


Bilagor medföljer

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 för fullständig likställdhet mellan kvinnor och män och

för kvinnornas deltagande i full utsträckning på alla områden av det ekono-
mlska, sociala och politiska livet; för erkännande av och respekt för kvinnor-
nas värdighet i familj och samhälle.

Förbundet vill verka för samarbete mellan kvinnor i alla länder och med all

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

Är 1946 anslöts Svenska Kvinnors Vänsterförbund (Swedish women's left
federation) till Kvinnornas Demokratiska Världsförbund (KDV).

KDV hade 1969 anelutna organisationer i90 länder med omkring 200 miljo-
ner medlemmar.
KDV har nu tillerkänts konsultativ status | (tidigare hette det A) hos FN;s

ekonomiska och sociala råd. Endast 16 organisationer har denna status vilken
innebär rätt att yttra sig vid rådets sammanträden och att framlägga egna för-

slag muntligen eller skriftligen.
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Umeå-studenterna!
Så här skriver umeåstudenterna i
sitt informationsblad "Ohyra":

"De ständiga hyreshöjningarna
är en plåga som de flesta av oss

får vidkännas. På en del håll har
hyresbetal arna börjat ta upp kam-
pen mot de höga hyrorna. Just nu
pägär en hyresstrejk bland hyres-
betalarna i Umeå studentbostä-
der...

Denna strejk är av lokal natur
och kommer följaktligen att ge en
lokal lösning. För att genomdriva
krav som sänker hyrorna överlag
kommer att behövas en mer om-
fattande kamp. En viktig uppgift
blir därför att bygg" upp en
landsomfattande hyreskampfront.
En enhetsfront byggd på mot-
sättningen mellan hyresbetalare
och hyresprofitörer. Det är bara
enad kamp som ger resultat."

Umeåstrejken är en aktion som
berör inte bara studenter utan alla
hyresbetalare. SKV har i ett brev
uttalat sitt stöd till umeåstuden-
terna och även skickat ett bidrag
till deras kampfond.

|J$A ut ur Indokina!

Sedan oktober månad
pågår i vårt land en
namninsamlingskampani
för stöd åt kravet på att
USA skall dra bort alla
sina soldater, sina pilo-
ter, sitt bombflyg och al-
la sina förintelsevapen
från Vietnam, Laos och
Kambodja, ett krav som
flertalet av svenskar
ställer sig bakom. Kam-
panien leds av en kom-
mitt6, sammansatt av en
mängd politiska, kristna,
fackliga och andra or-
ganisationer, däribland
Svenska Kvinnors Väns-
terförbund.

Vi hoppas och tror att
du också vill hjälpa till
här! Därför har vi lagt en
namninsamlingslista i

denna tidning. På listans
baksida finner du en rad
upplysningar. Bland an-
nat att endast antalet
namn bokförs. Namnräk-
ningen blir offentlig och
kontrolleras av en kon-
trollkommitt6. Denna be-
står av en rad kända per-
soner (deras namn fin-

ner du också på listans
baksida). Efter att räk-
ningen verkställts för-
störs listorna. Resulta-
tet av namninsamlingen
kommer att tillställas
USA:s regering, det vi-
etnamesiska folkets rep-
resentanter i Sverige och
den svenska pressen.

Aven om du inte har
möjlighet att springa runt
i husen och samla namn-
underskrifter så kan du
i varje fall skriva på själv
och kanske få ,dina när-
maste att göra det. Ar du
yrkesarbetande kanske
dina kamrater skriver på
om du visar dem listan.
Kom ihåg att varje namn
är värdefullt. En lista
måste inte vara fullteck-
nad - även om den ba-
ra upptar två-tre namn
så sänd in 'den till Kam-
panjkommitt6n, vars
namn och adress du fin-
ner på listans framsida.

Alla har vi här en
chans att gör en insats
till stöd förVietnams folk
och för folken i hela In-
dokina. Låt oss utnyttia
den!



På gräsrotsnivå
Medelson, medelsvenson, vi kring köksbordet, basplanet, och nu sedan några år gräs-
rötterna - det är vi det. Gräsrötterna - givetvis en översättning från engelska resp.
amerikanska språket - är faktiskt ett konstigt begrepp. Det har verkligen gått utför med
oss, när vi tvingats under jorden. Kanske utgör vi drömmen om den ideella medborgaren
i ett fritt, demokratiskt land när allt kommer omkring. Vi syns inte, vi hörs inte, vi kan in-
te röra oss, vi sticker inte upp på något sätt. Strängt taget borde vi inte heller kunna läng-
ta efter sol, ljus och rörlighet, men hur det än är så gör vi det på ett ganska oförskämt sätt.

För att återgå till ämnet: vi gräsrötter resulterar i ett härligt grönt frodigt gräs som vi ty-
värr inte får se men som utgör en förträffligföda för såväl fromsinta kor som eldiga häs-
tar, för att inte tala om biffkor och övriga, representanter för gräsätarna, vilka i sin tur fö-
der en härskara av präktiga rovdjur.

- Faktiskt, benämningen gräsrötter kanske när allt kommer omkring inte är så galen -visst ligger det något i liknelsen.
I ett demokratiskt samhälle representeres givetvis gräsrötterna och fär utan

vidare rösta vart tredje år. Dessemellan skall de hålla tyst, vilket ju bör ligga bra till för
rötter. I en och annan opinionsundersökning angående partiledarnas popularitet tolereras
de dock.

Men ack, ett och annat förvildat rotskott - faktiskt ganska många egentligen - sticker
upp, agerar och till och med talar. Så nu övergår vi från liknelse till verklighet, som ni
förstår.

Vi förvildade framträder på många sätt: vi demonstrerar, vi skriker och protesterar, vi
lägger oss i miljövård - trots att det finns både Naturvårdsverk och giftnämnd och de
stora företagen dessutom satsar stora pengar på expertis.

Absoluta toppen av våra valda representanter är sårade.

- Ska ni går emot beslut fattade i demokratisk ordning, säger de omväxlande sorgs-
na, besvikna och förbannade.

Rotskotten försöker förklara att när de gick och valde för ett och ett halvt år sedan, ta-
lades det t. ex. mycket litet om EEC, som de hyser ett opassande intresse för, och miljö-
vård...

Senast hördes handelsminister Feldt i radio vädja till folkets känsla för sina i demo-
kratisk ordning valda ombud. Han tycker inte om jord något vidare och han har förklarat
i Veckojournalen: "Nog är det många som betraktar oss nya som allvarligt handikappade
för att vi inte varit ute i produktionen. Många anser att man ska ha kvar matjorden under
naglarna för att representera folket".

Det är förresten också han med de sex barnen och den adliga frun som hushållar så
billigt att hon t. o. m. går barfota.

Vi får inte nöja oss med att lägga en valsedel vart tredje år. Inte heller får vi nöja oss
med att kverulera sinsemellan. Vi skall ställa våra krav, bråka och kämpa för dem. För
O fred och avrustning
O bort med låglöner
O fram för daghem
O jämlikhet i verkligheten
O bättre - mycket bättre - miljövård. E. P.
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Den 19 mars är det iämt 100 år sedan Alexandra Kollontay fö{-
desn den 9 mars tiugo år sedan gick hon bort. Hennes öde
upphör inte att fängsla. Revolutionären, agitatorn, folkministern,
diflomaten, författärinnan. Och i alla sina roller en kämqe l_or
kvinnans räftigheter och skyldigheter som arbetare, samhälls-
medborgare, -mor. Hon komprömissade aldrig och .hamlSqe
därigenöm ibland i oppositioh till parti-et, 

-Ul, ". när det gällde
NEP--politiken, byråkratiseringen och fredsfördraget i Brest-
Litovsk. En tid var hon också ansluten till den s. k. arbetar-
oppositionen. Kanske har det bidrag_it till att hennes liv och
gärning kommit i skymundan, även i Soviet. Hennes dagboks-
änteck-ningar ligger fortfarande opublicerade i. ett arkiv i Mosk-
va. Följanäe s[ilUring är hämtad ur Margit Palmaers efterskrift
till "Kvinnans ställning i den ekonomiska samhällsutveckling-
en", Kollontays föreläsningsserie som nu åter finns på s-venska
i en pocketbok utgiven av Gidlunds förlag. Efterskriften återges
något förkortad.

Finland. Dessa somrar kom att
betyda mycket för Sjura. Det var
här hon grundlade den kärlek till
Finland, som många 1r senare
skulle komma ambassadören Kol-
lontay att nedlägga ett så inten-
sivt arbete på att föra de finsk-
ryska fredsförhandlingarna lyck-
ligt i hamn

Men det som nog ända gjorde
det starkaste intrycket på den fin-
ländska landsbygden ver kontras-
ten mellan herrgårdsfolkets och
de fattiga torparnas liv. Säkerligen
var det dessa upplevelser som till
slut resulterade i hennes första
stora arbete, Finländska arbetares
liv, som utkom 1903 och som nu
är klassisk för den period det be-
handlar. I tre år samlade hon ma-
terial till boken, studerade landets
historia, näringsliv och arbetarrö-
relse och lyckades ge en utomor-
dentlig bild av kapitalismens ut-
veckling och arbetarnas villkor i
storfurstendömet Finland.

Trots familjens motstånd gifte
sig Alexandra med sin stora kär-
lek, en fattig släkting från en ra-
dikal familj, ingenjör KollontaY.

Ett par korta år av lycka, en

liten sons födelse - så borjade
stugan kännas den unga frun för
trång. Hon var inte skapad till
burfågel - hon längtade ut till de

stora vidderna, till att pröva sina
vingars styrka.

Familjen var till att börja med
bosatt i Tiflis, numera Tiblis, men
flyttade snart till Petersburg. Där
fick Alexandra genom sin forna
guvernant en vrss kontakt med
bildningsverksamheten för arbe-
tarna och genom den och det Po-
litiska Röda Korset också med de

politiska fångarna i Schlösselburg.
Ännu hade hon dock inte någon
direkt kontakt med den revolu-
tionära rörelsen.

1896 inträffade en avgörande
händelse.

Ingenjör Kollontay skulle före-
ta en tjänsteresa till en av RYss-

lands största textilfabriker, Krens-
holms i Narva med 12.000 arbeta-
re, och föreslog sin hustru att
följa med.

Vad hon där fick se överträf-
fade hennes värsta farhågor. Ar-
betarna, bland vilka många kvin-

Alexarrdra l{ollontay
Alexandra Kollontay föddes i Pe-

tersburg den 19 mars 7872, en

kall och blåsig dag när snön virv-
lade i luften
Lilla Alexandra eller Sjura, som

hon kallades, var vaken och vet-
girig. Redan tidigt började hon
lägga märke till människornas oli-
ka lott och grubbla över det: Sina

första intryck av krigets grymhe-
ter fick hon i Bulgarien, dår fa-
dern varit kommenderande gene-

ral och dit familjen för en tid
flvttat.

Det blev skoldags för lilla Sjura,
men det bestämdes att hon skulle
läsa hemma för en guvernant, vil-
ket var vanligt i välbeställda fa-
miljer på den tiden. Guvernanten
hette Maria Stachova och hade

anknytning till den revolutionära
rörelsen Narodnaja Volja, Folkvil-
jan. Hon bevittnade avrättningen
av förövarna av attentatet mot
Alexander II, bland dem Sofia Pe-

rovskaja, 1881, och hennes berät-
telse om den ohyggliga händelsen
gjorde ett djupt intryck på eleven.

Sjuras mor var finländska och
somrarna tillbringade man pit fa-
miljeegendomen Kuusa i sydöstra
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nor och barn som ju utgjorde bil-
lig arbetskraft, arbetade från halv
sex på morgonen dll åtta på kväl-
len för en usel lön. De bodde i
tränga, stinkande arbetarbaracker
och prygel hörde dll ordningen
för dagen. Inte minst misshandla-
des barnen av mästare och gesäl-
ler.

Alexandra frågade sig efteråt om
hon hade rätt att glddja sig åt li-
vet när det fanns så mycket li-
dande, orättvisa och förtryck.

Samma 7r inträffade en stor
textilarbetarstrejk i Petersburg
med 30.000 deltagare och ledd av
Kampförbundet för arbetarklas-
sens befrielse, som grundats av Le-
nin 1895 och var Rysslands första
revolutionära marxistiska organi-
sation. Här fann Alexandra Kol-
lontay äntligen vad hon så länge
sökt.

"Detta exempel på växande
medvetenhet hos det förslavade
och fullständigt rättslösa proleta-
riatet föranledde mig att redan
definitivt övergå till marxisternas
läger," skrev hon senare.

Och efter ett par år bröt hon
upp, efter svåra inre strider, från
sin man och sin lille son som hon
både älskade så högt.

I augusti 1898 anlände hon till
Zirich i Schweiz, dit många re-
volutionära studenter funnir vä-
gen före henne. Hon studerade
ekonomi och statistik samr tog
lektioner för den kände professor
Flerkner vars åsikter hon dock
snart tog aYstånd ifrån. Han ha-
de börjat som marxist men trod-
de nu mera på kooperation och
fackföreningar som vägar till so-
cialismen. FIan rådde henne att
studera den engelska arbetarrörel-
sen och gav henne rekommenda-
tioner till paret Webbs. Men Alex-
andra hade inte mycket till övers
för fabian erne, istället började hon
studera de engelska arbetarnas liv
på egen hand. Hon gick omkring
i slumkvarteren, hon besökte
kvinnogillen, arbetarklubbar och
fackföreningsmöten och hon blev
mer och mer övertygad om re-
formismens oförmåga am åstad-
komma verkliga förändringar -

Hon fick också kontakter med

ledande socialister. En av dem var
Rosa Luxemburg, som hon be-
undrade och blev nära vän med,
en annan den marxistiske teoreti-
kern, senare mensjeviken Plecha-
nov. -1903, efter den andra parrikon-
gressen, kom det till en brytning
mellan de båda fraktionerna,
(mensjeviker och bolsjeviker, reds
anm.) och 1905 utbröt den första
ryska revolutionen.

Alexandra Kollontay hörde till
dem som deltog i den blodiga sön-
dagens demonstration i Peters-
burg, då över 140.000 arbetare
vädjade dll Baren i sin nöd:

"Jag gick med demonstranter-
na till Vinterpalarser, och bilden
av den grymma räfsten med de
obeväpnade arbetarna har out-
plånligt etsat sig in i minner.

En ovanligt klar sol för januari,
förhoppningsfulla ansikten... Den
ödesdigra signalen 1t trupperna
kring palatset... Blodpölarna på
den vita snön . . . knutpiskorna . . .

gendarmernas rop . . . döda. . . så-
rade. . . mördade barn. . ."

Mer än tusen hade döda$, nära
fem tusen sårats, bland dem
många kvinnor och ungdomar.

De repressalier som följde hade
endast till resultet att revolutio-
närerna förstärkte sin verksamhet.
Kollontay hörde dll de aktiva,
skrev flygblad, som trycktes på
hemliga tryckerier, delade ut dem,
talade på möten, försökte skaffa
pengar till rörelsen. Det var vid
denna tid hon första gången träf-
fade Lenin och Krupskaja, i den
illegala verksamheten.

Den allryska kvinno-
kongressen 1908

Hon hade nu mer och mer
kommit att verka bland arbetar-
kvinnorna, och hon polemiserade
mot den mycket aktiva borgerliga
kvinnorörelsen:

"Ni påstår atr alla kvinnor är
systrar. Men arbetarkvinnans be-
frielse är en sak som rör hela ar-
betarklassen och inte bara kvin-
norna. Endast tillsammans med
arbetarna kan den arbetande
kvinnan tillkämpa sig ett sådant
liv att hon fritt kan välja yrke,
ägna sig fu moderskapet, tjåna
samhället och vetskapen, att hjar-

tats fria dragning inte förvrängs i
anpassning dll fördomar och her-
rar kapitalisters fördel."

I denna anda skrev hon också
en bok om kvinnornas frihets-
kamp som hon kallade Kvinnofrå-
gans sociala grundvalar och som
väckte stort intresse i arbetarkret-
sar. Närmaste anledningen till bo-
ken var den stora allryska kvin-
nokongress som förbereddes av de
borgerliga kvinnoorganisationer-
na och kom till stånd i december
1908.

Men även arbetarkvinnorna
förberedde sig. Under täckmantel
av syföreningar, födelsedagsfiran-
de och bjudningar samlades de
och diskuterade de anföranden
man skulle hålla på kongressen.
Inte mindre än femtio sådana mö-
ten lyckades man genomföra.

Over tusen delegater infann sig,
bland dem 45 arbeterskor men
ingen bondkvinna. Det var ert
stort uppbåd av lärarinnor, läka-
re, författarinnor och eleganta da-
mer - beskrivningen påminner
om den rösträttskongress som
hc;lls i Stockholm ungefär vid
samma dd.

Alexandra Kollontay talade.
Hon skildrade arbetarkvinnornas
hårda liv och underströk att nå-
gan verklig förändring kunde in-
te ske förrän i ett socialistiskt
samhälle. Några förbättringar
kunde dock göras redan nu, näm-
ligen införandet av kvinnornas
likställdhet med männen och
skydd för moderskap och kvinn-
ligt arbete.

Ffennes tal mottogs med en
storm av ovilja men ocksä * app-
låder.

Tyvarr kunde hon inte stanna
till kongressens slut - polisen var
henne på spåren. Så måste hon i
all hast ge sig av utomlands, den-
na gång för nära nio långa år.

Alexandra Kollontay blev kosmo-
polit, men en kosmopolit som all-
tid fann de kremar där hon hörde
hemma, de revolutionära arbetar-
na. I städerna var hon en kär gäst
hos många arbetarfamiljer, pä
landsbygden slog hon sig ner vid
böndernas bord.

Ffon var en lysande talare som



"inte bara vådjade till förnuftet
utan även till hjärtat" och som
alltid sökte och fann de rätta,
enkla orden. Hon inbjöds också
ofta till möten och kongresser: i
England 1.909, i Danmark 1910, i
Malmö tillsammans med bland
andra Jaurös samma är -På våren 1911 bosatte hon sig
i Paris, som nu var centrum för
de ryska flyktingarna. De flesta
av dem hade det knappt om me-
del och en hjälporganisation hade
bildats, i denna tog Kollontay
livlig del. Hon hjälpte också till
att organisera arbetarkvinnornas
strejk mot dyrtiden samt talade
mot förlängd värnplikt och den
ökande militarismen. Även i Bel-
gien hjälpte hon till att förbereda
en strejk, i gruvdistriktet Borina-
ge, och i Schweiz föreläste hon på
inbjudan om kvinnofrågor.

Hennes kontakter med arbetare
i olika länder gav henne material
till boken I arbetarnas EuroPa,
som utkom 1,91.2 i Petersburg. Här
skildrade hon arbetarnas liv i
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Tyskland, England, Danmark och
Sverige. Boken mottogs med stort
intresse, särskilt av ryska läsare.
De tyska socialdemokraterna som
mer och mer gått in för reformer-
nas väg, var däremot inte lika en-
tusiastiska utan kände sig stuckna.

Efter det 1905 års revolution
krossats medgav dock tsaren för
en tid en något större frihet ät
partierna och även socialdemokra-
terna blev representerade i tredje
riksduman. De förberedde nu ett
lagförslag om arbetarförsäkring
och uppdrog åt Kollontay att ut-
arbeta avsnittet om moderskaps-
försäkring, något som hon gårna
åtog sig. Ämnet hade alltid intres-
serat henne och hon samlade nu
ett omfattande material, bland an-
nat genom studier i British Muse-
um 1913. Dessa studier resulterade
så småningom i boken Moderska-
pet och samhället, ett grundläg-
gande verk på 600 sidor. Själv
fick hon inte vistas i sitt hemland,
men hon kunde åtminstone hjälpa
dess framstegsvänliga människor i

deras kamp för ett nytt och rätt-
visare samhälle.

Sedan decennier låg intresset för
kvinnofrågor i luften i hela Euro-
pa. -Kampen gällde ingalunda bara
rösträtt och mödraskydd och rät-
ten till arbete på lika villkor som
männen, den gällde också rätten
till kärlek.

Naturligtvis kastade sig Alex-
andra Kollontay också in i den
kampen. Själv visste hon mycket
om kärlek men också om det tra-
diticnella äktenskapets instängd-
het. Många gånger förälskade hon
sig, men när kärleken kom i kon-
flikt med hennes arbete i revolu-
tionens tjänst blev det alltid arbe-
tet som avgick med segern. Detta
är också ett genomgående tema i
hennes artiklar och berättelser. Iv-
rigt sökte hon efter den "Ny"
kvinna" som nu började uppen-
bara sig, både i verkligheten och
i litteraturen, och hon menade då

inte bara enstaka elitkvinnor utan
också eller framför allt miljonar-



mderna självförsörjande kvinnor
i fabriker och på kontor.

Så här skildrar hon dem:
"Och vilka äro dessa nya kvin-

nor? De äro icke de rena, älskliga
flickorna, vilkas roman fann sitt
slut i en välordnad förlovning, ic-
ke hustrurna som lida under man-
nens otrohet eller själva gjort sig
skyldiga till äktenskapsbrott, icke
heiler de gamla mörna som begrå-
ta sin ungdoms olyckliga kärlek
och lika litet 'kärlekens prästin-
nor' offren för sorgliga levnads-
förhållanden eller sin egen last-
bara natur. Nej, det är en alldeles
ny 'femte' hittiils okänd typ av
hjältinnor med självständiga for-
dringar på livet, hjältinnor som
hävda sin personlighet, hjältinnor
som protesterar mot kvinnans all-
sidiga förslavande i staten, famil-
jen och samhället och som kämpa
för sin rätt som sitt köns repre-
sentanter. Självständiga kvinnor
är det mest, som trycka sin prä-
gel på denna allt oftare förekom-
mande typ:'

Detta står att läsa i Den nya
moralen och arbetarklassen, 1913
och det gör också följande citat,
där hon drar upp en klar skiljolin-
je mellan de borgerliga feminister-
nas och arbetarkvinnornas ut-
gångspunkter i kampen för de
kvinnliga rättigheterna :

"Men medan hos arbetarklas-
sens kvinnor striden för att vår-
na sin rätt och befästa sin per-
sonlighet sammanfaller med klas-
sens intressen, stöta de andra sam-
hällslagrens kvinnor på oväntade
hinder: ideologin inom deras klass
är fientlig mot omgestaltningen av
den kvinnliga typen. Inom den
borgerliga omgivningen bär det
kvinnliga 'upproret' en vida skar-
pare prägel, dess former ha en
mycket starkare relief, och den
nya kvinnans själsdramer äro här
vida skarpare, fd.rgrikare och mer
komplicerade. En så skarp sam-

manstötning mellan den nya kvin-
nans psykologi, som ännu ej år
färdigbildad, och klassideologin
finns icke i arbetarklassen och är
där icke ens möjlig. Den nya kvin-
notypen, i sitt innersta självstän-
dig, oberoende och fri, motsvarar
den moral, som arbetarklassen ut:
arbetar just i sitt eget klassintres-
se. För att fullfölja sin kallelse be-
höver icke arbetarklassen någon
mannens tjänarinna, inte någon
opersonlig hemvarelse, som utrus-
tats med passiva, kvinnliga dyg-
der utan en personlighet som upp-
reser sig och revolterar mot allt
slags slaveri, en aktiv, medveten,
likaberättigad medlem av gemen-
skapen, klassen."

Det drog ihop sig till världskrig.
Alerandra Kollontay befann sig

i Tyrolen vid krigsutbrottet, men
störtade genast iväg till Berlin där

Alexandra Kollontay wnd,er olika period,er av sitt liv. Fr. zs.: 1907, 1910 vid
socialistkongressen i Köpenhamn, 1920 på talartribwnen, januari 1952 i Moskva.



IJnder upprorsdagarna 1917 träffad.e Kollontay "den röde matrosen" Papel
Dybenhi.'De faålshade sig i ,tåiann och aar åe f,örsta som i.ngich äktenshap
efter de nya lagarna. De shilde sig senare, 1923. Här syns de tillsarnmans på ett
t'arniljet'oto från 19 19.

hennes son Mischa vistades och
befanns just skickad i koncentra-
tionsläger. I det tyska riksdagshu-
set kom hon att uppleva sitt livs
chock: hon var närvarande den
ödesdigra dagen, den 4 augusti'
då de tyska socialdemokraterna
röstade för krigskrediterna. Och
inte nog med det, alla hennes gam-
la vänner tycktes gripna av patrio-
tisk yra och flera gick ut som fri-
villiga. Hela hennes värld tycktes
med en gång slagen i spillror. Någ-
ra modiga opponenter fanns dock,
bland dem hennes vän Karl Lieb-
knecht.

Var fanns hon under krigsåren?
I Ryssland var hon alltjämt port-
förbjuden, men hon vistades i
Norge, i Sverige - varifrån hon
blev utvisad - och på föredrags-
turnder i Förenta Staterna. FIen-
nes viktigaste uppgift blev nu att
upprätthålla förbindelserna mel-
lan Lenin och de ryska arbetarna.
På uppdr^g av Lenin skrev hon
också en broschyr, Vem drar nyt-
t^ ev kriget? som var avsedd för
krigsfångar och översattes till
många språk. Där hette det:

"Kamrat, arbetare, menig i fi-
endearmdn. Jag vet nu: det är in-
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te du som är min fiende. Räck
fram din hand, kamrat! Vi är båda
ursarra för bedrägeri och våld. Vår
gemensamma huvudfiende är bak-
om oss. Låt oss vända vapnen mot
våra verkliga, våra gemensamma
fiender!"

Denna fiende, gemensam för ar-
betare i alla länder, var kapitalis-
mgn. 

*

Revolution i Ryssland!
I Oslo nåddes Alexandra w alar-
merande rykten från Ryssland.
Och i mars 7917 kunde hon i en
norsk tidning läsa de med fetstil
tryckta orden: Revolution i Ryss-
land! Hon brann av iver att resa

hem men ville först avvakta di-
rektiv från Lenin. De kom. Och
nu kunde hon börja packa, sina
egna manuskript samt Lenins brev
och direktiv som hon omsorgsfullt
gömde. Under hela den långa re-
san gnagdes hon av oro att inte
släppas igenom, men allt gick bra.
Och väl hemkommen kastade hon
sig genast in i arbetet, organisera-
de val av delegater till Petrograd-
sovjeten samt skrev i den nu le-
gala Pravda och Rabotnitsa, Arbe-
tarkvinnan. FIon skickades också

till Helsingfors och Kronstadt för
att agitera bland matroserna och
hon for till Sverige för att deita
i en konferens men blev på åter-
vägen häktad på order av Keren-
skii. -Till slut släpptes hon dock fri
efter påtryckningar från Petro-
gradsovjeten, där hon för övrigt
själv var medlem. Och nu kundc
hon delta i det historiska mötc.
där bolsjevikerna med Lenin i
spetsen beslöt att förbereda väp-
nat uppror för att gripa makten.
Hon ägnade sig nu helt åt dessa

förberedelser och deltog också
som delegat i den andra sovjet-
kongressen i Smolny den 7 no-
vember, då Lenin utropade sovjet-
republiken.

"Frågar man rnig vilket ögon-
blick som var det största, det min-
nesrikaste i mitt liv, så kommer
jag utan tvekan att svara: det var
det ögonblick då sovjetmakten ut-
ropades," skrev hon senare.

Alexandra Kollontay blev folk-
kommissarie, chef för folkkom-
misariatet för den sociala välfär-
den. De år som följde var fyllda
av inre och yttre strider, av nöd
och upplösning men också av
framtidstro och uppbyggnadsar-
bete.

Nu var det inte bara frägan om
att skriva och tala, nu gällde det
först och främst att handla. Prak-
tiska uppgifter hopade sig.

Men Kollontay bet ihop tän-
derna och arbetade vidarc. Senare
skrev hon:

"Detta var hetsiga och avgöran-
de månader för vår revolution.
Vi var ständigt hungriga, sällan
fick vi tillfälle att sova ut en natt,
men vi arbetade självförgätet, ha-
de bråttom attbygga upp det nya
livet. Vi kände på oss att allt som
vi gjorde måste göras just nu, låt
vara, att det bara blev halvfärdigt

- i morgon skulle det redan vara
för sent, då förestod andra upp-
gifter."

Ett dekret utfärdades till alla
arbetarkvinnor, mödrar, lärare
och läkare, där de uppmanades att
verka för upprättandet av insti-
tutioner för mödra- och barna-
vård.Och de kom till stånd. över



hela Ryssland organiserades dag-
hem, hittebarnshem och barna-
vårdscent raler, dessutom anordna-
des kurser för arbetar- och bond-
kvinnor för att snarast få fram
personal. En rad nya lagar kom
också till stånd på Kollontays ini-
tiativ för att skydda kvinnors och
barns intressen. De gällde äkta
makars fullständiga jämlikhet,
samma rättigheter för barn födda
inom och utom äktenskapet, Ie-
dighet kring förlossningen samt
moderskapsbidrag.

Författarinnan och diplomaten
Hon skickades också ut på re-

sor till olika trakter för att väcka
kvinnorna och förmå dem att
starta daghem, lekplatser och
barnkök. I en textilstad trdffade
hon en gammal arbeterska som
ansåg att en kongress för arbetar-
och bondkvinnor borde samman-
kallas, en idd som Kollontay fann
god och som även Lenin gillade.

Och trots alla svårigheter lyc-
kades man få till stånd kongres-
sen, i november 1918. Det var den
första allryska arbetar- och bond-
kvinnokongressen och över elva
hundra delegater från hela sovjet-
väldet mötte upp, de flesta för
första gången i Moskva, ja, kanske
i en stad. Både Lenin och Kollon-
tay telede, och entusiasmen var
stor. Som en fölid av kongressen
beslöts att i anslutning tilf parti-
kommittderna och de lokala sovje-
terna skulle särskilda kommittder
inrättas för arbetet bland kvin-
norna. Inom partiets centralkom-
mittd bildades också ett utskott
för propaganda bland kvinnor,
detta omorganiserades sedan dll
en avdelning för arbetet bland ar-
betar- och bondkvinnor och Kol-
lontay blev 1.920 dess ordförande.
Hon deltog också aktivt i den
massrörelse som nu kom till stånd
för att dra in kvinnorna i upp-
byggnadsarbetet, organisera mo-
derskaps- och barnavård, upprätta
kantiner, ta hand om de föräldra-
lösa barnen och avskaffa analfa-
betismen. Det var en rörelse som
fick ofantlig betydelse.

Många unga drogs in i arbetet
och Kollontay hjälpte dem med
både råd och dåd. Hon höll också

Kollontay på väg t'ör att mottd.gds aa Gustaa V på slottet i. Stockholrn 1930.

en serie föreläsningar för student-
skorna vid Sverdlovuniversitetet,
och det är dessa föreläsningar som
1925 utgavs under titeln Kvin-
nans ställning i den ekonomiska
samhällsutvecklingen. Hon deltog
också i den andra internationella
kommunistiska kvinnokongressen
som samla des 7921 och var en stor
glädje för henne

Till Norge skickades hon 7922
av Lenin för att upprätta han-
delsförbindelser och söka få till
stånd ett diplomatiskt erkännande
av Sovjetunionen. Bägge missio-
nerna blev framgångsrika, och 24
februari erkände Norge som ett
av de första länderna i världen
Sovjetunionen. Alexandra Kollon-
tay utnämndes så till minister och
blev därmed världens första
kvinnliga diplomat.

Efter några år i Norge, då hon
fått till stånd ett handelsavtal och
lyckats förbättra relationerna mel-
lan de båda länderna, började hon
se sig om efter nya och svårare
uppgifter. Hon blev utnämnd till
minister och handelsrepresentant
i Mexico, ett land som i hög grad
intresserade henne. Men tvvärr

tålde inte hennes hjårta der på-
frestande klimatet och hon måste
återvända till Europa, dll sin ti-
digare rninisterpost i Norge.

Under ett mellanspel i Moskva
hösten 7927, då hon just kommit
hem från Mexiko, träffade j^g
henne. Hon var inte ung längre,
både på den lilla gracila gestalten
och i det vackra ansiktet hade
åren satt sina spår. Men de mörka
ögonen under de bågiga ögonbry-
nen strålade och hennes leende
var gott och varmt. Vi satt i hen-
nes stora rum på Hotell Metro-
pol och hon serverade te med ka-
kor och sylt, som hennes vänner
skickat henne som välkomsthäls-
ning.

Vi talade om hennes bok Ar-
betsbiens kärlek som väckt så stor
uppståndelse, inte bara i Västeu-
ropas länder utan också i Sovjet-
unionen. Gillade hon själv de fria
förbindelser hon skildrat med så-
dan fördomsfrihet?

Hon funderar lite på frågan,
så ger hon svaret:

"Ser ni, vi befinner oss mitt i
en sådan enorm nydaningsprocess,
som inte bara gör om de yttre



förhåtlandena utan också förhål-
landena människorna emellan. Jag
tror inte erotiken kommer att
spela samma roll i framtiden' som

den gör nu och som den ännu mer
har giort. Ä, när"jag tänker P.å vår
generation - sä mYcket vi gav

och så mycket vi fick lida! Fram-
tidens kvinna kommer att ge

mindre - och att lida mindre.
Hon får helt enkelt inte tid att
tänka så mycket på kerlek, hen-

nes arbete i samhällets tjänst kom-
mer att absorbera henne mer och
mer."

Och när jag undrar vad som då

egentligen kommer att bli kvar av

kärleken tillägger hon:
"Kamratskapet, det bästa i kär-

leken. Framtidens män och kvin-
nor kommer att bli kamrater, i
allt djupare bemärkelse, och deras

kamratskap kommer att grunda
sig på gemenskap, På gemensam-

ma intressen och på gemensam

kärlek till det stora hela. Det rent
sexuella kommer däremot att bli
mer underordnat - liksom det
alltid varit för kvinnan - och

det kommer, fast det låter tämli-
gen paradoxalt, att bli henne

tämligen likgiltigt åt vem hon ger

sin kropp. Där har ni framtidens
kärlek!"

En förverkligad utoPin?
Utvecklingen gick väl inte all-

deles som Alexandra KollontaY
föreställCe sig. Aktenskapen blev
fastare, skilsmässor försvårades
och familien skyddades och om-
huldades både genom lagliga och

sociala åtgärder. Men grunden för
sovjetäktenskapet tycks dock vara
kamratskapet, gemenskaPen inom
en stor helhet.

I andra avseenden har dock ut-
vecklingen i stort sett följt de

riktlinjer hon var med om att ut-
staka både i teori och Praktik un-
der revolutionsåren. I de föreläs-
ningar hon höll i Sverdlovuniver-
sitetet för de unga studentskor
som förberedde sig för att gå ut
och arbeta i de nybildade kvinno-
avdelning arna är grundtanken den

att kvinnans ställning, rättigheter
och betydelse i samhället bestäm-
mes av hennes roll inom folkhus-
hållningen. Men i och med att
kommunismen "organiserar Pro-
duktionen på det allmänna arbe-
tets nya grundvalar" kommer
också kvinnofrågan att lösas' "Nå-
gon annan väg till dess lösning
finns ej oc-h kan ej finnas".

Men det räcker inte med att
kvinnan fär samma rättigheter
som mannen. Hon är inte bara en

arbetande samhällsmedlem, hon är

också mor. Och det dr hennes

uppgift att föda friska och livs-
d"g[g" barn, att sörja för fort-
växten i den un€ia arbetarstaten'
Men det är också arbetarstatens

uppgift att hjälp henne att fullföl-
ja denna uppgift:

"Det är icke den Privata famil-
jens utan samhällets, statens upP-
gift att sörja för den växande ge-

neretionen, barnen."
Men om moderskapet "ickc är

en privatsak utan en social Plikt"
så kom-er äktenskapet i gengäld
att mer och mer bli en Privatsak'
en överenskommelse mellan kon-
trahenterna. Märkligt nog har E,l-

len Key uttryckt precis samma

tanke i sina skrifter, troligen låg

tanken i luften bland sekelskiftets
radikaler.

Men även om många tänkte så

har få rrarit med om att förverk-
liga tanken som Alexandra Kol-
lontay och hennes generation av

revolutionärer förde fram. Men
l'ron breddade också tanken:

"Var moder icke blott för ditt
eget barn utan för alla arbetares
och bönders barn!"

Det gällde ju inte bara att dra
in massor av kvinnor i det nöd-
vändiga uppbyggnadsarbetet efter
revolution och inbördeskrig, det
gällde lika myck et att under tiden
åch framdeles söria för barns och
mödrars trygghet, icke minst för
de övergivna, ensamma barnen.

Här hade kvinnoavdelningarna
sin stora uPPgift. Och Kollontay
framhöll med rätta att för kvin-
norna låg det närmast till hands

att dras in i sådant arbete som

gränsade till deras tidigare uppgif-
ter i hemmet som besPisningar
och omvårdnad om barnen. Fiir
pysslet inom hemmets fYra väg-

gar l-rade hon däremot liksom Le-

nin föga till övers. UPPgifterna
fanns kvar, men de ålåg nu inte
längre den enskilda husmodern
utan hela samhället.

Hon å'r dock bekymrad över
att man ännu hade alltför små re-

surser för att förverkliga planer-
na i större skala. Men arbetet här-
på har oförtrutet pågått i decen-

iri.t- efter decennium, och l1u,

mer än ett halvsekel efter revolu-
tionen, tycks Problemen i huvud-
sak lösta, i varje fall vad beträf-
far daghem, mödra- och barna-
vårdscåntraler och andra åtgärder
för mödrar och barn. Men hem-
men finns kvar och den enskilda

Ett urvql skrifter qv och
om Alexqndrq KollontoY

Ko,ll'ontay, 4l.11nrdra Die Arbei-
ter-Opl,osition in Russland, LeiP-

z\g 7921

Kol,lon'tay, Aleran,dra Der geflii-
gelte Eros, Berl,in 1922

Ko,llon,tay, Al'exa]nd'r'a Die newe

Moral und die Arbeiterhlasse, Ber-

lin 1920

Den nya m,oralsn och arbe'tarkl,as-

s'en, Stockholm 1923

La femmc nouvell,e ct la clrasrse

ouvr'iäre, Bryssel 1932

Ko,Llo,ntay, Alex,an,dra Wtg dcr

Liebe, Berlin 1925

Kollon,tay, Alex'andra Ziel wnd

Wer,t meines Lebens Ed. Elga Kern,

]vliinchen 1926

Kollon,tay, Alexarnd,ra Arbetsbiens

barlek, Stockholm 1935

Ko,l,iontay, Alcx,andra Dcn t'örsta
ctd.l)pcn, Stockho'lm 1945

Elgström, An,na Le'nah i Tidens

lavinnor. Stockho'lm 1944

Fctscher, Irvirng Autobiograpbie ei-

ner sexwellernanzipierten Kommw-

nistin, Nliiinchen 1970

F{alvonsen, Carsten Repolutionens
ambassadör. Alexandra Kollontays
l.iv og Gcrning, KöPenh'amn 7946

Itkina, Anin,a Alexandra Kollontay,
Progress, tr{oskva 1946

Michels'cn, Ell'on Siu kainnor ur
den ryslea revoltttionens bistoria,

Stockho,lm 1932

Paiencia, Isab,ellra de Alexandra

Michailovna Kollontay, KPinnan

Kämpen DiPlontaten, Srcckhol'm

1946.
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rnatlagningen är ingalunda avskaf-
fad, även om man under arbets-
dagen spisar på kantinen. Att ha
en egen vrå, helst en modern vå-
ning, atr laga något gott på kväl-
len, att bjuda hem gästcr - detta
är glädjeämnen för människor i
Soviet liksom i andra länder. Det-
ta sammanhänger säkert med den
tidigare antydda utvecklingen av
familjens ställning. Familjen av-
skaffades aldrig som rnan tänkte
sig under krigskommunismen -den stärktes.

Fortfarande anser man dock att
kvinnorna har för stora bördor i
hemmet och för att avlasta dem
inrättades för nägra år sen servi-
ceministerier i de olika republi-
kerna. Att männen skulle kunna
ta sin andel av hushållsarbetet -något som vi i Sverige så iänge
propagerar för har däremot
aldrig varit populärt. Lösningen
består inte i uppdelningen av syss-
lorna utan att de i så stor ut-
sträckning som möjligt flyttas

över till institutioner utanför
hemmet. Och här fullföljer man
alltjämt de linjer Alexandra Kol-
lontay en gång 

.drog 
upp.

Är 1930 blev Alexandra Kollon-
tay Sovjets minister i Stockholm,
1,943 utnämndes hon till ambas-
sadör. Hon hade många och
vanskliga uppgifter, framför allt
unCer de svåra krigsåren, men
hon fick också många vänner och
goda förbindelser, inte bara inom
diplomat- och affärskrersar utan
också bland konstnärer, förfat-
tare och vetenskapsfolk. Flennes
många krävande uppdrag tog
dock hårt på hennes redan förut
vacklande hälsa och efter freds-
förhandiin garna med Finland bröt
hon samman och blev liggande
svårt sjuk. 1945 flög hon till
Moskva för att avlägga rapport
och kom sedan aldrig tillbaka till
Sverige. Ffon fortsatte dock arr
arbeta inom utrikesministeriet
men levde nu ett lugnare liv i

kretsen kring sin son och hans
familj. Någon gång kunde hon
dock fortfarande uppträda offent-
ligt och möttes då alltid av vörd-
nad och tillgivenhet. Vad som höll
henne uppe trots de allt svårare
hjärtsmärtorna var hennes kärlek
till livet och hennes intresse för
den sjudande händelseutveckling-
en.

"Jag har ännu långt ifrån uträt-
tat allt vad jag vill på denna vår
planet och tänker därför inte för-
svinna som en liten atom i världs-
rymden," skrev hon strax före sin
bortgång, den 9 mars 1952. Hon
skulle då om några dagar fyllt
80 år.

Flennes stoft vilar nu på den
gamla stämningsfulla kyrkogården
intill det forna Novo-Devitjij-
klostret i Moskva. Men hennes
minne le.rer och hennes namn
kommer alltid att nämnas bland
dem som brutit nya vägar för
kvinnorna.

Margit Palmrr-\flaldin

Blancl en stwdiegrupp rned hvinnor i Vostok 1920.
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BEFRIA ANGELA DAVIS!
Den 31 januari började rättegång-
en mot Angela Davis, en av de

många politiska rättegångarna i
USA:s historia.

Vem är Angela Davis? Vad är

hon anklagad för?
Vi kunde möta henne i TV 1

kvällen före julafton förra året i
en intervju från hennes fängelse-
cell i Palo Alto i Californien. Vi
såg ett intensivt och vackert an-

sikte under en trotsigt krusig afri-
kansk frisyr, en ung kvinna PEt 27

år som trots att hon suttit fängs-

lad i över ett år, tidvis i isolerings-
cell och som trots att hon ser dö-
den i gaskammaren hota På andra
sidan rättegången, förmådde ut-
stråla samlad intelligens i varje
sats hon yttrade, utstråla mod och

lidelse för rättvisa med varje skift-
ning i sitt fina ansikte.

Den officiella anklagelsen mot
Angela Davis lyder På delaktighet
i Åord och olaga bortrövande.
Först några fakta om hennes Per-
son och om det officiella USA:s
försök att tysta henne fram till
den händelse som ledde till att
hon häktades.

AD kommer ur en relativt väl-
beställd medelklass i djuPa Sö-

dern: Birmingham i Alabama. FIon
har bakom sig imponerande stu-
dier i filosofi, sociologi, tyska och
franska. Hon har studerat vid Sor-
bonne i Paris, vid Goethe-univer-
sitetet i Frankfurt-am-Main och
vid Brandeis UniversitY i Val-
tham i Massachusetts (där den

världsberömde filosofen Herbert
Marcuse blev hennes lärare. Han
har kallat henne den största be-
gåvning han haft som elev).

På våren 1969 blev AD erbju-
den en tvåårig tjänst som lärare
i filosofi vid UniversitY of Cali-
fornia i Los Angeles. Snart sPreds

rvkten om att AD var kommu-
,rirt, efter uttalande i den rikt-
ningen av en FBl-agent. Universi-
tetskanslern föranstaltade om en
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utredning, men utredningen före-
koms av AD, som själv deklare-
rade att hon var kommunist och
medlem i Che-Lumumbaklubben
("r svart militant organisation,
underavdelning till det kommu-
nistiska partiet i Los Angeles).

AD avskedades, men lärarna vid
hennes egen fakultet röstade ner

beslutet. Samtidigt beslöt lärar-
na att upphäva det föregående
förbudet inom fakulteten mot att
anställa kommunister med röst-
siffrorna 551 mot 4. Inför dessa

fakta backade universitetsstyrel-
sen, och till Angela Davis första
föreläsning som handlade om
"Äterkommande filosofiska te-
man i den svarta litteraturen" in-
fann sig 2.000 studenter.

Starka negativa reaktioner över
hela USA blev följden av univer-
sitetsstyrelsens beslut. T. o. m.

medlemmar av de inflYtelserika
och härskande kretsarna reagera-
de. Så fastslog t. ex. en domare i
högre rättsinstans att avskedan-
det av AD varit mot den ameri-
kanska konstitutionen och krävde
att AD skulle få behålla sin tjänst.

AD fick vara någorlunda ifred
ett läsår - om man bortser från
ständiga mordhot och trakasse-
rier. Den 8 juni '1.97L fattade uni-
versitetsstyrelsen ett nytt beslut
om att AD skulle avskedas. Nu
angav man som motiv för sitt
beslut att hon engagerat sig i de

svarta Pantrarnas kamP och att
hon varit aktiv i en lokal befriel-
sekommittd för tre svarta fångar
i Soledadfängelset, de s. k. Sole-

dadbröderna. (Ett av dem var
George Jackson, vars bok "Sole-
dad Brothers/Brev från ett ame-

rikanskt fängelse" väckt uPP-
märksamhet över hela världen
och som 197t kom ut På svenska,

utgiven av PANiNorstedt. Geor-
ge Jackson sköts i fängelset "un-
der flyktförsök" 21' aug. 1971.)

Lårarna vid universitetet höll

dock fast vid sitt stöd åt Angela
Davis och uttalade t. o. m. att de

var beredda att finansiera AD:s
tjänst genom att solidariskt avstå

från en del av sin egen lön.
Enligt universitetsstyrelsens be-

slut tvingades dock AD lämna sin

tjänst.
Nu över till den händelse som

ledde till att Angela Davis fängs-

lades efter en av de största män-
niskojakterna i USA:s historia.

Som jag redan nämnt, var AD
aktiv i en försvarskommitt6 för
de tre "Soledadbröderna" George

Jackson, John Clutchette och

Fl..tt Drumgo. Fängelset Soledad

i Californien är beryktat för den

rasism som härskar dår. Vittnes-
målen om rasismen därifrån år

många - bl. a. berättar George

Jackson om de olidliga förhållan-
dena i sina fängelsebrev. Fängelse-

ledningen uppmuntrar och ut-
nyttjar på alla sätt de vita fång-
arnas fördomar och trakasserier
mot de ickevita fångarna, allt en-

ligt den gamla beprövade Parol-
len "söndra och härska". Så för-
stör t. ex. de vita fångar, som

assisterar vid utdelning av mat'
de svarta fångarnas föda genom

att. hälla sodapulver, glasbitar,
urin och avföring i den. I fängel-
sets TV-rum finns två avdelning-
ar: en längst fram med mjuka få-
töljer för de vita fångarna, en

längst bak med hårda Pinnstolar
för de svarta. När George Jackson
vicl ett tillfälle trotsade uppdel-
ningen och satte sig längst fram
fick han dels en anmärkning för
brott mot disciplinen och dels blev
stämningen bland de vita fångar-
na så lynchbetonad att han för
säkerhets skull hölls inlåst i sin

cell en längre tid!
Soledadbröderna var alla Poli-

tiskt medvetna och därför besvär-
liga. Det gällde art fV dem att bli
dömda till så långa och hårda
straff som möjligt. Vid ett uPP-



lopp i fängelset dödades en vit
vakt, och Soledadbröderna blev
anklagade för art ha mördat vak-
ten. Själva har de hävdat att de
inte befann sig i den våning där
upploppet och mordet ägde rum.

Det yar vid denna tidpunkt
som Angela Davis engagerade sig
i Soledadbrödernas öde. Under
sitt arbete i försvarskommittdn
för de tre kom hon i kontakt
med George Jacksons 1,7-Vrige
bror, Jonathan. Han blev hennes
livvakt - hon hotades till livet
både natt och drg. Mot denna
bakgrund framstår det inte som
något egendomligt att hon hade
skjutvapen i sin ägo.

Den sjunde augusti L970 av-
bröts en rättegång i San Rafael i
Californien mot en svart intern
från San Quentinfängelset av att
Jonathan Jackson plötsligt kom in
i rättssalen. Med orden: "All
right, mina herrar, jag tar över
nu" delade han ut karbiner till
den anklagade och två andra svar-
ta fl,ngar som fanns i rättssalen i
egenskap av vittnen och tog fem
personer som gisslan, däribland
domaren Haley. Enligt Los Ange-
les Times ropade någon: "Vi be-
gär att Soledadbröderna ska vara
frigivna senasr klockan halv err
idag." Då de rre svarra försökte
fly med sin gisslan öppnade poli-
serna och vakterna från San

Quentin eld. Jonathan Jackson,
den anklagade, ett av vittnena
samt domaren dödades. Polisen
hävdar att domaren dödats med
skott från ett av de vapen, som

Jackson hade med sej. Enligt upp-
gifter i San Francisco Chronicle
den 24 nov. '1.971 har en oparrisk
likbesiktning visat att domaren dö-
dats a,u poliskwlor. Försvarets lik-
besiktning har dessförinnan kom-
mit fram till samma resultat.

Några dar efter händelsen kon-
staterade polisen att, alla de fyra
vapen Jackson haft med sig var
registrerade på Angela Davis.

En häktningsorder, gällande
medverkan i kidnapping och mord
utfärdades för AD. Hon gick un-
der jorden och sattes upp på FBI:s
lista över USA:s mest eftersökta
förbrytare. Den 13 oktober greps
hon på ett motell i New York.

Arbetsgrappen
far Angela Daais
bar bl. a. fram-
ställt den bär
affischen ocb
ett zsykort rned
texten " Mitt
brott är inte att
jag är svart atd.n
att jag är röd.
Befria Angela
Daais". Båda
oykorten ocb
aifiscben har
ritats aa Torsten
Bergmarh.

Guvernör Nelson Rockefeller un-
dertecknade en utlämningsorder
för AD till Californien. På frå-
gan varför hon flydde från Cali-
fornien om hon ansåg sig själv
vara oskyldig (AD har enligt en
artikel i den västtyska tidningen
Der Spiegel nr 46/1971 håvdat att
Jonathan Jackson använde hennes
vapen utan att inhämta hennes
gillande för sin aktion) svarar
AD: "Om en slav lyckades und-
komma den vite slavdrivarens
hugg och slag och ta sig över grän-
sen till en annan stat, var det be-
vis på hans skuld?... Jag flyd-
de därför att jag var överrygad
om att sannolikheten att jag skul-
le få en rättvis behandling i Ca-
lifornien var minimal. Jag skulle
kunna tillägga att Los Angeles Ti-
mes gjorde en undersökning i Los
Angeles' svarta samhälle och er-
for att 80 procent av de tillfråga-
de ansåg att jag handlade rätt då
jag höll mig undan, eftersom att
utlämna sig själv vore detsamma

som att överlämna sig dll de själv-
utnämnda bödlarna - den svar-
ta befolkningens självutnämnda
skarprättare."

Omständigheterna kring häktan-
det och utlämnandet av Angela
Davis till staten Californien visar
i ett skärande ljus hur de makt-
havande anhängarna i USA av
"lag och ordning" ogenerat själ-
va sätter sig över lag och ordning
när det gäller att komma åt miss-
hagliga personer. Den 5 november
lade advokaterna John J. Abt och
Margaret Burnham in en framstäl-
lan om Habeas Corpus (dvs. att
ingen ska fA godtyckligt häktas
och kvarhålls i fängelse utan pröv-
ning och beslut av domstol). De
två advokaterna hävdade art den
edsförsäkran som låg till grund
för arresterandet av Angela Davis
innehöll "hopplösa brister". Trots
detta undertecknade guvernör
Rockefeller en ny utlämningsor-
der, som grundade sig på brott-
målsmännens åtal, och den 3 de-
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cember förklarade John Harlan,
domare i Högsta Domstolen i sta-
ten New York: "Jag kan inte fin-
na någon laglig grund varför jag
skulle söka hejda utlämnandet."

Den 22 december fördes AD
under extraordinära säkerhetsåt-
gärder - mitt i natten och i en

konvoj av nio polisbilar - till en

flygplats, varifrån hon flögs till
Californien i ett nationalgardes-
plan; ett så ovanligt förfarings-
sätt att det krävde beslut från hög-
sta ort.

Den 5 januari L9TL samman-
trädde rätten för första gången i
Californien. Trots envisa protes-
ter från åklagarsidan begärde och
fick Angela Davis läsa upp ett ut-
talande, där hon hävdade att hon
är oskyldig samt där hon begärde
att fä föra sin egen :'alan inför
rätta tillsammans med de ordina-
rie försvarsadvokraterna. Denna
begäran har också bifallits.

I sitt anförande inför rätten sa

AD bland annat följande: "Jag
vidhåiler att min närvaro i den-
ria rättssal idag inte har något som

helst att göra med någon brottslig
handling. Jag * utsatt för en po-
litisk konspiration, vilket inte på
något sätt pekar pä att jag skulle
vara skyldig utan fastmer avslöjar
staten Californien som en agent
för politiskt förtryck. Ja, staten
avslöjar verkligen vilken funk-
tion den har då den lägger fram
bevisen mot mig, min medverkan
i mitt folks kamp, den svarta be-
folkningen, mot det här samhällets
uppenbara orättvisor, och särskilt
då mitt engagemang i försvars-
kommittdn för Soledadbröderna.
Det amerikanska folket har för-
måtts att inbilla sig att ett sådant
engagemang vore konstitutions-
mässigt g ranterat."

Straffet för de brott Angela Da-
vis är anklagad för ar döden Hon
år ensam i sin fängelsecell, men
som offer i kampen för rättvisa i
det amerikanska samhället är hon
en i en myllrande skara av despe-

rata och modiga människor som
kämpat genom århundraden. Bak-
om henne ser vi avteckna sig alla
de mängder svarta som mördats i
den långa raden av slavuppror, vi
ser medlemmarna i den syndikalis-
tiska arbetarorganisationen Inter-
national Vorkers of the \World,

som massmördades 1'919-1920.
Där finns Joe Hill, som avrättades
191,5, Sacco och Vanzetti som av-
rättades 1,928, där finns Ethel och

Julius Rosenberg, som avrättades
under McCarthyepoken pä 50-
talet - alla offer för politisk hys-
teri och hänsynslöst maktmissbruk.
I hennes egen generation finns ra-
der av fängslanden, dödsstraff och
mord utan dom och rannsakan.
I{uey P. Newton, Bobby Seale och
George Jackson är nägra få namn.
De har ändå blivit uppmärksam-
made, fått ett namn. Men de fles-

ta har dött i obemärkthet och tyst-
het, och det är dem som Angela
Davis och George Jackson identi-
fierar sig med. "Jag minns nästan

allt, tiden har inte kommit något
att förblekna. Jag minns det allra
första bortrövandet. Jag har ge-

nomlevt det, dött där, legat i de

omärkta, grunda graYarna för de

miljoner som gödslat den ameri-
kanska iorder-r med sina lik, med
bomull och säd växande ut ur
mitt bröst, 'intill tredje och fjärde
led', tionde, hundrade. I mitt inre
strövade jag genom de oräkneliga
generationerna och jag känner vad
de alltid kände, fast dubbelt. Det
kan inte hjälpas: det finns för
många ting som påminner mig de

tjugotre och en halv timmarna som
jag sitter här i cellen. Det går inte
tio minuter utan en påminnelse."

George Jackson, som skrev det-
ta i ett av sina fängelsebrev (han
kallade Angela Davis för "den
främsta bland jämlikar"), vilar nu
sjäiv i en av de grunda, omärkta
gravarna i den amerikanska jor-
den. Risken finns att Angela Da-
vis inom en snar framtid går sam-
ma framtid till mötes som straff
för sitt brott att delta i sitt folks
och alla undertrycktas kamp för
frihet och rätn'isa.

Vad kan du och jag göra?

Over hela världen äger demon-
strationer rum och författas peti-
tioner med mottot: Befria Angela
Davis! I USA har över 200 för-
svarskommittder bildats. I Indien
har kvinnor demonstrerat under
parollen: "I fängelse med de ame-
rikanska fascisterna - befria An-
gela Davis!" I Tyska Förbunds-
republiken har massmöten ägt rum
på universiteten som samlat mer
än 20.000 deltagare. Från Tyska
Demokratiska Republiken har tio-
tusentals rnänniskor skickat upp-
muntrande brev till AD.

I Sverige finns en arbetsgrupp
för Angela Davis, vars adress finns
härintill. Den tillhandahåller in-
formationsbroschyrer, petitionslis-
tor och affischer.

Hjälp till i kampen för att be-

fria Angela Davis! Rekvirera pe-
titionslistor, informera dina vän-
ner, ta upp saken i din aktions-
grupp, din fackförening eller i
andra organisationer du tillhör !

Att Angela Davis ar modig vet
vi redan - låt oss stödja henne
med alla krafter vi har.

Fakta i den bär artikeln har
jag t'ått t'rån:

Med Angela Daztis nrot

u S A-fascisrnen, En informa-
tionsbroscbyr, som är utgi-
ven a'u Arbetsgrwppen f ör

Angela Daz;is.

George Jackson: Soleded

BrotherlBrea från ett ame-

ribanskt fängelse. PanlN or-

stedts 1971.

Der Spiegel nr 4611971

samt vid samtal med Tor-
sten Bergntarh, medlem i ar-

betsgrwppen för Angela Da-

ais.
*

Arbetsgrr!.ppen lör Angela Da-
vis, Box 808, 101 31 STOCK-
HOLM 1. Postgiro 85 00 B 1 - 1

Ordt'örande: Kiell E Jobansson,
tel. 0B/97 39 61

Sebreterare: Bengt Liljenrotb,
tel. ogl+s gs +z

Kassör: Hans Lindberg,
tcl. 081716 B0 B5
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Nya bombningar i Vietnam:

Opinion viktigare än någonsin!

Strax efter jul 1971 låt president
Nixon och hans generaler åter
bomba. Nordvietnam.

Bombningarna pågick i fem da-
gar och var de häftigaste sedan
"bombstoppet" 1,968. Hundratals
plan bombade och besköt Nord-
vietnams städer och byar.

Bombningarna Yar ett försök
att sätta skräck i folket i Nord-
vietnam - ett försök att få nord-
vietnameserna att sluta skjuta ner
amerikanska spaningsplan och slu-
ta stödja broderfolken i Sydviet-
nam, Laos och Kambodja.

Naturligtvis misslyckades försö-
kct. Fyra års dagliga terrorbomb-
ningar skärpte bara nordvietna-
mesernas försvarsvilja och hat mot
angriparen. "Bombstoppet" gav
inga illusioner. Folket i Nordviet-
nom har hela tiden vetat att USA
inte skulle tveka att börja bomba
deras land igen om de fann det
lämpligt.

Det förefaller som om USA nu
håller på att ladda upp för ökade
bombningar i hela Indokina. Han-
garf artyget Enterprise har åter
lagt sig i Tonkinbukten för att
hjälpa till med en väldig bomb-
offensiv mot Indokinas strategiskt
viktiga centrala högland det
område där Sydvietnams, Laos'
och Kambodjas gränser möts.
Bombningarna i Laos och Kam-
bodja ökar i takt med att CIA:s
nrarionettarmö i Laos faller sam-
man och snaran dras åt kring för-
rädarna i Pnom Penh, Kambodjas
huvudstad.

Nixon har länge hållit på att
lägga om sitt krig. Marionettar-
mderna i Laos, Kambodja och Syd-
vietnam utrllstas med moderna

M 16-automatkarbiner, granatkas-
tare) raketgevär, kulsprutor, ar-
tilleri och flygplan. För att kun-
na spela på nationella motsätt-
ningar mellan de indokinesiska
folken skickas thailändska legosol-
dater att slåss i Laos och sydviet-
nameser att slåss i Kambodja. De
amerikanska marktrupperna dras
hem och kriget görs mer och mer
elektroniskt. Datastyrda kanoner
beskjuter områden i Indokina
dyg.r i sträck. Olika raffinerade
radarinstrument ska hjälpa USA
att spåra människoliv på den för-
giftade och utbombade landsbyg-
den.

Nixon skickar hem USA-trup-
per av två skäl: För det första vill
han tysta hemmaopinionen. För
det andra kan han inte längre lita
på sin egen arm6.

Under är 1.970 avrättades om-
kring 45 USA-officerare i Indoki-
na av sina egna soldater. 363 [ör-
sök att döda offic erare misslycka-
des, medan i 1 18 fall officersmord

"fragging" på slang inte
kunde fullständigt bevisas. Allt
enligt den amerikanska tidskriften
Saturday Review, citerad i "Der
Spiegel" nr 3172.

Mot USA:s teknologiska krig
ställer folken i Indokina upp sina
enkla men effektiva försvarsme-
toder: Besprutat ris tvättas, och in-
nan risfält besprutas täcks de över
med nylonskynken. Skyddsrum-
men grävs så djupt att de inte kan
raseras av bombernas detonatio-
ner.

I de flyktingläger runt de stora
städerna dit Nixons generaler vill
driva landsbygdsbefolkningen bil-
das motståndsgrupper. Det indo-
kinesiska folkkriget finner hela ti-
den på sätt att försvara folket mot
USA:s krig.

Ingenting tyder på att Nixon-
regeringen har nägra som helst
planer på att lämna Indokina.
Kriget blir bara mer och mer tek-
niskt avancerat. Men när färre och
farre amerikanska soldater dödas,
så står det också mindre och
mindre om kriget i de svenska
tidningarna - eftersom dessa är
beroende av USA-ägda nyhetsby-
råer för nyheter från Indokina.

Det har aldrig varit viktigare
att skapa opinion mot Indokina-
kriget än idag.

Carsten Palmrr

16 procent azt Sydaietnams skogsom-
råden 5 procent av landets to-
tala landyta - bar besprwtats med
avlövningsrnedel av det amerileanska
flygaapnet wnder klappjakten på FNL.
Foto: Pressens Bild.
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SKV:s remissvar På

ABORTUTREDNINGEN
Svenska Kvinnors Vänsterförbund
som pä remiss erhållit 7965 års

abortkommittds betänkande "Rät-
ten till abort" (SOU 19772 58) får
härmed göra följande uttalande.

Vi ansluter oss helt till kommit-
tdns önskan att avkriminalisera
aborter.

Vår grundläggande synPunkt
är att kvinnan själv bör bestämma
om hon skall föda barn. Onskar
hon abort bör denna verkställas
med kortast möjliga tidsfrist, då
enligt all expertis en abortopera-
tion är mindre riskabel att genom-
föra om den sker på ett tidigt
stadium av graviditeten.

Vi anser att en abortoPeration
helst inte bör utföras efter 20ze

veckan, om inte synnerliga skäl
föreligger.

Vi anser vidare att kvinnan
skall kunna få abort utförd på an-
nat sjukhus än hemortslasarettet
utan extra kostnader för henne.

Vi vänder oss bestämt emot att
särskilda nämnder med beslutan-
derätt beträffande aborter inrät-
tas vid sjukhusen i anslutning dll
gynekologiska och obstetriska 

^v-delningar. Vi anser att risk före-
ligger att nämndens arbete kom-
mer atr fördröja aborterna även i
de fall där abort beviljas. Risk
föreligger också för godtYcke.

Viktigast är an. det i lagen fast-
ställs att kvinnan själv äger rärt
att bestämma om hon skall föda
eller ej. Något förmyndarskaP be-

hövs inte.
Däremot bör hon erhålla effek-

tiv upplysning om möjligheter till
social och ekonomisk hjälP om hon

avstår från abortoperation. Denna

to: DN.
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upplysning bör lämpligen ske ge-

no* ku.atorer vid mödrahälsovår-
den.

Vi instämmer i kommittdns för-
slag om effektivare sexualupPlys-
ning och saklig information om
abortoperation. Samhället bör öka
sina insatser, så att utbudet av Iå-
karhjälp i bättre mån än hittills
motsvarar efterfrågan från såväl
män som kvinnor på ofarliga me-

toder att planer a föråldraskap.
Vi anser i likhet med kommittdn

att abort aldrig får uppfattas som

alternativ till preventivmedel.
Abort utgör en nödfallslösning och

bör givetvis undvikas i görligaste
mån, dock inte genom straff och
förbud.

Vi delar kommittdns uppfatt-
ning att all rådgivning bör tillhan-
dahållas kostnadsfritt samt att
även graviditetstest bör vara kost-
nadsfria.

Vi anser vidare att även Pre-
ventivmedel bör vara kostnadsfria.

Vi anser också att ökat socialt
och ekonomiskt stöd åt föräldrar
och barn har abortförebyggande
effekt.

Vi delar kommittdns uPPfatt-
ning att rätten till tjänstledighet
för modern - för närvarande sex

månader - bör utökas förslagsvis
till ett är och alternativt gälla

även fadern.
Yära viktigaste synpunkter kan

sammanfatas så:

1. Kvinnan skall själv avgöra om

hennes havandeskap skall av-
brytas. Nämnderna är därför
obehövliga.

2. Aborterna skall avkriminalise-
ras.

3. Abortoperation bör utföras På
tidigast möjliga stadium av
graviditeten och alltid med för
kvinnan skonsammast möjliga
metod.

4. Den abortsökande skall ha rätt
till kostnadsfri upplysning och

kostnadsfritt graviditetstest.

5. Preventivmedel skall tillhanda-
hållas kostnadsfrin.

Stockholm den 27 janaari 1972

SVENSKA KVINNORS
VÄNSTERFORBUND

Eaa Palmaer
ordförande
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Den 20 nopernber dernonstrerade
hainnor f rån bela ztärlden f ö, fri
abort. Biiden är från GraPP 8:s ak-Grapp 8:s ah-abort. Bild.en iir lrdn Lirilpp ö:s dte-

tion på Sergels torg i Stockholm. Fo-
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DE F'LYTTAR FRÄN STAN
Flykten frän landsbygden, flykten till stan har länge varit typisk för
utvecklingen i hela den industrialis erade världen, inte minst i Sverige. En flykt
som började som en längtan till stans möjligheter, spänning, utbud. Men som

alltmer blivit en tvångsmässig förflyttning till arbetstillfällen, service,

kommunikationer. Norrlands avfolknining och glesbygdsproblematiken har
blivit problem som angär allt fler. Nu har debatten också börjat avspegla

sig i det som händer. För förs ta gängen på många år upplever Stockholm
en negativ invandring, dvs. det är fler som flyttar frän Stockholm än som

flyttar in. Katja Walddn har talat, med en tvågenerationsfamilj som jusr kört
flyttlasset från Rinkeby till Dala rna. "Vi har ju inte vantrivrs egenrlig€n,"
säger Sigrid i intervjutr. "Men sista tiden har varh grym . . . Och jag vill
inte att Marianne ska växa upp här. Overgreppen börjar redan i sandlådan.

Jaghar sett det. Vi får ett. annat liv där uppe. Vi flyttar hem."
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"Det är en ren tillfällighet
var Inan hamnar. .."
Sune Hedström år född 1928 i
Silverbergs socken nära Boriänge.
Efter fortsättningsskola arbetade
han pä sågverk, ett rrlonotont
jobb som han vantrivdes med. Ef-
ter diverse ströjobb på bl. a. en

bilverkstad och som chauffär på

ett bryggeri köpte han en kiosk
och startade längre fram en firma
i Borlänge och blev återförsäijare
för bijouterier i distriktet Orn-
sköldsvik-Borlänge-Sandviken.
Han är politiskt intresserad och
välorienterad, kommunist men
vill inte kalla sig aktiv.

- Det gick lätt atr. tjäna peng-
ar, kanske lite för lätt. Man bör-
jade slarva, hade kanske inte de

bästa kompisarna heller. När jag

flyttade till Stockholm 1954 hade
jag 3.600 kr i skulder och 45 kr
i fickan. Men dan efter det jag
kommit hade jag fått jobb. Bostad
var det trassligare med. Först bod-
de j^g i en sommarstuga, sen i
ett rum och kokvrå i Kristine-
berg. 1962 började jag på Grand
(ett varuhus i City), till att bör-
ja med som försäljare, sedan som
f<jrman. Där arbetade jag till 1'971'

och sedan har jag varit möbel-
rePresentant.

"Man var ung och dum"

Sigrid Hedström är född i Hane-
bo socken i Hälsingland för 49 ir
scdan. Hon berättar själv:

- J.g kom till Stockholm som
Irembiträd c D4A. Det var några
grannar som frågade om jag ville
hjälpa en prästfru och så hamna-
de jag i Helenelund. Man var ung
och dum på den tiden, man tyck-
te det var spännande. Stocliholm
var en annan stad då också, myc-
ket iugnare, inte så många bilar.

1943 gifte jag mig och fick med
några års mellanrum tre pojkar.
Först bodde vi i Ulvsunda, sen

flyttade vi till Tegn6rgatan i Va-
sastan. Vi var portvakt, jag tog
städjobb och hade dagbarn, för
inkomstens skull. På somrarna var
vi i Hälsingland.

När pojkarna blivit större bör-
jade jag som expedit på Grand.
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Egentligen fär jag väi säga att jag
trivdes, fast det är ett låglönejobb
med besvärliga tider och lördags-
arbete. Där träffade jag Sune. \ri
gifte oss 1968 och fick Marianne,
mitt yngsta barn, 1968. Förra året
fiyttade vi hit ut till Rinkeby ef-
ter att i en mellanperiod ha bott
i Kristineberg.

"Jag tyckte vi hade ku["

Bengt Kornelind är Sigrids yng-
ste son, född i Vasastan 1951. De
senaste åren, efter att ha slutat
skolan i åttan, har han arbetat
som bagarlärling, vilket i hans
fall betytt att han måste gå upp
3-4 pä morgonen och arbeta till
14-15, även på lördagar.

- I^g trivdes i Vasastan. Jrg
tyckte vi hade kul. Vi tjyvrökte,
metade i Karlbergskanalen, där
det fanns träbryggor. Man jt--
pade. Vi hade full sysselsättning.
När jag var 1.6 började jag som
moppebud, sen blev det Reinholds
bageri och nu på slutet Sonessons

& Erikssons.

Det är ett tungt jobb, men jag

har inget emot att gå upp tidigt

- stan är tyst då - och jag gil-
lar kamratskapet. Vi har kul. Nu
nar j^g flyttar försvinner livs-
glädjen och hålligånget, säger Trå-
garn. Det är jag som har stått för
det, påstår han. De säger att de

ska ha en avskedsfest.

"Jag trivdes ganskr brr
i förorten"

Tanla Marit Picq föddes i Lahti
1,953. Hennes mor är finska och
hennes far fransman. FIon har
bott i Djursholm, Solna och Ha-
galund, alla förstäder där hon har
trivts ganska bra. Efter grund-
skolan och hemteknisk linje pä
yrkesskolan har hon arbetat som
biträde på Karolinska sjukhusets
barnklinik. Hon och Bengt träf-
fades i juli 1,969 och förlovade
sig till nyåret.

Varför flyttar ni?

I slutet av november rullade allt-
så flyttlasset med familjen Hed-
ström-I(ornelind-Picqs alla ägo-
delar från den nva fvrarummaren

i Rinkeby till ett hus i Ulvshyttan
i Dalarna.

Ingen av dem har vantrivts or-
dentligt i Stockholm varför
flytr.ar de då?

När de svarar biir det en kör-
sång, där de olika rösterna lov-
sjunger livet på landet.

_- Det böriade med att vi fick
ett sommarställe i Ulvshyttan. Vi
hyrde en gruvarbetarbostad. Fast,
säger Sune, egentligen trivs j^g
överallt. Jag tycker det är män-
rriskans plikt att trivas. Men vi
kände allihop, när vi var där up-
pe alla fyra, hur vi fick mindre
och mindre lust att återvända till
Stockholm. Man hade inte haft
tid att reflektera tidigare. Det ha-
de aldrig varir frågan om man
ville eller ej.

- Ja, det blev allt konstigare
att åka ner till Stockholm, säger

Bengt. Kompisarna kom upp och
hälsade på och vi levde det fina
livet. Meta fisk, gå ut i skogen,
gä pä marken. Här lever man
mellan fyra våggar och gär på
gatorna bland avgaserna.

- Sen fick vi höra att det fanns
en kåk till salu i Ulvshyttan, fort-
sätter Sune. Det tog ett tag innan
det hela blev definitivt, men i au-
gusti skrev vi kontrakt och sålde
vår kolonistuga här. Och nu har vi
egen villa med fyra rum i två vå-
ningar och 3.000 kvadratmeter
tomt, och vi lämnar den här fyran
som vi betalar 700 kr i månaden
för, inkiusive garage.

Vi räknar med att det ska gå.

Jag har kvar mitt jobb som mö-
belrepresentant, på samma distrikt.
Vi tycker det är roligt att de unga
vill flytta med oss upp också.
Men visst är det ett experiment.

Vi har ju inte vantrivts
egentligen, säger Sigrid. Men sista

tiden har varit grym. Med det
här instängda livet lockas man att
köpa en massa grejor man inte
behöver. Och jag vill inte att Ma-
rianne ska växa upp här. Over-
greppen börjar redan i sandlådan.

Jag har sett det. Vi får ett annat
liv där uppe. Vi flyttar hem.

Katja \Yaldön



Uppifrån t'rån ztänster: Sune, Sigrid, Bengt,Tanja.



rI\ oaLre ar
UTAN JOBB
Sune Persson år 27 är. Han år
u$ildad svetsare; kom ut från
Norrtäljeanstalten 10 januari t971,
jobbade som svetsare pä Ventila-
tor några månader, tjänade 14 kr
i timmen på ackord. I två måna-
der arbetade han som expeditör
på ett lager för 1,1, kr, och har
sedan haft ett påhugg på Albano
smide. Sedan oktober har han gått
och stämplat, färt 30 kr om da-
gen. Några gånger i veckan hör'
han sig för om jobb på arbetsför-
medlingen i Solna och får då och
då ett ströjobb.

Anne-Christine år 19 och har ti-
digare arbetar. ett halvår på Press-

byrån, 6-2 ena veckan, 2-9 and-
ra veckan för 9:75 i timmen. Till-
sammans har de sonen Rolf, som
är ettochetthalvt. De bor i en två-
rummare i ett ganska nytt hus i
Tensta utanför Stockholm. "Jätte-
bra", säger Sune. "Ett av de bätt-
re husen. Annars ser man många
fuskbyggen. Snabbyggen där all-
ting rasar fast det bara är wä är
gammalt. Här är bra - vi har
hyggliga grannar också."

Hur är det att Yara ltan jobb?

- Nervöst: säger Sune. Lång-
tråkigt. Man går upp varje mor-
gon och dricker te. Ringer arbem-
förmedlingen. Går ut med hunden.
Går och stämplar måndag och fre-
dag. Sen småpysslar man och kä-
kar hela dagen.

- Pengarna räcker inte alls, sä-

ger Anne-Christine. Vi får gå och
hämta dem på socialnämnden och
de ger förstås inte mer än vad som
är uträknat. Till vär rväa, som är
66 kvadratmeter och kostar 600
kr i månaden, får vi bostadsbidrag
med 206 kr. Man får snåla. Vi har
varit på bio en gång sen vi träf-
fades -68.

- Vi blir snart fyrkantiga i hu-
vet av att se på teve, säger Sune.

Ekonomin är bekymret. Vi har ju
en del avbetalningar, teven och
möblerna, kanske 200 kr i måna-
den. Det värsta år alla försäljar-
na som travar omkring i de här
husen. De lurar på en allt möjligt.
Säljer tvättmaskiner, symaskiner,
torkhuvar, dukar - allt. De har
just lurat på oss en ny dammsu-
gare. . . Vad man längtar efter
är att leva normalt,ha pengar dll

kläder och mat, kunna skaffa sånt
som hör till ett hem.

Antagligen får jag bö{a i plug-
get igen. Jag våntar pä atr få kom-
ma in på en påbyggnadskurs, jag

har 20 veckor tidigare. Sedan,
med ett och ett halvt års praktik,
om en fyra, fem år bör jag kunna
komma upp i en hygglig lön. Tror
jag skulle kunna få jobb på Ekens-
berg t. ex.

- Musiken då? undrar jag. Su-
ne spelar gitarr och skriver själv
visor. Men han har inga illusio-
ner:

Det håller inte i längden.
Visst har jag uppträtt lite då och
dä, på ungdomsgärdar, men det
blir inte något ordentligt jobb.

Vi samtalar lite till. Om hur
det är att bo i Tensta. Det är en

ung stadsdel. 95 procent är unga
familjer. Anne-Christine tycker att
det är hyfsat ordnat med daghem.
Om hur det kostade 21:80 för Su-
tre, Anne-Christine och Rolf att
ta sig in till Stockholm och till-
baka med kommunala kommuni-
kationer, innan 50-kortet kom till.
Om hur man kunde få se två, tre
bussar passera utan att fä följa
med, därför att det redan fanns
en barnvagn ombord. Anne-Chri-
stine säger att hon hoppas komma
in på omskolningskurs till våren.
Hon skulle vilja bli barnskötersha.

K.V.

TiII oänster Sune, ned,an Anne-Christine med RoIf.
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1O-talets
bilder
Den 5 februari öppnade ut-

ställningen "lO-talets bilder"
på Moderna Museet i Stock-
holm. Den kommer att pågå

till fram i april.

Det är en id6utställning som

omfattar alla olika slags bilder
från 1O-talet: svenska konst-

närers målningar, affischer,

fotografier, skämtteckningar,
grafik, skulptur. 10-talet är en

tid fylld av politiskt viktiga
händelser (storstrejken 1909,

världskrigets utbrott 1914,

ryska revolutionen 1917, Bran-

tings första ministär 1920 är

några milstolpar). En tid då

det moderna Sverige föddes.

Vi kan läsa om den i böcker.

Men nu har vi också chansen

att uppleva den direkt i bilder'
na: människorna, skeendena,
känslorna.

Vi Mänskors läsare får gå in
för halva priset på utställning-

en mot uppvisande av den ra-

battkupong som finns på and-

ra sidan.

'l're t'otograt'ier t'rån 10-talsutställ-
ningen. överst 1 maj-tåg, sed,an Stock-
holmsgata, nederst arbetare vid. Lilla
Edets pappersbruk.
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"1O-talets" bilder är en id€ut-
ställning som många av museets
utställningar. Men medan de tidi-
garc handlat om ett motiv eller
tema som vissa konstnärcr sysslat
med är temat här en tid - 10-

talet - som man synliggör i bild.
1O-talet var ett konstnärligt

livaktigt årtionde. 1909 års män

- Isaac Griinewald, Einar lolin,
Gösta Sandels, Leander E,ngström
bl. a. debuterade i Hallins
konsthandel i Stockholm men det
var först när de utställde på nytt
1910 och 1911 som deras Matisse-
inspirerade konst uppfattades som

chockerande av kritik och pu-
blik. Till dem slöt sig en kvinna,
Sigrid Hjertdn - kanske den fi-
naste koloristen av dem - och i
periferin fanns Nils Dardel, en

beråttare av onda sagor. Utanför
Sverige verkade två ensamma, två
genier, Agudli och Isakson.

När världskriget stängde Sveri-
ges gränser hittade den efterföl-
jande generationen nya och andra
motiv ur den stockholmska var-
dagen. Men naivisterna - främst
Erik Hallström och Hildine
Linnovist - knöt också an till
den wenska folksagan och tradi-
ionen, till Bellman och Almqvist.

Mot slutet ar' 1O-talet prövade
några unga konstnärer - GAN.
Siri Derkert, Otte Sköld - ku-
bismens och futurismens nya

Två målningar
t'rån wtställningen:

t. h. Jolin: Utsikt
cver Riddarbolmen.

Nedtill: Hilding
Linnqvist: Hjär-

tats sång.

språk, på nytt
Paris, från Italien

influerade från
och Tyskland.

Fotografi och skämtteckning
Men 1O-talet rymde många andra
bilder. . . Viktiga frågor avhand-
lades i politiken. Om försvaret,
nykterhetsfrågan, den allmänna
rösträtten och 8 timmars arbets-
dag stod den politiska diskussio-
nen het. Sverige upplevde av-
spärrning, gulaschjobberi, bostads-
brist, hungerkravaller. De bilder-
na f inns inte alls eller sällan i
konsten. De har bevarats i foto,
alnatör- och tidningsfotografier.
Händelserna lever också kvar i
skämttecknarnas kommentarer.

foto och kariliatl'r intar en stor
plats i utställningen.

Affischer och film
Det finns ytterligare bilder: Af-
fischen, som finns på gatan till al-
las beskådar-rde och som ofta snabbt
tar upp konstens nya moderikt-
ningar men också har ett eget

kraftfullt språk. 1O-talsbilden
framför andra ar den rörliga,
filrnbilden. Några av de stora L0-
talsfilmerna och SF-journaler från
den tiden kommer att visas.

Får ni lust att se den här ut-
ställningen? Klipp ut den här ku-
pongen och visa upp den i mw-
seets entrö.

RABATTI(UPCDNG
Mot uppvisande av denna kupong
läsare inträde till "1O-talets" bilder
Utställnlngen är öppen dagligen kl.
april.

äger "Vi Mänskors"
för halva priset. -12-22 fram till ca 9

Gäller för en person

ffi;1i,,tr rfr
q: &,P &
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Tidskriften Tidevarvet har för alltid sitt namn inskrivet i

svensk kvinnohistoria. Den är på sätt och vis också V!
Mänskors föreEångare - en del av Tidevarvsgruppens kvinnor
bildade stommen i det efter andra världskriget nybildade SKV.
En nyutkommen bok med urval ur Tidevarvet recenseras här av
Margit Palmaer.

TIDEVAR,VET r en opinionsbildare
En d"g i augusti 1,923 samlades
en grupp ledande kvinnor inom
den partipolitiskt obundna sam-
manslutningen Frisinnade kvinnors
Riksförbund hemma hos doktor
Ada Nilsson för att bland annar,
diskutera tillkomsten av en ny tid-
ning. Det var förutom Ada Nils-
son själv Elisabeth Tamm, en av
de första kvinnliga riksdagsleda-
möterna, Kerstin Hesselgren, lika-
så riksdagsledamot, Honorine Her-
melin, sedermera rektor för med-
borgarskolan pä Fogelstad, samt
författarinnan Elin \Wägner, den
som mest ivrade för tidningen och
under fem år blev dess redaktör.

Anledningen till att man ville
få till stånd ett språkrör för spe-

ciellt kvinnliga synpunkter var
missnöjet med den politik som be-
drevs aY partierna, speciellt det
frisinnade, dit de flesta hörde.
Istället för att öppna stora famnen
för de nu röstberättigade kvinnor-
na gjorde man vad man kunde för
att hålla dem utanför både besluts-
fattandet och ledande poster. Men
kvinnornas röster ville man gärna
ha! På många områden som jord-
frågan, arbetslösheten, nedrust-
ningen och framför allt fredsarbe-
tet delade kvinnorna inte heller de

officiella partisynpunkterna utan
hade sina egna, betydligt radika-
lare åsikter. Det fanns alltså all
anledning att skapa ett organ, där
vänsterkvinnorna kunde göra sina
röster hörda!

Tidningen kom också till stånd
och döptes till Tidevarvet på för-
slag av Elisabeth Tamm. Den kom
att existera i fjorton år med Ada
Nilsson som utgivare och utom
Elin Vägner Ellen Hagen och Ca-
rin Hermelin som redaktörer.
Dessutom hade den som medarbe-
tare en lång rad av den skrivande
kvinnliga eliten.

Tidevarvet blev en för sin tid
kontroversiell tidning, hatad och
forlöjligad, älskad och uppburen,
men framför allt läst och kommen-
terad i vida kretsar.

Ragna Kellgren har företagit
sig att läsa igenom de fjorton år-
gängarna och göra en del utdrag
ur dem, vilka hon publicerat i en

bok kallad Kvinnor i politihen
(Terna, LT:s förlag).

Det är en tänkvärd läsning och
en repetition i tjugo- och tretti-
talens alltmer mörknande historia,
en verklighet sedd genom ett eller
råttare många temperament. Någ-
ra citat kan här vara pä sin plats.
Låt oss börja med en ledare från
maj 1928 rned rubriken Radileal
samling eller borgerlig:

"Det har sagts, att vi kvinnor
inte gjort någon insats i det poli-
tiska livet - att vi inte vill in-
rressera oss för politik! Jo! Vi vill
det. Men vi kan inte godta alla
politikens gängse former. Vi vill
inte erkänna penningen och våldet
som den oundvikliga grunden för
samhällsutvecklingen. Vi vill ock-
så samarbeta med männen. Aven
vi, frisinnade kvinnor, söker sam-
arbete. Men var finns radikala
män i Sveriges land? Vi vill sam-
arbea med dem. Yar år de? Tids-
läger kallar! Därför har vi riktat
en vädjan till svenska män och
kvinnor att icke förtröttas, att nu
samlas med offervilja och kraft
och levande tro i strär'an för ett
rättvisare samhälle."

Denna vädjan, utfärdad inför de

s. k. kosackvalen 1928, då högern
vann en överväldigande valseger,
kan nästan sägas gå som en under-
ström i allt som skrevs i Tidevar-
vet under årens lopp.

Ett annat karaktäristiskt citat,
frän 1,9242

"Med samhällets mekanism, för
vars skapande vi är främmande,
trivs vi icke, och den anda som
råder är icke vår. Samhället har
byggts färdigt och fullkomnats
tekniskt utan oss, men verklighe-
ren är icke där, livet är icke där.
Något nytt måste komma, en ny
värdering, ett nytt innehåll, en ny
politik. Det riktiga år inte att vi
lär oss anpassning och en viss tek-
nisk behärskning av detaljer, så att
vi blir användbara för enklare
sysslor, utan det att vi {är vara
med om att omdana samhället,
att sätta vår prägel därpå."

Ord som alltjämt är aktuella -tyvårr.
Alla tänkbara än-rnen som låg i

tiden behandlades, men med åren
blev t'reden alltmer dominerande.
Redan L928 skrev man ord sonl

kunde skrivits idag:
"Krigsguden som senast körde

omkring i tanks, bestyckade med
kulsprutor, har fätt vingar. Det
är vad som har hänt, och under
hans giftiga andedräkt kommer
allt levande att vissna och dö. Det
är icke lär-igre fräga om strid n-rel-

lan n-rän utan om mäns n-rord på
varandras krrinnor och barn."

Det var också karnperr för fre-
den som helt logiskt förde över en

de i ar. f idevarvsgruppens kvinnor
till det efter andra världskriget
nybildade SKV!

Det är värdefullt att detta urval
gjorts, helst som Tidevan'ets oer-
sättliga papper gått förlorade i en

brand på Fogelstad 1,957. Men än-
då känr-rer rnan sig kanske en smu-
la besviken. En hel del år fortfa-
rande friskt och frejdigt medan
annat ger intryck av lekfull te-
konversation. Beror det på att ti-
der-r bleknat det hela? Eller beror
det kanske på urvalet?

Margit Palmaer
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Pjäsen "7 flickor" av Erik Torstensson har spelats hela hösten
på olika lokaler i Stockholm, alltid för fullsatta hus. 20.000 ung-
domar står i kö för att se den under våren. Den skildrar livet på
en ungdomsvårdsskola med sju intagna flickor och deras vår-
dare, en kvinnlig, två manliga, en läkare. Flickorna har alla pro-
blem, med knark, sprit, pojkar. Med föräldrarna och samhället.
De bryter ut i konflikter med vårdarna som intar olika attityder
mellan stor förståelse (den unge nykomne pojken) till mästran-
de uppfostringsnit och resignerad tolerans.

TVÄ FLICKOR OM -7 FLICKOR-
Vi bad två flickor, Lena och Sti-

fl&, se pjäsen och kommentera
den:

- Lillan (en av vårdarna) en-
gagerar sig väldigt dåligt i flickor-
na. F{on är bussig, hon kokar te
åt dom, men har ingen personlig
kontakt. Då tar flickorna över
och det är inte bra.

- Den halte killen (en annan
av vårdarna) lyssnade ju aldrig på
dem. FIan var nog rädd för att
höra vad de hade att säga. Den
enda han lyssnade på var hippie-
tjejen. Dom var religiösa båda två,
på något sätt. Man reagerade mot
hans sätt att skydda sig mot de
andra flickorna. När en av dom
ville snacka med honom. ville han
spela fia med henne. Då skrek
hon "klumpfot" till honom. Man
gör så för att få ut aggressionerna.

- Den unge killen var bra, för
han ville prata med dom som en
kompis. Men ville han verkligen
engagera sig på allvar - som när
knarkartjejen ville ha barn med
honom. Skulle han våga?

I^g förstår det där med
Barbro, knarkartjejen, som ville
ha ett barn. Det är ju ett försök
att rädda sig, sluta med knarket.
Jag vet tjejer som har slutat med
tjacket när dom blev med barn.
Man mognar. Man får ansvar för
en annan kropp än sin egen.

Scenbild t'rån Drarna.tens föreställ-
ning av "7 flicleor".
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- Men läkaren tyckte att det
var ett experiment, att man inte
fick ställa upp på det. Det var
synd, det kunde ha varit en chans
för Barbro. Vad gör dom i stället?
Ger henne en spruta och skickar
henne till sjukhus.

- Dom (vuxna) litar inte på
€rl, att man ska klara det. Dom
låtsas medlidande och det vill man
inte ha.

- M"j som hade varit i tre år
på skolan var ju folkskygg. Så är
det. Det är enormt svårt att kom-
ma ut från en sån här skola. Alla
ser snett på en. Svårt att få jobb.

- Att flickan som var hjärn-
skadad skulle vara pä skolan var
ju alldeles fel. FIon var ju gullig

- det var hennes morsa som var
elak. Hon ville inte ta emot hen-
ne hemma.

- Personalen borde ha engage-
rat sig mer. Det är ju deras jobb.

- Hippietjejens snack var bra
fångat. Dom snackar alla likadant.
Overklasstjejer. Dom börjar av
nyfikenhet, dom ser vad som står
i tidningarna och blir nyfikna.
Tjacket är en skön grej till att
börja med, man upptäcker inte då
dom hemska följderna. Men det
visar ju den här pjäsen. På det vi-
set är den bra. Den är skrämman-
de.

- Det man inte fär göra år
spännande. Om tjacket var lagligt
skulle inte så många hålla på med
det. Det finns andra orsaker ock-
så. Folk är rädda för varandra i
Sverige. Svensson blir mänsklig
bara när han är full och då blir
det för häftigt.

K. \r.



Statsrådet gifter sig
Vår försvarsminister har gift sig
och är nu fullständigt lycklig. Han
har berättar om det i Aftonbladet,
Veckojournalen och Flusmodern.
Vi citerar:

"Dotri pratar aldrig politib . . .

Nygit'ta försvarsministern Sven
Andersson och UIla Holmqwist
sätter sig gärna ner ocb resone-
rar med vd,rdnn. De har nyc-
het gemensAmt, nten några po-
Iitiska dislewssioner blir det inte.
Saen Andersson, regeringens
charmör, han konsten att kopp-
Ia azt med enkla medel. Som att
tala rned fru UlIa om laxfisbe
i farniljens lilla bIå soffa."

Den nya frun år inte vem som
helst. 1,963 valdes hon av Vecko-
journalen till en av landets tio
mest välklädda. Hon beskrivs i
VJ så här:

o UIla bar alltså hört till de

firade och bortbjudna damerna
i Stockholrn. Med tonoikt på
diplornatiska kre ts ar. Ullas fran-
ska är lika briljant sorn hennes
engelska.

Jwst nw arbetar hon sorn "so-
cial secretary" åt den engelsha
ambassadrisen Lady Millard.
Med uppgift bL a. d.tt shöta om
inbjudningar, placeringar ocb
Iikartade intrikata detaljer i säII-
skapsliaet på högsta diplomatis-
ka ni,uå."

Märkligt med en försvarsminister
vars hustru är knuten till en främ-
mande ambassad!

VJ fortsätter:
"- Hur är din politiska in-
stäIlning, Ulla?

- Den har hittills ztarit gan-
slea saag. Jag har röstat honser-
vatiat azt slentrian. Först na har
jag börjat intressera rnej merA

för politib. Det är ju inte sztårt
att lyssna tiII Svens argumenta-

Ur Aftonbladet 2911 1972.

tion. Han har ett så

dentligt omdöme."
Ack ja. Men nog tycks
svikta ibland.

utomor-

omdömet

Ur Flusmodern saxar vi:
"Det här med äktenshap i ttåra
tider ao modern samlevnad . . . ?
Redan Per Albin levde ju i sarn-
vetsäktenshop ...

Sven Anderssott blossar efter-
tänksamt på sin Chesterfield.

- Ntj, det hade aarit nästan
omöjligt i min ställning. Vi var
båda öaerens orn att skwlle oi.
bo ibop, så skulle zti aara gifta.

Ni valde kyrklig vigsel.
Var det aäsentligt?

Det blir ltan som svarar igen.

- Inte för mej. Jag gifte mej
hos borgmästaren. Men för UIla
hade det betydelse."

Och vidare:
"Sin lycka snftrrnerAr de med

ett lätt förr.tånat: - Det rnest
slående var att kunna drabbas
a,u sådana här känslor .. . Av
harlek! Vid. ztåra år!"

Och om könsrollsfördelningen i
det lyckliga hemmet:

"Ullas favoritz;ind till havs är
en lätt bris. Inga storrndr.

- Men jag är inte rädd. Inte
när Soen är med.

- UIIa talar flera språh fly-
tand,e, upplyser han,

- Men det är alltid Soen sorn
lyckas få fram vad ban rnentr,
kvittrar bon."

Så var det med den moderna sa-
gan när socialdemokraten ur de
djupa leden gifte sig i kyrkan med
officersdottern och societetsdamen
och flyttade till etr palats på
Strandvägen, antagligen för att le-
va lyckligt hela sitt liv.

Som det brukar bli med social-
demokratins äktenskap över klass-
gränserna.

Litterör pristövling:

"Vem skriver bästa vardagsbokell"
Gidlunds förlag har i samarbete
med den svensk-internationella
författarinnan Edita Morris utlyst
en stor litterär pristävling för att
stimulera en skönlitteratur med
skildringar ur dagens samhälle -i Sverige eller utomlands. "De kan
handla om allt från den arbets-
löses villkor till storfinansens
manövrer. De kan handla om för-
nedringen men även om kampen.
I avfolkningsbygderna eller i stor-
städernas förorter", skriver man
i uppropet till tävlingen. Man vill
slå ett slag för en populär och
verklighetsnära prosalitterarur.
Formen kan variera: romaner, no-
vellsamlingar, dagböcker, person-
liga betraktelser etc., säger initia-
tivtagarna till tävlingen. Det vik-
tiga år att det är skildringar, som
pekar på problemen och orättvi-
sor som är typiska för vår tid:
n'ångsförflyttningarna, arbetslös-
heten, den ökade ackordshetsen,
daghemsbristen, kvinnoförffyc-
ket, den härt drivna specialise-
ringen, dubbelarbete, de ständigt

ökande levnadskostnaderna, mil-
jöförstöringen, omskolning, bris-
ten på inflytande m. m.

Tre priser kommer att utdelas,
ett på 20.000 kr, ett på 10.000
kr och ett på 5.000 kr. Därtill
kommer sedvanlig royalty. De
prisbelönta manuskripten hom-
mer att utges av Gidlunds förlag,
Stockholm, och där ingå i en se-
rie med skandinavisk litterarur av
samma slag. Juryn består av Fol-
ke Isaksson, Göran Palm, Agneta
Pleijel, Edita Morris, Gertrud
Gidlund och Krister Gidlund.
Manuskript skall vara Gidlunds
förlag tillhanda senast den 1 juli
t972.

E,dita Morris, som vid sidan av
Gidlunds förlag står bakom täv-
lingen, är en svenskfödd förfat-
tarinna med stora internationella
framgångar. Hon lever i Paris
och hennes böcker har översatts
tiil eu 20-taI språk. På svenska
finns romanen Hiroshimas blom-
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Den nya kvinnorörelsen har nu börjat ta sig fler uttryck än artik-
lar och aktioner. Under hösten har dels piäsen Tieisnack spe-
lats på Stockholms ungdomsgårdar, dels en kvinnoskiva kom-
mit ut, dels en utställning från Grupp 8 om kvinnolivet visats i
Göteborg, Lund och Landskrona. Den kommer troligen också
att visas i Malmö och under april i Stockholm. Här presenteras
kvinnoskivan (som också omnämndes i förra numret av Vi
Mänskor) och Tjejsnack.

DEN NYA ISVINNOI{ULTUREN

En LP har kommit ut med texter
om och av kvinnor. Det är 1.7

"SÄNGER OM KVINNOR" med
musik av Gunnar Edander (Leif
Nyldn har gjort text och musik
till Törnrosa). Den har på några
veckor sålt i 1.500 exemplar, vil-
ket är en god siffra för en alter-
nativ LP. (Musiknätet, Vaxholm.
Cn 25: -.)Samdistribution säljer och spri-
der den. I princip ska den finnas
i alla skivaffärer. Men många har
vägrar att föra den i lager. Köp
den! och insistera på att vilja ha
den, även om skivaffären skulle
skaka på huvudet.

För att rädda sina runda öron
har man i många år avstått från
Svensktoppen. Musikens förmåga,
att bära budskapet direkt, och
samtidigt genom oavbruten uPp-
repning av text tillämpa en av pe-

dagogikens grundlagar för inlär-
ning har förvisso på ett underbart
sätt gjort 60-talets progressiva mu-
sikgrupper och folksångarna rätt-
visa. Men kvinnorna hålls fortfa-
rande inspärrade i schablonerna.
Tro mej, lyssna på Anita Lind-
blom som ler när solen bryter
fram. Och kvinnan-förloraren,
som gråter när hon bedras, och
vars hjärta är ett smyckeskrin el-
ler annat föremål av metall. För
när hon gråter, gråter hon tårar
av guld. ..

C)mslaget till skir.,an: "en frodig tiej
... en glad uppochnervänd hyacint".
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Hurudana tärar då gråter kvin-
norna i de här vistexterna.I"Eva.
Maria Andersson" (Text \flava
Stiirmer, framförd av Ulla Sjö-
blom):
"Karl Gunnar har hittat en annan
en som talar ett innespråk
en som är säker framåt och
och inte brister i gråt . . ."

Eller i Leif Nyldns "Törnrosa":
"Törnrosa har druckit en hel

flaska vin
sen börjar hon lipa
fast hon gjort sig så vacker och

fin
Kan aldrig prinsen begripa?"

För hur många kvinnor är
verkligheten helt enkelt omöjlig?
Omöjlig därför att kvinnan hålls
inspärrad i schabloner. Man kan

garva åt kvinnobilderna i popu-
lärkulturens olika uttrycksformer
i pilsnerhumorn) på revyscener
och i schlagervärlden. Som en
spärrballong seglar kvinnan utan
markkontakt, oskadliggjord. Men
vem gör allvar av försöken, att
skapa nya identifikationsmöjlig-
heter för kvinnorna så länge hon
fortfar att fungera som en vara,
som säljer överlägset bäst i hits,
som gimick, på tidningsomslag
och skivor.

Det år inga "blinda" okända
krafter som skapat detta. Och vi
behöver att kvinnorna själva bry-
ter igenom med nya bilder, sång-
er och uttryck.

På Gittan Jönssons skivomslag
till "SÄNGER OM KVINNOR"
står en frodig r.jej pä huvet, som
en glad uppochnervänd hyacint.
Är det en anledning till att skiv-
handlarna skakar på huvudet?
Detta omslag myllrar för övrigt
av information och texter, på
baksidan ett Manifest av Anna-
Lisa Bäckman, som presenterar
kvinnorna bakom skivan. "Vi är
dom nya kvinnorna, dom histo-
rielösa kvinnorna. Vi är här nu.
Vi tänker inte lura någon. Det är
vi som hade dom byktvättande
mödrarna. - - Nu vill vi
bära dom gamla kvinnorna med
oss."

Skivan vill skapa solidaritet, ett
av medlen är att inse hur verk-
ligheten ser ut. I Sonja Äkessons
(Sång Lottie Ejebrant) "Ska bli
sjuksyster jag, valala" - den pro-
vocerar, den år humoristisk
svämmar "idealen" omkring. I
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"Sommarens sista krusbär" (text
Suzanne Osten) landar man rakt
i en uppbrottskänsla, i en bland-
ning av vemod och jävlaranafirma,
den är fin - det är också musi-
ken, genon-rgående, alltsammans
lränns äkta. Äkta år också den
dubbelbottnade "Innerst innc är
du allt cn riktig kvinna . . ." (text
Louise Walddn). Det individuclla
iidet; kollisionen som inträffar,
när det kommer i närheten av
spåret där e>ipresschablonerna
dundrar fram "ibland när jag put-
sar ett fönster / känner jrg igen
ctt mönster / Innerst inne är du
allafall en riktig kvinna, Louise".
Det spelar ingen roll vad man
gjort, tänkt eller representerar
utanför den traditionella könsrol-
len. Det är den som räknas.

Marie Selander sjunger, hon är
förträfflig.

De som bidragit med sång år
också Lottie Ejebrant, Jane Fried-
man, Liselotte Nilsson, Lena Sö-
derblom.

"Äåå tjejer, ää3" tjejer / vi mås-
re höja våra röster för att hö-
ras . . ." (te>rt Margareta Garpe,
Suzanne Osten). Man kunde önska
sig den i "Det ska vi fira . . ."

Gertrud Gidlund

"Tjejsnack" beter en pjäs sotn Swzanne Osten ocb Margareta Garpe
skrivit t'ör att uppförds på ungdomsgårdarna. Medaerkande i pjäsen är
skådespelare t'rån Stadsteatern, bl. a, Jane Friedrnann, Lena Söderblom
ocb Liselotte Nilsson. I tre olika avsnitt beskrivs i provocerande scener
tonårsflichans situation: det sociala arvet t'rån t'Araldrarna, könsrolls-
indoktrineringen, t'lickan som blir på srnällen ocb blir ensam ft'Lanlrna
och bon som säljs som låglöneslav på a"rbetsmarknadsawletionen. Fört'at-
tarna har velat nå wt till t'lickor som fortt'arande är påaerhbara, som
ännw inte sitter fast i sociala sitwationer. Få dem d,tt börid fwndera över
utbildning, yrke, ansvar för barn, krazt på eget lia. Pjäsen bar genom
sin direhta t'orm och genom mwsihen och sångerna (tre aa dom finns med.
på S ånger orn hvinnor) nått t'ram. till en stor publik och sha nw

t'öljas upp dels genom stwdiecirklar, dels genont en f ortsättningspjäs.

KÖP DOM TA DOM

lag stod helt enkelt inte ut
med min odrägliga karlslok till man

så iag annonserade bort honom...

Till salu
en delvis uppfostrad hund
en unge som är lite mindre uppfostrad
och en äkta man som verkligen

behöver uppfostras
alla svar beaktas

Vad får jag för en

odräglig karl
odräglig hemma duktig på iobbet
går till lägstbjudande
ungen har bra lungor
envis kommer att gå långt
går på köpet
bäst i par

får jag något bud
bli inte skrämda systrar
ungen kan ni ha som vakt vid

dörren
ingen kommer in ingen kom-

mer ut
har ni lust att göra något av ert

liv
så skall ni använda min man

han kommer att hindra er
effektivt

så tror han att han spar pengar

och vi konsumerar mera i

tristessen
vad får jag för
den här glädjedödaren
forna storheten
forna riddaren
tandlösa lejonet

hunsad på jobbet
hunsad hemma
Ungen får ni på köpet sa jag det
fräknar gullig
skrikhals
modersbunden
hemmasjuk
med dessa Wå är det en lust att

leva
vad får jag för bud
jag säljer klabbet
Kasper ungen hunden huset
jag skall göra mycket
och måste ha ett startkapital
syster medsörjerska i detta spel
ta dig an dessa två
produkter av grundskolans

könsrollsarbete
Köp dom ta dem
jag skänker bort dom
slumpar bort dem

Suzanne Osten
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Asrrid Pettersson: 4 dikter

Finns
en seger

Segerherre. Stora lögner diktade din
seger.

Lögnen sades tusen år i fölid
blev ett axiom.
Segerherre, när du byter skjorta
står din nakna kropp
med längtan ner till barnaliv
vid moders bröst
Segerherre. Hon med skyldigheter
du med rättighet.
Segerherre i ett harem
Lagarna för detta kvinnohus skrev
du

Till din förmån.
Andå längtar du till blöjans hölje
oansvarighet för segerns påföljd
Segerns krav är slavens plikt mot

Herren
Slaven hörde om sitt eget värde
Lagen talade om iämlikhet
Arma slav som hade lyhört öra
Arma slav som tror att lagen menar

alla
Lagen menar aldrig någons steg
från högsta pinnen

Lagen menar kamp för alla nedanför
den högsta pinnen
Får den högsta spotta på.

Hqn spelode bingo
med medhustrun

BINGO. Bingo
En chimpans kom hem ifrån Bingo
I sängstolpen hängde han sei
Han hade fått spatt på ett numrner
Han sa sextisiu-sextisju
och fick siu kilo kaffe i kvartar
bryggmalet, burk efter burk
Hans skära chimpanshustru hade
i trettio år varit gift - och -kokat sitt kaffe på sumpen
Hon ägde ingen Melitta.
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Då för mei
nu för
henne

Iag hade inget arbetsbord
och ingen skrivmaskin
och ingen tld för tankar att bli ord
En farstu full av skitna skor
En ladugård med många kor
och dygnets krav på hustruslav
och skyldigheters bottenlösa hav

Nu har jag arbetsbord
och skrivmaskin - rnodern - med el
Bortrationaliserad åkerjord
men saknar forum för mitt upprorsord.

Det kom en billigare drift
och vår försörjning fick importens lift
En mor i varmare klimat
kan lägga billigare mat på våra fat.

Körleken

Den är
som vår jord var
innan hettan gick av
den har inga stränder
nnen omätliga djup
Där finns våra anor
delfin, salamander
och älskar i urdjup och avelsefröjd
Hane är hane
hona blir mor
i svindlande djup går kärleken fri
den har varken skuld eller rätt.

Kan en människodröm hitta dit?
Fiitta hem till sitt urdjup
sitt hav?

lag har känt de djupaste djup i min själ
lag har styckat min kärlek i bitar och

gräl
På förlåtelsens ö har jag kastats i land

Men - hon har ingen skolgång giord
hon äger inget arbetsbord
och ingen penna inget ark
Hon är ju bara muskelstark
min svarta syster-mor
Hon bär sitt barn i billig klut på

ryggen
där hon går på lut
mot Moder jord
Flon kräver ingen daghemsplats
och ingen bostadssubvention
och hon har ingen upprorston
Hon känner dygnets alla krav på

hustruslav
förtryckets bottenlösa hav

Vi kunde ta varann i hand
i kvinnoland
Men jag har ingen våglängd för min

röst
och ingen satellit som överför min

tröst.

Välsignade kärlek
du lever
Hur orkar du leva

iarmod
i törst
i törst i ett sötvattenhav
Hur orkar du leva min krossade tro
i människans usla
erbarmligt usla
så småfuttigt simpla
urarvakonkurs
Han älskade rnej

som mor till hans barn
Han älskade plånboken högre
Han sålde som Judas

som Judas sin vän
och kanske en dag han dränker sei

siälv
för att hitta till urdjup
tillbaka



Maja Ekelöf:

Minneslundar eller gravstenar
Jag har inga 'konsrverk' på väg-
garna i mitt rum - men jag har
till vana att sätta upp urklipp ur
tidningar. Det kan vara nån liren
dikt som ja gillar eller bilder frän
någon händelse som sker ute i
världen . . . På en vägg sitter en
dikt av Lars Norman. "Vi vill in-
te avstå från Socialismen". På en
annan vägg några ord tagna ur Sa-
ra Lidmans "Vänner och U-vän-
ner". Och så förstås ett vykort ja
fick i somras. Vykortet bär skrif-
ten "Krossa Kapitalismen". - Ja
trivs med dessa klipp och ibland
stannar j" ,rpp inför nåt av dem.
Som idag dä ja sranna upp fram-
för en bild tagen från ett flyk-
tingläger utanför Amman srrax
efter sex-dagarskrig et -67 . På bil-
den syns massor med små vita
gravstenar. De står där rad efter
rad. Tätt, tätr står de. Under alla
dessa små stenar ligger nu död
materia. För några år sen var det
levande människor. Döden är det
enda naturliga efter livet, men vi
skjuter ofta ifrån oss tankar på
den. - Död. .. Död - nå-
got oåterkalleligt. När ja stod där
vid klippet med de många grav-
stenarna tänkte jag "att vi ska dö

är det enda naturliga - men inte
är det nödvändigr arr människor
dödas i krig".

Under historiens gång har män-
niskor dödats under alla krig. I
d"g är vi framme vid den tid-
punkten att de stora Imperialist-
staterna ställer till med krig. De
har inga mer världsdelar atr upp-
täcka och kolonisera. De omför-
delar världen för att fä nyl- mark-
nader där de ska få ut sina indu-
strivaror i profitens heliga namn.
De tävlar om rrem som är star-
kast på jorden, på havet eller i
luften. Människor dödas. Civila
människor i byar och städer.
Många som dödas i dessa vidriga
angreppskrig får ingen liten vit
gravsten över den plats deras dö-
da kropp ska ligga. Och det spe-
lar väl ingen roll var den döda
materian ligger heller. Så där står
ja o tänker när jag ser bilden med
gravstenarna. - Ja kommer att
tänka på vad en ung man skrev
till mig nyss. Vi har brevväxlat en
tid och kommit att tala om dö-
den, begravningsritualer och så-
dant. I något brev hade ja sagt att
ja kunde tänka mig gemensamma
minneslunder istället för alla des-

sa millioner gravplatser. I{ade
nyss hört talas om millionkyrko-
gårdar utanför London som rog
upp mark där levande människor
kunde bott. Den unge pojken slra-
ra: "Du skriver om religiös kon-
tra borgerlig begravning - min-
neslund o. s. v. Der tycker ja år
ett djävla nys. . . fan när man är
död kan väl kremering av krop-
pen ske i några krematorier som
anknyts till sopförbränningssta-
tioner. Va fan är det för mening
att byta ut en prästs sentimentala
spyor mot en ateists dito o kalla
det borgerlig begr. och rninnes-
lund etc. Några flåspatetiska ut-
läggningar efter det nån dött fö-
refaller mig alltså löjligt - di
mortius nili nisi bene. .. la tyc-
ker det är löjligt med det borger-
ligt kristna kulturarv som även
ateister tydligen har inför en död
kropp. . . OK någon har dött . . .

va fan är det för märkvärdigt med
död materia. - All den där s. k.
respekten för döden o en död
kropp h:rr ju ingenting med för-
nuftstänkandet am göra . . ." Så

skriver en ung pojke till mig.
Tänk vaci etr litet klipp på en
vägg kan sätta igång tankarna.

Karin Lentz:

KALASET

Det ringde häromdagen på vår port
Per var det med ett inbjudningskort
snitsiga byxor och skor i lack
skjorta och scarf i ögonen stack
Ett svagt motorbuller hördes från gatan
Familjefolkan full med ungar för satan
Mamma satt vid ratten
i den mest vansinniga hatten
Pris vare reklam! Hej, konsument!
Lilafärgade glas och kallpermanent
en massa kedjor, Chanels rassellänk
spred åt mamma ett gyllenstänk.
Med 8-åringens pipiga stämma
frågade han om Kent var hemma
nähä men hälsa han och säg att
han tar med sig pistol och hatt

för vi ska leka krig ta-ra-ta-ratt.
Med rosa gula och blåa gevär
till Vietnam Kambodja Brasilien det bär
en stoiande barnskarehär
rned krut k-pist och pickadoll i plast
skarp ammunition delas ut i hast
och sen: räds ej du lilla skara
ge fyr ge eld skjut på bara!

Ett verkligt pang-kalas
med levande att skjuta i kras
Pang! nu e'du dö'
för du e'gul och du e'rö'
och du ska döden dö dö dö
Sen får vi bullar och saft
Oh va' roligt vi haft!
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Vår redovisning denna gång börjar med ett belopp på 1.500 kronor. De
pengarna utgör kvarlåtenskapen efter vår gamle vän i Uddevalla, Hialmar
jobånsson, söm gick bort våien I97a, nira 89 år gammal. I unga år var han
änläggningsarbetåre - rallare - men pä 2O-alet skaffade han sig en liten jord-
lott som han med otroligt slit arbetadc upp från ingenting (där fanns inte ens
ett hus när han satte spaden i jorden) till ett egnahem som gav honom och
hans kära Hilma en blygsam bärgning.

När han av en händelse fick tag på ett ex. av vår tidning någon gäng 1966
ringde han upp oss och uttryckte sin stora glädje över att någon gjordg något
för- att stödji Vietnams folk. Han ville förplikta sig att varje månad bidraga
med en hundralapp av sin pension. Det blev mycket mera: frän 1.966 till sin
död 1970 hade han skänkt över 10.000 kronor till insamlingen. Det var hans
önskan att hans enkla kvarlåtenskap en gång skulle förvandlas i pengar och
sändas till Vietnams folk. Gamla vänner till honom har sett till att denna
hans önskan uppfyllts. Det är med särskild värme och gripenhet vi ännu en
gång för in hans namn i vår redovisningslista.

I ransPol't
Hjalmar Johansson, Uddevalla,

kvarlåtenskap
Iris Axelsson, Sundbyberg
Myrtle Behm, Malmö
Anna V'ennbom, Johanneshov
Valborg Carlsson, Vänersborg
Emy Sjögren, Orebro
Rosa Bergström, Mölndal
Sven Persson. Markaryd
Elsa Stuge, Skattkärr
Hilma Oberg, Johanneshov
Hanna Holmstedt, Karlskoga
Hildegard Liedholm, Älvsjö
Anna Pettersson, Ävesta
Sally Söderqvist, Stockholm
Ann-Mari Nilsson, Lidingö
Nanny o. Erling Larsson, Skövde
Signe Johansson, Huddinge
Karin Schultz, Stockholm
Anny Ohman, Porjus
Hildur Lönnström, Porjus
Gustav Fröbom, Porjus
.fenny Brännström, Glommersträsk
l{, Pohjanen, Porjus
Anna Pettersson, Gävle
Iris Le.ja. Stockholm
Bror Artur Magnusson. Kristianstad
Brit.ta Gidlund, Haparanda
!,lin Feldt, Hisings Backa
Elisabeth Häggqvist, Stockholm
Ruth Liljeholm, Stockholm
Vera Rolander, Vålberg
llssie Äström, Ljusdal, Till Ingrid

Perssons, Kalix, minne
Milly Lundqvist, Avesta
Sigrid Hultare, Stockholm
Maj Lindberg, Huskvarna
Herbert Persson, Landskrona
Carla Rasmusson, Norrköping
Ingrid o. Leif Ornell, Eskilstuna
Edith Johansson, Uddevalla
Katja Birmann, Stockholm
Viola o. Sven Nilsson, Enskede

174.4482 65 Gm Mia Emsheimer. Stockholm,
bössinsaml.

Stöd SKV:s
Vietnam-
insamling
för Vietnams kvinnor och barn

POSTGIRO 5 13 23 _ 4

Box 3021, 161 03 Bromma 3

Siv Marklund, Pireå 50: -Ragnhild Unander, Kiruna 10: -J. Karlsson. Göteborg 10: -Ulia-Britt o, Tord Duroj, Solna,
Till Hugo Silldns minne 25: -Maja Holm, Solna, Till Hugo Sill6ns
mrnne 10: -Alice Söderman, Solna, Till Hugo
Silldns minne 25l. -Barbro o. Äke Björk, Solna, Till
Hugo Silldns minne 25: -Sonja Svensson, Uppsala 25: -Ruth Lönn. Hägersten 20: -Rita Vinde, Stockholm. Till
Gustav Johanssons minne 100: -Elin Johansson, V:a Frölunda 10: -Ruth Svensson, Norrköping 10: -Inga-Britt o. Evert Vikström, Luleå 100: -Hellin Sundevåg, Helsingborg 10: -Helmy Nordin, Eskilstuna 10: -Ann,a-Lisa Ogemar, Karlstad l0: -Barbro Backberger. Vällingby 202 -Inga Tell, Vällingby 30: -Elma Karlsson, Lidköping 10: -Maria Engströn.r, Höganäs 50: -Naima Zander. Johanneshov 252 -B. Johansson, Halmstad 251 -Lillv Pettersson. Halmstad 50: -Ruth Hallengren, Halmsrad 1O: -Ingesärd Lind, Halmstad 10: -Eiioi Svanström. Torslanda 10: -

Svea Ekvall. Huddinge 20: -Anna-Lisa Lundkvist. Kumla 25: -Signe Lundström, Kiruna 10: -Mårta Andersson, Södertälje 15: -A. Nordberg, Västerås l0: -Greta Englund, Skärholmcn 100: -Elin Ähl6n, Sundbyberg 100: -Tolda Sandblad. Handen 50: -Linnea Elfström, Bromma 100: -Birger Svensson. Marieholm 50: -Mailis Stensman, Lund 20t -
Kronor 182.427: 40

1.500: -10: -252 -20: -10: -25:. -10: -50: -2Qz -25: -l0: -10: -)4. _
10: -252 -25:. -252 -15: -150: -150: -150: -725: -20:. -10: -)n. _
252 -
50: -25:, -30: -10: -
l0: -IU: _
30: -15: -15: -10: -25:' -lu: -lu: 

-50: -

Koskullskulle-Malmbergets SKV-avd.
Borlänge SKV-avd.
Skövde SKV-avd.
Kviberg-Centrala SKV-avd.,

Göteborg
Hällefors SKV-avd.
V:a Lundby SKV-avd., Göteborg
Ärsta SKV-avd., Stockholm, insaml.
Piteå-Munksunds SKV-avd.
Ljungby SKV-avd.
Iljurslätts SKV-avd., Göteborg
Göteborgs SKV-distrikt
Siri Aschberg, Stockholm
Marianne Magnusson, Stockholm
Sigrid Bouvin, Västervik
Anna Medin, Göteborg
Davida Nils6n, Luleå
Ruth Persson. Luleå
Gunnel Granlid. Stockholm
Anita Andersson, Göteborg
Vera Persson. Tyresö
Lena Olsson,' Hälsingborg
Monica Roselius, Linköping
Dagny I{ellqvist, Stockholm
K. Lundmark. Stockholm
Magda Sohlbei'g. Stockholm
Hervor Alfredsson, Sjuntorp
Ruth o. Einar Sundin, Dynäs
Gunborg Olsson, Göteborg
Elmina Niemi, Kiruna
Dagmar Beckman, Malmö
Sigrid Bergh, Stockholm
Inga Nelson, Stockholm
Olga o. Josef Söderberg, Bromnta
Edith Höbinette. V:a Frölunda
Svea Lund. Partille
Sigrid Broström, Råneå
S. Nilsson, Sundbyberg
Sigrid Vallmark, Uppsala
Boreil Kallesson. Lödöse
Mali'i Gumbel,'Uppsala
l,ster Svensson, Göteborg

1.163: 50
JUUI _
100: -

IUU: _

100: -500: -2502 -25. -200| 25
2502 -

25:. -15: -252 -15: -20: -10: -25: -10: -25| -25: -100: -20:. -45: -252 -15: -50: -25:. -15: -100: -10: -15: -50: -50: -10: -10: -10: -10: -10: -20:. -

Hcrr du gllörnt
att förnya prenumerationen på Vl MANSKOR? Använd då bilagda inbetalnings-
kort. Prenumerationspriset är oförändrat '10 kronor per år.

Vilt du hiölpcr rill
att bredda tidningens läsekrets? Kanske är du villig att.offra en femma på en
"vänprsnun-teration"? I så fall skriver du på talongens baksida namn och adress
på den person som du vill prenumerera för.

Är du lnedlertr
av Svenska Kvinnors Vänsterförbund? Om inte kan du bli det genom att sän-
da in årsavgiften för 1972 - 15 kronor - direkt till förbundet. Tillhör du redan
förbundet men har svårt att deltaga i avdelningsmötena eller du kanske bor
på ort där SKV-avdelning saknas, sänd då in årsavgiften på bilagda inbetal-
ningskort. Ärskortet får du sedan omgående.

Vill du stödicr
forbundet med ett ekonomiskt bidrag kan du också använda dej av inbetal-
ningskortet.

30



DDR KULTUR O

GENTRUM
MASTER SAMUELSG. TI, 1112r STHLM. Tel.2t 2958, 212964

Vardagar kl. 1 1.00-18.00. Lördagar kl. 1 1 .00-15.00.

Bibliotek
Diskotek

Tidningar

Tidskrifter

Dia-serier

Filmarkiv

Broschyrer

Föredrag, diskussioner, filmkvällar, musikpro-
gram, utställningar m. m.

Utlåning av böcker, broschyrer, grammofonski-
vor, dia-bilder och film.

O Specialservice för lärare, skolor och bildnings-
institutioner.

o Snabbförmedling av boklån direkt från biblio-
teken i DDR.

All utlåning kostnadsfri.

Biblioteks- och diskotekskataloger sändes på

begäran, liksom aktuella program för kultur-
centrums verksamhet.

o

o

Östetsjöveckan

1972

14 dagar i juli

Fr. 430 kr
Prospekt och
upplysningar

tsALTTIDR Ats
Box 2164 - 103 74 Stockholm 2

Tel. 08/10 4604, 2009 69, 21 39 05

BROMMA:

Expresslotter Snabblotteri

Tombolalotter Kvicklotteri

Lägre priser, snabbare le,ueranser

Illustrerad prislista på begäran

G. V. GAJNER AB
Alviksvägen 47,
Box 15039, 11615 Bromma
Tel. 08125 84 00.

Lönsmonsgårdens
Tobok

Tel. s+ 4s 72

STOCKHOIM:

Kiällcnders Måleri AB
till Eder tjänst

Odelbergsvägen 22

Lzl 63 Johanneshov. Tel. 59 30 40

Prenumerera
på

Vi mänskor
för 1972

Kf . 8.30 torsdogen den 24 iebruqri sfqrtqr

årets stora BOKREA
Mqssor qv böcker inom qllq områden!

Oppettider: 2412 8.30-19.00; 2512 9.OO-19.00; 2612 9.OO-16.00;
söndag 2712 13.00-17.00; 2812 9.OO-19.00.

^^'-

Giilturcirkeln tr"";li,i;' ; :., ":,1;,,,

Akriv bundsförvqnt

i kompen

mot moms på maten

NY DAG
och

Arbetar-Tidningen
Utkommer onsdagar och fredagar

Enklast att prenumerera per tel.

08152 00 95 eller 0311127607

r
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