade föräldrama inte hade någon fritid
(ca 38 procent), lika många hade endast 2-3 tim-
nrirr pe r clag. I'.ncl:rst lO proccttt ltrrclc ltrcr iitl 3 tirrl-



nrars fritid. Är,cn fräg:rn ()nl senrcstcr stuclcrudes ltv
utrcdr-ringen. En n.rycket intrcssant siffra är här att
42 procent av de ogifta hade varit hernma under sc-
mestenr, vilket var ovanligt bland de ör'riga.

Att nrånga ensamståe nde föräldrar önskar fort-
bildning eller on-rskoLring och därmed bättre ekorro-
nri förstår nran när nran läser avsr-rittet om enföräld-
ranlas inkomster. Stora skillnader föreligger mellan
livinnor och män, n-ren också mellan de olika civil-
stånden. Det förra hänger givetvis sarnrran mcd att
nrän generellt har högre inkonrster än kvir-rt.ror. Be-
träffande änkorna finner lrra11 att de förbättrade
pensionerna påtagligt förbättrat deras ekor-rorni. För
de ogifta och frånskilda ligger inkomsterna myckct
lågt. En fjärdedel eller 25 procent av de ogifta har
err beskattningsbar inkomst på högst 2.400 kr och
hälften av dem har högst 5.650 kr. Att det många
gånger måste vara svårt att klara uppehället med
dessa inkomster visar socialhjälpsstatistiken. De en-
samstående föräldranra utgör en stor grupp bland de
hjälpsökande på komrnunens socialbyrå. Under 1,964
hade ocksä 17 procent av denna grupp fått social-
hjälp under det att rnotsvarande siffra frår-r samtliga
hushåll var 6 procent.

I det avsnitt som behandlar barntillsynen fram-
kommer att en liten del av er.rföräldersfan'riljema i
Huddinge använder daghem och lekskola. Endast 12

procent placerar småbarnen i daghem medan 30 pro-
cent placerar sina små barn i familjedaghem. Place-
ring hos släkting är också vanlig, 27 procent. Kr-rappt
en fjärdedel passar sir-ra barn själva. Skälen till att
enföräldersfamil jerna liin-rnar sina banr i stor ut-
sträckning till familjedaghern är självfaliet nråtrga,
bl. a. bristen på daghemsplatser. Men utredningetr
visar ocksi att de flesta lärnnar barnen för tillsyn
nära bostaden, i regel bara n-red 5 n-rinuters gång-
r'äg. Det är kanske för n-rårrga avgörande vid val av
tillsynsform. Dessutorn arbetar många i serviceyr-
ken, som har svårt att anpassa tider till institutio-
nerna.

Utrednineen studcrade iiven vilka iinskerrål för-
äldrarna näa" för sina banrs utbilclning. Härvid
framkom att ytterst få barn till de ensar.nstående
föräldrama fortsatte sin skolgång efter grur-rdskolan.
Det är tydligt svårt atr ekonomiskt klara högre sko-
lor och utbildning för n-rånga enföräldersfamiljer.
Deras ekonomiska förhållanden har ju för' övrigt r.i-
sat hur svårt mår'rga har att få debct och kredit att
gå ihop. Den studiehjälp och de lån sonl numerl
finns att tillgå är otillräcklig;r. E,kononrin är i des-

sa familjer så pressad att man helt enkelt r.äljer den
kortaste r.ägen till förvärvsarbete.

Sanlraufattningsvis kau lnau konstlrterir att dc:

pnrble rn sonl e nsanrstiicnde föriilc{rar Lrrottirs nrcd
friin-rst giiller ekononri, cnsarrhct och ansvaret för
Lrarren, barntillsyncn och bostadsfrågarr. De ekotro-
nriska problemen giillcr oftast kvinnorna. De efter-
lyste också olika fornrer av ökade ekonorniska bi-
dr;rg: höjda barnbidrag, förliingda och utökade banr-
bidrag när barnen vill studera, bättre bostadsstöd,
cxtra hjälp vid banrcns sjukclom, då ju rnånga för-
rildrar tvingas stanna hemma och förlora inkon-rst.

Barntillsynen och därn'red sanrmanhängande bun-
denhet och isolering ir vidare ett a\r de starkast
kända probler-nen. Många kan aldrig gå ut på kviil-
larna och fritiden tillbringas oftast hemnra. Det iir
rröjlrgt att förhållandena för gifta r.nakar med barn
inte är sil olika, merr känslan av ensamhet och bun-
denhet måste ändå bli större för cn cnsamstående
förälder.

Denna utredning har r'äl liksom de tidigare anvi-
sat hur nödvär-rdigt det är att lnan ute i komlnuner-
na allvarligt tar och diskuterar olilia åtgärder för
att stödja och hjälpa enföräldersfarniljerna.

Anita Gradin

Inte bara ord
Det får inte borq voro vilio och ord
Hondlingen måste follo tött tött efter
och hell' töcko vilion och orden

Det får inte boro vqro önskqn och hopp
Det måste förverkligos och uppfyllos
till dess intet fottos och intet återstår

Låt ingenting hindro mig från ott ge
med öppno hönder och öppet hiörtq!
Befrio mig från det girigo
i ott fordrq och togo!

Gör mig oktiv i givondet
gör mig possiv i mottogondet

Förskonq mig från intet
försonq mig med ollt!

Merope
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VÅR.å I{OSTVåNOR

Vi i de nordiska länderna hör till den minoritet av
jordens människor som har möjlighet att äta sig

mätta. UtgåencJe från detta privilegium frågar vi:
hur bör vi äta?

Socialstyrelsen i Sverige har tillsammans med me-
dicinalstyrelsen i Finland och helsedirehtoratet i
Norge (med inofficiellt instämmande av sundhets-
styrelsen i Danmark) utfärdat rekommendationer om
folkkosten. De praktiska konsekvenserna av dessa

rekommendationer är
o Kaloritillförseln bör anpassas så att man före-

bygger över- och undervikt.
o Fettkonsumtionen bör minskas från nuvarande

40 procent av kalorierna till cirka 30 procent.
o Man bör minska användningen av mättat fett till

förmån för fleromättat fett.
o Man bör äta mindre socker och sockerhaltiga

födoämnen.
o Man bör äta mer grönsaker, frukt, potatis,

skummjölk, fisk, magerr kött och spannmålspro-
dukter.

Det vanliga är att vi äter för mycket. Denna ova-
na sammanhänger inte minst med det minskade
kroppsarbetet. Vi låter maskinerna arbeta å.t oss men
vi behåller våra kostvanor från en gången tid. Om
vi inte renr av äter mer än förut av sådana kalori-
rika födoämnen som vi förr inte hadc råd med.

Vi bör äta så att vi hå1ler en kroppsviht som är
normal för vår längd och å1der. Vi kan iämpligen
väga lika många kilo som 90 procent av det antal
centimeter varmed kroppslängden översriger en me-
tcr. Så exakt behöver det inte vara. Tio-femton
procent mer eller mindre är fortfarande normalvikt.
Benstomme, muskelutveckling och ålder spelar näm-
iigen in. Men när man överstiger sin idealvikt med
25 procent då börjar man bli fet. Det hjälper inte att
kalla det för "stor" som kvinnor på sista tiden trös-
tat sig med. En kvinna som är 770 cm lång bör inte
vaga over öu Kg.

Den som intresserar sig för frigan om våra kost-
vanor kan lämpligen skaffa sig en liten bok innehål-
lande födoämnestabeller av professor Aibramsonl).
Han har på sid. 4 en uppgift om kaloribehovet:).
Vi ser där t. ex. act en kvinna i 50-60-årsåldern
och omkring 160-165 cm lång behöver ungefär
1.600 Kal. per dag. Om hon är över 70 år och rör
sig ganska litet behövcr hon knappt så mycket.

Födoämnestabeller. Av Ernst Abramson, Svenska
förlaect/Bonnier 1.967. Pris kr 5:25.
Kalorl är ett mått på energi (calor:värme).

Vill vi nu följa socialstyrelsens goda råd skall inte
mer än högst 500 kalorier av 1.600 erhållas från fett.
Låt oss säga att man konsumerar 2A0 g mjölk, 25 g

smör (inberäknat margarin och olla),25 g ost, 100
g magert kött och ett ägg om dagen. Det blir 470
Kal. från fett - således inte för mycket. När man
en dag bytcr ur det magra köttet mot t. ex. f1äsk-
kotlett så får det ske på bekostnad av en del av
smöret. Men hur som helst det är inte så lätt atc
beskära kaloritillförseln och samtidigt procenten av
fett,

Saken kompliceras ytterligare genom att vi bör
använda en del av fettmängden i form av fetter som
d,r rtka på fleromättade fettsyror. Det har nämligen
visat sig att arteriosklerotiska förändringar i kärl-
systemet är betydligt mindre vanliga i länder där
kosten innehålier mest fetter av denna typ, Den
ovannämnda födoämnestabellen ger även siffror an-
gående detta. Det visar sig att mjölkfettet liksom
fläsk, nötkött, fårkött och ägg innehåller mest mät-
tade fettsyror. De feta fisksorterna däremot innehål-
ler fleromättade fettsyror i omkring 70 procent av
sitt fett. Majsolja och sojabönolja är också rika på
dessa fettsyror, Nästan allra lbäst är torsklever.

I detta sammanhang vill vi också beröra mjö1k-
frågan. Den har på sista tiden tillmätts alideles för
stor betydelse. Som ni lätt ser av tabellen är det i
varje fail en ringa del av kalorier från fett som mjöl-
ken svarar för. Men visst är skummiölk bra om man

I
I
I

I
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tycker om den. I varjc fall är dct bra om mängdcn
mjölk minskas även för ungdom t. cx. i skollunchen.
E,n sak för sig ar art torrmjölk till länder som inte
är inställda på mjölk kan lcda till magbcsvär genom
ovana vid mjölksocker.

Äggvitcämnena i kobtcn är knappast ctt problem
hos oss numera. Vi bör ha ungefär 1 g pcr kg
kroppsvikt och dag, litct mer undcr tillväxtåren. Vi
har i annat sammanhang berört dcn allvarliga hälso-
fara som protcinbristcn kan vara för barn i fattiga
länder.

Slutligen gällcr det haltcn av mincralämnen (kal-
cium, fosfor och järn) samt vitamincr i vår föda. På

sista tidcn har från forskarhåll betonats att riskcn
för "blodbrisr" ökat med den minskade kaloritill-
förscln. Särskilt kvinnor som förlorar jd.rn genom
menstruation och vid barnsbörd har ofta denna
bristsjukd man anser 25 procent av kvinnor-
na. Det blir sannolikt lämpligt att berika kostcn
med järn.

Frukt och grönsaker inklusivc rotsakcr år som
bekant värdcfulla dels som fyllnadsmaterial för den
som har benägcnhet för fetma dels - och framför
allt - för att under våra mörka vintrar förebygga
vitaminbrist och därmed sjr"rkdomar som gynnas av
nedsatt motståndskraft. Men detta behöver knappt
sägas numera - vi har blivit ett frukt- och grön-
saksätande folk, tillförseln år riklig och priserna
oftast helt överkor-nliga med vår köpkraft.

Andrea Andreen
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Redaktörer: Arne Algård och
Eskil Svensson
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181 21 Lidingö 1

Tel. 08i765 0s so
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Jog gick dör så sqkto
och tönkte på henne
som dog ov svölt.
Hon den lillo,
med de storq ögonen
i det smolo onsiktet.
Hon som oldrig fick veto
vqd möttnod ör.
Hon som nekodes den siölvkloro rötten
till födo ur sin moders bröst.

Någonstons på vår iord
dör hon vorie dog ov svölt.
Vorie gång vi öter något
dör hon på nytt sin hungerdöd.

Jog gick dör så sokto
och tönkte och könde.
Då såg iog plötsligt korv och bröd
på morken.
Korv och bröd låg i snön på goton!
Någon hode toppot det.
Någon som inte vor fottig nog
ott to upp det igen.
Någon hode trompot på det.
Någon som inte vor hungrig nog
ott böio sig efter det.

På Stockholms gotor
ligger korv och bröd som ingen behöver.
Runt om på vår iord
ligger born och dör ov svölt.

Hiördis Levin

Motto: Samarbete med naturen
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KEn,STIN HESSELGREN
En vänstudie

När Kerstin Hesselgren fyllde sjuttio iir, tackadc
hon för hyllningarna r.ned bland annar dessa ord:

"Irli ztill sc i mig en symbol far den sociala ut-
uccklingcn, som har skctt undcr min lcvnad, Dct har
varit underbart att t'å 'uara med om cn sådan ut-
acckling."

Citatet är hämtat ur den nyligen urkomna boken
Kerstin Hesselgren. En vänstudie. Det kan stå som
fin karakteristik över her-rne själv, hennes hängivr-ra
arbete för samhällsreformer till de missgynnades
fromma. Men det passar också soln en sammanfatt-
ning av boker-r. Den samhällson-rvälvning, som Ker-
stin Hesselgren deltog i och som utgjorde den aktiva
bakgrunden till hennes långa liv och märkliga gär-
ning, tecknas av bokens författare med sakkunskap
och persor-rlig erfarenhct.

Skildringen bygger till stor del på dokument av
olika slag, sonr Kerstin Hesselgren lärnnade efter sig
när hon vid nittio års ålder gick bort 1,962. De som
ur det rika n-raterialet har samrnanställt den levande
bild, som möter oss i boken, är "nilgra av hennes
vänner, som samarbetade med henne", närnligen riks-
dagsledanrotell Rwtb Hamrin-Tborell, justitieråder
Ingrid Gärde-Widemar och statsridet Alva Mltrdal
i san-rarbete med en uu!i statsvetare, Malin Bergman.

Historien om deir unga flickan från Flofors, som
hade velat bli bruksläkare sorn sin far, talar först
och främst om ett sällsynt gorr och vidsynr föräld-
rahem. i{erstin fick visserligen nöja sig nied uppgif-
ten som rnångsidig och nyskapande "hälsovårdsapos-
1sl" - hennes eget uttryck från den tid när fram-
tidsplanema börjar klarna. Men vi får följa en väx-
ande n-ränniska på vägen mot etr må|, henncs tankar
om livets stora ausvar) dess allvar och glädje. En
god och allestädes närvarande humor ger sitt skin-r-
mer även åt allvaret.

Kerstin Hesselg;rcn blev den första kvinnern, i
flera fall den första märtniskan, på nya och viktiga
poster i r'årt socialt uppvaknande Sverige efter se-
kelskiftet. "Hon såg klart de praktiska möjlighe-
terna art undan för ur-rdan förbättra samhällsförhål-
landcna, frän'rst för de sämsr ställda", skriver Ruth
Harnrin-Thorell. "LJtan henne skulle många sociala
reformer blivit försenade."

Ingrid Gärde-Widernar förstår vad det kostade:
"Månp;a gånger ledde hcnnes rakryggacle personlig-
het och starka r;ittskänsla till närnrasr hjriltcmodiga
st;indpunktstaganden i politiska frågor."

I september 191,9 resrc I(erstin F{esselgren till
Vashington, av c{cn svensli,r rcr:crirrge u utseclcl till
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sakkunnig i lnternationella Arlretsorganisationens
första konferens. Dämred inledde hon sin långa bana
sonl svensk talcskvinna i intemationcllt arbete. Hon
utgick från sin stora erfarenhct av tidens frågeställ-
ningar i sver.rsk socialpolitik. Under praktiskt taget
alla år fram till andra världskriget fortsätter hon
med detta arbete - liksom hon återfinns som dele-
gat eller sakkunnig i Nationen-ras Förbund i Genöve.
Så sent som 1946 utnämndes hon till ordförande i en
kommittd son-r skulle undersöka kvinnors arbetsmöj-
ligheter under efterkrigstiden.

Alva Myrdal gör här en intressant jämförelse med
dagens internationella arbetsuppgifter. Hon framhål-
ler, att om Kerstin Hesselgren hade levat och ver-
lrat r1u, när kvinnliga delegater å.r betydligt nler
befriade från att ständigt tänka i kvinnotermer,
skulle hon ha utvecklats till en mer renodlad expert
på vissa socialpolitiska fält. Sneglingerr på kvinno-
situationen var tidsbestämd; ett öde och ett ansvar
som hon själv aldrig var heihjärtat nöjd rned.

"Jag bar alltid protesterdt mot att man skiljer wt

'r;issa t'rågor sorn de enda sorn kvinnorna bör intres-
scra sig för ocb kallar dem 'kainnot'rågor"', sade
Kerstin Flesselgren exernpelvis i ett föredrag i Stock-
holnr på fyrtiotalet. "Dct linns mycket t'å t'rågor
som inte berör både män ocb kainnor."

Alva Myrdal fäster också vår uppmärksamhet på
e11 allrlan r'äsentlig förändring. Det intenrationella
sarrnarbetet är numera på ett helt anlrat sätt inriktat
pi hcla oärldens problem, inte bara dess krig utan
också dess sr,ält, inte bara orättvisor mot arbetare
utan djupgående klyftor mellan privilegierade och
underprivilegierade runtonl i r,ärlder-rs alla hörn. Det-
ta var något som Kerstir-r Hesselgren solrr persor-rlig-
het skulle varit gripen av.

Men, tillägger Alva Myrdal, det är givetvis ohisto-
riskt att placcra hcnne i något anirar tidsskede än
i det där hon verliade.

Det n-råste man ju instiimnia i. Samtidigt skall det
sägas att boken om l{erstin Hesselgren är en mycket
r'ärdefull erinran om hennes person, hennes vslk -och hennes eget tidsskede.

Carin Hermelin

lJolren onr Kerstin Hesselgren. En vär-rstudie. Av llwtlt
Llarmin-Thore ll, Ingrid Gärde-Widemar, Alva Ilyrdal
och Malin Beriqtnan. Norstcdts, Stoclihoh'n 1968. 188 sid.
Ill. Pris kr 32: 50.
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Kerstin Hesselgren. Porträtt av Bo Beskow.

Konstnären skriver iett brev att porträttet "målades hennes sista år (1960) efter det äldre por-
trättet (1936) och under upprepade besök vid Kerstin sjukbädd - stora upplevelser som alltid
med Kerstin! . . . besöken hos henne blev långa tysta stunder med plötsligt uppflammande klar-
het. Hon kunde då se rakt på mig och säga de mest klarsynta, livsgenomskådande ting . . . Hon
var en underbar människa - 

hennes register var lika stort som hennes värme."
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NXNNAN SÄ.NTESSON
.ti I -ten sfor ,lrorrstnar

Ninnan Santesson fick inte uppleva sin sista utställ-
ning. Några dagar ir.rnan den öppnades på Gumme-
sons konstsalong i Stockholm i mitten av januari

avled hon, 78 år garnmai. Men utställningen som

omfattar ett tjugotal skulpturer och ett antal teck-

ningar från hennes tio sista är har blivit ett värdigt
äreminne över en konstnär som på ett rnärkligt sätt

höll sig ung, rörlig in i det sista. I hennes huvuden

och djurporträtt tycks leran ivrigt, nästan häftigt
på1agd i små klickar. Så också i bronsen där model-

lernas liv förmedlas med häftig, levande puls. Aven
hennes teckningar är märkvärdiga: djuren - främst
då katten, lojt lurande på småfåglarna eller vilande
i solskenet - är suveränt karakteriserade och män-

niskorna kläs av med streck invid streck tills det

r'äsentliga skalas fram i blyerts eller kol.

En modell som fascinerade Ninnan Santesson var
den mångåriga vännen Nairna 'Wifstrand' Många
honstnärer har fänsslats av henne men man inbillar

sig gärna att det fanns ett besläktat drag hos de bå-

da konstnärerna som gör att Ninnan Santesson kun-
de fånga hennes personlighet: skådespelaren men

också den orädda förkunnaren, propagandisten och

den mycket gamla, kioka människan i kongeniala
porträtt - i lera, brons, teckningar. De sista här-
rör från Naima \Tifstrands sjukdomstid, en kolteck-
ning där hon vilar på en schäslong, och en teck-
ning av Naima Vifstrands huvud där allt är ande,

stillhet. Kampen har nått sitt slut. Ninnan Santes-

sons inträngande karakterisering kan ibland påmin-
na om Siri Derkerts; samtidigt finns hos henne en

kärvhet, en kantighet som är helt hennes egen'

Till slut känner man det som om Ninnan Santes-
son gav ett testamente med sin sista utställning: så

här kan livet också vara - in i det sista kan man
hålla sig levande, följa med sin tid, hitta nya ut-
tryck. Vad hon ger oss är glädje, förtröstan, livs-
vilja. Katja Valddn

Naima Wifstrand. Teckning av Ninnan Santesson.
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NAIMA IIIrIFSTRJIND
ett teaterns rrrrder
Naima \Tifstrand, svensk teaters grand old lady, av-
led i höstas, 78 år gammal - aktiv, beundrad och
älskad av sin publik in i det sista.

Ffennes karriär som skådespelerska hör till de
mest egenartade i vår teaterhistoria: den liila kör-
och baletteleven, som på kort tid utvecklades till
den iysande operettstjärnan, den internationellt fi-
rade artisten, som efter en lång rad succdmättade är
plötsligt förlorade rösten och tvangs till absolut
tystnad - för att efter många och svåra år av psy-
kisk påfrestning, ar.betslöshet och bortglömdhet de-
butera igen, nu som dramatisk a.rtist! På nytt beseg-
rade hon publik och kritik. Som en av vår drama-
tiska konsts främsta utövare har hon under den se-
naren epoken av sim liv givit css en rad oförglöm-
liga teater- och filmupplevelser.

Naima \Tifstrand (f. 1890) växte upp under blyg-
samma förhållanden i S,tockholm. Hennes mor, en-
samstående, försörjde sig och sina tre barn med
sömnad och tvätt. Barnen fick tidigt ,börja dra sitt
strå till stacken - lilla Naima gick varje dag direkt
från skolbänken till sin eftermiddagsplats i "tanr
Lenzans sybehörsaffär" på Fleminggatan. I sin själv-
biografi "Med och utan paljetrer" har hon målande
beskrivit hur hon drömde de skiraste teaterdröm,

allt medan hon märte upp lärft och skur-
duksväv.

Knappt fyllda femton år prövade hon och fick
anställning i kören och baletten i ett resande "lust-
spelssällskap". Inom ett år hade hon redan fåtr sin
första stora chans, huvudrollen i operetten "Gei-
shan". Debuten, som skedde i Helsingfors, gjorde
stor ly.cka, och livet log för den femtonåriga lilla
Prlmaoonnan.

Men Naima \flifstrand lät sig inte berusas av fram-
gången. Utan ucbildning inget bestående konstnär-
skap! Äter till hemstaden Stockholm. Engagerad i
kören "samt för vissa smärre roller" hos den store
teaterkungen Alberr Ranft fick hon vara med och
inviga den nybyggda Oscarsteatern. Man skrev år
1906 och den oscarianska eran stod i sitt flor. Här
skaffade hon sig snart många vänner och välgörare.
En av de mest ,betydelsefulla vår operasångerskan
Mathilda Jungstedt, som vid ett gästspel på Oscars-
teatern fäste sig vid lilla Naimas vackra mörka stäm-
ma och antog henne som sin gra.tiselev. Genom den-
na berömda beskyddarinnas försorg anskaffades en
mecenat: vägen var jämnad för en grundlig urbild-
ning i London, hos en av samtiCens stora sångpeda-
goger.

rNär Naima \Tifstrand efter londonperioden och
en rad stora operettframgångar på trr.n6., i svenska

landsortsstäder återvände till Stockholm och Os-
carsteatern var det som en fullfiädrad artist. Äret
var 1.91.4, första världskriget bröi ut. Publikens be-
hov att fiy undan den skrämmande verkligheten var
stort. Här börjar den första rikrigt glansfulla epoken
i Naima V/ifstrands karriär: de kräsnaste kritiker
höjelhenne till skyarna, succd följer på succd, hela
Stockholm går i Naima \Tifstrand-feber. Operetter
av Franz :l-ehär, Kålmån, Leo Fall stod årsvis på
rePerroaren.

Här kan jag inte låta bli atr återge en händelse
från de åren, som måste ståta med särskild lyster i
minnet hos den mest firade sångerska. Vid 200:e fö-
reställningen av Naima \flifstrands kanske allra
största succ6, Czardasfurstinnan av Kålmån, var
kompositören själv hitlockad att gästdirigera. "Det
blev en festföreställning med så många poliser
Stockholm kunde uppdriva för att hålla tillbaka
folkmassorna utanför Oscars . . . man jublade", skri-
ver hon själv i sin memoarbok. Och vid den ef'ter-
följande banketten, "där ocliså kungiigheten var
representerad", överräckte Kålmån med en gran-
dios gest till sin primadonna en prunkande 'bukett,i vars mitt den stora musikerns egen ,taktpinne tro-
nade: ett påtagligt bevis på hars uppskattning.

Succd-omsusade men slitsamma år. Att ständigt
stå i rampljuset, ständigr vara i centrum sliter på
neryer, fysik och stämband. Under de få andnings-
pauser då Oscarsteatern kunde avstå från henne,
drog och slet man i henne frän alla håll för att få
ett gästspel av den berömda operetrsrjärnan - om
försomrarna spelade hon en tid så gott som årligen
på norska scener, i Oslo, Bergen och Trondheim,
hon gästspelade i Helsingfors och två hela år i Kö-
penhamn. Ar 1.925 hade hon gjort Glada änkan i
Oslo 200 gånger. . .

Flöstsäsongen 1925 - då Naima \Wifstrand som
vanligt drog fulla hus varje kväll på Oscars - kom
de första oroande tecknen på stämbandsinflamma-
tion. Flennes ihärdiga försök att ändå klara fö-
reställningarna med hjälp av halssprutor reulterade
i cn cysta på ena stämbandet. Operation blev ound-
viklig, engagemanget måste brytas, och Naima \(if-
strand dömdes till absolut stunrhet i två år.

Tystnadens år - så rubricerar Naima \Tifstrand
den period som nu följde. Därmed åsyftas inte bara
sjukdomstidens första ålagda tystnad utan också al-
la de år som följde av arbetslöshet och bortglömd-
het: "och jag fanns inte mer." Ingen arbetsgivarc
vågade satsa på henne. Efter år av psykisk ohälsa
och stora försörjningssvårigheter - varunder hon
gjorde vissa ströframträdanden med egna visor och



någon gång uppträc1de ävcn i l'evysanrrnanhang .-
kÅ slutlig." uändningcn. Hon gjorclc comc back i

gumman i.r.h.trn, roll i Brcchts succd Tolvskil-
ii.rgrnp..rn på Rikstcaterns turnd. Hcnnes vänskap

,',å å.., store tyskc författarcn och teaterr'annen

Bertolt Brecht inleddcs.
Andra världskriget stod för dörrcn' Brccht och

hans familj bodde som flyktingar i Svendborg i

Danmark. Han insåg att inte ens där var hans ställ-

ning säker, han ,.t.J. katastrofer-r. Naima \Tifstrancl

åto[ sig att försöka få över familjen Brccht till Svc-

.ig.l Uäd många goda vänncrs hjälp lyckacics det,. och

fllktingarna fick-en fristad på Lidingö, där Naimas

goda "ett skulptriscn Ninnan Santcsson gcneriist

ställde sin villa till deras förfogande.
E,n krets av intcllektuella, politiskt engagerac{c

personer i Stockholm slöt upi) kring Brccht 
-och-hun, 

hustru, skådespelerskan Helene Weigel' Hiil'
i andra värlclskrigeti skugga, inspircracles Brccht till
c{cn på senare tiJ kanskc mcst spcladc och omtyck-
ta t" sina pjäscr, "Mutter Courage och hcnncs

barn". Mcd den villc han bcvisr, att ingcn i värlcls-

historien någonsin vunnit elltr tjänat på ctt krig'
Huvudrollen skrevs clirekt för rNaima wifstrancl,
cn önskcppgift fiir clenna övertygade fre-clskämpc'

Det är .rr g.y.t-t ironi att "ödct" alclrig lät hcnnc gc-

stalta rollen, som skapadcs just för hcnne'

Men iscn bröts cftcr hand. Hon börjacle göra dcn

ena dramatiska fullträffcn efter dcn andra, på Riks-

tcater-turnder, i racliotcatcrn, på film - 
ctt lysan-

de cxcmpcl är hennes Mor Aase i Ibsens Pccr Gynt'
Hon ledåe en tcatcrskola i Stockholm, var cn tid bi-
trädandc regissör på Operan, för att plötsligt sticka

cmellan ^.å .rt par års engagrlmflng för komiska

roller på Södran, bl. a. som Nils Poppes partncr i
succdn 'rl-ordcn från gränden". Mellan 50 och 60 års

ålder hadc hon så småningom gjort sitt andra gc-

nombrott som scenisk artist, helt olikt det första,

och därvid visat en sällsynt brecid i sitt rcgistcr' För

den åldrandc Naima \Wifstrancl böriadc åtcr anbu-

dcn dugga tätt.
Hösten I95l inleddes henncs cpok vicl Malmö

Stadsteatcr, som kom att räcir;t mer än ctt decen-

nium och som undcr scnarc år följdcs av cngagc-

mang vid Stockholms Stadstcatcr. Dcssa år fyllclcs

ar, 'tn myckenhet välsignat arbetc", för att citera

henne själv. Tcaterlitterarurcns srore författarc fick
i henne cn i dct närmrrstc iclc:rlisi'i uttolkare. Här ska

bara ges ett litet urval ur hcnr,es n-rästerliga gallcri

av fJl"diga roiltolkningxr: X{z.dame Alcxandra i

Anouilhs "Colombc", Narrcn i Shakcspcares "Trct-
tondagsafton", Amnran i Ticchovs "C)nkcl Vrtnjl",
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Portvaktcrskln i Strindbcrgs "l.tt clrömspcl", octh

hcnncs mest lcgcnclariska succd, I;armor i Hj' Bcrg-

mans "Farmor och Vår Herrc", dcn gigantiska hu-

vr-rclroll mc,cl vilkcn hon snart 7 )-ärig tog avskecl av

Maln-rii och som hon scnarc tipprcpaclc på Stock-
holnrs Staclstcatcr. Itn sällsynt prcstation!

På Malnrir-tcltcrn samarbct,rcle Nainra lWifstrancl

mccl Ingmar Bersn-ran, vilkct också rcsultcradc i ett

flertal iilnruppgiftcr. Rcclan lörc malmijtidcn haclc:

hon blivit cn tränacl filmskåclcspelcrska, men i Ing-
mar Bcrgmans rcgi frambcsvors henncs - och kan-

skc även hans! - mcst fascineracle filmskapelser:
c{cn magnifika clamcn i "sommarnattcns leende"'
c{cn urålc{riga modcrn i "smultronställct", trollgum-
man i "Ansiktct", och, häromåret, den mystiska da-

mcn i "Vargtintmcn".
Tcatcrchel.n La., Lcvi Lacstac'lius, som varit hen-

ncs arbetsgivare undcr dcnna scnare cpok i Malmö

och Stockholm, uttaladc sig i cn intervju eftcr hcn-

ncs bortgång i oktobcr (för ticin. Arbctet) om den

scga ",natti[n.t 
och okuvligr lcvnadslust som så

1äigc han känt hcnnc alltid varit betecknande för
h.r,.,. trots hcnncs påfallande fysiska bräcklighet'
ljnclcr dcras senaste samarbctc i "Farmor och Vår
Herre" på Stockholms Stadstc:lter repetcradc hon

äncla till första gcnrepet sittande i rullstol, "mcn när

publikcn .rar .1:i., stå.l hon upp och intc bara gick,

ncj hon sprang uppför cn tre mctcr hög trappa' Det

var ctt tcatcrns under. E,n gencrositct utan gränser'

ctt givande till medspclarc och publik, cn bland-

ning'av öclrnjukhct och självuppskattning som dct

känns nryckct svårt fijr clen svernska tcatcrn att ha

Naima Wifstrand"
Huvud i brons av
Ninnan Santesson.

r-tt ist." Adrienne Lombarcl



-.I 

I
I_If I I

^ts'll. clr
Barbro

Johanssorr
Svcriges akacicmiska värlcl visacle sin uppskattning
av en rcmarkabcl u-landsinsats gcnom att hccira
Barbro Johansson mcd doktorstitcln. För f örsta
gången belönades det praktiska u-landsarbctct n-rcd

denna hedersutnämning, som ägde rum i oktober
1968 vid Göteborgs univcrsiret. Att man valt arr
lagerbekransa Barbro Johansson förefaller självklart
vid granskning av följande fakta ur hcnncs arbcts-
fyllda liv.

Barbro .fohansson är född i Malmö. Eftcr fil.
kand-.examen och någon tid som folkskollärarc rcs-
te hon lg46tilITanganyika som lärarc i Svcnska kyr-
kans tjänst. Då landct undcr Julius Nycrcrcs iecl-
ning uppnådde självständighet 1.961, var Barbro Jo-
hansson självskriven medlcm i cien nya sratcn Tan-
zanias första parlamcnt. E,ftcr sju år som parlamcnts-
medlem valde hon art helt ägna sig åt arbcter som
rcktor för Tabora Girls Secondary School, landets
cncla högrc lärovcrk för flickor.

Skolan som sådan är ctt arv från liolonialtidcn.
Den grundadcs för över 40 år scdan, då cngelsn-rän-
ncn var herrar i Tanganyika. Undcr periodcn fram
till Tanzanias självständighet hade cmellcrtid dcnna
skola cndast lyckats föra franr fyra flickor till stu-
dcntcxamen. Numcra är cffektcn annorluncla: 120
flickor pcr år. Tack vare SIDA-biståncl mccl 60.OOO
kr årligen undcr 5 år är skolan nu unclcr utbyggnacl
och komnrcr .snart att kunna te cnrot 540 intcrnat-
clever.

Utbildningen omfattar intc bara tcorctiska kun-
skaper, de praktiska är i lika mån omhuldadc. Flic-
korna fär lära sig rationell jordbruksskötsel, dc får
arbeta på en mönstergill kycklingfarm, på en ro-
baksodling, och de undervisas framför allt i sund
och hygicnisk hushållning. En fclnärd befolkning är
ingcn bra grund för ctt land i utveckling, och kvin-
norna3 ansvar på dcn punkten är oerhört betydclse-
fullt. Långt ifrån alla flickorna srudcrar vidarc vicl
univcrsitctet. Dc flesta åtcrvänder till sin hemtrakt
utrustadc med gcdigna kunskaper, inte minst i kons-
ten att uppföda sunda n-ränniskor, vilkct är yttcrst
meningsfullt - intc bara i u-land!

I ctt prcssuttalandc läste vi om Barbro Johan:son:
"Hon vill vara med och skapa en intellektuell elit
som känner sitt ofrånkomliga samband med det
egna landet, en elit, som inte fjärmar sig från de
många medborgarna, det stora flertalet av landets
befolkning som aldrig fick chansen till någon skol-
gång, utan arbetar för dem och med dem i ett k o l-
I e k t i v som bara har ett mål: att byggr upp en
ny nation utan rai-, klass- eller stamgränser."

Banclcn nrcllan Tanz.anie och Sveriec tycks växl

Barbro Johansson. Scandia Photo. Malmö.

sig allt starkarc. Statsr-r-rinister Erlanclers bcsök i Tan-
zania. - dct första vita och dct första västerlänclskl
statsbcsöket i landct - förcle fram till cn omedel-
bar kontakt mcllan ländcrnas ledarc. Barbro Johans-
son uppfattar dct som ctt bra och riktigt mötc mel-
lan clcn vita och clen svarta värlclen. De svcnska in-
s;ltscrna i Trrnzania har blancl annat väckt folkct till
rrcclvctande onr bctycJelscn av utbilcJnirg - alldclcs
särskilt clå clct gäller flickorna, sorn nlan tidigarc
;ilc'lrig ärligt satsat på.

Få afrikanska länclcr har insctt niiclvänclighctcn
rv :rtt låta kvinnorna få en riktig utbilclning. Att
Svcrige vill satsa så rnycket på skolor och unclcrvis-
ning har vunnit tanzaniernas fijrtrocndc, menar
Barbro Johansson, som också säger: "Vi tillhör alle
samma mänsklighet och vi måste kunna reda upp
våra problem,"

Barbro Johans:on lcvcr upp till sin kristna mis-
sion i ordets fulla bemärkcse. Hon är själv 

- likt
alla sanna byggarc av en bättre värd för oss mänskor
att leva i - anspråkslös. Den lön hon är berättigacl
till som rcktor för den statliga skolan går i stället
till stipcndier åt unga tanzanicr. Själv avlönas hon
av Svcnska kyrkans mission, i vars tjänst hon fort-
farandc står.

Barbro Johansson anscr själv att hon är "privile-
gierad som får arbeta mcd ungdom, satsa på en ny
generation, ge dem av kunskaper och tankar, syn-
punkter, medmänsklighet och hänsyn, - allt det
som man tror bidragx till att 'bygga upp ej riva ne-
der'". Slutsumman cfter 23 ärs arbctc i intcrnatsko-
lor, utan privatliv, är ctt "TACK 

- för arbetet, för
ungdomarna, för kollegerna, för detta nya inspire-
rande land Tanzania och för alla com vill hjälpa oss!
Och så: MISERICORDIA - för allt ont och svårt i
världen!" Ingrid v. Trofimowitz
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If,VINNOR I ALGERIET
av H,ita Vinde

När det algeriska frihetskriget efter mer än sju

års kamp äntligen tog slut och Algeriet blev sjä1v--

ständigt var de flesta övertygade om att. det också

skulle*bli signalen till kvinnans frigörelse. Själva

kriget hade iu börjat bryta ner de feodala .familje-
t.räiriorr.rtr". De tidigare omyndigförklarade kvin-
norna, som under århundraden hållits i en nästan to-

tal isolering, hade skakat av sig sina bojor och på

olika sätt iagit del i befrielsekriget. Det hade av-
getts många lagra löften om att kvinnan i det fria
Älgeriet skulle bli mannens jämlike med samma rät-
tigheter och möjligheter som han.-M"r 

än sex år har gått sen den stora fredsyran

och mycket har skett under de åren. För den som

känner Algeriet väl och som i dag återvänder dit
står det klart att landet efter den svåra starten nu

långsamt är på väg uppåt. Men hur har det gått för
kviinorna? Har löftena från krigsåren infriats och

har kvinnan verkligen fått den frihet och jämlikhet

som hon drömde om?

Västerländska iakttagare på besök har under de

senaste åren ofta uttalat sig mycket pessimistiskt om

kvinnans ställning. De menar att alit har återgått

till det gamla och man kan inte tala om någon be-

frielse än mindre jämlikhet för kvinnans del' Kvin-
norna är t. o. m. mera beslöiade nu än tidigare, och

de spelar inte heller någon roll i samhället eller i
det politiska livet - där finns bara män.

Får några veckor sedan hade jag i Alger- ett långt

samtal med en av de ledande kvinnorna, dr Nefissa

Laliam, ordförande i den stora och mycket aktiva

kvinnoorganisationen UNFA' Hon tillhör den lilla
g.opp ,,r- algeriska kvinnor som redan under kolo-

äiriria." haJe kutlnat skaffa sig en solid akademisk

utbildning. Det är en högst intelligent och stridbar

p..ror, ,orlr inte tycks vara fallen för några skön-

målningar.
"Visst är vi rnissnöjda' Vi bvinnor tycker att wt-

t,ecklingen går för långsamt och att det t'.ortt'arande
sätts käppå i hjulen t'ör oåra strättanden.att nå

järnlikbit'. Men det rtiktigaste är docb att d'et g å r
'framåt. 

På det politislea planet har det t. o' .m' hänt
'saleer 

och ting: ai bar fått rösträtt, ai är 'salbara -
100 kainnor-blev nyligen invalda i kommwnalför-
,Laltningarna wte i landet, det är en t'örsta viktig
oolitisle" etapp - ai har rätt till skolgång och till
högre wtbildiing. Så långt är all't bra' Men mellan

teiri och praxis finns det tyvärr t'ortfarande stort

svängrwrn,"
Men även på det sociala planet har det skett en

hel del. Kvinnans ställning i familjen har betydligt
förbättrats. Nya lagar tiilerkänner henne mycket
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större rättigheter. Förr var det vanligt att kvinnan
blev utstötiav äkta mannen, förlorade både hem och

barn, medan hon inte hade rätt att överge mannen.

Det säger en hel del om förändringrn^ att 50 pro-

..nt ",, skilsmässorna som numera tas ut sker på

kvinnans begäran. Barnäktenskap och av familjen
påtvingade giftermåi är förbjudna och i fall dtu la-
gen kringgås kan man föra saken inför domstol, nå-

got ro- var helt otänkbart tidigare då familjen var
ensambestämmande. Giftaså1dern för flickor har
höits till sexton år.

Den nya äktenskapsbalken under utarbetning
kommer att ytterligare stärka kvinnans stäilning.
Men det är klart att de månghundraåriga feodala

traditionerna bjuder starkt motstånd. De står i skarp

motsättning till det moderna, revolutionära samhäl-

let och iniran de slutgiltigt har raserats kan man

kanske inte tala om kvinnans frigörelse.

Det finns tydligen en benägenhet hos de styrande

att skjuta visia problem på framticien. Man verkar

vara'rädd för itt bryta sönder den traditionella
storfamiljen. I Algeriet har begreppet man-hustru
som en sjalrrstandig enhet aldrig existerat' Även de

eifta barnen levde under fadern-familjeöverhuvu-
åets auktoritet och under samma tak' "Men", säger

dr Laliam, "nedbrytningen är redan på gång och

tlen borde rnyndigheterna upPTnuntra i' stället för dtt
på sorn battån kiing het gröt. Åndå oar rtårt bet'ri'

ilsekrig också en reaolution, inte minst för. kztinnor-

nas dil Ocb i min wppfattning är 'reztolwtion' ett

globalt begreltp som berör alla områden. Rer:olwtion

lnnrbär oit *on gör allt på en gång ocb att rnan

gör det snabbt. Och så mycket lr (Jar1 att våra

Lvinnor aldrig kommel att åter7å till sin förrevo-
lwtionära tilh',aro,"

Den stora kvinnoorganisationen UNFA sysslar

inte enbart med kvinnofrågor utan inriktar sig fram-

för allt pä art' ge kvinnorna en politisk fostran och

eöra deÅ politiskt medvetna. Man motarbetar köns-

äirkrirni,r.iingen i politiken och framhåiler att det

är förlegat ått uppdela samhället i rnanliga , 
och

kvinnligi - de är alla medborgare' Det är också ett

stort f;msteg att kvinnorna gär in i lrl-N-pa-rtiet

oå samma villkor som männen och att det inte finns

någon krrittniig sektion i partiet' Däremo': saknas det

krrinno. på leJande poster inom regeringen och parti-

styrelsen.

Mecl för,fattarens tillstånd återger vi i detta och näste

nummer en artikel tr Storstaden nr 2,1969 om kvinnans

ställning i Algeriet.



K.onsthantverk
från Algeriet
,Afro-Art visar konsthanrverk från Aleeriet: ciseie-
rade, stenprydda hängsmycken, iermasf.r, ,rur, .rr-
trycksfullhet endast stegras av den summariska for-
men)"nattor med urgamla mönster reproducerade i
oKellrargef.

Det är en underbar utställning, sarnmanplockad
av det svenska konsthantverksparet Uuve och Staf-
fan Snidare under en orienteringsresa i Sahara förra
år'et,

Men föremålen är inte billiga - om inre en rusen-
lapp är billigt för många irvinnohänders möda vid
primitiva vävstolar, för ett mångtusenårigt kultur-
arv förvaltat in i vår tid.

Därmed är man redan inne på problemariken, som
en utställning av det här slaget aktualiserar. Uuve
och Staffan Snidare - vars konsthantverksinsats
i Tunisien ett TV-program har informerar om -förbereder närmasr att hjdlpa till med utbyggnaden
av vävlärarinneskoior i Saharas oaser, i samarbete
med Rädda Barnen och de franska nunneordnar som
länge varit verksamma på platsen och bland annat
startat skolor.

Kan svenska konsthanrverkare lfua algerier hant-
verk? Det är lätt atr förlöjliga den här sorrens
u-landsverksamhet, uppfatta den son välgörenhet
eller ett uttryck för övermaga västerländska värde-
rlngaf.

Men paret Snidare har sin tunisiska erfarenhet. De
är klara över vad som i dag händer i Saharas oaser
och som är en del av Afrikas dramatik. Inre ens en
oasby är i dag isolerad. Barnen går till skolan, bör-
jar ana en frihet, också en valfrihet som finns. Men

Armband i silver,
Kabylien, Algeriet.
Stockholm.

emall och koraller från
Foto: Kamera-Bild AB.

de flesta kvinnorna år ännv instängda, ovetande,
beslöjade. Det enda de kan, deras enda möjlighet
att hävda sig ligger i deras hantverk - men det är
ett föraktat kvinnogöra.

Det är där svenskarna vill göra sin insats. Inte
bara föra vidare en tradition, utan omforma den
i nuet. Så att de föremål som skapas inte bara blir
dyrbara vittnesbörd om en exorisk kultur uran ver-
tiga, användbara och konkurrensmöjliga produkter
i nuet. Innerst är der alltså en fråga om den algeris-
ka kvinnans frigörelse. Kan hon - med ett känsligt
och riktigt givet stöd - få avsättning för sina hän-
ders verk har det första steget tagits mot en kon-
takt utanför oasens isolering, mor ett högre männi-
skovärde för hennes del. Den mångtusenåriga slöjan
kan kastas. K. \r.

Ogonfransar f rän Hongkong
Fabrikanterna i Hongkong håller på att erövra ledar-
platsen från konkurränterira i Sydkorea och Taiwan i
fråga om lösa ögonfransar. Tack vare god rävara.,
flinla kvinnohänder i fabrikationen och "skicklie re-
klam kan firma X. enligt en reklamkatalog i Horg-
kong, cfter tre års verksimhet visa upp följände stoi-
ta siffror:

Import av obearbetat rnänniskohår, svarr, blonde-
rat, mörkbrunt årligen 150 ton till ett värde av 10
miljoner kronor. Föi tillverkning av 1.000 fransar åt-
är 1lz kg hår. Firman producerar cirka 55.000 pargar '/r kg hår. lrrman produ,

lös-ögonfransar per år varav 97 illros-ogonrransar per af ]/arav r/ procent expofteras tlll
USA,_ Kanada, Australien, Sydamerika och Europa.
Försäljnin ögonfranspar 2 kronor.rsaljnlngsprls per ogontranspar 2 kronor.

En flärdfull svenska betalar enligt vår saqeskvinna
till 30 kronor för ctt par skimrindc chaÄfrenser.l0 till 30 kronor för ctt per skimritrll 30 kronor iör ctt par skimrandc charmfransar.

Enligt samma källa finns det ingen uppgift orn vad
våra orientaliska systrar får betali f<;r^åti klippa av
sina vackra hårflätor. Ej heller vad ögonfransfibriks-
arbeterskorna har i timlön. . .

2c)



JÄMSTÄLLDHETENS VILLIKOR
en radiokurs

Göteborg dcn l1 dcc. 1968

Rektor Rita l.iljeströur
nr. fl. i kursen ".f ämst:illdhetclts villkor"

Tack för kursen, llu avslutad i rardio. Vcrkligcn
tack. Det har varit förunderligt att ta del av detta

drarnatiska stoff om beteendeu såsour inslag i en kul-
turvävuad. Hur klart framgår iute tnot bakgrundeti

av en sådar-r analys svårigheten att gripa in i dessa

kulturmönster, att med sin last av övertaget beteende

bedöma i vilken situation ett visst handlande är rätt
eller fel, att bildligt alat "byta spole" när tiden tar
fram andra matriser.

Varför vagrar rnajoriteten av kvillnorna att anta
utmaningen att gå ut i samhället? Är det en sund

eller er-r siuk reaktion? J"g gör reflektionen med

tanke på det, trots välståndet, urartade samhälie

,orlr .rbjuder henne sina tjänster. Därmed berör jag

en aspekt som - av begripliga skll - inte togs upP

i radio men som kanske ar ett av svaren på frågan
varför kvirtnorrra verkar obenägrra ltt allta utma-
ningen till den jämställdhet som bjuds. Kanske Yuj-
k.,r Srretttson i pauelen tänkte något ditåt när hon

frågade "vad vill vi vinua med jämställdheten" -
och "vad skall kvinnorna med jämställdheten?".

Jag vill gå ändå längre och fråga: vill vi kvinnor
vcrkligen ha det moderna konkurrenssar-nhällets jä1-
ställdhet? Vill vi ha en maskinkultur soln' om detr

får utvecklas sou hittills, hotar själva livsvillkoren?
\/ill vi en jämställdhet som gör oss till medbrotts-

lingar i en dödskultur? En kultur som hotar ir-rte

baå mänskligheten utan det mesta av högre biolo-
giskt liv sour utfornrats geltom ofattbar tid?

Kvinnorr-ra bel-röver i etr helt annan utsträckning
än hittills få klart för sig vad sotn står på spel. Det
behövs en kunskapsrevolution också bland kvint-ror-

na. Därtned fylls sarntidigt det första kravet i jäm-

likhetskampen. Man kan peka på de revolutionära
rörelserna, som ni också gjorde i kursen - Algeriet,

Vietnam, Kina. I kampen lxot den teknokratiska
manskulturen blir kvitrnortra troligen avgörande'

Troligen skulle det öka deras u-redvetenhet om de

följer- rekommendationerna i kursen och ger sig ut

på arbetsmarknaden. De skulle väl få en djupare och

i.ännbarare kunskap oln bakgrundcn till de goda

frukter de sitter i sin avskilda ro (eller oro) och

avr-r juter.
Det nämudes ocksä, att kvinuo rtta är en marginal-

grupp sorn - enligt lagen om tillgång o9l efterfrå-

ä"o - lockas ut på arbetsmarknaderr eller skickas

hem till sitt ncdvärderrrcle arbete' Utifrån dcssa op-

portunistiska grunder satsar politikerna således Peng-
*,, på en - ur *y.k.t tliuparc synvinkcl livsnöd-

r,ärrclig inforr1latior-r för järrrställdhet. I)ct år klart

.ru

att beställartla itrte åcccptcrar dct viktigastc ltrotivct

att kvinnorua tnåste bli mcdvctua, och följaktligen
Ii,an tlet inte heller sägas rcrlt ut av dessa insiktsfulla

rlrärrniskor som eltgag.ras i kurscrua' Men tänleas fir
clct - bådc av Jen',, o.h av denr sorl fölier pro-

gran1l1tet. "Jämställdhetet-rs villkor"- genomfördes så

ot, .,",. och eu kunde latta varför kvitlnorllas sarl-

hällsengagenrarlg är nödvändigt.
Men hur? När?

Jag kan ir-rte föreställa mig det på ann;lt sätt iin
att - som Jag nämnde - kunskap mås-te komn-ra i

första ,un]-.r. Kunskap om värt samhälles målsätt-

ningar, och en o'rpröviring av der'r' Tills vidare får
det"bli som der vill med jämställdheten, troiigen

kommer den på köpet otn kvinnorua verkligen en-

gageras i huvucifrågan. Jag kan. som kvinna inte

litil*" mig er1 nriudre inspirerande uppgift .än att
palla upp .tt förryckt och dödssjuk manskultur -
än. d"i 

^e,lda 
moreu har att vänta när hon gjort

sitt är att gå!
Om villkoren för kvinnoruas frigörelse är desam-

ma som negrernas i USA och i Sydafrika' sol'n pro-

letariatets i P.ru och Brasilien, sorn studenten'ras i

världens städer.

Rha Liljeström

Jämställdhetens
villkor

män och kvinnor
i dagens värld



Vld gör kvinnorn;r clä? Gcnrens;1nl srrli? Uppror?
Orrr uppror rir cnda nröjligheten för arr få mönstrct
rinclr;rt - har intc stuclcutenril rätt då niir dc skrev
på sin;r banclcroller: "dcr ;ir riitt att göra uppror"?

Meri de kvinnor son t'örstål att de sitter i samrn:r
biit sonr r,ärldens förtryckta är ännu för t'å. Sam-
hrillsbcvarandet kan ännu kiinna sig ganska lugnt för
denr. De flesta har långt innan de cns itr ur själv-
förr:redringen och crkiinncr sitt cget r,ärde. Negrerna
är långt före kvinnorna i dct hiinseendet.

Kanske accelereras begripandet när kvinnoma nu
n-Iutas eller motas ut i rnännens kalla v:irld. Kanske
skall det underlätta kvinnornas kontakter tlll dem
och det soln ver respektive klargör att så här kan
det inte fortsätta. Sä tillvida kar-r jag se en mening
n-red att kvinnoma bryter sin isolering i hemmen.
Merr det hadc varit för'mätet att begära av vare sig
AfuIS eller skolradion att de skulle s;:iga "välkommen
ur askan in i elden".

.fag delar cr pessinrisrn. På kort - nren intc på
lång sikt.

.jag tror det iir Edith Söclergrirrr sonr i cn rrforisnr
sllgt att kvir.rnarrs störst:l förtjänst hittills iir ;rtt hon
intc försyndat sig intellektuclit.

Irinns någon intellektuell jungfrulighet hos kvin-
nor, uegrcr och andra underkuvade så behövs den
i arbetet att reparera de fruktansr,ärda försyndelser
rniinrren g.iort sig skyldiga till i detta hänseende -och som vi nu får uppbära, alla.

Edith Andrdasson
PS
Mitt påstående i början av brever ati de t'lesta kvin-
nor skulle tycka illa om nranssamhället är en sken-
bar motsägelse. Flertalet hemmafruar tror säkert det
är bra som det är.

Jämställdhetens villkor. Män och kvinnor i dagcns värld.
Av Rita Liljeström. Svcriges Radios förlag, Stockholm
1968. III. 232 sid. Pris kr 2I:50.

K.O N S D I S I{.R IM I N E R I NG
Förstör inte statistiken
Som nybliven änka sökte j"g upp arbetsförnrcclling-
cn på l.untmakaregatan och hörde mig för om rnöj-
ligheterna till ;itergång i fria rnarkuaden.

Svar: hrgen chans. Jag var övcrårig (44). Bety-
gcrl var för gar-r-rla. Synnerligen problematiskt orr
jag ens kunde komma i åtanke för en reaktiverings-
kurs för gyrnnasieekonomer. Möjligen plats som
snabbköpskassörska eller expedit. Dessutom r'ägrades
jag läinna in arbetsansökan "då det var onödigt atr
förstöra statistiken rncd erl så 'omöjlig' ansökan".
.|ag kunde nöja mie nrcd pensionerl.

. . . Via en insändare fick jag ett anbud från Nya
System AB . . . Arbetet skulle bestå i att vara någon
sorts assistent till fastighetsscktionschefen . . . Vid
diskussior-rerl on1 lön blev jag erbjuden 1.300 kr per
månad för hcitidstjänsr "för se vi betalar aldrig
kvinnlig arbetskrafr nrer" ! Av fortsatta samtalet
framgick att manlig arbetskrafr "solr-r hade försörj-
ninesbörda" givetvis skullc ha nrycli.et nrcr . . .

... .lag beslöt r'rtt i strillet satsr på nåeon kurs på
Hlndelshögskolan för att få "fiirska" papper.

. . . den tydligt genonrskinlisa tonen av könsdiskri-
trinering liiinclcs skyrlf,rnclc. Vcrkligt fina skolbc-

t),!f, sex rlrs praktik och tjugo års verksarnhct med
egen kontors- och bokföringsbyrå r-ned bland annat
14 n-rånaders vikariat som karnrersassistent och ett
halvår som huvudboL.förerska vägde inger-rting var-
ken hos arbetsförmedlingen eller hos det "halvstatli-
ga" verket.
Stockholnt 1.1..1,1 1968 Maj-Britt Lilja

Det lönar sig att säga ifrån
Ilirgitta Davidsson som går första året på social-
högskolan i Götcborg blcv gcnom skolan placcrad
som praktikant på Volvo. Hon skulle lära perso-
naladministration. Mcn bara ert p^r dagar innan
arbetet skulle borja kom besked från Volvos per-
sonalchef: "Vi vill intc ha några kvinnliga prakti-
kanter. En kvinna kan intc klarl kontakten med ar-
bctarna." - Högskolan svaradc emcllertid med att
r'ägra sända någon praktikant i henncs ställe unc1er
årct. Då kom bcskccl från Volvo: "Vi tar tilibaka.
Ni är välkonrnren". Mcn clå svrr.raclc Birgittl: "Nej,
har jag c,n gång blivit nckad bönar och bcr jag intc
att få komma tillbaka."

( Aftonblarclet I S.1 2.6ti)
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Herr talman! I proposition nr 136' som iigger till
grund för nu föreliggande utlåtande nt 49 frän för-
sta lagutskottet, skriver departementschefen bl. a.

följande, som jag också framhållit i motion II:1252:
"I en framtida lagstiftning bör man enligt min me-

ning lägga ökad vikt vid att äktenskap är en fortn
för frivillig samlevnad mellan självständiga perso-

11ef.

Därernot vill varken departementschefen eller ut-
skottet nu ta ställning till eller ens påbörja utred-
ningsarbetet för reformer av sådan karaktär, att dk-
tenskapet inte gynnas framför audra samlevnadsfor-
mer. Jag anser det däremot vara angeläget att redan

nu starta en utredning som omfattar hela giftermåls-
balken och dess revidering, därför att tiden är mo-
gen för detta. Kanske man då någon gång kan för-
hindra att en lag blir så föråidrad att den motver-
kar en samhällsutvecklir.rg som har pågått länge och

som kommer att starkare accentueras i framtiden.

I motion IL 1252 har presenterats den utveckling
som pågått och pågår och jag skall därför inte här
uppta kammarens tid med att göra uppräkningar.
t,åi rnig bara framlägga nägra exempei på hur hor-
ribla situationer det i dag kan uPPstå därför att
den enda samlevnadform som har rättssk)'dd är det

s. k. legala äktenskapet.

Om vi börjar med baruen har moderu rätt tili
dem, hon är ensam vårdnadshavare enligt lagens

bokstav, hon är en ogift mor. Barnen är utomäkten-
skapliga hur länge mor och far än har bott tillsam-
mans, Barnen har vidare inte arvsrätt efter fadern,
såvida han inte ordnar detta genom arvsrättsförkla-
ring el1er testamellte, men de har full arvsrätt efter
modern och hennes släktingar. Om modern dör före
fadern, har fadern ingen självklar rått tiii sina egna

barn, utan frågan måste först prövas av domstol'
Fadern kan då utses som vårdnadshavare och få till-
låtelse att adoptera sina egna barn.

Frägan om adoption i allmänhet är mycket korn-
olicerad för två människor som lever tillsammans
utrn ott ha lagens sanktion och som inte har egna

barn. Dessa människor kommer alltid att ställas sist

i adoptionskön. Skulle det ogifta paret redan ha barn
tillsammans är det nästan omöjligt att få tillstånd
till adoption därför att båda parter i sådana fall
räknas som ensamstående med underhållsskyldighet
för barn.

Hur det är med rätten till bostad om ett s. k. sam-

vetsäktenskap också skulle spricka känner väl alla
ti1l. Mannen, som i regel står för kontraktet, får
automatiskt bostaden under det att kvinnan ensam

har rätt till barnen.
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Pir socialförsäkringens område, där utredning på-

går', är det lika illa ställt' Jag kan bara nåmna att
ån hernmafru som är ogift inte får någon sjukpen-

ning, och givetvis inte heller den ogifte hemmaman-

,-r.r-r, ,lr.n detta öde delar han ju med den gifte' En
ogift kvinna kan bli änka, hur konstigt det än lå-
t... Oa får hon, om hon har bott tillsammans med

mannen och de bor tillsamn,ans när han dör, visser-

ligen änkepension från folkpensioneringen.men där-
emot ingerl ATP-pension. Alla vet att änklingspen-

sioner inte finns vare sig för ogifta eller gifta änk-
lingar.

Också arvs- och gåvobeskattningen gynnar det le-

gala äktenskapet. I ett s. k. samvetsäktenskap är ex-

empelvis skatten 7.500 kronor på ett arv orn 40'OO0

kronor, under det att en sådan arvslott - 40.000

kronor - är helt skattefri för dem som är legalt
gifta.

Jag skall inte här exemplifiera hur krångligt det

är-föi ogifta makar om de t. ex' vill utnyttja famil-
jerabatt vid resor eller ta in på hotell. Jag skall sluta

med ett annat påpekande. FIar man tecknat en hem-

försäkring - och det har man väl i de flesta fall i
ett hem - och det är mannen som står för denna

hemförsäkring, får man ofta inte ut någonting om

försäkringen skulle behöva tas i anspråk för någon

kvinuans personliga ägodel. I så fall borde kvinnan
också ha tecknat en hemförsäkring; det behövs allt-
så två försäkringar i ett sådant hem.

Mig förefaller det som om man genom att fortfa-
rande ha sådana lagar och förordningar och genom

att inte visa någon större vilja afi ändra dessa ville
tvinga människor att gifta sig enligt iagens bokstav
eller, f<;r att travestera en boktitel, att "älska i la-
gens namn". Detta rimmar) anser iag, r-att iila med

iad utskottet har skrivit i sitt utlåtande vid punkt
11 som har rubriken "411mänt om lagstiftningen"'
Där står: "Genom att äktenskapslagstiftningen kan-

ske mer än någon annan lagstiftning påverkar de

enskilda människornas förhållanden är det nödvän-

diet att den har sådan utformning att den i storc

kÅ omfatats med förtroende av alla delar av vårt
folk, oberoende av religiös eller politisk inställning'"
Men man måste väl erkänna att denna lagstiftning
redan i dag har kommit mycket långt från sitt mål'

Litet längre fram i texten säger utskottet att i fräga

om princip.rna för det framtida lagstiftningsarbetet
,lråså atrdrade samhällsförhållanden och nya värde-
ringar få sätta spår i lagstiftningsarbetet. Men var-
för vågar man då inte ha någon uppfattning om

eft"r o'ilka linier - som givetvis \<an vata många

och skiftande - mar bör ta itu med det fortsatta



err form för frivillig samlevnad

reformarbe tet på dctta viktiga onrråde? I stiiller
skjuter nran det - och inte bara dctta utan till och
med utredningar - på en obestärrd framtid. Man
förklarar detta med att det i dag inte finns tillräck-
ligt underlag för ett ståndpunktstagande. Detta anser
jag inte vara korrekt.

Nu kornmer kanske någon :r.tr s;iga atr jag vili
avskaffa äktenskapet. Om mina synpunkter uppf;rt-
tas så, är der inte korrekt. Faktum är att vad jag
i realitetcn viil avskaffa rir lagar och förordningar
som för lång tid framöver ger rättsskydd ät en enda
samlevnadsform, närnligen den sorn gängse benämns
den legaliserade äktenskapliga samlevnaden. Vill två
vuxna människor leva sitt liv tillsammans rned eller
utan vigsel iir det deras ensak. Sveriges rikes lug
skall dock vara lika för aila. Det är så jag har upp-
fau.at utskottets skrivning, när rnan talar om en ut-
forinning av äktenskapslagstiftningen sådan, att den
rrred förtroende kan omfarras av alla delar av vårt
folk, oberoende av religiös och politisk inställning.
Men, herr talman, i dag är detta inte förhållandet.

Dcrr allrliinna delen av morion 1252 ni vara nog
nrotivcracl n.reci dct jag har anfört. Jag ber, herr tal-
nran, att få yrlia bifall till punkr B i motion L252.

Iag vill sedan övcrgå till att kortfattat behandla
motionens konkreta förslag i sarnbanci med de nu
föreståendc lagändringama. Under A t har i motio-
nen yrkats på en ändring av 2 kap. 1 $ som gäller
riktenskapsåldcrn. Hcrr Sjöholm sade att det fanns
tre alternativ. Det var fel. Vi har fyra altenrativ.
Jag har r-rämligen yrkat att äktenskapsåldem skall
\rara 2l-21. Utskottet skriver beträffande denna
fr'åga ^tt likställighet bör råda rnellan könen och

^tt en gemensam åldersgräns bör gälla. Detta in-
stämmer jag helt i. Dären'rot tvivlar j"g på att ål-
dersgränsen i dag bör sättas till 18 år. Meningen
nred rnitt yrkar-rde om 21 år som äktenskapsålder för
båda kontrahenterna är inte alls, som någon kanske
tror, att jag skulle vilja hindra ungdomar att leva
tillsarrn-rans.

Däremot vill jag p;ärna på nirgot sätt hindra arr
alltför många unga förälskade mänrriskor rusar in
i ett äktenskap med därnied förenade ekonomiska
förpliktelser, son de inte har en ar.ring om eller en
tanke på, vilket sker på grund av den iiktenskapslag-
stiftning sorn vi nu har. Debatten on1 en obligato-
risk s. k. äktenskapsskola, där unga människor som
vill gifta sig verkligen fick klart för sig vad saken
gäller, inte minst de ekonomiska förpliktelsema, Lrl1-

derhållsskyldighet och skadeståndskrav osv., anser
jag vara ett mycket bra uppslag som kanske kunde
frirhindra n.rånga tragedier. .|ag anser att nrarr kurrde

ör'erväga att satsa på något sådant förfarir-rgssätt,
så länge vi har kvar nuvarar.rde äktenskapslagstift-
ning, och jag har därför inget yrkande på denna
purlKt.

Diiremot yrkar jag vid punkt 2 i n-rotionen - det
gällel otroheten sonr skäl för äktenskapsskillnad -i första hand bifall för äktenskapsskillnad till mo-
tionen II: 1252 och i andra har-rd detta yrkande
avslås - yrkar jag bifall till reservationen 4 av frö-
ken Mattsson och herr Martinsson. I denna reserva-
tion uttalas i alla fall att det i en frarntida lagstift-
ning inte finns utrymrne för särskilda resler om otro-
het i äktenskapet. Jag anscr en-rellertid arr man re-
dan i dag skulle kunna ta bort denna paragraf, dår-
för att det är synnerligen konserv atrvt att i särskild
paragraf framhålla den sexuella otroheten sorn err
alldeles enastående brott under det att r. ex. psykisk
tcrrror i ett äktenskap under iratal eller någon annan
handling av grovt kränkande art inte alls jämställs.

Därrned vill jag inte bestrida vad utskottet säger
om att sexuell trohet mellan makarna normalt är av
grunclläggande betydelse for em gorr förhållande,
mell er1 otrohct kan väl nrånga eånger bctraktas
som ell konsekvens av andra slitningar. Och förres-
ten, hur stor skulci till otroheten har den s. k. oskyl-
dige maken? Därom sägs ingenting i några sorn helst
paragrafei'.

Jag ar.rser således att det bästa vore art helt slopa
paragrafcn. Om tv:l mogna människor vill skilja sig,
är detta en sak dcm cmellan, och det skall tillåtas
der-n utan atr dc sliall behöva redovisa alla olika
skä1.

I fråga om paragrafen orn äkter-rskapsskillnad på
grund av brott mot nrake och barn, 1.1. kap. 10 S,
har jag med tillfredsställelse norerar utskottets jämk-
ning i detta fall. Utskorrers förslag till utformning
är' bättre än det som föreslås i propositionen, men
om rxan hade tillmötesgått yrkandet i motionen II:
1252 hade paragrafen enligt min uppfattning blivit
änr-ru bättre. Jag ifrågasätter nämligen vem som skall
bestärnma och ha kornpetens att avgöra "on1 ej hän-
syn till brottets beskaffenhet och ornständigheterna
i övriet tala däremor" alltså emor äktenskaps-
skillnad ifall endera maken gör sig skyldig till miss-
handel eller brott rnot ar-rdra makcr.rs person eller
barn.

Beträffande dcnna paragrafs utfornrning vill j"g
cmellertid, herr talman, i dag nöja rrig med den
jämkning som utskottet redan har gjort, och jag har
alltså inte i dag något yrkande under denna purrkt.

Gunvor Ryding.
Höstriksdagen 1968.
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ALTERNATIVT SAMHÄLLE

Först kom Aktion Samtal, dont som gjordc bygg-

lekplatser och n-rålade or11 bakgårdar i popf ärger'

Sedan kom Aktion Stoppa Mässan, solll inte bara

stoppade Teerrage Fair utan ocks;l ordr-rade nya for-
,r',.i 

- 
för. ungdomar att träffas, billiga, cnkla, med

huvudfur-rktionen att ha en plats att nlötas i aktiv
genrenskap: antimässcrlta. Sedan kom Altcrnatia Jul,
där mall protesterade mot den korlmersiella hets-

julen och gick fran-r n.red alternativa julf iranden

överallt i Stockholms stad och förorter, julfiranden

som såg gemenskapeu och samvaron nTed andra nräu-

niskor som det viktigaste i julen.

Sedarr kon'r Alterndtivt Samhälle. Fast eget-rtligen

har alltihop rört sig om ett alternativt samhälle.

Ett samhälle sonr intc är produktiotrs- och kottsuttr-

tionsstyrt utall ger l.ner utrynlme för mär]niskatl, för
nränsklig gemer,skap, ett samhälle byggt på ekono-

misk rättvisa, frihet och jäniställdhet. L,tt socialis-

tiskt san-rhälle på kollektiv bas där var och en får
vara sig siälv och utveckla sina nröjlighctcr.

'q!o
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Dct nya är ir-rte budskirpct Lltittl siittct iltt för:r

franr det. Aktioner i stället för demonstrationer. Al-
temativ i stället för krav. Situationer i stället för
protestcr. E,ller snarare: itlte i ställct för utau sanl-

tidigr: med.
Hät h"t också "den splittrade viitlstern" kut-ttl;tt

sarnla sina lirafter på ett llytt sätt. Lrktiotrerna n-red-

verkar alla olika sorters grupper' från de nlcr oPo-

iitiska som arbetar på arr förändra missförhållan-
dena inot-t't det givna samhällets ranl till de l'Ilest

militar-rta för viika aktiotrerua iir förberedelser för
dcrr totale revolutiottett.

L. R.

Nedan: Protest mot den kommersiella hetsiulen' På mot-

stående sida: Annorlunda jul på Konstfackskolan 1968'

Protestmarsch f rån Konstfackskolan till Stadshuset ia-

nuari 1969.

Foto: Bildaktivisterna, Stockhoim'
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AI{TUELLT

Vår tidning skrev första gången om miljöfrågor i
nr 6 7963 - det var en recension av Rachel Carsons

bok "Tyst vår" som just kommit ut på svenska. Sen

har vi försökt följa debatten. I nr 3-4 'l'968 berdt-
tade vi om de offentliga utredningar som tillsatts
1963 och 7964. Ar 1968 föreslog Sverige i FN en

internationell miljövårdskonferens tlll 1972. Försla-
ger antogs enhälligt.

Miliöhoten kommer från de rika industriländerna.
Man säger att naturförstöringen beror på omedve-

tenhet 'hos vetenskapsmän och politiker. Underligc
i alla fall att högintellegenta män varit så kortsynta.
Så väl att Rachel Carson fanns.

Stackars Östersiön
Vår tidning skrev om "Gigantomanien i Ostersjön"
i nr 1-2 och i nr 5-6 1968. Dct gällde då riskerna
för oljeutsläpp och faran av att muddra upp sun-

den för supertankers,
I nr 3-4 1968 citerade vi en undcrsökning av la-

borator Svante Oddn om farorna av att luften blir
mera "sur" på grund av svavelföroreningar.

I decemlber 1.968 redogjorde laborator Od6n för
syrebristen i Ostersjön som leder till att svavelväte
bildas i djuphålorna kring Gotland och vid Born-
holm. Svavelväte är en giftig gas. Den dödar allt
högre liv. Den befinner sig i ett bottenskikt men
dessa skikt kan svepas uppåt med förödande effekt
på fisket. En samordnad forskning om Ostersjön är

nödvändig, Regeringen har omedelbart beslutat om

åtgärder. (DN 17.12 1968).

Den 3.1 1969 skriver Barbro Soller i DN om en

intervju med Svante Oddn. Han sade att syrevärde-
na i Ostersiön rasar nedåt allt snabbare på grund av

den ökade ti11förse1n av fosfater med mera från av-
lopp och industrier. Ostersjön har varit ett sopned-
kast för alla gifter. Det finns sannolikt stora Pengar
att spara genom att sluta behandla Ostersjön som vi
gjort och gör. Liksom det skulle löna sig att minska
svavlet i luften genom att använda svavelfattiga o1-

jo.'..

Tvättmedel
AB Glykocid, Vadstena, anger fosfathalt (omkring Z

procent). Det är skäl att använda deras medel eller
också tvåltvättmedel som innchåller samma 1åga fot-
fatmängd eller något 1ägre.
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Bry er inte om "enzymtvättmedel"l Det är dy-
rare och behövs inte för vanlig tvätt.

Bly och Fluor
Hans Palmstierna skrivcr i DN 8'1 1969 om en ny
otäck produkt Sprelaflon som innehåller dessa två
gifter och är tekniskt lockande. När man skrotar
ner och bränner en bil som byggts med Sprelaflon
frigörs b1y och fluor i gasform. Fluor i minimal
mängd stärker tänderna' Fluor i större mängd är
liksom bly ett gift för bensystemet.

PVC-(polyvinylklorid)-plasterna är också farliga
genom att de vid förbränning ökar luftens surhets-
grad med olika skador som fö1jd. Kontroll över
plasttyper är nödvändig.

DDT
I Vi Kvinnor nr 5-6 1968 skriver vi om DDT. Det
är möjligt att framställa mindrc farliga gifter. I vän-
tan på det använd flugtäta fönster och fl-rgfångrre!
Minns att DDT kan skada arvsa.nslagen!

Dieldrin
är en släkting till DDT. Liksom detta försvinner det
mycket långsamt ur jorden. Alla morötter innehåller
dieldrin. En övre tillåten gräns är fastställd. Folk-
hälsan har vid undersökning funnit att tre svenska

morötter av 2OO innehöll mer än tillåtlig mängd.

Allt för bilen
"Ett helt accepterande av bilen kan enligt byggnads-
styrelsens (remissyttrande) rrening inte få sträcka
sig längre än att man tillgodoser parkeringsbehovet
i anslutning till bostäderna och stationeringsplatser
för bilar i yrkestrafik . . . Man måste vara mera re-
striktiv med P-anläggningar i anslutning till arbets-
platserna i områden med god kollektiv trafikser-
vlcc.

Vakuumsystem
I DN den 3 januar.i 1969 skriver Barbro Soller om

Joel Liljedahls vakuumsystem såsom en elegant lös-
ning av de kommunala avloppsproblemen. Särskilt
mindre samhällen bör pröva det. Systemet fungerar
utmärkt i Israel och på Bahamaöarna men har hit-
tills ei använts mycket i Sverige. Nu planeras ett
stort vakuumprojekt för den nya Viksjöstaden.



Avloppsvattnet renas
On-r det tredje steget skrivcr Nils-Erik Lanclell i tid-
skriften Sveriges Natur sept. 1968:

" I Seine återstår bara några sjuka ålar . . . Rhen
är snarast att beteckna som ett myckct stort öppct
avlopp."

"Låt oss från början slå fast att avloppsvatten på
rent teknisk väg till och med kan omvandlas till
dricksvatten." . . . Det skulle kosta ungefär 70 örc
pcr m:|. . . Men det räckcr om sjöar och vattendrag
fär tt cmot avlopp så pass renat att vattnets egcn
självrening kan träda i funktion. Och för att så

skall slie måste man ra

det tredje steget

. . . varje kommunalt reningsverk kan omedelbart
installera denna reningsmetod med cn investerings-
kostnad på cirka 5-10 kr per person... Detta skul-
le med omedelbar verkan kunna hindra all vidare
förstöring i många av våra vattcn idag.

Om man kopplar fällning med aluminiumsulfat
som ett tredje steg till mekanisk och biologisk rc-
ning har man en reningsmetod som tar bort mer
än 90 procent av allt fosfor i avloppsvattnet. Fos-
fat är nödvändigt för algväxt. Fosfaterna kommer
till 50 procenr från urin och avföring och rill 50
procent från polyfosfathaltiga tvättmedel . . .

I ett verk med "höggradig rening" utan det tredje
stegct bortskaffas bara 20 proccnt av fosfaterna.. .

Kungsörs avloppsre-
ningsverk (perspek-
tivskiss).
A. Maskinhus och

avloppspumpsta-
tion

B. Sandfång
C. Rensskärare
D. Mätränna
E. Försedimente-

ringsbassäng
F. Cirkulations-

pumpstation
G. Biologisk bädd
H. Kemikalietillsätt-

ning och flock-
ning

l. Flotationsbassäng
K. Slamtork och

sopförbränning.

Förutom fällning av fosfatcr fä: man mccl kernisk
rening en utfällning av baktcrier och inälvsmaskägg.
Detta är viktigt eftersom binnikcnraskcn ökat upp-
seendeväckande hos fisk i förorcnadc sjöar. Avcn
bakterichalten har ökat. I Oresuncl finns nu dcn
bakterie som bilclar botulin, dct starkastc dödancic
gift vi känner . . .

Totalkostnaden för de trcdjc srcget ligger (med
slambehandling etc.) på 4-13 kr per pcrson och år.
Alh kommuner kan bära dctta.

Dr Landell framhåller till slut att privata initia-
tiv till insamling av medel är av vil<.t. Dcssa mcclcl
kan lämnas till kommunen soln grunclplåt till ett
effektivt rcningsvcrk. Äter cn uppgift för SKV lo-
kalt!

Föredömliga reningsverk
I Kwngsör nu i november och i FIen on tre måna-
der. Detta är landets första reningsverk med högsta
möjliga grad av såväl biologisk renirrg som närsalt-
reduktion. (Se Byggmästaren nr 10, 1,968.)

"f stället för att gödsla Mälaren skall rnan nu
bränna eller i takt n'red efterfrågar-r - torka slam-
rnet och sälja det som gödning till lantbrukarna. (Se
DN 2918 1968.)

Det lär finnas fyra reningsverk till med höggra-
dig närsaltreduktion: Salem, Äkers kommun i Sörrn-
land, två i Bara i Skåne. Hur är det med Göteborgs
nya reningsverk för 93 miljoner?

t,
i,
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FRÄN T,ÄSEI{,RETSEN

Familieupplösning?
.l,rg iir cn he n-rnrafru och lttor till två halvvuxtltt
banr. Ntin nran iir n.toutör på e1l bilfabrik. Och
själv får jag allt biittre mcd tid att fundcra - och

fundera.
Visst iir det roligt att l-ra tid till lite av varjc. Men

ofta kär-rner jag mig som alla liutrcle klara sig gott
utan nig. Äkc äter på jobbet, bartreu i skolan, hus-

hållsapparatema gör r.rästan allt hiir l-ren-rr.na, och ja

- nran tycker nog ibland att rnan får litc /ör gott
or-r-r tid.

"Ar du onödig, Elsa", tänker jag. "Behör'er ingen
rr-ränniska dig längrc? Irtte cns dit-r gamla l11or som

hal fått hemsyster?"

.l"g följer med veckotidr-ringarua och Expressct-t

och allt dom skrir/er orn familjeupplösning, nya "rol-
ler" och sånt. Men jag är nog lite kottservativ. Var-
för ska dom n,inga på en så r-nycke nytt? Man vill
jr,r bara hålla på, sot-tt det s'ar, förr.

Det är klart det skall \rara rätcvisa mellan kö-
nen och att kvinuans och nlaultelts arbete ska vara
lika mycliet r.ärt. Och jag förstår mig inte på det
där dom skriver att de sysslor sou irvit-tuor och män

sen urtiden delat upp lnellan sig bara är "roller".
Livet är väl ingen tcater heller! En flicka vill väl
leka mor för att hon ska bli rr-ratnua, och naturen
n-rer-rade r,äl också något n-red att deu Bårr pojken
lust att slåss och tälja båtar. Inte bcgriper jag vad
det har ured teater att göra. Föds vi då till en tea-

terförestälhring? Kom vi intc till r'ärlden för att
klara kan-rpcn för tillvarorr, där ls'iutratl gör sitt
och r-nannen sitt?

Föri: var dct enkelt. Allting, När dct var själv-
hushåll. Då föraktade intc cleu cne der-r andres ar-
bete. Varför föraktar nrätrttetr kviuttortlas arbete i
hemmet nu för tiden? Bel.rör's dct ingen intelligens

llngre för att sköta ctt moden-rt hem?

Varken rnanligt eller kvinrrligt sour lnan tärlkte
det sig iörr stimL-ner lär.rgre. Med det liv dorl har
tvingat på oss. Nu är det bara i glcsbygden - sonl

håller på att avfolkas! - sour det fungerar någor'
lunda som förr. För ör,rigt tiinker erl liten klick
experter ut allting åt oss, hittar på våra hushållsma-
skiner och arbetsmaskiuer, vår n-rat och våra fort-
skaffningsmedel och våra åsikter, sotn vi får i
radio och TV och i tidnir-rgarna!

Onr detta rir dct nya henrliv rollskaparlta tärtkt
sig är dct verklisct-t t-ual<.:rbcr teatcr. Vi kvinrtor som

cn gång kunde både tiinka och orgattisera ett stor'
hushåll sitter här nu i r'åra fina kök - friställda -
och grubbl:rr oss fördärvade på r,acl vi ska göra nred
r,åra lir'. Ätminstone niir bartt;r Iiottttttit i tonårcrt.

Jö

Och r':irst;rv rtllt: tttcd;.'rtt vi girtt lr.ir hcrrrnra irr ut

och år in har vi blivit ängsliga, ocl'r osiikra' Vi iir
rädda för allt därute. På arbetsplatserna. Sonr dour

knuffas och armbågas. Och stressen! - tideu sor-rl

aldrig räcker till. Marr har väl hört talas om hur
ciorr får ligga i. Nog för ntatr kau rrantrivas hemma,

sour dct nu blivit, rttelt malt vet åtminstolle vad mall

har.

När sen en människa i Göteborg, en expert, före-
slår att dor-n ska ta hand otl bartta på institutioner
redarr när dom år tre ä.r, ja, får man då något alls
kvar att uträtta? Äterstår då inte bara för specialis-

:erna att konstruera äggkläckningsmaskiner. Så kan

vi lämr-ra iu sen, hela kvinnokönet. Aggen kommer

dom r,äl alltid åt, med sina rnoderua tnetoder! J^,
rnan blir verkligen rädd när experter och politiker
ben.röter en sådatt utmaning med att "de där för-
slagcn kan vi väl alltid ta1 och studera".

Ved iag skulle rilja vcta är ottt märrrriskor rned

r.anligt båndförstånd det är det enda iag åll-
räknar rnig - verkligen anser att dessa sociologer,

eller vad det heter, menar frihet, jämlikhet och bro-

derskap rrär de nu går in för att vända upp och

,-r.. på allting, och vill ha oss att tro ^tt det år
"sar.nhällsstrukturen" (som dom kallar det) som av-
gör vilkert "roll" r'i spelar som rnänniskor - kvinna
eller man kvittar visst lika.

Det känns verkligen ganska tryggt, åtn-rir-rstone

L,dnt, hemma. Andå håller det där bondförståndet
på och plågar sig med tankeu att vi hetr.rmakvinnor
inta mår bra av att sitta i r,åra hern sorn på undan-
tag och få oss tillslängda lite tidsfördriv av vecko-
prcssredaktörerua, och att sitta och världa och blöta

samma gamla tugga varje dag vid kaffet r-ned vär-rirr-

norua. Det känns sott'I hjärnan började skrumpna
ihop i huvet ju längre man håller på på det här

r,iset. Och man känner sig nästan träffad när karlerl
kommer hem ibland på dåligt humör och säjer att
man är ett jär,la höns som inget begriper. Då är det
så lätt att ge tillbaks mcd att han kan ju gå ut då

och blanka lite till på bilplåten, för det vet jag pig-

gar upp hot.tot-t-t väldigt. Han n-red sin bil och jag

rned mina kastruller har i alla fall der gemensamt

itt vi kan glädja oss åt hur don-r skincr! Om han sen

går på fotboll och tar en sup med sir-ra kompisar
cll"r-jag dricker kaffe med mitra r'äninuor går väl
på ett ut. Så gör det rnodcrtta "otrlstrukturerade"

sanrhället kvitrtrorna till höns så inte gör det mäu-

nen klyftigare! Bortsett frårt expcrterlla och specia-

rlisterna. Det vill iag då ha sagt uär man nu ger sig

till att sc sig siälv isYrrerl'



Nu niir dct är "inne" att folk ska få tycka och
tär'rka precis sonl dom vill offentligen - och j"g
har verkligen begagnat n-rig ar. den friheten - vill
jag f riga om det finns r-rågra hemnrafruar eller and-
ra fruar som har tänkt sonl j"S. Begriper rtågon
bättre än jag vad sonr nlenas med dessa "könsrol-
ler". Och vad det ar för en "roll" de egcr-rtligen

tär-rkt vi hemr.nafruar skall spela?

Om man åtnrinstone vågade hoppas att dessa

hemupplösningstenderlser man mardrömrner orn bara
\rar er1 krånglig övergång till något bättre än de be-
drövliga forhållanden soll nu är. En slags väg till-
baka till en rättvis och vettig arbetsfördehring mel-
lan kvinr-ror och män. Och får vi någor-rsin tillbaka
hemrnen sorn de platser där matr trivdes och respek-
terade varandras arbete? Ser jag tillbaka di vct jag
åtnrinstone att kvinnoma en gång hade ausvarsfr:l-
lare ting att sköta och tär-rka på, metr ser jag fram-

åt så ;ir allt höljt i clunkcl. En rrassa ord och bc-

Brepp, som bara förvirrar . . .

Jag kan irrte prata med min dotter och min son
son'r båda går på gyrnnasium om sånt här. Det het-
tar alltid till. .fag kanske har varit för ovillig att
ör'erhuvud taget lyssr-ra på dem med förståelse. Be-
träffande allting. Och nu har de t^ppat förtroendet.
Och tiger. Nu frågar jag er ungdomar (inte bara
nrina) - kar-rske tidningen vill ta in era svar:

Ska vi hernma-mammor ut och jobba, eller är det
bra som det är? Tycker ni vi blir dumn-ra i huvet
av att inte utbilda oss och inte vara rned i arbets-
livet? Där ute? Vill ni ha pappor sorr inte är så

"tuffa". Sorn byter blöjorna och rör ihop nrixen?
Och allt sånt som jag alltid hållit på med. Ska vi
verkligen blanda påsarna? Vill ni ha en ny mamma-
typ. Och en ny pappatyp? I'acksam föi' svar'.

ttMammr"

i narkotikafrågan
Uppvaktningcn, från vilkcn vår bild är hämtacl,

ägclc runr clen 9 clcccmbcr. E,n skrivelse övcrlämna-
clcs vari krävclcs kraftåtgärcler för att hejcia cicn

snabba utbrcclningcn av narkotikan-rissbruket. Det
bchövs snabba åtgärder på lagstiftnings- och vårc{-
områdct, väscntligt ökade rcsurscr för information,
forskning och olika formcr .1,, bchancllingsförsök
för att bringa lägct undcr kontroll.

Statsministern uppvaktas

Dcn 13 novcmbcr i fjol genomfijrclcs i Stockholm
ctt offcntligt informations- och cliskussionsn"riite onl
narkotikafrågan. Arrangör var SKV:s stors'iocl(-
holms-distrikt som till mötet kallat bl. a. käncla nar-
kotikabekämpande förcningar i stadcn och länet. Dr
Nils Bejerot inledde diskussionen som blcv n-ryckct
livlig och utmynnade i valet av en kommittd mcd
uppdrag att uppvakta statsministcrn i frågan.

Foto: Sven Oredson. Stockholm

-Fdh*
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T{VTNNANS ROLL BAGARMOSSEN:

i dagerrs vårld
är det vittomfattande tema som komnrcr att belysas och debatteras vid Kvin-
norrras Världskongress i Helsingfors den 14-17 juni detta år. Det är KDV-
som inbjuder till denna kongress med syftet att intensifiera kvinnornas mo-
bilisering världen runt för deras egna och deras barns intressen, för solida-
riteten med Vietnams folk, dess kvinnor och barn och för fred i världen.

Varje land, stort eller litet, har rätt att sända 10 delegater. För oss i Nor-
den, som inte har så dryga reskostnader, ges dessutom möjlighet att delta som

åhörare. Framför oss SKV-medlemmar iigger nu ett stycke energiskt arbete
för att dels finansiera dct svenska deltagandet dels ekonomiskt bistå våra
systrar från Nord- och Sydvietnam som kommer till kongressen. För det sist-
nämnda ändamålet har förbundet bland annat låtit trycka ett vykort med bil-
den av FNL:s chefsdelegat vid fredsförhandlingarna i Paris, Nguyen Thi
Binh, ett kort som vi varmt rekommenderar våra vänner att ta hem till för-
säljning, eftersom behållningen oavkortat går till den vietnamesiska represen-
tationen vid kongressen. På annan plats i tidningen redovisar vi för övrigt
de bidrag som hittills influtit från SKV-avdelningar till samma ändamål och
passar bara på att här erinra de som ännu inte låtit höra av sej om att detta
är en viktig sak och en hederssak för oss!

I samband med kor.rgressen bör också nämnas att vi ligger i förhandlingar
med en finsk resebyrå om möjligheterna för svenska åhörare vid kongressen

att sedan denna avslutats göra en resa på några dagar, eventuellt till Lenin-
grad, innan de återvänc{cr hem. Till dessa planer återkommer vi i nästa num-
mer av vår tidnins,

Böcker på svenska om Vietnam

(För de vietnamesiska delegaternas uppehäl-
le vid Helsingforskonferensen)

Ir,f lutna medel:

K arlshamns SKV-avd.
Bromma SKV-avd., Luciaträff
Bromma SKV-avd., insaml.
Sliörde SKV-avd., Luciafest
Kribergs SKV-avd., Göteborg
Majornas SKV-avd., Göteborg
Dir'. göteborgsavd.

N; lidcns SKV-avd.
Bjurslättsavdelningen, Göteborg
Gcrda Lundin, Sthlm, gratuleås på

7O-årsdagen av vänneLna

Kronor 756t 66

Ny i listan är

Resa till Hanoi. Av Susdn Sontd.g.

Pan/Norstedts, Stockholm 1,969. 80

srd. l'rrs kr E: J5,

NAR FICK ER MAN
EN BLOMMA SIST?

Bogormossens
Blomsterhqndel

Lagaplan - Tel. 39 19 39

Nyheter vorie vecko

O. L:s
Manufaktur

Emågatan 29 - Bagarmossen
Tel. 48 03 47

BROMMA:

Expresslotter Snabblotteri
Tombolalotter Kvicklotteri
Lägre priser, snabbare leaeranser

Illustrerad prislista på begäran

G. V. GAJNER AB

Alviksvägen 47,

Box 15039, 116 15 Bron-rma
Tel. 08/25 84 00.

HAMMARBYHÖIDEN:

i#-HUS
59 08 49

T-stationen Hammarby-Ulrice-
hamnsv. 2

o Måndag-lö

uöGunuu:

HöGDALENS IIVS
Skebokvarnsv. 193. Tel. 47 37 43

KVARTERSBUTIKEN _
I CENTRUM

25t -
165: 75

34:91
130: -
50; -

100: -
60: -
50: -

100: -

100: -

I vår lista (Vi Kvinnor nr 7-8, 1968)

fattas en av de viktigaste böckerna:
Samtal i Hanoi. Av Sara Lidman.
Bonniers, Srockholm 1966. 175 sid.

Pris kr 22:5C.
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För Vietnams kvirrnor och barn

Allt emellanåt brukar vi sände ut brev med

räd jan om bidrag till Vietnrms kvinnor
och barn. Senast skedde det för 1'l dagar

scdan. då vi sände ca 250 brev till adressa-

ter som tidigare gett bidreg till insamling-
en. Förbluffande snabbt har sv:rren kommit

- resultatet av de breven är redan cr 2.50C

kronor. Tack för det! Och tack vare det är

vir insamling nu uppe i kronor '1 15.320:58.

Listan över bidragsgivare iir liing - här föl-
ier den:

K (). B. llcng:sson, lJr.rnrnr:t

[:ll: Eriksson, Stockholm
I ur( l arss()n, Uoteb()l'X

Sicrid U/älivaara, Kiruna
Ar,na-l,isa Hagströner, St,rckl.r,'lrrt

Harrl' Mogren, Stockl.rolnr
l{agnar Anebrand, Stocl<holln
Karl Hedell, Ilorlängc
H. Melin,.lohanneshov
Sir ert Larsst'n, Siidcrtäljc
Siri Aschberg, Stockholm
Sven E.ngcrantz, Stockholnr

.fan Griinbcrg, Stockholnr
Ivar Isaksson, \Jällingbv
Svcn Anclcrsson, Stockholm
Ilirger Holnr, Farsta

Il.,'land Äreland, loh;rnneshov
lnlieborg (). Folhc Lindbcrg

Sk ärholmen
Il.lgnar Ldbcrc, Johanneshov
K. G. Zcrpe, Harads

C-. Carlsson, Bandhagcn

Gr,rrnar Pcttersson, Stockholm
I{är.ta Andersson, Siidertälje
l\iar.rni \'larcusson, Stockho)m
Sigrid Boulin, Västcrvik
Lvcrt Patriksson, Trollhättan
l. ånLlcrss('n, Luno
Srgrid Bergh, Stockholnr
Sigr ard Larssort, Stockholnr
Ct,nnat Anclet'sson, Västra Frijlunda
Kclstin Jarlön, Johanneshov

.loharrncs Lindback, Korpilorr.rboltr
Nlichael Meschkc, Näsbl park
Alicc Södcrnran, Solna

St,fia Senja Ekstcdt, Jol.ranncsh,rv
C. Äker, Stockholn-r

Thl'rcsc Krigh, Liingsele

lleinhold Palmberg, Stockholnr
()lga \il'ahlströnr, Jiinköping
ljcr r oni, Farsta

I (,r UcntTtl, 5t()!kllollll
Enl Lrtndcnrark, Luleå

[.m1 Sjögrcn, Orcbro
Ar,nu Ohn.ran, Porjus

Gustav Fröbonr, Poljus
Ilritt Hednran, .Rotebro

F{ Klaxnran, Slottsbron

.]r:hn C)thberg, Stockholm
K arl Girön, Farsta

K. Karlss,rn, Stoekholm
l,r ik Hclin, l]åtskärsnäs

K. I:. \{clin, l.nskedc

Ar.ina o. Fredrik \\rennberg,

Jt,hanncshov
K. Birnrann, Stockholm
Lrrrr{a Blahn, FIägerstcn

Olga Hellberg, Lidingö
K. F-. Teckling, Ganrleby

Hanna Segerholn-r, Solna
llildcgard Liedholnr, Enskcdc
Alcx Bråb-v, Solna
Kristina Barkman, Spånga

Flanna C:son Esslc, Giircborg
Greta Englund, Skärholnrcn

.1. l\'iattsrlan, Stockl.roln-t
jcancttc Bonnier, Saltsiöbaclcn

S. Sundströnr, -fohanneshor
Nlargareta Engvall. Stockholrrr

Bir gitta K1'rklund, Liding<;

l'lisabet Andersson. Uppsala

Svcn IJackeskog, Cär'lc

Erik Sandberg, Partille
Annila Gustavsson, Södcrtälje

Lster Sunddn, .fohanneshol
ll,.'an I{isbcrg, En'ketlc

.1. A.lreb.jcr, Hlgcrstcn
I:dith Karlstcdt, Stockholnr

100: -
10C: -
lC: -

100: -

25; -

100: -
15: -
l0: -
lO: -
10: -
10: -
lt: 

-

15: -
1C: -
1C: --.

lC: -
i0: -

100: -
50: -
15: -

5: -
200: -
50: -
25: -
5: -
5: -

25: -
25t -
1C: -
lC: -
5: -

l0: -

()loi Kolnrociin, Råå

l. Il. Gustavsson, Kolsva

i:nril Pctersson, Göteborg

.fohn Ilack, Västeräs

Iirt,r Hiigbcrg, Karlstad
l:lirr Bcrnrndcrss()n, Giitcborg
I:iror llcrg, Flen

I.is[.cth Striinrgrcn, Giitcborg
Ldit.[ohansson, Fors
l-. ('arlssou, Kristincharr.rn
Ilcigc .fonsson, Göteborg
F.arin i\'lagnusson, Götcborg
Cnr \lia !.nrshcinrer, Stockholr.rt.

b ijs si nsanr l.

Årcsta SKV-avd.
llerrrt .[;rnsson, Filipstld
Gr cta Lindcr-borg, \rästerås

Flialmar .fohansson, Udcieralla
l:lin .fohansson, \'ästra Frijlunda
I lar.rna Stcnbcrg. Piteii

År tur Larsson, Nliilndal
G. Svanbcrg, Västcriis

Ctrnni I{osdahl, Hälsingborg
K. A. F.riksson, Härnösand
Kr ibcrgs SKV-avd., Giiteborg
\1. Pctersson, Giitcborg
l. Sunclberg, I)orjus

i:. Äkerlr.rnd, Poljus
YI)l:,-kvinnor i Hägerstcn
H. i'crsson, Landskrona, listins.
Iris Andcrsson, I-{ägcrsten

lrgricl Boströnr, Kopparbclg
A.trid, ['-ski]stuna
lllsrr. Eshilstuna
Ingcbor*, Eskilstr.rna

Kcrstin och Paul, Eskilstuna
\1artir,, Eskilstuna
C<'ttfrid, Eskilstuna
Giista, L,skilstuna
l(r.'dolf. Eskilstuna
T. Nordstrand, Por jus

Ccrda Holst, Halnrstad

Lill1" Pcttcrsson, Halnrstad

Ar:nl J,thn.cn, Br,r:trrtt.t. lisrinslnrl.
l"inar Larsson, Hägcrstcn

Cret.r Carlsson, Hagfors
\lav Strihl. Alvsjö
L.isr Ilcrglund, Solna
Gunlrilci Larsson, Ilronrrna
Ä. Kcrtös1', -[ol.ranneshov
I{agr.rar \tatsson, Täb1'

25C: -
lC: -

t.

1O: -
lu: 

-
i.

1^. _
ll: -
1C: -

1.976: 5A

ICC: -
lC: -

6OC: -
1C: -
lC: -

lC: -
20: -

1CC: -
f5: -
lC: -
lC: -

157: -
20: -
5C: -

25: 
-

25: -
2C: -
1C: -

l0: -

l+': -

1C: -
2A: -
25: -
lC: -(,

.]C : 61

STOCKHOLM:

KUNGSBROBAREN
KUNGSGATAN 82

REKOMMENDERAS

Telefon 50 20 18

IOHANNESHOU:

l|At\|DSI(il EllAl\|ITN
Odengatan 704, 773 22 Stockholm

Rllt i strumpor,
scqrves och pqroplyer

1O proc. rabatt till tidningens
läsare

Kiällanders
Lagerbutik AB

Odelbergsvågen 22
121 63 Johanneshov. Tel. 59 30 40

Allt i förger och lopeter
Tapetstuvar fr 2: - per rulle.

PVA-färger fr. 2: 25 per liter.



bland årets
nyheterl

Den ofärdiga välfärden

Ergonomi - företagshälsovård

Företagsekonomi Nu

Idd och politik
Varor på väg - hushållet som

inköpsföretag

Världen nu

1,04 65 Stockholm 15

telefon 08144 04 80.

12:e

Ört.rsjöveckan
15 dagar i iuli
Fr. 350:- kr
Prospekt och

upplysningar

tsALTTOR Ats
Box 2164 - Stockholm 2

Tel. 08/10 46 04, 20 09 69, 21 39 05

Läs om

KINA
Teoreriska

arriklar och dokument i

PEKING REVIEW
(på cngelska), årspren.

t4; -Allmänna artiklar i

Chinq Reconstrucls
(engelska, årspren' 10: -Bilder med text i

KINA
(svenska), årspren. 10: -Konst och litteratur i

Chinese Literqture
(engelska), årspren. i0: -

Prenunierera genon.)
Svensk-Kinesiska Föreningen
Kungsgatan 77, Stockholm K

Tel. 54 37 13. Pg. 50 1277
GRATIS PROVNUMMER

mot 50 öre i porto
Namn och adress:

Torsdag

8

9__

10__

BOKA IN ETT
Vi har stor sorter{ng ur Bokhandelns Vårrea.

Massor av böcker ur egna lager. 50-80 0/o nedsatta.

Extra öppet:
2712 8.30-19.00
2812 9.00-19.00

1.13 9.00-16.00
313 9.00-19.00

KU tTU RCIRKELN
Sveavägen 41, Bokavd. vx 20 50 15

BESÖK


