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I Fuldodolen i Vösttysklond pögör den kroftigoste
ningen i Europo.

Dolen ör ockuperod ov NATO-styrkor och dess
lever m itt uppe i dog ligo krigsförberedelser.

USA:s stroteger förbereder ett försvor till dods.

upprust-

invö nore

Och Hanne är en av de fredsaktivis-
ter som avslöjat, kartlagt och fogat sam-
man de olika bitarna i NATO:s stretegier
och visat att här pågår den kraftigaste
upprustningen i Europa. För den infor-
mationen har politiker-tom i
TV - tackat dem fastän det egentligen
borde vara tvärtom.

Utpost mot öst
Fulda Gap är det kulliga, vackra landska-
pet runt staden Fulda i östra Hessen. Här
bor cirka 300 000 människor. Själva
benämningen Fulda Gap är amerikansk
militärslang och betyder öppningen vid
Fulda. Här skär den östtyska gränsen
längst in mot väst och här har ameri-
kanarna sin första utpost mot öst.
"Fulda Gap" är omgivet av berg vilket
gör dess läge ytterst strategiskt. Av fyra
möjliga invasionsvägar anser USA-stra-
teger att detta är den troligaste. Av den
anledningen sker det en dramatiskt för-
flyttning av krigsmateriel och trupper
mot gränsen.

Inte för inte har fredsaktivisterna sin
egen översättning av amerikanarnas
Gap: Giftgas - Atomvapen - Pansar.

Det är här slaget mellan stormakter-
na kan komma att stå även om gnistan
tänds i Nicaragua eller Afganistan.

- Att stormakterna utkämpar sin
strid här och inte på eget territorium lig-
ger också i Eruopas folks intresse. Det
handlar ju om kampen mellan ont och
gott, mellan kommunism och frihet!
sade en kvinnlig amerikansk soldat till
mig.

250 000 amerikanska soldater finns i
Västtyskland,75 000 av dem i Hessen,
de flesta i Frankfurt där armön har ett
av sina högkvarter. Ytterligare l5 000
man planeras att förläggas nära gränsen
och under manövrarna flygs soldater in
från USA och andra NATO-baser. Under
senaste manövern deltog 65 000 man.

Här byggs kaserner, depåer för kon-
ventionella, kemiska och nukleära vapen
och militärflygfält. Här finns Wildflec-
ken. ett av världens största och moder-
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naste skjutfält. Här hålls nära 200
manövrar om året. Det innebär att män-
niskorna här praktiskt taget varje dag
lever mitt uppe i konkreta krigsförbere-
delser.
Vart man går ser man röd-vita skyltar
med texten: Warning. Restricted Area.
Keep out. Ibland står det: Use of deadly
force authorized. (fritt översatt: Med rätt
att döda). Det är tysk rnark förbjuden
för tyska medborgare. Det är ockuperat
land.

NATO:s strategi har tidigare varit det
s k flexible response (flexibla gensvaret).
Det var en defensiv taktik och gick ut på
att fienden angreps först när de nått frant
till NATO-Irupperna vid gränsen och att
fienden då inte skulle veta på vilken nivå
och med vilka vapen NATO då valde att
svara.

Ny offensiv doktrin
Men sedan ett par år är den doktrinen

utbytt mot det s k Air Land Battle-
konceptet. Amerikanska armens nya
handbok Field Manual F M 100-5 som
offentliggjordes 1982 omsätter doktrinen
i praktiken.

I händelse av krig skall USA-
trupperna anfalla och forgöra de fient-
liga formationerna långt innan dessa når
den egentliga krigszonen. Pentagons nyc-
kelord är preventivslag. Med "deep stri-
kes" (djupa slag) skallUSA-trupperna gå
in i fiendens område och slå tillbaka.

Konceptet ger instruktioner om att
både konventionella, kemiska och nuk-
leära vapen skall användas i alla tänkbara
kombinationer så tidigt som möjligt.
Amerikanarna talar om "integrated batt-
lefieldes" (integrerade slagfält). Huvud-
principen är att ta initiativet och tvinga
fienden på knä redan under krigets första
timmar. Med utplaceringen av den träff-
säkra, snabba och långtgående Pershing
2 som är ett förstaslagsvapen faller bitar-
na i den offensiva doktrinen på plats.
Air Land Battle-konceptet har kritiserats
också från konservativt hålli USA främst
därfor att det ger ett så "aggressivt"
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Vi går den lilla grusvägen och på ömse
sidor breder bokskogen ut sig. Skogen är
ett naturskyddat viltområde och då och
då prasslar det till i de torra fjolårslöven.
Kanske är det en hare eller en fågel. Den
värsta köldknäppen har gett med sig.
Bäcken har tinat upp på sina ställen och
det porlar i den höga luften. Mellan
trädstammarna ser vi horisonten: den lila
bergsrygg som breder ut sig bortom fäl-
ten och åkrarna.

Plötsligt blir vägen bred och asfalte-
rad. Som en motorväg mitt inne i sko-
gen. Efter ytterligare några hundra meter
tar den tvärt slut. Där ligger istället en
bunker. Inte någon av de gamla forfall-
na från Nazi-tiden utan en splitterny
målad i Bundeswehrs (den tyska krigs-
maktens) gröna färg och med stålgallret
framför ingången skinande blankt.

- Det här är en av NAfO:s depåer för
vapen och ammunition, berättar Hanne
Walther som bor i det gamla skogvaktar-
bostället just där vägen börjar.

- Här finns bara konventionella
vapen. Det vet man eftersom den inte är
bevakad. Men några kilometer bort i
andra riktningen ligger en depå för
atomammunition.

Vi går dit och smyger oss fram sista
halvkilometern. Det sägs inte officiellt
att det finns atomvapen där. Men allt
talar för det: tredubbla taggtrådsstäng-
sel, olika strålkastarsystem, inhyrda tys-
ka vakter med hundar vid yttre stängs-
let, amerikanska soldater längre in. Det
sista är det säkraste tecknet; den tyska
krigsmakten får enligt överenskommel-
se med ockupationsmakterna inte sjalv
kontrollera atomvapen.

Den skarpt upplysta depån ser absurd
ut i det stilla, nästan pastorala landska-
pet. Det är ännu en av dessa motsätt-
ningar som denna delen av Tyskland är
så full av: stridsvagnar-cyklar, tagg-
tråd - lekande barn, giftgasdepåer -lummiga hagar.

För vi befinner oss i Fulda Gap, det
område där tredje världskriget kan
böria.



intryck. Men USA-militärer står på sig:
Det är till försvar och avskräckning för
attpä så sätt minska faran för atomkrig
i Europa.

- Det är ett försvar till döds, menar
fredsaktivisterna.

Och när man läser US Armys Referen-
ce Book RB 100-30 Conventional-
Nuclear Operations får man orden
besannade. Det är en lärobok från Fort
Leavenworth i Kansas där alla
amerikanska officerare lär sig använda
atomvapen i krig.

I Kapitel fyra med titeln Nuclear
Excursions (ordagrannt: nukleära utflyk-
ter) heter det: Detta kapitel beskriver en
konventionell-nukleär situation och hur
ett förband skall planera och genomföra
ett "atomvapenpaket". Den strategiska
omgivningen är förlagd till staden Ful-
da och dess omgivning i Centraleuropa.

En av utgångspunkterna i stretegin är
NAIO:s ständiga argument: att Warsza-
wapaktens styrkor är konventionellt
överlägsna och att NATO därför måste
komplettera med atomvapen.

I området har man så valt ut 141 mål
som vart och ett tilldelats en atombomb
med en sammanlagd sprängsyrka mot-
svarande 17 Hiroshimabomber. Planen
som kallas Zebra Package (paket) är en
modern, perverterad form av brända jor-
dens taktik och innebär att NATO-
trupperna genom att spränga bomberna
placerar en radioaktiv barriär över områ-
det som effektivt hindrar Warszawapak-
tens trupper att tåga in.

Det finns liknande paket för andra
områden.

Atomstrategerna utmärker sig också
för sin pedagogiska fantasi: i boken pre-
senteras Zebra Package i en teckning
föreställande ett paket med band, rosett
och frimärke. Från: Ett förband. Till:
Aktion mot fienden.

141 "utvoldo" byor
Hanne och jag tittar på kartan. Inom
loppet av nitton minuter skall de l4l
atomstridspetsarna skjutas iväg på ett
område mindre än åtta mil långt och fyra
mil brett, ett område inte större än Got-
land. På kartan har hennes fredsgrupp
med svart markerat de l4l utvalda byar-
na. Strax nordost om Fulda ligger punk-
terna så tätt att de flyter samman. Det
ser ut som om man hällt svart bläck över
halva Fulda-dalen.

Vi läser byarnas namn: Schlitz, Nie-
deraula, Hattenbach, Bad Kissingen,
Hunfeld, Hofbieber...Hofbieber???!!
Det är ju där Hanne bor!

- Ja, det stämmer men vi bor lite
utanför sjalva byn så vi får väl inte det
mesta, säger Hanne.

- Men jagär mycket uppmärksam på
vägarna, försöker räkna ut hur man kan
ta sig härifrån, jag räknar sprängschak-
ten och försöker tänka ut vilken strategi
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de har just här, fortsätter Hanne och
visar hur hon markerar prickar i vägnä-
tet på kartan som hänger i hennes textil-
verkstad i det gamla stallet.

De prickarna är sprängschakt och de
har sin egen historia.

När vi kört omkring i Fulda-dalen har
vi passerat många sådana, ja till och med
när vi gick den lilla skogsvägen såg vi
dem i vägbanan. De ser ut som avlopps-
brunnar och många tror också att det är
det. Men tittar man närmare upptäcker
man skillnaden. Dessa ser annorlunda
ut. Locket är så att säga armerat, ett järn-
kors är gjutet i betongen och i mitten sit-
ter en sexkantig skruvanordning.

Man kan se dem på höjdea vid broar,
två och två vid byarnas in- och utfarter.
Idön var Adenauers och de första anla-
des redan på 50-talet. Men sedan tog
amerikanarna över och nu byggs inga nya
vägar utan sprängschakt.

Öpnar man locken ser man att de har
olika djup. Några är cirka sju meter dju-
pa, andra cirka 14. Skillnaden hänger
samman med användningen. De djupa
schakten skall i kristid mineras med
atomladdningar, de andra med konven-
tionella minor. I händelse av krig skall
laddningarna sprängas. En atomladd-
ning ger en krater på cirka 150 meters
bredd och den kan på sina ställen bloc-
kera en hel dal. Att spränga broar och
vägar för att hindra fienden är i och för
sig ingen ny militär uppfinning. Men
dessa sprängschakt har också en annan
mer raffinerad funktion.
"Stonno dör du ör"
När man läser Field Manual och Bun-
deswehrs handbok och hör amerikanar-
nas uttryck för sprängschakten - stay
put (stanna där du är) - förstår man
vad det egentligen handlar om: att

"Det som cir bra för amerikanarna dr bra fÖr ctss



spränga vägar och stänga byar och låsa
in byborna som ien råttfälla för att hind-
ra dem att fly och ställa till oreda för
militären och blockera militära transpor-
ter med civil trafik.

Denna stretegi kombineras med planer
för civilbefolkningen i händelse av krig.
De cirka 150 000 amerikaner som bor i
området kommer att evakueras men för
tyska medborgare kommer enligt den s k
Katastrofsskyddslagen utegångsförbud
att gälla.

En amerikansk militär:
- Folk måste hindras att komma ut

på vägarna och hamna i skottgluggen när
vi skall skjuta mot ryska tanks. Se på
ockupationen av Frankrike! Folk drog ut
på vägarna och den franska armön kun-
de inte komma fram och slå tillbaka
tyskarna. Nej, det här är till folks för-
svar!

Försvar

Och fredsaktivisterna cementerar igen
hålen och målar vita dödsskallar över
locken. lngen brukar hindra dem och det
brukar inte heller bli några efterräkning-
ar. Det skulle ge en publicitet å spräng-
schakten som varken NATO eller de tys-
ka myndigheterna vill ha. Men några
dagar senare är sprängschakten intakta
och klara för användning igen.

Hanne och jag pratar inte mycket om
militära strategier, offi vapen och upp-
rustning. Jag vet ju att hon vet och själv
har jag åkt omkring i Fulda-dalen med
kamrater från fredsrörelsen på en maka-
ber sightseeing.

ott occeptero"
Nej, vi pratar mer om hur det känns,

vad man kan göra och om hur fredsgrup-
perna arbetar. Min första spontana reak-
tion var att om jag som Hanne bodde
ensam med två barn i en nukleär krut-

durk skulle jag snabbt fly därifrån. Men
inte Hanne.

- Jag kan inte tänka på det sättet.
Genom att fly skulle jag acceptera mili-
tariseringen. Om allt skall sprängas i luf-
ten skall jag sprängas också. Det ingår
i mitt liv. Däremot vill jag förstå. Jag vill
veta varför det sker. Den vetskapen behö-
ver jag för att stå ut.

Hannes politiska uppvaknande kom
sent fastän hon är uppvuxen på 60-talet.
Hon har levt i en trång cirkel, berättar
hon, med maken, barnen och deras
vänner.

Som barn bodde hon i en liten by utan-
för Fulda. Varje dag på väg till skolan
fick hon väja för stridsvagnar på de
trånga bygatorna och passa sig extra
noga vid järnvägsstationen där man
ständig lastade ut eller in krigsmateriel.
Det var nästan så hon trodde att det skul-
le vara så. Och när hon ensam återvän-
de till Fulda 197 4 reagerade hon inte hel-
ler på amerikanarnas närvaro.

Men då hade hon börjat släppa sin
okritiska beundran för konstnärsmaken
och finna en egen identitet som inte
stämde överens med den bild mannen
gjort av henne och som hon i alla år för-
sökt leva upp till. Och med den insikten
följde också att hon fick upp ögonen för
världen utanför. Hon insåg plötsligt att
hon inte stillatigande kunde se på när
amerikanarna ockuperade bit efter bit av
hennes land.

Hanne gick med i påskmarschen för
fred första gången 1981. Det var en om-
störtande upplevelse för henne. Hon har
alltid varit rädd för stora folksamlingar
och undvikit all trängsel. Men bland
dessa hundratals demonstranter kände
hon sig väl till mods.

- Alla visste varfor de var där och
alla ville samma sak.

Hon sympatiserar med De Gröna och
var ett kort tag med i en lokal "grön"
grupp. Men de verkade inte vilja ta i
fredsfrågan, menar hon. De pratade mest
om sura skogar.

- Och jag skiter väl i om skogen
dör om vi alla skall dö!

Nu är hon aktiv i Ost-Hessische Frie-
densbtiro, en grupp på cirka tio perso-
ner som under ett par år nästan uteslu-
tande med list, detektivarbete, intervjuer
och studier kartlagt och dokumenterat
manövrar, trupprörelser och strategier.

Hon beskriver arbetet som långsiktigt
och nödvändigt men annorlunda än vad
man vanligen brukar höra: Skiljaktighe-
terna mallan grupperna är många och
priset man får betala är faktiskt ensam-
het! Till en början ställer vännerna upp.
De följer med på demonstrationer -om de känner för det på morgonen.
Men till slut försvinner de. De orkar inte
höra talas om så mycket "negativt".
Den tyska fredsrörelsen består av många
olika grupper från kyrkornas, partiernas

"Mqn vill inte se det som pågår. Man kan inte tcinks det otcinkbara.

döds. Igen.



(SPD, De Gröna och DKP) mer eller
mindre centraldirigeradre organisationer
och de pacifistiska rörelserna till De
autonoma, oberoende gruPPer utan
egentlig organisation och s k initiativ
som ibland bara består av några enstaka
personer.

Spännvidden mellan grupperna dr
enorm: å ena sidan SPD vars förre leda-
re Helmut Schmidt medverkade till
utplaceringen av Pershing 2, å andra
sidan De autonoma som föresPråkar
direkta aktioner d v s sabotage.

Det övergripande målet för alla grup-
perna är naturligtvis fred men uppfatt-
ningen om hur man skall nå det är oli-
ka. SPD nöjer sig med rustningskontroll.
De Gröna förespråkar successiv nedrust-
ning och blockupplösning och införan-
de av en kärnvapenfri zon i Centraleu-
ropa. Många grupper menar att varaktig
fred aldrig kan åstadkommas i ett kapi-
talistiskt samhälle och arbetar "breda-
re" politiskt och betonar frågorna i tredje
världen. Andra åter är emot NATO och
USA i största allmänhet och har inga
konstruktiva idöer om hur NATO skulle
kunna lämna Västtyskland.

Trots olikheterna gäller det för grup-
perna att hitta gemensamma delmåI. Ett
sådant var protesterna mot utplacering-
en av Pershing 2.

I 983 demonstrerade hundratusentals
människor i Bonn mot Pershing. Cirka
8000 lokala grupper var representerade
(inklusive fraktioner av SPD). Många
hoppas nu att AIR Land Battle-koncep-
tet skulle kunna samla fredsrörelsen igen
allrahelst som angreppskrig är förbjudet
i tyska grundlagen. Men ännu har freds-
rörelsen inte hittat någon ny minsta
gemensam nämnare.

Kunskop bryter forlomning
Jag talade med många fredsaktivister
och forstår att bilden sonl nu ges i mass-
media av fredsrörelsen delvis är sann:
Många tycker att de misslyckats. De har
tappat sin entusiasm och är handlings-
förlamade.

- Jag känner det inte sä, säger
Hanne.

- Jag f'örsöker se utplaceringen av
Pershing 2i ett större sammanhang. Det
är så vi måste arbeta för att komma vida-
re. Läsa historia, forska, hitta de ekono-
miska sambanden, lära oss vem som tjä-
nar på vad och se var pengarna kommer
ifrån.

Den dagen för ett par år sedan då ame-
rikanska tanks och lastbilar banade sig
väg genom skogen för att anlägga depån
blev Hanne alldeles rasande. Hon kasta-
de sig på telefonen till skogvaktaren och
uppmanade honom: De förstör skogen!
Gör något!

Men han suckade uppgivet och sade
att det inte var mycket han kunde göra.
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Och så tillade han, som för att trösta:

- Det är ju bättre att amerikanarna
är här än ryssarna!

Just de orden hörde jag många gång-
er under min vistelse i Fuldadalen.
Området anses vara ett av de "svartas-
te" i Tyskland. Invånarna, mestadels
bönder är katoliker och starkt konserva-
tiva. De är uppvuxna med rädslan för
ryssarna och med tron att ett starkt för-
svar kan skydda dem från kommunis-
men. Amerikanarna är för dem beskyd-
darna som de dessutom tjänar penar på.
Många får arbete på amerikanska
anläggningar, andra öppnar värdshus
eller hyr ut sin bostad till penningstarka
officerare.

Jag hörde talas om tyska bönder som
inte längre brydde sig om att så på sina
åkrar. De amerikanska stridsvagnarna
körde ändå ned den spirande grönskan
under vårmanövrarna och ersättningen
de senare betalde ut var betydligt högre
än de inkomster bönderna skulle fått för
skörden.

- Det som är bra för amerikanarna
är bra f-ör oss, har nästan blivit ett tale-
sätt i området.

Men det kanske också är så att när
hotet mot ens liv blir för nära och för
verkligt förtränger man det. Man vill inte
se det som pågår. Man kan inte tänka det
otänkbara.

Informerode byborno
Hanne berättar att när hon och en läka-
re åkte runt i byarna och talade om vil-
ka följder ett atomkrig skulle ha för
befolkningen blev byinvånarna våldsamt
upprörda. De skrek i munnen på varand-
ra och det gick nästan till handgriplig-
heter. Men deras aggression vändes inte
mot militarismen utan mot läkaren som
avslöjat fakta för dem.

- Själv ser jag inte världen i svart-
vitt. Det är ju inte så att väst är gott och
öst är ont. Eller tvärtom. Jag kan inte
föreställa mig att jag har fiender. Jag ser
alltid båda sidor. Men om man upplever
att man som medborgare i ett visst land
har fiender måste man ju tro att mot-
ståndaren också gör det. Och det är så
vi måste förstå människorna här. Precis
som jag gör i mitt eget liv för att i vissa
ögonblick inte bryta ihop måste vi gå till-
baka och fråga oss varför blev det så här.
Varför valde de så? Kunde de valt något
annat istället?

Men många byinvånare har börjat rea-
gera, men än så länge bara på sympto-
men. De protesterar mot larmet från
skjutfältet som pågår dag och natt, mot
förstörda åkrar och vägar, mot stängda
vandringsleder.

- Vi stöder deras aktioner. Men vi
kan inte säga Ner med NATO till män-
niskor som tror att de måste ha NATO.
Vi hoppas bara att de så småningom vill

se de politska foljderna också. För vi i
fredsrörelsen - i östra Hessen är vi inte
fler än 500 - måste ha människorna med
oss. Jag tror trots allt att vi lever i ett
demokratiskt samhälle och det är min
absoluta övertygelse att vi kan stoppa
den här militariseringen om vi allo säger
ifrån.

De ständiga diskussionerna om våld
och icke-våld inom fredsrörelsen hand-
lar också ytterst om att få människor
med sig. Många menar att våldsaktio-
ner - också passitvt mostånd räknas
enligt tysk lag till våld - och sabotage
skrämmer bort människor.

- Självklart är det icke-våld som gäl-
ler. Vi diskuterar inte ens sabotage. Det
är forst efteråt man får veta och då pra-
tar man om det. Själv deltar jag aldrig
i blockader. Orsaken är enkel: Jag skul-
le bli så förbannad om jag blev bortbu-
ren att jag skulle börja slåss. Men
många, särskilt de unga är frustrerade.
Deras känsla av maktlöshet kan lätt slå
över i aggressivitet. Jag kan bara hoppas
att de använder sina hjärnor och inte
saboterar på sådant sätt att människor
kommer till skada.

Fredslöger vid skiutfölt
Den senaste aktionen var fredslägret vid
Wildflecken som hölls en vecka i höstas.
Hanne var en av arrangörerna och
byborna bjöds in till olika tema-kvällar:
NATO - Warszawapakten, global sta-
tegi osv. Lägret avslutades med en stor
manifestation då över tusen människor
deltog. Många tog sig in på Wildflecken
och barrikaderade sig där for att symbo-
liskt åter ge liv åt de tyska byar som fått
utrymmas för att ge plats åt amerika-
narna.

- Men sedan dess har det varit gans-
ka lugnt, säger Hanne.

- Just nu sammanställer vi materia-
let från sista manövern och planerar och
förbereder folk i byarna på den årliga
påskmarschen. Det är inte mycket!

Jag tycker det cir mycket men kanske
har vi olika måttstock. Och olika erfa-
renheter.

För när jag senare backar ned i ett
lerigt tanksspår och ser grindstolpen lig-
ga kullvräkt och söndersmulad mindre
än tio meter från Hannes ytterdörr och
ser en militarkolonn, säkert den tjugon-
de i ordningen ute på stora vägen och
Hanne berättar att flera av aktivisterna
från Wildflecken nu riskerar böter och
fängelse och att en av killarna i hennes
grupp varit förföljd en vecka - av polis
eller kanske militär - då känner jag
inpå bara kroppen: detta är allvar.

- Och då måste man ha tålamod,
säger Hanne och är alldeles allvarlig fast-
än hon skrattar.

Gu n Fö lth
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Jog frågor
hur ör det ott vora kvinno och fotogrof
och ott volo fotogrof och feminist?

ylk" ör våro forebilder?

äl{}'"1i:j!iä, r rd u nder våro rötter?

Ifxi fl:l ::J ä,'ll",,ore?
Ger vi plots i våro bilder åt våro könslor och tonkor
upplevelser och visioner?
Ar den s. k. universello vörldsrepresentotionen
i spröket och i konsten också vör
eller lever vi i exil hAr?
Vor slutor censuren och vor börjor siölvcensuren?

Jog frågo , '
och undror
hur vi kvinnor mår, skopor och definiercr oss siölvc
och vorlden runt omkring

- En frågo om bilder och identitet
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JORDCIRKUS
En lektion i

solidorisk egoism

aknar på morgonen i ett främmande rum. Har
drömt något viktigt känns det som, men drömmen
glider snabbt iväg, likt sista slurken vatten som rin-

ner ur ett badkar. Bara en mening hänger kvar i mitt huvud:
Satsa på dig själv, satsa på dig själv. Arbetsgivareförening-
ens slagord surrar runt i min hjärna som en idiotisk Abba-
text.

Går ut i köket för att se vad som finns till frukost.
Jag har sovit över i en av Jordcirkus lägenheter i det

nybyggda Skarpnäck utanför Stockholm.
Jordcirkus är en teatergrupp som funnits i nästan sju år.

Ja, egentligen är Jordcirkus ett kollektiv - ett arbetskol-
lektiv. Eller en storfamilj - en familj med fem mammor,
fem pappor och tre barn.

I alla fall har de flyttat in i sju lägenheter i Skarpnäck. Jag
har intervjuat Marika Lagercrantz kvällen innan, och det
blev så sent att jag missade sista bussen.

- Du kan sova i en av våra lägenheter, föreslog Marika.

- Vi har massor av plats. Nina är bortrest. Nej visst, där
sover en tysk. Men Peter och Vivi är på turnö - fast de kan-
ske tog med sig madrasserna. Vi fär gä runt och titta.

Vi tog en sightseeingtur genom lägenheterna. I en satt
Chris och deklarerade for allihop. I en annan höll några
danska vänner på att äta. Barnteckningar, affischer, teater-
rekvisita pryder lägenheterna. De är spartanskt möblera-
de - skrivbord, bokhyllor, enkla sängar, udda sittmöbler.
Inga statusprylar - och inga antistatusprylar heller för den
delen. De som bor här tycks inte jaga fynd på loppmarkna-
der eller söka igenom sopcontainrar.

Det kändes lite konstigt att gä in och ut i andra männi-
skors lägenheter så där, men Marika försäkrade att det var
helt OK.

- Ta vad du vill ur kylskåpet, utom det som ser hemgjort
ut, hade hon sagt, innan hon gick.

Hittar smör, ost och mjölk i kylen, neskaffe och hårt bröd
i skafferiet. Köksskåpen är nästan tomma, lite udda pors-
lin, en kastrull, stekpanna. Jordcirkus äter de flesta målti-
der ihop, i en större lägenhet. De brukar avsätta två perso-



ner för att sköta hushållet när de lägger upp schema för sitt
arbete. De som sköter hushållet har också hand om barnen.

Jordcirkus har helt gemensam ekonomi. Allt som grup-
pen får in, men också det som någon av medlemmarna tjä-
nar individuellt går till en gemensam kassa. Sen tar medlem-
marna vad de behöver. Så har det varit sedan Jordcirkus bil-
dades, berättade Marika. Det har fungerat bra hela tiden.

Skarpnäck är inte färdigbyggt än. När det är klart skall
8 000 människor bo här. Hittills är bara HSB-husen klara.
Jordcirkus har köpt tre lägenheter och fått hyra fyra, trots
att de egentligen också är insatslägenheter. Ett ovanligt
arrangemang, som är ett resultat av ett projekt mellan HSB
och hyresgäsföreningen. Projektledaren tog kontakt med
Jordcirkus, som genomfört flera forortsprojekt de senaste
åren, och frågade om de vill flytta till Skarpnäck.

- Det passade oss precis, för vi kunde inte bo kvar i vår
förra lägenhet. tots att den bestod av två hopslagna fem-
mor, så kändes den fruktansvärt trång. Man kunde aldrig
vara för sig själv. Eftersom vi alla är skapande konstnärer
så behöver vi också tid för stillhet, för koncentration.

- De flesta kollektiv skaffar sig väl förr eller senare ett
hus utanfor staden. eller i ett villaområde, för att få tillräck-
liga utrymmen. Det blir som en slags oas, där de kan dra sig
tillbaka och samla krafter, men där de inte har särskilt myc-
ket kontakt med folk runt omkring. Sen går de ut i samhäl-
let och jobbar, och där får de kontakt med olika sorters män-
niskor, och konfronteras med "verkligheten".

- Vi har vår oas på vår arbetsplats, på Kapsylen.
Kapsylen är en gammal fabrik på Söder, i centrala Stock-
holm. Där har Jordcirkus sin fasta scen Manegen. Jordcir-
kus köpte för några når sedan byggnaden ihop med elva and-
ra arbetskollektiv. På Kapsylen finns musiker, arkitekter,
fotografer, konsthantverkare, journalister, översättare, tryc-
keri och snickeri.

- Vi har total kontroll och maximal frihet i vår arbetssi-
tuation. Vi kan experimentera och pröva nya idöer utan
inblandning av omvärlden, i form av chefer eller hyresvärdar.

Jordcirkus har aldrig haft några fasta och säkra inkomster.
Fasta utgifter har de däremot. Dagisavgifter, skatt och for-
säkring på turnöbussarna, dyra hyror som de aldrig vet om
de kan betala.

- Vi får inget betalt av HSB för att dra igång verksam-
heten här. Men å andra sidan har vi inte lovat att göra något
heller. Men vill ni ha aktiva hyresgäster, så kan ni nog inte
få aktivare än oss, sa vi.

Jordcirkus har bott i Skarpnäck i ett år. Marika tycker att
de gått ut väldigt försiktigt. När de jobbat i andra stadsde-
lar har de dragit in med buller och bång, och ingen har kun-
nat undgå att gruppen har varit på besök den månad de stan-
nat. Nu är de försiktigare för att inte skrämma bort folk, eller
bli så kända att de inte får vara i fred. De vill i egen takt låta
sig påverkas av omgivningen och samtidigt påverka den.

- Vi har ju våra liv här. Vi forsöker skapa en miljö som
vi vill leva i och som våra barn kan funka i. Det är ingen till-
fällighet att jag och Peter jobbar på daghem, eller att Vivi
jobbar med skolbarn. Det är ju de institutioner som skall
ta hand om våra barn. Och institutioner tycker jag är bra.
En av anledningarna att vi flyttade hit var just den sociala
service vi kan få här.

- Men man måste påverka institutionerna, annars blir
de stela och döda, farliga. Det är inte att offra sig, tvärtom
det är att leva. Det är att satsa på sig själv.

Gått ut försiktigt sa hon. Sen berättade hon vad de gjort
och gör.

De spelar teater med dagisbarn och forskolelärare, skri-
ver manus med en mellanstadieklass, leder en amatÖrteater-
cirkel, har fått igång en kurs i videoteknik, arrangerar cafÖ-
kvällar en gång i månaden, har fixat gårdsfester. De är med
i hyresgästföreningen, kontaktkommitöer, hem och skola
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mm mm. Dessutom har de spelat alla sina foreställningar
i Skarpnäck, och dragit med sig barn och vuxna till repeti-
tioner på Kapsylen.

- Vi improviserar alltid fram våra pjäser, och då är det
bra att med jämna mellanrum få andra människors reaktio-
ner på vad vi kommit fram till.

- Vi försöker göra pjäserna ihop med de människor som
skall se dem. Det är viktigt att vi har en relation med dem
och inte bara plötsligt bjuder på kultur.

- Ibland får vi erbjudanden att komma till ställen vi inte
varit på tidigare och spela en pjäs. Ett engagemang så att
säga. Vi var t ex inbjudna till ett Folket hus i en förort. De
hade kultur varje lördag. Veckan innan hade Bosse Larsson
varit där, du vet, han med Nygammalt i TV. Nästan I 000
personer såg honom. Till vår föreställning kom det 30. Då
var säkert tio av dem från Stockholms innerstad. Kulturin-
tresserade.* Jag kan inte se något fel i det. Varför skulle folk kom-
ma och se oss? Bosse Larsson tyckte de väl att de kände lite
grann. Han kommer ju hem till dem i TV varje vecka.

Helt annorlunda var det när vi spelade i Gävle. Då hade
vi arbetat en månad i förorten Andersberg. Vi hade haft kar-
nevaln gårdsfester, mask-, akrobatik- och styltkurser, övat
improvisationer med folk, ja inget märkvärdigt. Vi framstod
nog som lekfulla och lättillgängliga.

- Men många av våra egna föreställningar är "svåra". De
bygger på känsla och fantasi, och är inte särskilt logiska i tid
och rum. Absurt poetiska kan man kalla dem. Och "Blods-
band" som vi spelade den gången i Gävle tillhör de svåras-
te. Men alla som hade jobbat med oss i Andersberg ville för-
stås se pjäsen. Det blev fullsatt. Vi var mycket osäkra på hur
pjäsen skulle tas emot. Men folk tyckte både om den och
kände sig berörda av den. De hade öppnat sig för pjäsen
eftersom de kände oss och ville förstå vad vi försökte gÖra.

I en dörröppning i lägenheten jag sovit i hänger en vit hand.
Det är en slags ballong, en sån där som kan sitta längst ut
i ärmarna på de jättefigurer som skapas när skådespelare går
på styltor. Den vinkar vänligt när jag går förbi. Ingen knu-
ten näve precis, tänker jag.

- Vad är det ni forsöker göra, frågade jag Marika. Är ni
revolutionärer?

- Det beror förstås på vad du menar med revolution, sva-
rade Marika.

- Det är klart att vi vill påverka samhället, eller rättare
sagt vara med att påverka det samhälle som ju i alla fall fÖr-
ändras hela tiden.

- Vi försöker utvecklas som konstnärer och samtidigt
söker vi hela tiden efter vår funktion som konstnärer i sam-
hället. Vi vill utveckla en teater som kan verka kritisk inom
samhället, utan pekpinnar och färdiga lösningar.

- Skall man säga att vi är något så är vi väl kulturkriti-
ker. En gång var "kultur" en slags naturlig spegling av hela
samhället. Kulturen växte ur mångfalden av människors
erfarenheter. Efter industrialismens genombrott blev upp-
delningen mellan olika sorters erfarenheter skarpare. "Kul-
turen" blev satt i en låda för sig, något som hörde fritiden
till. Det är det vi försöker bryta, genom att undersöka,
genom att sätta oss själva i olika situationer och reagera på
dem.

- Vi vill uppmuntra folks fantasi och lekfullhet. Skapa
en teater som ger människor kraft och mod i sin längtan efter
en bättre värld.

- Fast först och främst är vi konstnärer. Vi har bara fÖr-
sökt organisera våra liv så att det hjälper oss i vår individu-
ella utveckling som skapande människor.

Satsa på sig sjalv. Vad betyder det? Tänker jag när jag vatt-
nar de ynkliga krukväxterna i fönstret i den lägenhet jag sovit
i. Varför skall reaktionärerna läggabeslag på det begreppet?

Inte behöver det betyda att vi skall starta egna företag alli-



- Att göra det som man inte alls vet om man klorar, menförsöka i allafall. Och misslyckas. Ochförsö-
ka på nytt. Det rir vcil det som ar livet, vad skulle det annsrs vars?

hop. Sitta där i våra egna företag och ensamma försöka slåss
mot den alltmer utvecklade monopolkapitalismen. samti-
digt som de sociala institutioner som byggts upp av forra
generationen förfaller eller avvecklas.

Satsa på sig själv är jävligt svårt att göra ensam. Mig själv
är väl mitt liv också antar jag, och det betyder mitt jobb, min
bostad, omgivningen där, mina barn, dagis, skola, ja all-
tihop.

För mig känns Jordcirkus som en jättebläckfisk som i sig
integrerat arbete, boende, skapande, kamp, lek, utveckling
i en helhet for sina medlemmar, men samtidigt har sina ten-
takler ut till omgivningen. Impulser och erfarenheter blir inte
isolerade företeelser utan går fram och tillbaka mellan med-
lemmarna och dem de kommer i kontakt med.

Medlemmarna i Jordcirkus kommer från sju olika natio-
ner. De tillbringar ungefär halva året utomlands.

- Det är viktigt att inte fastna, att inte själva bli en insti-
tution. Det är en stor risk för en grupp som oss, sade Mari-
ka. Vi är ganska ensamma om att arbeta som vi gör i Sve-
rige. Därfor är det viktigt att hålla kontakter med grupper
i Europa.

- Jagtycker mycket om Sverige, tycker att man kan göra
mycket här, att det finns en stor frihet. Jämför t ex med Tysk-
land. Det är ett fruktansvärt hårt samhälle. Men där finns
det utvecklade alternativ. Alternativa daghem, alternativa
skolot försökssamhällen. En hel motståndskultur. Här finns
nästan inget sådant alls. Jag vet inte varför.

- Kanske finns det för mvcket bestämmelser om småsa-

ker. Just nu vill några här att vi skall ordna vuxenfest en kväll.
Det finns massor av ensamstående kvinnor här. Många med
barn. Och de kommer sällan ut. Vi försöker alltså ordna en
vuxenkväll fast det kanske inte riktigt är vår uppgift som kul-
turarbetare. Då visar det sig vara nästan omöjligt att hitta
en lokal. Vi vill ha alkohol på vuxenkvällen nämligen.

- Det är konstigt att den enda sociala gemensamhetsak-
tiviteten mellan vuxna människor som vi svenskar känner
till, nämligen att dansa och dricka, den är förbjuden.

- Skall du leva så här jämt, Marika, frågade jag.
* Varförinte, svaradehon. När jagvaryngretrodde jag

att äventyr var något tidsbegränsat. Jag tänkte att det var
bäst att uppleva det, för när man fyllt 25 måste man slå sig
till ro, ha ett yrke och ordnade förhållanden, och det utesluter
äventyret på något sätt. Men när jag fyllde 25 hade jag redan
levt och arbetat med Jordcirkus i några år och tyckte inte det
fannsnågon anledning att bli mer stadgad.

- Äventyret, det kan pågå hela livet. Det är inte bara
något som händer, det är något man gör. Något man beslu-
tar sig för. Att göra det som man inte alls vet om man kan,
men försöka i alla fall. Och misslyckas. Och försöka på nytt.
Det är väl det som är livet. vad skulle det annars vara?

Dörren har stått upplåst hela natten märker jag när jag skall
gå. Blir osäker på om jag ska lämna den så eller smälla igen
den. De kanske aldrig låser sina dörrar, människorna i Jord-
cirkus?

Hinner precis med bussen.
Monico Dolin
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I Filippinerno ör det sexuello for-
trycket ov kvinnor mycket konkret.
I 20000 reg istrerode prostituerode
betiönor de omerikonsko boserno
och den s.k. sexturismen.

GABRIELA, en koolition ov ett
40-tol kvinnoorgonisotioner
bekompor explooteringen, med
hiölp ov ondro lönders kvinnoor-
gonisotioner.

GABRIELA orbetor för ett helt nytt
somhölle, uton diktotur och USA-
dominons.

Nelia Sancho

I augusti 1983 mördades den filippinske
oppostionsledaren Benigno Aquino på
Manilas flygplats, just som han återvänt
hem efter några års landsflykt. Mordet
ledde till jättelika demonstrationer och
till att motståndet mot Marcosregimen
fick öppet stöd bland nya samhälls-
grupper.

- Mordet på Aquino blev en väckar-
klocka, inte minst för de filippinska kvin-
norna, som i massor sökte sig till de orga-
nisationer som fanns för att försöka göra
sinaprotester hörda, berättade Nelia San-
cho från Manila när hon i höstas besök-
te Sverige.

I mars förra året gick ett 40-tal filip-
pinska kvinnoorganisationer samman i
en koalition som kallas GABRIELA.
Här ingår både politiska och kyrkliga
organisationer, fackforeningar, grupper
av yrkeskvinnor, fattiga kvinnor i slum-
men, anhöriga till politiska fångar och
föräldraorganisationer.

Den 8 mars i år anordnade GABRIE-
LA den första nationella kvinnokonfe-
rensen på Filippinerna.

- Syftet med GABRIELA är att
samordna kvinnornas kamp mot dikta-
turen, att göra motståndet synligt och
arbeta för att ge kvinnorna bättre villkor
i samhället. Det innebär att vi arbetar för
ett helt nytt samhälle, sade Nelia Sancho,

som på GABRIELAS uppdrag reste runt
till flera länder i Europa för att knyta kon-
takter med kvinnoorganisationer som
kan ge de filippinska kvinnorna stöd i sin
kamp.

Kvinnorna på Filippinerna lever under
ett tredubbelt förtryck. Överst i maktpy-
ramiden sitter USA, som har starka mili-
tärpolitiska intressen att försvara: två sto-
ra strategiskt viktiga militärbaser. Därun-
der sitter president Ferdinand Marcos
marionettregim, som är helt beroende av
amerikanskt stöd. och som betalar det
med att låta amerikanska och multinatio-
nella foretag suga ut landets resurser av
råvaror och billig arbetskraft. Längst ner
befinner sig folket som till största delen
lever i djup fattigdom. Och mest fattiga
och maktlösa är kvinnorna: i fabriker och
kontor tvingas de arbeta för halv lön, på
landsbygden sliter de för att överleva
medan deras män ofta tvingas hemifrån
av arm6n eller arbetar på utländska plan-
tager. 120.000 kvinnor är registrerade
som prostituerade, med de amerikanska
baserna och turistindustrin som främsta
inkomstkälla.

- Den sexuella exploateringen av kvin-
norna är väl organiserad: sexturismen är
nästan iika etablerad på Filippinerna som
i Thailand, kvinnor exporteras som sex-
slavar och hustrur till andra länder, och
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våldtäkt och sexuell tortyr används allt-
mer mot oppositionella kvinnor, både av
den växande armen och i fängelserna,
berättade Nelia Sancho.

Kampen mot det sexuella våldet är en
av GABRIELAS huvuduppgifter. Och
där är kontakterna med andra länders
kvinnoorganisationer viktiga. Nelia
berättade t ex att en kvinnoorganisation
i Japan förra året per telegram tipsade om
att ett fartyg med japanska sexturister var
på väg till Manila. De filippinska kvin-
norna fick den gången beskedet en dag
för sent för att kunna samla en demonst-
ration i hamnen. Men den sortens infor-
mationer är ändå viktiga för det arbete
GABRIELA har startat för att kartläg-
ga hur sexindustrin är organiserad.

Katastrofhj älp till landsbygdsbefolk-
ningen efter jordskalv och tyfoner är en
annan viktig uppgift för GABRIELA.
Regeringen gör sällan några effektiva
hj älpinsatser, men GABRIELA försöker
tillsammans med andra lokala organisa-
tioner få igång hjalp-till-självhjälps-
projekt.

En tung och långsiktig uppgift för
GABRIELA är att förbättra de fattiga
kvinnornas situation, både på landsbyg-
den, i Manilas jättelika slumområden och
på fabrikerna. Det arbetet måste oftast
startas från botten: med att få kvinnor-

na att mötas utanfor sina hem, och göra
dem medvetna om att de har gemensam-
ma intressen av att gä samman med and-
ra kvinnor för att lära sig läsa, forstå hur
samhället fungerar och vilka rättigheter
de borde ha. Eller att bygga upp system
för barntillsyn, lära sig laga näringsrik-
tig billig mat, förstå vilka behov barn har
både fysiskt och psykiskt.
80 procent av de filippinska skolbarnen
är undern ärda. Många infektionssj ukdo-
mar är vanligare är ännågon annanstans
i världen. Sjukvården är bara tillgänglig
för den rika minoriteten, och läkemedel-
sindustrin domineras av utländska intres-
sen, som här liksom i många andra u-
länder fortsätter sälja mediciner som är
förbjudna i västvärlden p g a sina skade-
verkningar.

- Det finns också annat "avfall" från
den rika världen som hotar vår existens.
Dels kärnvapenlagren vid de amerikans-
ka baserna, dels det kärnkraftverk som
man nu håller pä att bygga, mitt i ett
område med stark jordbävningsaktivitet.
Det är Westinghouse som bygger, och
konstruktionen är redan utdömd i USA
for att den inte uppfyller säkerhetskra-
ven. Det mest akuta för oss just nu är att
försöka stoppa bygget innan det är fär-
digt att tas i bruk, berättade Nelia
Sancho.

Parallellt med kvinnoorganisationer-
na har också andra organisationer på
Filippinerna vuxit i styrka efter mordet
på Aquino. Nelia Sancho betonar att den
politiska kampen för nationellt oberoen-
de. mot diktaturen och USA-dominan-
sen, kommer före alla andra uppgifter
även inom GABRIELA:

- Kvinnorna behövs i den kampen,
men de måste också föra sin egen kamp
för jämlikhet samtidigt. Det senaste året
har vi sett att de kvinnor som börjat pro-
testera är svåra att stoppa: deras problem
är så nära och påtagliga, så de har inget
annat val än att fortsätta kämpa.
Just nu pågår på Filippinerna en rätte-
gång mot24 högt uppsatta militärer, som
av en undersökningskommission utpe-
kats som ansvariga for mordet på Aqui-
no. Om de skulle dömas som skyldiga,
leder det troligen till en militarkupp.
Klyftan mellan det civila etablisseman-
gets intressen och det militäras är alltför
stor för att militäretablissemanget skul-
le avstå från att använda sitt maktövertag.
Det var just den klyftan som blev synlig
för den stora allmänheten när Aquino
mördades, och som fick tidigare politiskt
passiva grupper attväga visa sin oro för
vart utvecklingen är på väg.

Lotto Schu llerqvist
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jävulen är gud och Gud är djävul, börjar Gunnar
Ekelöf en av sina dikter. Den läser jag om och om
igen efter att ha sett filmen "Illustrerat samtal

med professor Lars Kristiansson".
Det är en jävligt bra, tekniskt urusel film av Jösta Ha-

gelbäck och Ulf Nilsson om en av vår tids stora visionä-
rer, en profet som med kunskap, fruktan och optimism
skådade in i informationssamhällets framtid.

Dokumentet om dataprofessor Kristiansson kommer an-
tagligen bara en liten del av Sveriges befolkning ha möj-
lighet att se.

Om biografen i Blomstermåla ännu irrte är nedlagd är
det däremot mycket troligt att en annan film, den ameri-
kanska "Supergirl" - filmen om Stålmannens unga
kvinnliga kusin - kommer att visas där.

"Supergirl" är en jävligt töntig, tekniskt fantastisk film.
De här tankarna handlar om de båda filmerna.
Bara det är ju vanvettigt.
Men.
Det finns likheter. Nyckelbegreppen är hur vi människor

utnyttjar våra resurser, om vi har fantasi, längtan och kun-
skap nog för att bygga oss en framtid, om vi har mod att
slåss för det "goda" och mot det "onda".

Filmen om Lars Kristiansson är gjord med minimala tek-
niska och ekonomiska resurser, och är just ett illustrerat
samtal mellan honom och filmarna tiden fram till hans
död i augusti 1983.

- Vi hade knappt om tid. Vi visste hur svårt sjuk Las-
se var. Skulle vi ha väntat på att Filminstitutet hade be-
slutat färdigt om finansiering så hade min vän hunnit dö
två gånger om, säger Jösta Hagelbäck.

Kameran skakar, ljudet går och kommer men Lars Kris-
tiansson är nära oss i publiken hela tiden. Vi liksom fil-
marna kryper upp i hans sjukbädd och lyssnar andäktigt
till vad han har att säga.

Lars Kristiansson var professor i informationsteori med
datakommunikation. Han blev Sveriges första datasocio-
log. Som tekniker omstridd, som person stark i sin över-
tygelse om de risker ett samhälle med snabbt växande
datorkraft ställs inför.

- Man frägar mig om datan: är den ond eller god? Tär
den jobben? Man tittar på maskinen men aldrig genom
den. Det är just det vi måste göra: skåda genom maskinen.

Lasse Kristiansson var i grunden optimist, trots eller kan-
ske tack vare att han erkände sin fruktan. I honom fanns
den hos vetenskapsmän så sällsynta förmågan att både se
helheten och ha stor kunskap om dess delar. Han var bå-
de filosofisk humanist och naturvetare.

T .n artikel i Dagens Nyheter 1979 skriver han:
I "Människan bad om muskelhjälp. I mitten av

L 1700-talet var ångmaskinen i drift.
Människan bad om tankehjälp. Ar 1946 foddes en gi-

gantisk tankemaskin - den första datorn som spred sin
tankekraft via kablar. Mindre än 30 år senare hade vi fått
den pyttelilla datorn som kan placeras överallt.

Idag ber vi om ett människovänligt - känsligt -samhälle.
En människa som blir skrämd känner först skräck, tän-

ker sedan och använder slutligen sina muskler (springer
eller slår).

När det gäller tekniken har vi gjort precis tvärtom -först skaffat muskelhjälp, sedan tankemaskinen och nu
är vi skrämdal'
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I filmen formulerar han sin och kanske allas vår fruk-
tan så här:* Maskinen datorn som vi uppfunnit är en logikmaskin.

x Vår hjärna är delad i två halvor: den ena med abst-
rakt förmägat ex att i matematiska formler förstå och räk-
na med ett oändligt antal dimensioner, den andra inser
helheten, älskar och hatar, men kan knappt räkna till sju.

Eller kanske utryckt såhär: den ena ser här och nu, den
andra då och sedan.* Slutsats: den logiska maskinen hjälper bara den ena
hjärnhalvan, ger oss tankehjälp. Vi får en obalans.

- Men känslohjälp, nej det kan aldrig någon maskin
ge oss. TVärtom. Datorerna och den teknik som foljer med
dem kräver istället en större mänsklig mognad av oss än
vi kanske är mäktiga.

Kärnan i Lasse Kristianssons budskap är att vi inte ba-
ra skall sticka huvudet i sanden och säga: datorn är farlig,
utan inse dess fördelar och nackdelar. Enda sättet att gä
emot informationssamhällets negativa följder är att bilda
en sorts humanistisk front: att vi skall tala om allt det som
inte logikmaskinerna begriper - om moral, etik, religi-
on och konst. En maskin kan aldrig begripa eller förklara
döden, ondskan eller smärtan.

- Vetenskaplig stringens i all ära, teknikern måste också
släppa fram den andra hjärnhalvans galenskaper, använ-
da sina känslor och sin fantasi - om han nu har någon.

I det allt snabbare framväxande informationssamhället
finns det utrymme för en humanistisk renässans och en
ny syn på oss själva som människor. Men bara om vi skaf-
far oss den nödvändiga kunskapen om vilka konsekven-
serna blir av den tankehjälp vi får av den logiska maskinen.

- Datorn är varken god eller ond. Det kan upprepas
hur många gånger som helst. Du kan varken älska eller
hata datorn.

Djävulen är gud och Gud är djävul.

amnade vi nu långt från Stålmänniskornas verk-
lighet så lånar vi bara deras formåga att snabbt
resa i tid och rum - med muskelkraft och u-

tan tankehjälp - och förflyttar oss till staden Argo City
i Inre Rymden.

Zaltar, spelad av Peter O'Toole, är den förste av stadens
invånare vi träffar. Knappt två timmar senare när filmen
rullat ut är denne Zaltar den ende som fastnat i minnet.
Särskilt nära kommer vi honom dock inte, särskilt djupt
är han inte tecknad - men i jämförelse med de övriga yt-
liga seriefigurerna blir man ändå nyfiken på vem han var.
Och vad som drev honom mot undergången. Det är Zal-
tars öde som får mig att tänka på Lars Kristiansson.

Storyn i "Supergirl" är snart berättad: Zaltar låter den
unga Kara (Supergirl) leka och fantisera med "Omegahed-
1en" - ett roterande, självlysande svart klot som är sta-
dens viktigaste kraftkälla. Kara blir ivrig över sin nya
leksak, fipplar till det och kraftkällan perforerar av miss-
tag stadens skyddshölje och försvinner ut i den mörka rym-
den. Utan "Omegahedron" hotas staden av en snar
undergång.

Zaltar tar ensam på sig ansvaret och dömer sig själv till
ett evigt lidande i the Phantomzone, Vålnadszonen. Den-
na "rättegäng" går förbaskat snabbt - vad som gör do-
men så lätt för honom att avkunna forstår vi inte. Det enda
vi vet om Zaltar innan han försvinner är att han en gång
grundat Argo City, han besitter stor kunskap i naturve-
tenskap och matematik, han undervisar i sexdimensionell
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geometri - och han längtar efter att få resa till Jorden.
Sin längtan efter det han hoppas få se dar tillfredställer
han genom att tredimensionellt avbilda foremål och djur
från Jorden. För att få inspiration till att skulptera ett träd
hade han "lånat" kraftkällan. Ett odesdigert tilltag.

Den beslutsmma unga Kara ger sig trots protester iväg
efter Omegahedron för att återföra den till Argo City. Un-
der sin färd mot Jorden i Yttre Rymden förvandlas hon
från ett oskuldsfullt Bauer-rå till en välmejkad blondin som
fyller Stålflickedräkten som sig bör.

Väl på jorden utspelas sedan under en och en halv tim-
mes film kampen mellan det goda och det onda i modern
sagoform.

Omegahedron är en neutral kraftkälla och då den ham-
nar i den jordiska ondskefulla spåkvinnan Selenas hän-
der blir den ondskans verktyg. Omegahedron är varken ond
eller god. Dess verkningar består av hur den används och
i vilket syfte.

Djävulen är gud och Gud är djävul.
Som i alla moraliskt uppbyggande sagor vinner godhe-

ten till sist. Men vägen dit ar gäspande tröttsam och med
ett undantag utan överraskningar.

I filmens slutskede - strax innan den avgörande kam-
pen mellan Supergirl och Selena - har ondskan överta-
get. Supergirl fängslas och fordrivs genom dimensionerna
ut i en mörk rymd bortom tid och rum.

Hon landar på en mardrömslik planet, en kraterliknan-
de plats med svart vass vulkansten, slipprande trögflytan-
de gyttja, totalt mörker och utan organiskt liv. Supergirl
upptäcker att hennes stålkraft är borta och kramar sina
handflator blodiga när hon försöker förvandla en sten till
stoft.

Uttröttad och förtvivlad räddas hon ur en svart gyttje-
pöl av en utsträckt hand. Handen tillhor Zaltar. Så möter
vi honom igen, i Vålnadszonen.

orta är nyfikenheten i hans ögon, istället en dro-
gad dimmighet. Han rör sig långsamt, alltid med
en fågelliknande sifon i handen, väter strupen gång

på gång och ögonen blir alltmer dimmiga. Kläderna häng-
er i skitna trasor, i det grönbleka ansiktet sitter ett cyniskt
charmerande leende fastklistrat.

Zaltar är ett levande lik, a beautiful loser. Han har an-
passat sig till sitt öde, ett evigt lidande i Vålnadszonen -platsen från vilken ingen återvändo finns.

Men Supergirl, den pålitliga hjältinnan, har sin längtan
kvar, vill inte ge upp kampen mot onskan. Av mötet med
Zaltars förvandling brister hon i tårar och mascaran läg-
ger sig som en sorgkant under ögonen.

- Du kan inte ha gett upp, Zaltar, vädjar hon. Finns
det verkligen ingen väg härifrån?

Det gör det förstås, sagan är inte slut. En livsfarlig väg
som bara Zaltar med sin stora kunskap känner till: genom
ravinerna, undan kvantcirkeln, bortom den förgÖrande de-
monstormen och ut genom sprickan till en annan dimen-
sion. Det är enda vägen. Ingen har tidigare klarat sig
igenom.

Så börjar de resan tillbaka. Zaltar fylls av sin forna
drivkraft, ledsagar den skrämda Stålflickan, pressar ner
henne mot marken när kvantcirkeln virvlar förbi ovanfÖr
deras huvuden och hjälper henne klara av sin rädsla.

- Erkänn din fruktan! Möt dina demoner! vrålar han
till henne i den öronbedövande orkanen.

Plötsligt finns sprickan, räddningen nära. Ett vitt ljus
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utifrån möter det helvetiskt roda. Zaltar lyfter upp Super-
girl den sista biten, hon greppar om kanten, häver sig upp
och sträcker en hand ner mot Zaltar for att hjälpa honom
upp.

Men han tar inte emot hennes hand.
Med ett dött leende tittar han istället ner i demonstor-

mens centrum och slänger sig in i dess vanvettigt roteran-
de spiral.

Zaltars undergång är inget misstag. Det är hans vilja.

I slutet av en annan film, på ljusårs avstånd från Vål-
nadszonen, säger den döende visionärern Lars Kristi-
ansson:

- Jag vill inte sitta på en öde ö med allt jag vet. Utan
jag vill göra allt för att komma bort från ön. Jag skulle
bygga en raket och ta mig till fastlandet även om jag skul-
le bli brännskadad. Och på fastlandet skulle jag säga:
MÄNNISKOR. JAG ÄLSKAR ER!

nför en mörknande framtid tystnar vi alltmer.
Samtidigt hukar vi oss i orkanen av informa-
tion och fakta som slår emot oss med tilltaeande

kraft. Förtvivlat försöker vi leta efter sanningar att sätta
vårt hopp till.

Men vi omges av oändligt många modeller av verklig-
heten: politiska teorier, vetenskapliga formler, militära stra-
tegier och poetiska ord. Hur skall vi hitta vårt verktyg för
att handskas med vår skräck inför kärnvapenhotet, vår vil-
senhet inför datorsamhället? Det som styrkt mig av mö-
tet med Lars Kristiansson är vikten av att erkänna vår
fruktan, att väga titta på den och tala om den.

Vår största uppgift i informationsorkanen är kommu-
nikation, mänsklig kommunikation. Så kan vi fördjupa vår
kunskap, så kan vi försöka förstå ett större sammanhang
och hitta en barrikad att slåss ifrån.

Men det krävs mod. Annars fastnar vi på vår öde ö el-
ler i vår Vålnadszon, tigandes om vad vi vet och tysta med
vår fruktan.

Eller med Ekelöfs ord:
"D(ir nqttens sådd har fallit vcixer tystnad upp

och ensamhet
Dcir nattens sådd har fallit vcixer sjölen vild,

av ingen krind
En doft av höst och fallna löv på skummq stigar

blir tyst musik
rör varje muten 

:';1;"#r:I::hl,''nor 
ut

Susonne Johonsson

Fotnot: Filmen "Illustrerat samtal med professor Lars Kris-
tiansson" visas när detta skrivs - sent i februari - på
Folkets Bio i Stockholm. Som jag inledde den här texten
så kommer bara ett fåtal ha möjlighet att se den. Men Lasse
Kristianssons tankar finns också dokumenterade i ett stort
antal artiklar, ffa i Göteborgs:fidningen.

Boken "Datorer-modeller-verklighet" är en samman-
ställning av många av dessa artiklar, är utgiven av Förlags-
gruppen och kan beställas från Litteratur och före-
ningstjänst, Box 1338, lI7 26 Solna. Tel: 08-730 0275
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Pö ett stokigt innestölle i Berlin fromför Anne Clork
sino dikter till tyntmusik från en bondspelore.

Ulriko Ohlund söker upp henne bokom scenen
efter forestö | | n i ngen.

Mitt blond stimmigt festonde mönniskor kom-
mer två ungo poeter vorondro nöro.
30

Hon heter Anne Clark. Kommer från
London. Första gången jag ser henne är
i Berlin, på innestället Metropol. Hon tit-
tar skyggt utöver publikhavet och läser
sittande två av sina dikter. Bakom henne
står en rullbandspelare i väntan på
användning.

För ungefär ett år sedan debuterade
Anne Clark med LP:n "Changing Pla-
ces", där hon läser sina dikter till musik
och komp av David Harrow (På första
sidan) och Vince Reilly (på andra sidan).
Hon har sedan dess sålt plattor - inte
bara i hemlandet England - utan fram-
för allt i Belgien och TYskland.

Efter konserten rusar jag bakom scen
för att få en intervju. Den som hörs och
syns minst av alla i rummet är Anne.

- Jag tycker inte om att Prata, säger
hon. Det är därför jag skriver dikter. Att
stå på scen är mitt sätt att kommunicera
med andra. Det här är den tredje turnÖn
jag är ute på.

Före Annes "performance" uppträder
gruppen Shiny two Shiny, som är ett två-
mannaband och en rullbandspelare. En
sådan använder åven Anne när hon fram-
träder och för att understryka meningen
och orden i vissa dikter visar hon svart-
vita diabilder från hemlandet. Ett forsök
till allkonstverk synes det. Anne lciser sina
dikter till musiken. Den hårda, suggesti-
va synt-musiken används för att under-
stryka nyanserna i Annes dikter. Den lyf-
ter fram orden och får mig att lyssna efter
deras verkliga innebörd. Ibland övergår
den till att bli mystisk, ibland mer med-
ryckande. Ändå bildas ett slags kontrast;
den hårda, kalla, "manliga" synten mot
Annes mjuka, varma, "kvinnliga'' stäm-
ma, där hon stiger som en röst ur djupet
av folkhavet och samhällets alla (o)ljud.
Det är många frågor som dyker upp i mitt
huvud och jag önskar plötsligt att jag för-
berett mig bättre. Men Anne är lugn, hon
har inte bråttom. Stämningen och röster-
na runt om oss är tämligen höga.

- Har du hört Patrick Fitzgerald? Jae
är mycket inspirerad av honom, fortsät-
ter Anne. Han har turnerat i Sverige nyli-
gen och blev väl mottagen. Själv har jag
aldrig varit där.

Jag frägar om hon skulle vara intres-
serad av att komma till kyliga Sverige. Det
är hon. Vi pratar om olika ställen i Sve-
rige som skulle passa. Jag berättar om
mitt diktskrivande och lovar skicka någ-
ra smakprov. Det känns avspänt och
naturligt att prata med Anne. Hon är
verkligen ingen snobb som låter beröm-
met stiga henne åt huvudet.

- Det finns ett buddistiskt centrum
nära mitt hem. Dit brukar iag gä för att
meditera. Jag bor i storstaden London,
där det är lätt att känna sig ensam.

Anne skriver i en av sina dikter om
detta:

Love is dead in metropolis
All contqct through glove or partition
Whqt a wqste



The city -
A wasting disease.

I en annan av sina dikter "Poem for a
Nuclear Romance" skriver hon mycket
träffsäkert om betydelsen av våra liv inför
hotet av kärnvapen.

When allour dreams lay deformed and
dead

We'll be two radio-qctive dqncers
Spinning in dffirent directions
And my lovefor you willbe reduced to

power.

- Jagvar väldigt nervös inför uppträ-
dandet i Berlin. Mottagandet här betyder
väldigt mycket.

Anne har sålt mest plattor i Tyskland
och ikväll på Metropol har hon en stor

. publik. Hon får göra extra nummer och
blir tvungen att spola tillbaka bandet och
börja om från början. Orsaken till att

^. Anne Clark använder bandad musik och
inte levande är rent ekonomiska. Shiny
two Shiny har samma problem, där gitar-
risten står för det enda "instrumentet". I
ett av sina nummer lånar Anne honom.

Apropå ekonomi säger Anne lite bit-
tert att hennes skivbolag tjänar pengar på
henne. Själv kan hon inte försörja sig på
sitt skrivande, utan blir tvungen att ta ett
extra jobb när hon kommer hem från tur-
nön. Så är den krassa sanningen för
dagens konstnärer. 'A poem cqnnot heal
s wound/....../ A painted picture on a wall/
Can't justify a li"fe/....../ The actor is q brid-
ge of words/ Leading us nowhere."

Jag frägar Anne om feminism och
kvinnokamp. Hon är inte aktiv själv, men
tycker den är nödvändig. Precis som all
annan frigörelse, säger hon.

Anne är som de flesta andra rädd för
kärleken.

Love is a dangerous gqme to play with
A battle where only on side wins
A toy thqt is so easily broken heter det

ien dikt.
Hon kan ändå inte låta bli att säea:
I om watching you
Drink in my hsnd
I wish it were you instead.
Men i dikten "Last Emotion" kryper

det fram.' Like a scar from eqr to ear
This jealosy is slowly choking us both

to death.' Svartsjuka denna förödande känsla.

- Jagutgår alltid från vad jag känner
när jag skriver. Det tror jagär ett typiskt
sätt för kvinnor att skriva på. Män och
kvinnor talar och skriver olika språk, var-
för deras skapande blir olika också.

Innan jag går, efter cirka två timmars
samtal, ger Anne mig en skiva. Dedice-
rad "To Ulrieke. Liebe und Alles Gute!"
Anne Clark.

Det sista jag ser när jag lämnar Met-
ropol är hennes sorgsna ögon som tar far-
väl. Hon sitter ensam kvar på en stol
bland högljudda, festande människoi.
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T hedu Bct ra frci n fi I rtte n C leo pa I rct,
c'a 1914. Denförsta vetnpen, skapad
ev filmbolaget Fox' PR-man.
Egentligen hette hon Theodosinct
Goodman. Hon varstjr)rna ifilnter
som The tiger wornan, When a
wotnan sins, When nten desire.
Theda Bera y,er en okonventionell
kvinncr för sin tid. Hon rökte
oJfentligt oc'h skrcirnde vettet ur
journalister sonl ville intervjua
henne genom sin blotto ncjrvaro.

KVINNCSCHABLCNER PA BIC:

\/ompor, vompyrer
och vonligo vÖp
Siölvstöndigo kvinnor ör forligo.

Kvinnors sexuolitet or hotfull.
Denno monligo rödslo hor söllon gestoltots tydligore ön i

den omerikonsko kommersiello filmen. Vi horfåttse ett mon-
ligt universum, en monlig vörldsbild.

Och konske identifierot oss med den.

Det är svårt att vara ensamstående för-
älder. Till och med Clint Eastwood har
fått pröva på det. I hans senaste snutfilm
Tightrope är han övergiven av sin fru,
ensam med två döttrar och polar med en
feminist. Här tycks Clintan ha kommit
nägrasteg vidare i sin utveckling. Samti-
digt är han på jakt efter någon som mör-
dar prostituerade. Är det han själv? Hur
klarar snuten av frigjorda kvinnor? Som
man måste han ha kontroll över deras
sexualitet. han vill använda mask för
ansiktet när han älskar. Ja, den kvinnli-
ga sexualiteten har skrämt vettet ur män
i filmen sen filmens begynnelse.

Der är härligt att gå på bio. vi har gått
på bio och sett passiva kvinnor, tillfånga-
tagna kvinnor, våldtagna kvinnor, miss-
handlade kvinnor. Alltid beroende av
män. Det har vi inte reflekterat över utan
vi har identifierat oss med hjälten och sett
med hans ögon på kvinnor. Inte förrän
det kom en film som Suzanne Ostens
Mammo förstod vi att det kunde vara
annorlunda. Men dessa bilder har gått in
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i vårt undermedvetna och kontrollerar
vår förståelse av oss själva, våra motiv
och strävanden.

Bilden av världen i film reflekterar
maktrelationer mellan kvinnor och män
i det samhälle vi lever i. Filmen gjorde
dessa maktrelationer självklara, rätta och
naturliga. Aldrig någonsin blev de ifrå-
gasatta. Vi får se ett manligt universum,
en manlig världsbild. Det var inte vi som
berättade vår historia och skapade våra
bilden. "Den manlisa blicken" blev alle-
narådande.

Vomp och vompyr
En första kvinnoschablonen var vampen
från 1915. Men henne skapade s den qnd-
rakvinnan. ett hot mot den ärbara ame-
rikanska familjen, kärleken, troheten och
lojaliteten. Myten om vampen blev en
industri. Frun som undviker moderska-
pet för sin önskan om fina kläder och fes-
ter orsakar katastrof.

Theda Bara, den första vampen, fick

en orientalisk bakgrund, och en sexuali-
tet av det djuriska slaget. Liksom sin
manliga motsvarighet Dracula stod hon
i forbund med mörkrets och ondskans
krafter. Skillnaden är bara att hon i stäl-
let för blod suger i sig mannens virilitet.
Resultatet blir i båda fallen lika dödligt.
Hon är i ordets rätta bemärkelse en "fem-
me fatale" och en tidig regelbrytare.

Så småningom blev filmen en indust-
ri. Hollywood byggdes upp. Filmstjär-
norna blev my.ter och deras liv också idder
till filmer. De levde ett luxuöst liv kryd-
dat med skandaler, droger och skilsmäs-
sor. Detta tvärtemot samhällets moral
och regler. Kyrkan och andra institutio-
ner i det amerikanska samhället började
protestera. För att forhindra införandet
av en statlig eller lokal censur genomför-
de den amerikanska filmindustrin på tret-
tiotalet en självcensur, den s k "koden".

Alla manus och färdiga filmer gran-
skades av en byrå, som utdelade intyg på
att filmen var godkänd. Det är nu som
Tärzans höftskynke blir större, Jane kläds
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i klänning och dubbelsängen försvrnner
ur de amerikanska filmsovrummen.
Enligt koden fick filmen inte sänka mora-
len hos åskådaren. Brott fick inte löna sig,
äktenskapet fick inte hotas. Sexualiteten
blev omskriven i sång och dans, tända
cigaretter och ordlekar. Fram till sextio-
talets början styrde koden den amerikan-
ska filmproduktionen.

The hord boiled lody
Kvinnornas inträde på arbetsmarknaden
i USA under andra världskriget för änd-
rade också filmen. Som ett tidens tecken
uppstod "film noir", den svarta filmen.
Där slets familjerelationerna sönder, här
fanns ingen grogrund fbr relationer eller
familj iegentlig mening. Nu framträdde
"the hard boiled lady", aktiv, intelligent
och maktfullkomlig, även om det for det
mesta var destruktivt både för henne
själv och omgivningen, dvs mannen.

Mannen och kvinnan var jämställda,
men bara framför revolvermvnningen.

Filmerna inleds ofta med ett mord och
slutar med att motspelarna skjuter
varandra, som i The ladyfrom Shanghai
med Rita Hayworth och Orson Welles.

Film noir är utpräglat svart och vit och
full med silhuetter, speglar och reflexer.
Filmrutan domineras ofta av kvinnor
som är sexuellt utmanande med långa
slanka ben och cigarettmunstycken och
stora svepande hårsvall. De är ofta natt-
klubbssångerskor och rör sig i mörka,
rökiga lokaler, gärna i den undre världen,
där ingen god mor någonsin skulle sätta
sin fot.

Myten om kvinnans destruktiva sexu-
alitet, som företräder allt ont, överskrids
i film noir. Här måste mannen skydda sig
mot den. I den övriga filmen är kvinnan
svag och oförmögen att ta vara på sig
själv och behöver mäns beskydd för att
överleva. Hon är beroende av männens
välvilja. I film noir är det i stället man-
nen som behöver skydda sig mot sexua-
liteten och mot förgörelsen. "The dark
lady" i film noir har något som hennes

oskyldiga medsystrar saknade, ;;:
till sin egen sexualitet och till mäns.

Några exempel på noir-filmer är Gilda
med Rita Hayrvorth, Riddafalken frdn
Malta med Mary Astor och Humphrey
Bogart, Postmannen ringer alltid två
gånger, som gjordes 1946 och De sqrnvets-
lösa med Barbara Stanwyck och Edward
G Robinson.

Kriget tar slut och kvinnorna tvingas
tillbaka till köken. Aven filmbranschen
förändras, filmstjärnorna falnar och
regissörernas stjärna tänds. Hollywood
är på fallrepet och televisionen får sin
plats i vardagsrummen.

Sexgudinnon och den professio-
nello osku lden
Nu föds sexgudinnan och hennes antites,
den professionella oskulden. Konjunktu-
rerna stiger och de kvinnliga stjärnornas
kurvor ritar samma mönster. Det är
bystdrottningarnas decennium. Men
sexualiteten finns inte hos kvinnorna siäl-
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va, de är objekt och tröstnappar åt man-
nen. Marilyn Monroe förkroppsligar
sexualiteten men är samtidigt ett barn, en
barnkvinna.

Som sexgudinnans motPol fanns den
professionella oskulden, som på ett sätt
liknar sin syster. Hon har inte heller några
behov. Hon kan ha ett arbete som intres-
serar henne, men det är det hägrande
äktenskapet och moderskapet som är det
viktigaste. Hon är ofta från landet, var-
ken dricker eller svär, men kan vara
beredd att ge sig åt Rock Hudson. Här
lägger dock berättelsen alltid hinder i
vägen. Telefonen ringer eller en besökan-
de väninna räddar henne i sista stund.
Efter många bekymmer förenas de
älskande i en slutkyss och äktenskapet
väntar.

Under sextiotalet uppstod två riktning-
ar i den amerikanska filmen som sträcker
sig in i våra dagar. Det var forsta filmer-
na om det manliga kamratskapet med två
män i huvudrollen. där kvinnorna ute-
slöts helt.
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I Butch Cassidy and the Sundqnce kid,
Midnight Cowboy och Easy rider spelar
kvinnor en marginell roll, om de ens före-
kommer. Etta Place i Butch Cassidy ät
märmast ett påhäng. Männen i dessa fil-
mer har inget behov av kvinnor utan de
har nog av varandra.

Om det andra könet däremot inte kan
undvikas får man utplåna det. Det är den
andra riktningen med mord och våldtäk-
ter som i t ex Clockwork Orange och
Strawdogs. Det räckte med att vara kvin-
na för att straffas.

The good/bod girl
Filmen Looking for Mr Goodbar, som
kom 1977. kan ses som en länk mellan fil-
merna där kvinnor förgjordes och de s k
"kvinnofilmerna", som Hollywood ska-
pade pä70- och 8O-talen. Filmen hand-
lar om kvinnlig frigörelse och vilka pro-
blem den för med sig. Den bygger på en
60-talsideologi om fri kärlek, när hippi-

Rita Hayworth och Orson Welles i
The ladyfrom Shanghaifrån 1947.
Spe ge I refl exe r na ci r t y p is ka fö r fi I nt
noir, den svarta filmen, som kom
under andra vcirldskriget. I The
ladyfrom Shanghai leder kvinnans
sexualitet till bådas undergång, ett
annat typiskt drag för film noir.

Doris Day och Rock Hudson i Jag
hatar dej r)lskling från 1959. I
40-årsdldernfick Doris Day bli den
professionel la oskulden i sr)ngkam-
marfarser mot Rock Hudson. Sex-
gudinnans raka motsats men cindå
he n nes medsyster gen o m fö rne ka n -
det av den egna sexualiteten.

es tog til droger för att överskrida sina
borgerliga gränser, men som på 70-talet
förvandlats till ett desperat sökande på
barer efter droger och ett "skjut" som
skall maskera ensamheten i dataåldern.

Filmen visar också det stora hot som
kvinnlig frigörelse är för patriarkatet.
Huvudrollsinnehavaren Teresa är en hjäl-
tinna, som vägrar att förneka sin lust.
Hon har större möjligheter än sina med-
systrar i äldre filmer att leva sitt eget liv,
men det gör också att hon är ett större hot
mot patriarkatet och straffet blir därefter.

Looking for Mr Goodbar är kritisk
mot kärnfamiljen, men trots det lyckas
filmen idealisera moderskapet genom
hjältinnan sjalv. På dagarna arbetar
nämligen Teresa som lärarinna for döva
barn, där hon är varm och medkännan-
de. Nätterna tillbringar hon på barer med
olika män. Hon är en förlängning av "the
good/bad girl" från 4O-talet, som i sig
förkroppsligar både horan och oskulden.
Teresa bryter mot reglerna och straffet
blir döden. Hon mördas av en man som



Marilyn Monroe i I hetaste laget
från 1958. Representant -för
50-talets sexgudinna, som samti-
digt cir barn och kvinna, ett ameri-
kanskt kvinnoideal. I sina roller
fick Marilyn Monroe aldrig blien
mogen kvinna, ha en egen vilja eller
en egen sexualitet, utan tvingades
in i rollen som dum men godhjr)r-
tod blondin.

inte heller är en "riktig" människa. Han
är bisexuell.

Hollywood har alltid vänt kappan efter
vinden och varit känslig för förändring-
ar isamhället, förändringar som med en
viss tidsförskjutning dyker upp i filmer-
na. Mot slutet av 70-talet och början av
80-talet kom de s k "kvinnofilmerna".
som tog upp frågor som väckts av kvin-
norörelsen, framför allt frigörelsemoti-
vet, men också ökat förvärvsarbete bland
kvinnor, utbildning, förändrade sexuel-
la mönster, preventivteknik, giftermål
och skilsmässor. Sådana filmer var Enfri
kvinna, Vrindpunkten och Julia.

Vi lockades till bio för att få se fria
kvinnor och kvinnorörelsens problem
gestaltade på film, men fick i stället se
Hollywoods svar på Grupp 8, dvs den
halvtidsanställda konstgalleristen, som
kan tänka sig att vänta i alla fall tre måna-
der innan hon gifter om sig med den att-
raktive och framgångsrike konstnären,
med skägg och allt, som i En fri kvinna.
Drömfabriken hade framställt den "nya"

kvinnans dröm, nallebjörnen. Förebilden
av en självständig kvinna lyste fortfaran-
de med sin frånvaro.

Filmer ov kvinnor
Kvinnliga regissörer fanns redan på
2}-talet i Hollywood och framför allt
kvinnliga manusförfattare, som var van-
liga ända fram till ljudfilmens genom-
brott. Alinor Glyn är en, Anita Loos en
annan. Men nu kommer filmer som hel-
tigenom är skapade av kvinnor. Dessa fil-
mer görs inte i Hollywood utan iEuropa.

Behandlingen av kvinnlig vänskap i
amerikansk film har alltid skildrats som
rivalitet och konkurrens. Ett av de vikti-
aste temata i den nya filmen gjord av
kvinnor är vänskapen mellan kvinnor.
Det är en viktig och betydelsefull relati-
on som t o m kan hota äktenskapet.

I T\tåfranska vcininnor skiljer sig kvin-
norna från sina män for att leva tillsam-
mans och i Ren illusion blir Ruths vän-
skap med den starka och självständiga

Olga firgörande. Ruth ser det förtryck
hennes man utsätter henne för och i en
symbolisk scen i slutet av filmen skjuter
hon honom.

Ett annat viktigt tema är det självbiog-
rafiska eller biografiska, berättelsen om
regissörens mamma som indirekt blir
berättelsen om den egna uppväxten, t ex
Mamma av Susanne Osten och Tyskland
bleka moder av Helma Sandler-Brahms.
I dessa filmer görs ingen boskillnad mel-
lan det offentliga och det privata utan de
har en helhetssyn där det ena går in i det
andra.

I Berget på månens baksidq gestaltas
kärlekens villkor för en självständig kvin-
na iborjan av 1900-talet, baserat på Son-ja Kovalevskys liv, men lika angelägen
idag.

I Norge är det Vibeke Lökkeberg som
i Löperjenten berättar om sin uppväxt i
efterkrigstidens Norge.

Den ungerska regissören Martha Mes-
zaros har i Nio månader och Mqrie och
Julie skildrat kvinnors vänskap och liv. 0
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Men Hollywood låter inte vänta på sig.
I början av 8O-talet kommer den mjuka
motreaktionen mot kvinnofrigörelse och
kvinnorörelse. Vem kunde inte låta blir
att gräta av Kramer ntot Krqmer? Här
reagerar filmindustrin mot kvinnors krav
på delat hemarbete och barnavård. Sva-
ret blir att om männen måste ta delav det
arbetet tar de över omvårdnaden helt och
hållet och förväntar sig dessutom beröm.
Mr Kramer tar ett par månader hand om
parets son och får därmed vårdnaden om
honom.

I Tbotsie visar Dustin Hoffman oss
trista ock tråkiga kvinnor hur kvinno-
kampen skall föras. Det enda skälet till att
vi är så förtryckta är att vi inte säger ifrån
så som hanlhon gör. Filmen är negativ
mot lesbianism men ger mannen rätt att
uttrycka den feminina sidan hos sig själv.

Den nyo monsfilmen
Det senaste året har vi fått se ett antal fil-
mer som visar män som förlorat fotfäs-
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tet och som längtar efter något annat.
Sjömanneni Den vita staden söker stän-
digt en kvinnas ögon att spegla sig i. Utan
henne klarar han sig inte och kan inte hit-
ta något fotfäste. Samtidigt är älskarin-
nan och hustrun starka och självklara
gestalter med egna liv.

Samma nye man vandrar ensam i det
förödda amerikanska landskapet i Paris,
Texqs. Han har förlorat sitt språk och sin
förankring. Drömmen om tillhörighet,
kärlek och familj är krossad. För honom
är faderskapet nästan livsavgörande. Han
är ömsint och kärleksfull och vill verkli-
gen nå sin son.

Han symboliserar mannen som UPP-
täckt att den gamla mansrollen inte hål-
ler längre. Den nya har han inte funnit än.
Den leter han efter.

Den manliga ensamheten och den
renodlade sexualiteten, destruktiviteten,
"every man kills the thing he loves", hand-
lar Matrosen och stic)rnan om, Fassbin-
ders sista fihn. Det är en mörk film. Här
finns inga vägar ut.

Isabelle Huppert i nå franska
t'cininnor från 1983. Aterigen en

filrn om frigörande kv'innlig t'cin-
skap. Lena cir uttrdkad i ett äkten-
skap med en man sont hon inte har
valt. Den starka vcinskapen nted
Madeleine får henne att ta sina
barn och lcimna tnannen, vars liv
k rossas.

Harry Dean Stanton och Hunter
Carson i Paris kxas, 1984. Hcir tir
fa m i lj en so m be t yde I sefu I I i ns t i t u-
tion krossad. I vdr tid strirnnter inte
kvinno- och mansrollerna kingre.
Mönstret cir uppbrLttet och splittrat
oc'h en lcinglan både till ndgot nytt
oc'h bakåt, tilldet gantla, rir ett tetna
sont återkommer i många filtner.

I vågen av B-filmer finns däremot inte
många tecken på förändring. Här port-
rätteras kvinnan som ett oskyldigt offer
för sexgalningar och våldtäktsmän sam-
tidigt som det antyds att hon egentligen
är frigjord eller lesbisk. Det är filmer som
I nqttens mörker Han vet att du t)r ensam,
Mannen i mörkret, en blandning av
skräckfilm och thriller.

Sexualiteten har varit och är problema-
tisk. De roller som kvinnor stöps ifilmer-
na har varit och är normbildande. Det
handlar hela tiden om kontroll av den
kvinnliga sexualiteten.

I film gjord av kvinnor har viännu inte
nått fram till gestaltningen av sexualite-
ten. Det beror antagligen på att sexuali-
teten har blivit så hårt exploaterad. Men
när den kommer ser den säkert helt
annorlunda ut än den vi är van vid från
film.

Evo Ekelof
Gu n Hedbom
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Kosso biffor
Den l9 januari attackerades McDonald
på flera håll i Europa. Greenpeace i Lon-
don hade utsett dagen till internationell
protestdag mot McDondalds. Snabb-
mat-plast-kulturen ödelägger både natur
och folk. McDonalds och deras kunder
är sågspånsfolket, lyder stridsropet. Det
är sågspån dom säljer, äter, har i huvudet
och lämnar efter sig. En sjättedel av
Amazonas regnskogar skövlas till förmån
för hamburgarna. Biffkor slaktas och
förpackas på stället i stora fabriker och
transporteras sedan vidare med flyg.

I Arhus, Danmark, krossades rutor
och väggarna täcktes med grafitti. pro-
testerna ledde till förstasidesartiklar om
att nu måste man upprätta medborgar-
garde mot den meningslösa förstörelsen.
Man syftade då inte på McDonalds.

Ekomed io

Vördkose
mot porr

Kvinnofronten i Stockholm anordnade
den 2 februari porrbål utanför Leif
Hagens affär för att markera starten på
en förnyad kamp mot porren.

Kvinnofronten skriver i sitt pressmed-
delande:

"Porren har under de senaste åren
utvecklats till att bli allt råare och mer
våldsinriktad. Porren handlar inte om
oskyldiga bilder av nakna kvinnor. por-
ren handlar om makt och kontroll. Kvin-
nor binds och misshandlas. Idag har per-
versiteten nått så långt att det kommit s k
"snuff-movies" - filmer med regel ratta
mord på kvinnor.

Porren drabbar oss alla, även barnen.
I porrtidningarna fotograferas tonårstj e-
jer med nallar och andra barnsliga attri-
but. De uppmanar till incest och barn-
porr.

Vi vänder oss mot Leif Hagen for att
han är den största kvinnoexploatören i
Sverige idag. Reklam för hans tidningar
och produkter förekommer överallt; den
sprids iidrottstidningar för småpojkaa i

gratistidningar som går ut till alla hus-
håll, och inte minst genom pressbyrån.

Porrens profitörer får verka fritt iSve-
rige idag. Det kan vi inte längre accepte-
ra. Vi är övertygade om att de flesta män-
niskor ser porren som något negativt,
men samtidigt som något som bara
"finns" där. Man blundar for porrens
utveckling, för att slippa se hur långt den
gått. Men det är allas vårt ansvar att sät-
ta stopp för den utvecklingen.

Därför har Kvinnofronten ordnat det-
ta symboliska porrbåI. Det är en vårdka-
se vi tänder, för att varna, och göra alla
uppmärksamma på att respekten för
människovärdet är angripen. Det år star-
ten på en fornyad kamp mot porren. Vi
slåss för alla kvinnor och barns rätr till
trygghet, och för alla mäns och kvinnors
rätt till en sexualitet utan förnedrinsl'

"Kabenhovn"
rgong tgen
\latten före julafton bröt sig någon eller
några in och satte eld på veckotidningen
KOBENHAVN's redaktionslo kaler. Allt
utom lay-outrummet blev totalförstört.

Enligt egen utsago är tidningen socia-
listisk i sitt innehåll, aktiverande i sin
metod, folklig i sin form och solidarisk
i sin etik. Under det senaste året har tid-
ningen fört en hård kampanj mot Köpen-
hamns civilpolis, URO-patrullen. Ocku-
panter och aktivister har alltid fått plats
i tidningen och myndigheterna har giss-
lats både för övergrepp och underlåten-
het. I det sista numret före branden pub-
licerades CIAs handbok för kontrageril-
lan i Nicaragua.

Ett nödnummer producerades av den
30 personer starka redaktionen under
kaotiska förhållanden i ett rum som var
80 m2. Alla var eniga om att det skall till
mer än en tändsticka för att bränna av
KOBENHAVN. Efter ett uppehåll på
fyra veckor är man nu igång inya lokaler.

Polisen utreder branden men menar att
det kan bli svårt att finna den eller de
skyldiga.

o

Privoto kökor
I en rapport från Adam Smith-Instituret,
USA, föreslås regeringen att låta privata
firmor bygga och driva fängelser. Ett
bevaknings företag i Pennsylvania ligger
i startgroparna och väntar bara på den
nödvändiga lagändringen.

Rapporten föreslår också elektronisk
personövervakning. Den dömde får fast-
satt ett armband som utsänder signaler
till en övervakande dator. Om fången
avviker från de områden där han får vis-
tas alarmerar datorn. övervakningen kan
utformas individuellt så att personen t.ex.
får röra sig mellan bostad och arbetsplats
längs en bestämd väg och på bestämda
tider.

För våldsförbrytare har man utarbetat
en metod där en sensor inplanteras i
huvudet. Den läser av kemiska och elekt-
riska reaktioner. När personen blir våld-
samt arg utsöndras adrenalin. Sensorn
meddelar detta till datorn som ger signal
till en inplanterad ampullatt ge ifrån sig
ett lugnande medel.

Ekomed io

Vidrigt
videospel
I Västtyskland kan man på videomark-
naden hitta en ny era av videospel. De
produceras i Japan och exporteras sedan
till Europa. Ett av dessa spel, "Lover
Boy", går ut pä att den som spelar kont-
rollerar en naken karl. Hans uppgift är att
våldta så många kvinnor som möjligt.
Varje gång han lyckas få tag i ett offer
syns orden HJÄLp HJÄLp på bildskär_
men plus namnet på kvinnan han fångat.
Om kvinnan hinner till polisstationen
utan att ha blivit våldtagen får man inga
poäng.

Detta spel har hittats i flera spelhallar
trots att det tyska hälsovårdsministeriet
försäkrar att samtliga kopior beslagtagits
och förstörts.

Ekomed ioEkomed io
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Dernonstranter sprider flltgblad frcin en lastbil. Montevideo, 4.15.67

Uruguay var en av världens första välfärdsstater, med hög
levnadsstandard, framsynt sociallagstiftning och berömt
skolväsende. På 5O-talet sjonk priserna på de stora export-
varorna: ull, kött och läder. Det fick återverkningar på hela
ekonomin. Minskade realinkomster, devalveringar och infla-
tion skärpte motsättningarna i landet.

På 60-talet växte en stark vänsterrörelse fram. Stadsgeril-
lan Tupamaros användes som förevändning för en säkerhet-
spolitik som riktade in sig på att krossa den "inre fienden".
När militären tog över 1973 blev förföljelserna ännu mer
omfattande. Enligt Amnestys uppskattningar för år 1976sä
hade en av 50 uruguayare varit fängslad, en fängelsevistelse
som för de flesta var förenad med brutala förhör och tor-
tyr. Och en på 500 satt då i fängelse av politiska orsaker. Vid

ingången av 1984 fanns det fortfarande I 000 politiska
fångar.

I november förra året var det vali Uruguay, de första valen
på 13 år. I mars i år överlämnar militären formellt makten
till den civila regering som tillträder. Då kommer också de
politiska fångar som fortfarande sitter fängslade att friges.

Idag är landets ekonomi katastrofal. Levnadsstandarden
har sjunkit kraftigt. Man räknar med att lönerna bara mot-
svarar 40 procent i köpkraft jamfort med före kuppen.
Många är arbetslösa. Den officiella siffran är l5 procent,
men många uppskattar den reella arbetslösheten till omkring
30 procent. Under 70-talet har landet dragit på sig en stor
utlandsskuld. Kraven på att återbetala lånen kan göra en eko-
nomisk återhämtning omöjlig.
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TELMAR MICHELINIS ANKA:

Glöm inte de politisko
föngorno efter omnestin !

känna sig misstänkta och bevakade. Eli-
sa berättar:

- Vid ett tillfälle ville jag ställa upp
för en tängslad flicka som inte hade några
anhöriga kvar i landet. Det gillade inte
fängelseledningen. Hennes problem
angår inte dig, påstod de. Och för att rik-
tigt understryka det, förbjöds jag att
besöka min dotter under en tid. Det varju det kännbaraste sättet att bestraffa
mig.
La Casa Solidaria har funnits till i ett
halvår. Gemensamt för dem som arbetar
med huset är att de alla har anhöriga som
är politiska fångar. Det är ett hus som siu-

der av verksamhet. På golvet står fullt
med lådor. Det är insamlade kläder som
de ännu inte hunnit packa upp ännu. Fle-
ra väggar täcks från golv till tak av hyl-
lor där tidigare anlända kläder forvaras.

- Det är till dem som frigivits och till
deras familjer. Många är ju absolut
barskrapade. Vi försöker täcka några av
de mest omedelbara behoven.

Till huset är också ett läkarlag knutet.
Flera av dem som kommer ut från fäng-
elset är i stort behov av medicinsk
behandling.

- För kom ihåg, i Uruguays fängelser
har man gjort allt för att bryta ner de

Pö en liten goto nöro Romblon,
den vög som löper löngs stronden
iMontevideo, ligger Lo Coso Soli-
dorio - Solidoritetens hus. Dör
tröffor jog för försto gången Eliso
der Pine de Michelini. Hon ör en
ov de kvinnor som brutit tystnoden
och boriot orbeto öppet for de poli-
tisko fångorno i Uruguoy.

- Att sätta igång och arbeta tillsam-
mans med verksamheten i det här huset
har varit en stor upplevelse. Under alla
dessa år har vi känt oss så ensamma.

- Du ska veta, fortsätter Elisa, att
man gjort allt för att vi som är anhöriga
till politiska fångar inte skulle lära kän-
na varandra och kunna träffas. När det
var besökstid på fängelset kom viju all-
tid många samtidigt. Efter en tid börja-
de vi lära känna varandra. Så snart fäng-
elseledningen märkte det, fick vi byta tid
och grupp för att komma bland männi-
skor vi inte kände.

I Uruguay har det under militärregi-
men varit en brottslig handling att hjäl-
pa politiska fångar. Man forsökte också
ge de anhöriga en känsla av medskuld. De
vuxna fick lämna foton och till och med
barnen var tvungna att visa upp legitima-
tion vid besöken. Allt för att de skulle
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Hcir i Libertadfc)ngelset satt
Uruguays politiska fdngar.
Libertad betyderfrihet. Ncir en
få n ge I ci m n ad e fri n ge I set m d s t e
han betula en rcikningför kost
och losi.

politiska fångarna, både fysiskt och psy-
kiskt. Inte ens när de ska friges slutar man
trakassera dem. Ofta brukar man snag-
gaav allt deras hår en extra gång alldeles
innan frigivningen. På det viset får de gå
omkring med ett synbart "minne" från
fängelset i flera månader, tills håret vuxit
ut.

- Inte ens de fångar som dött har
visats den minsta medmänsklighet att få
dö i frihet. Det är bara några månader
sedan Adolfo Wassem dog. Alla visste att
han bara hade en kort tid kvar, men han
släpptes inte ens då.

Adolfo Wassem var en av de fångar
som hållits inspärrad under speciellt svå-
ra förhållanden. När han begravdes i
Montevideo ihöstas följdes han av över
40 000 människor till graven.
Elisa Michelini bor i ett stort hus i ett vil-
laområde i Montevideo.

- Det här huset har rymt en stor
familj, säger Elisa. Fast, som du ser, är det
lite förfallet nu. Jag har inte haft råd att
underhålla det som forr.

Vi sitter i vardagsrummet. Det är
enkelt inrett. En gammal soffa, fåtoljer,
ett skåp. På väggen en enda bild: ett stort
foto av maken, Zelmar. Jag känner igen
bilden från många tidningar. Han var en
av de riktigt folkkära ledarna inom väns-
terkoalitionen Frente Amplio.

När han började engagera sig i politi-
ken var det först inom det stora, etable-
rade coloradopartiet, men han tillhörde
dem som orienterade sig åt vänster på
60-talet.

Zelmar Michelini blev så småningom
en av förgrundsgestalterna inom Frente
Amplio. 1976 höll han på att förbereda ett
samarbete över partigränserna mot mili-
tärregimen i Uruguay. Då forsvann han
plötsligt och återfanns senare mördad.

Elisa och Zelmar fick tio barn. Den
yngsta är idag 15 år. En dotter sitter i
fängelse sedan många år. Flera av barnen
lever iexil. Och några kunde man återfin-
na bland listorna på vänsterkoalitionens
kandidater infor valet i höstas.

- Vi gifte oss i slutet av 40-talet, berät-
tar Elisa. Min man var banktjänsteman

och vid den tiden hade de en god lön. Den
räckte till en stor familj. Inte för att vi lev-
de i lyx, men det var heller inget som fat-
tades. Jag kände aldrig något tvång att gä
ut och arbeta för att bidra till försörjning-
en. Och så kom ju barnen, det var tätt
mellan de första. Jag trivdes med attvara
hemma med dem.

- Det var en positiv tid för de äldsta
barnen att växa upp i. Då, på 50-talet,
fanns utbyggd hälsovård, vitaminer och
en allmän känsla av tilltro till framtiden,
säger hon med ett leende.

Ungdomsuppror
I dessa ljusa visioner växte de upp. Så
småningom, när de kom upp i tonåren
konfronterades de med ett samhälle som
var raka motsatsen till deras förväntning-
ar. Det var detsamma som hände i USA
och Europa, till viss del. De tillhörde ju
-68 års generation.

Elisa fortsätter:

- Här i Uruguay möttes ungdomar-
na av en fruktansvärd repression. Det var
framförallt dem militären riktade in sig
på. Särskilt på skolor och universitet var
förfoljelserna svåra.

- Hit kom militärerna också, berät-
tar Elisa. Men det var inte så farligt. De
kom bara hit en 2-3 gänger och gjorde
husundersökningar. Det fanns andra som
råkade värre ut.

1973 tog militären makten genom en
kupp i Uruguay. Många fick då fly från
landet. De flesta valde att bosätta sig i
Buenos Aires. Det gjorde också Elisas
man och de äldsta barnen.

- Jag blev kvar här med de mindre
barnen, men jag träffade de andra ofta.
Det var som att plötsligt ha fått två
familjer.

Det var en period som fick ett tvärt
slut. Zelmar mördades. En dotter for-
svann. Hon återfanns senare, i livet. Fle-
ra av barnen fick gå i exil.

- Jag bodde kvar i Montevideo hela
tiden. Barnen var ju fortfarande inte vux-
na, och så satt ju en av mina döttrar i
fänselse här.

- Mina yngre barn fick växa upp
under helt andra förhållanden än de äldre
gjort. Det var under de svarta åren. De
fick försaka mycket. Vår ekonomi hade
blivit sämre. Och de fick växa upp utan
far.

- Ändå har de blivit underbara. alli-
hopa, tillfogar Elisa.

Vi går ut i den lilla trädgården bakom
huset. Elisa visar ett citronträd som mot
alla regler bär frukt hela året. Stora saf-
tiga citroner. Med hjälp av en käpp petar
hon ner några.

Plötsligt måste Elisa gå in och ringa -till fängelset. Hon ska försöka ändra den
besökstid hon fått för att besöka dottern.

- Jaghar länge haft samma veckodag
för besöken. Det låser ju alltid upp en hel
dag, och då får man inrätta sig efter det.
Nu har de bytt min veckodag, och då
vänds allt upp och ner.

Varje vardagseftermiddag är Elisa
verksam i La Casa Solidaria. I folkmun
kallas det ofta De Befriades Hus. När vi
träffades var hon lite bekymrad.

- Du förstår, vi har kunnat formedla
ekonomiska bidrag till dem som frigivits.
Det har varit tillräckligt för dem och
deras familj att klara sig på de första
månaderna. Pengarna har kommit
utifrån, bland annat från Amnesty.

Elisa och de andra kvinnorna pä La
Casa Solidaria är rädda att den hjälpen
utifrån ska upphöra. I mars tillträder
nämligen en civil regering i Uruguay. Det
kommer troligen att innebära att alla
politiska fångar släpps.

- Det är när de släpps som vi verkli-
gen behöver hjälp. De kan inte ta på sig
rollen av familjeförsörjare med detsam-
ma när de kommer ut. Det är svårt för
dem att överhuvudtaget få jobb. Den
officiella siffran på arbetslöshet ligger på
l5 procent. Dessutom är det många som
aldrig mer kommer att kunna jobba.

- Nu mer än nåsonsin behöver vi allt
stöd vi kan få.
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RECENSIONER
Sexuoliteten som vopen
mot mokt och kontroll

En av åttiotalets hittills absolut
intressantaste böcker SEXuali-
tet och ÖOg - Den mänskliga
fruktsamhetens villkor av Ger-
maine Greer, har inte på långt
när fått den uppmärksamhet
den förtjänar. I de fall den givits
utrymme har den så gott som
genomgående missuPPfattats
eller vantolkats.

Förmodligen är innehållet
dynamit! Tydligast stod detta
klart vid DN-journalisten Peter
Bratts möte med författarinnan
Istället för att diskutera bokens
innehåll avslöjade sig Peter Bratt
genom att i ett reportage från
sammanträffandet beskriva
Germaine Greers utseende och
lättat utbrista att hon inte alls
var så vacker (och därmed farlig,
min anm) som han hört
beskrivas.

*<**

Temat i boken är fruktsamhe-
tens villkor, inte en kvinnlig för-
fattares bekännelser om sitt
sexuallivs utveckling.

Tie underteman som delvis
har karaktären av motsatsreso-
nemang har framför allt fångat
mitt intresse. Det första är På-
ståendet att fruksamheten är en
primär beståndsdel i sexualiteten
lika stark eller starkare än libido,
lusten. Det belyser hon genom
följande, igenkännbart för var
och en av oss:

Det finns all anledning att
fundera över om inte det stora
ontalet oönskade graviditeter
bland tonårsflickor kan hdnga
samman med ett omedvetet
behov att få sin fertilitet styrkt
innan man vidtsr åtgr)rder för
att hrimma den.

Vidare säger hon: Med
Beschs uppdelning av sexualite-
ten i libido, potens ochfertilitet
skulle vi istöllet kunna söga att
mannens sexualitet cir koncent-
rerad pd libido och potens och
kvinnans på fertilitet - OM det
inte vore så stt mcin har svdrare
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cin kvinnor att acceptera tanken
utt de kan vara infertila. Skilie'
linjen för mr)nnen tycks snqro-
re gå mellan lusten att avla barn
och villigheten att ta sin del av
ansvaret för deras uppvrixt.

Det andra temat är familjen
som grundläggande enhet i sam-
hället i motsats till paret. Även
i den industrialiserade delen av
världen har fämiljebanden långt
större betydelse för individen än
vi vanligen foreställer oss. Det-

ta har bl a Rita Liljeström visat
i sin bok Arbetarkvinnor.

Familjen har visserligen änd-
rat utseende från att ha varit stor
i sidled med många syskon och
kusiner till att vara stor i rakt
nedstigande led. Vår förhöjda
levnadsålder medför att fler
generationer än någonsin lever
samtidigt. Idag är ju fyra-
generationsfamiljen vanlig.
Undersökningar visar att trots
geografiska avstånd är släkten

viktigast för en människa i kris.
Mot denna verklighet står myten
om paret och kärleken mellan
två som det moderna västerländ-
ska samhällets centrum och
grundsten.

I kapitlen Vår faranderliga
syn på sexualiteten och Famil-
jens öde for Germaine Greer
viktiga analyserande resone-
mang.

Sexualenergin rir den enda
kraft som skulle kunnaförr)nd-
ra vcirlden. Om vi uton protester
låter den avledas, regelbundet
tappas av i en sorts huslig ritual,
förbereder vi scenenför vdr egen
utplåning, bedövade av otaligo
små futtiga tillfredsställelser
oemottagliga för smrirtan och
extasen.

Vidare ser hon familjen och
sexualiteten som den enda möj-
liga kraften att sätta emot ett
patriarkalt kontrollerat makt-
system:

Kyrkan, krigsmokten och den
by rå k ra t is k(r sta ten ut ny t ti ar v a r
och en på sitt sritt sexualiteten
som ett medel att utövs kontroll.

...Familjen villdriremot inte se
sexualenergin slösas bort; den
skall trimjas så att den kan fc;r-
stcirka den egna gruppen.

Det tredje och sista temat är
konstaterandet att steriliteten
är ett stort och kostsamt Pro-
blem i I-världen med sperma-
banker och inseminationsforsk-
ning medan överbefolkningen är
ett lika stort och kostsamt pro-
blem i U-världen. Kan rasism
och cynism avslöjas på ett mer
oholjt sätt?

*,F;k

Som alltid är GG intensivt fors-
kande och inträngande. Det
finns inte någon bok, avhand-
ling eller familj eplaneringspro-
jekt i världen hon inte känner till
och har synpunkter på. Ibland
blir hennes mångkunnighet och
detaljintresse ett hinder för läsa-
rens förståelse och engagemang.

GERMAIT{E

w&w

GREER$tN

Den mänskliga
fruktsamhetens villkor

booker
SEXuolitet och ODE
Den mönskl igo fruktsomhetens
villkor
ov Germoine Greer
Wohlström & Widstrqnd 1984



RECENSIONER
Men för det mesta är hennes

bok en kraftfull och inopportun
uppgörelse med myten om över-
befolkningen på jorden och de
värderingar av elitism, rashy-
gien, herrefolksmentalitet m m
som är grunden for all, ja fak-
tiskt all familjeplanering som

sker i världen idag. Det gäller
intressant nog inte bara
regeringars familjeplanerings-
program utan också den enskil-
da familjens.

Hur det kan vara möjligt att
ur hennes storslagna verk vaska
fram att hon själv gått från per-

sonlig sexuell frigjordhet rill
moraliserande sexuell avhåll-
samhet är och förblir för mig en
gåta. Den fokuseringen måste
vara en avsiktlig avledning från
det mycket viktiga budskapet att
den enskilda människan har för-
måga att själv reglera sin fort-

plantning och att detta sker i
samspel med hennes yttre vill-
kor. GG visar med allönskr'ärd
tydlighet det multinationella
samhällets totala brist på öd-
mjukhet inför derta faktum.

Agneto Gustovsson

Ano rkistiskt fornridsfo I k
ger hoppfullo visioner

Man möter inga soldater r.ned
vapen i hand.

De finns inte i denna stad.
Man ser inga poliser med till-

hyggen.
Poliser finns inte.
Ordningsvakter finns inte.

N4yndighetspersoner finns inre.
Ingen säger här:
"Stopp! Där får du inte gå!

Det får du inte göra!"
Ändå visar denna stad upp så

många glada ansikten.
Eller är det just därför?
Men inte kan en stad funsera

utan överhet?
Kontrollerande!
lnte kan ordning råda utan

poliser?
Spionerande!
Inte kan vanliga människor fri-

villigt handla rätt mot 'u,arandra?
Utan domare, utan strafflagar,

utan fängelser, utan tortyr!
Detta finns inte i denna stad.

Individens självbestämmande-
rätt är obegränsad, därfor har
varje lust att göra nästan illa för-
svunnit.

Ansvarsla_een har bevarats
utan kränkning i barnets upp-
fostran. Därför har barnets f ost-
ran blivit den vuxnes handling.

Ingen hindrar någon att stjäla.
Därför stjäler ingen.
Ingen kräver något av nästan.
Därför kräver individen myc-

ket av sig själv.
Ingen anser någon vara fbr

mer.
Därfor avundas ingen.
Ingen härskare stiftar lagar.

Därför att rättens lagar inte går
att stifta.

Inga härskare straffar.

Därfor att varje härskare är en
bedragare och en bedragare finns
inte här.
Alla vet att bedrägeri, inte är
intelligens.

Därfor bedrar ingen.
Alla vet att ärlighet, inte är

dumhet.

Därför är alla ärliga.
Alla vet att den som ljuger är

förloraren.
Att hans lögn blir honom en

börda av skuld.
Ingen har förgifiat barnets

glädjekälla i begynnelsen.
Därför har åren upp till sen

älderdom bevarat glädjen irisk.
Ingen ger handlingar sken al,

att vara l'ad de inte är.
Därför uppstår inte rnissf-ör-

stånd här.

Så här skriver författarinnan
Inga Kai-larsen i sin nya bok
"Det levde ett folk i Meluhha
land..l' Hon började intressera
sig for Indien, dess kultur och
historia, i sextioårsåldern. Detta
resulterade i en debutroman som
hon skrev efter sin pensionering.

Under arbetet med denna bok
kom lnga Kai-Larsen att läsa om
utgrävningarna av en totalt
okänd, mycket stor stad, som
legat gömd i ökensanden under
mer än 2000 år - Moen Jo Daro
i landet Meluhha. Att här en
gång levat ett högt utvecklat folk,
stod klart. Att de sjöledes, genom
två breda floder som då flör för-
bi staden, haft livliga handelsför-
bindelser n-red främmande län-
der, var uppenbart.

Det framkom också, att döma
av ruiner och fynd, att det varit
etr rikr folk i ett jämlikt samhäl-
le utan krig, där man bott i stora
hus med breda gator, bad och
vatten i varje hem och ledningar
for avlopp. Detta under stenål-
dern, för mer än 3000 år sedan!

om detta folk berättar hon nu
i en diktad roman. Vi får folja
människorna i deras verksamma
liv till fest och vardag. Vi får segla
med skeppsredare Bhashani och
hans unge son Yasin, på deras
långa handelsseglats med vassbå-
ten Gasellen. Tillsammans med
dem besöker vi sumerernas Para-
disö, där enligt deras lertavlor
'Arken" strandade efter svnda-

InSa ltui-l,arseu

böoker
Det levde ett folk i

ov Ingo Koi-Lorsen
Egen disiribution,

Meluhhq lond

se ortikeln
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RECENSIONER
floden. Och vi kommer till Punt,
där Afrikas folk bor och till Fa-
raonernas Tebe i Egy'Pten. Detta
ger intressanta perspektiv genom
järlförelser ntellan lorntida,
inbördes mycket olika, högkultu-
rer, deras religioner och levnads-
vanor.

- Jag har blggt uPP tttin
roman på allt det historia mate-
rial. arkeologiska utgrär nirtgar.

som jag kunnat komma ör'er, för-
klarar Inga Kai-Larsen.

- Jag säger inte att detta sam-
hälle har funnits, att dessa män-
niskor har existerat. Men jag har
gjort utvärderingar och dragit
mina egna slutsatser. Och jag
pästår att ett sådant friskt sam-
hälle skulle kunna skapas också
i r'år tid, om vi blir varse vad det
är som gör oss friska och vad det

är som gör oss sjuka. Vi skall låta
råra handlingar styras a\' \arl
inre rättsmedvetande.

- N{an gillar inte att bli
påmind om att det är våra egna
handlingar som gäller. I all littc-
ratur ältas till leda sjuka männi-
skors perversa behov. I min bok
säger jag att vi kan leva i en lyck-
lig värld på en lycklig jord, om vi
foljer livets naturlagar, våra

inre och dc 1'ttre - några höga
hcrrars dikterade lagar skall r,'i

inte f'ölja.

- Jag vill en frisk värld med
iriska människor - i den finns
inga höga herrars krav.

tsokcn äl' tne kt pa l-örl'atta-
rens Bokmaskir-r och distribr.reras
genom Inga Kai-Larsen, Sigurd
Rin-es gata 18, 126 5l Hä-sersten.

Ekomedio

Knivskorpt och bitskt
om en kvinnos mognod
När Doris l-essing, den allvar-
sarnma, läste Lisa Althers debut-
bok "Närbilder" berättade hon
förtjust att den fick henne att
gapskratta klockan fyra på mor-
gonen.

Sedan dess ltar vi som upp-
skattar Lisa Althers förmåga att
balansera en knivskarp männi-
skokännedom mot en humor så
bitsk att det svider i skrattmusk-
lerna begåvats med ytterligare två
romaner. Nu senast 'Andra kvin-
nor", utgiven på Trevis forlag i
smidig översättning av Annika
Preis.

De närmare fyrahundra sidor-
na kretsar kring Caroline, 35 år.
hon är tvåbarnsnror, sjuksköters-
ka och småstadsbo som i sin jakt
på trygghet och identitet prakti-
serat de flesta på marknaden
förekommande isnterna. Dock
med klent resultat.

Vi möter Caroline när hon
befinner sig i en halvhjärtad sepa-
ration från Diana, kärlekspartner
och sambo sedan flera år. Caro-
line är på väg till sitt första möte
med den terapeut som ska kom-
ma att förmå henne att åter öpp-
na de sinnen hon stängt för att
överleva all skuld och uppgiven-
het hon samlat på sig. Det faktum
att Carolines mor på fullt allvar
gav sin lilla dotter skulden för
andra världskriget ger en vink om
vidden av det hela...

Carolines tillbakablickar på
sitt liv och hennes nya erfarenhe-
ter ramas in av de återkomman-
de besöken hos terapeuten Han-
nah, vars porträtt Lisa Alther
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tecknar med säker hand. Växel-
spelet mellan de båda kvinnorna
visar sig påverka dem även utan-
för mottagni ngsrummets väggar,
stundtals på ett sätt som ingen av
dem riktigt väntat sig.

De som anser sie för seriösa

for ett rått och halsbrytande
skämt mitt iden djupaste förtviv-
lan menar att Lisa Alther är ame-
rikanskt ytlig. Men råhet kan
också vara uppfriskande och
klargörande och Lisa Alther lyc-
kas mvcket väl med att skildra en

kvinnas mognadsprocess. En
mognad som leder till att Caro-
line kan börja träffa sina egna val
utan att snegla på vad andra för-
väntar sig ai,' henne.
Den som tror att begreppet mog-
nad innefattar en återgång till
heterosexualitet får inte sina för-
domar bekräftade i 'Andra kvin-
nor". Caroline prövar sin lesbisk-
het grundligt och Lisa Alther
låter oss mycket träffsäkert ta del
av de val och kl'al som leder fram
till att Caroline mer än någonsin
l'örstar alt det är kviunonla som
är de intressanta här i världen.

Det var ett ambitiöst projekt
Lisa Alther satte igång när hon
bestämde sig for att skriva 'And-
ra kvinnor". Men hon ror den
svåra uppgiften att skildra en
terapiprocess i land med den äran
och det är bara att gratulera hen-
na och läsarna tili ännu en bok
att sträckläsa, gapskratta åt och
identifiera sig med.

Ett frågetecken kvarstår efter
att jag motvilligt släppt ifrån mig
'Andra kvinnor". Hur är det
möjligt för clenna författarinna,
som enligt uppgift "lever med
man och barn i Vermont", att i
bok efter bok så initierat skildra
sina lesbiska huvudpersoners liv
och vardag, tankar och känslor?

Svaret på denna undran vet
förstås bara Lisa Alther själv -och, eventuellt, hennes Inan.

Agneto Furvik/EMMA-
reportoge

booker
Andro kvinnor
ov Liso Alther
Trevi 1984
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SVENSKA KVINNORS VÄNSTERFORBUND

n o 1 .oSexttmmarskravet våxer

ffiHfiffiml$$$
om en spottstyver * är cenrerns kungstanke).

Det är roligt när en fråga man har kämpat för i åratal änt-
ligen får bred uppslutning. Jag minns bl a en veckoslutskurs
som SKV arrangerade i Kungälv för ungefär rio år sedan. Där
diskuterades frågan så ingående att jag knappt har. hört någ-
ru nya argumenr sedan dess - borrsett från atr arbetslöshe-
ten har blivit ett nrycket större problem de senaste åren. Men
sakfgga-n -h{}}er fgnfarande * sex timrnars arbetsdag fcir alla,
med bibehållen lön.

Centerkvinnornas tro på att man kan banta den offentli-
ga sektorn genom att infora sextimmarsdag är naturligtvis
befängd. Barn behöver dagisplamer vare sig fbretdnrna arbe
sar sex eller åtm timmar (Vi viil inte ha ett samhälle med sleif-
tarbetg dar for;ldrarna arbetar så att säga omlott för att kla-
ra barnomsorgen). Sjukhusen hommer fortfarande art behö-
ya personal, socialarbetarna blir inte overflödiga, heller inte
skoibespisnin gspersonal eller kommunalarbetare

TVdrtom skulle sex timmars arbetsdag, rJtt genomfört, ge
f'ler kvinnor möflighet att yrkesarbeta, bl , inö* den offen"t-
liga sektorn. Detta dr speciellt viktigt vad gdller de unga kvin-
norna, som är hårt drabbade av arbetslösheten.

Vi vet att i de flesta familjer är det fonfarande kvinnan som
har huvudansvarer för barn och hushållsarbete l)et är narur-
ligtvis en viss fara för att männen, om de får kortare arbets-
tid-, kommer arr ägna ännu mera tid åt hobbyverksamheten
och TV-sporren. Men vår förhoppning är att männen ska
orka med en stcirre del av de gemensamma uppgifterna i hem-
met när d;g {är kortare arbeåtid. På så sätt taiålUr pårrerna
tid.över tillintressen uränför hemmet, och till fackligt och
politiskt arbete

Sex timmars arbetsdag skulle ge forildrar och barn större
möiligheter till gemensåm rr*rrro.
. Sex timmars.aibetsdag skulle frigön tid till fackligt, poli-

tiskt och ideellt arbete
Se.x timmars.arbetsdag skulle ge mcr tid till hobbyverk-

samhet och avkoppling. r

. .S:" timmars arbersdag skulle kanske också skapa fler
iobb - och minska arbetslösheten.

Därför kräver SKV sex timmars arbetsdag med åtta tim-
mars Iön för alla.

Aase Bang
Rättelser

I ledaren i ftima nurnret - om Traktat Nu - kom
tyvärr postgironumret bort, Vi beklagar missödet, men
rättar till det nu:

Alltså, pg till Traktat Nu: ,*834983-1
Adress: Barbro Sjögren

Ernst Torulfsgatan 25 C
416 73 Göteborg
tel:031-25 47 37
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r r r r r 

- 
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pr:"uT:.'era på vi mänskor. Pris 1o0 kr.
r-rr=r:---=::---l

i O Jag vill stötta Vi mänskor med en stödprenumerarion.
I o-i- 1 ^t c 1-.-Pris 125 kr.i " ;;'itack, sänd mig -lubileumspakeret för 1O0 kr plus! -;;;
! 1SU.l'a ing.r pcnger nu. \'i skick;rr inbctalningskorr)I 'I ('

I Namn: ...
Vi mänskor

Solidaritetsrörelsens hus
nSarnängsg 23
116 41 Stockholm
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Till Karin Hammarstroms minne
SKV-avdelningen i Uppsala dnbba-
des av en svår, ia oersättlig {örlust,
då Karin avled den 23 november
1984.

Visst hade vio hennes nära vän-
ner, ffied orö sett hur hennes
kroppskrafter avtog och bett hen-
n..,i rprru sig. Meå hennes initia-
tivförmåga och entusiasm var otör-
ändrad, in i det sista gick hon i spet-
sen när det gällde planerandet och
genomförandet av föreningens
verksamhet. Därför kom hennes
död som en otroligchock för hen-
nes många vänner. Inte bara inom
SKV utan i de många organisatio-
ner här i Uppsala som hon år elter
år inbiudit till samarbete i aktioner
for freden och för kvinnornas och
barnens intressen. Liksom hennes
arbetsplats och i det fackliga arbe-
teq där hon också varit verksam i

många år,

Den 18 nobember, fem dagar
innan hon var borta för alltid. hade
SKV-avdelningen ett välbesökt
möte med redaktionen för Vi Män-
skor. Som vanligt hade Karin gjon
det mesta av förberedelsearbetet
och var först på plats i lokalen med
blommor och kaffebröd för att
göra det trevligt för oss andra.

Redan i början av november
hade hon samlat olika organisatio-
ner för 8-mars förberedelser och
hon ingick som SKV:s representant
i "Trakrat Nu-kommitt6n". där
hon deltog i ett möte dagen före sin
dod.

Karins optimism och arbetsför-
måga har betytt mycket för hela
förbundet. Hon ledde förberedel-
searbetet och det praktiska genom-
förandet av de två senaste förbunds-
kongresserna. I förbundsst yrelsen
och dess AU var hon lika oförtru-
tet verksam. Hon gladde sig åt att

uppnå pensionsåldern 1985. då
skulle hon få tid att arbeta mera på
förbu ndsexpeditionen.

Detta hängivna arbete inom
SKV för freden och kvinnosakcn
pråglade Karins liv ända från bör-
jan av 1950-talet. Hon bildade
avdelningar i Hallstahammar,
Köping och slutligen i Uppsala i
takt med att maken Eilert, som var
byggnadsarbetars med familien
flyttade för att få jobb. Karin fick
tre barn men var aldrig hemmafru.
Hon kunde berdtta livfullt och
drastiskt om sina jobb. En kon
period som hembitride de unga
flickornas vanligaste arbete ännu i
slutet av 1930-talet, sedan 20 är i

affär "från lanthandel och snusbod
till dagens livsmedelshallar", tre ter-
miner som skolvdrdinna (då rösten
nästan tog slut) och 20 års kontors-
iobb. Under detta verksamma liv
var hon också som kommunist

rygga. bastubyggnadeq småbåtar.
Från öns högsta punkt ser man
långt ut mot havet. Tippsund lig-
ger ca 65 km västerut från Äbo.

FDKF hoppas att få.deltagare
från alla länder runt Ostersjön
och SKVs medlemmar är hjarligr
välkomna. Det kostar ca 750

under olika perioder invald i skol-
styrelsg kyrkofullmäktige och
stadsfullmäktige Eilert dog 1977.
Det var svårt för Karin, men barn-
barnen, som hunnit bli siu, gav
henne mycket glädie och sällskap.

Detta är konturerna av ett kvin-
noliv med många drag som är van-
liga i våra dagar, men Karins ovån-
liga arbetsförmåga, osiälviska
samarbetsvilja, solidaritet och sys-
terskap gjorde det ovanligt. Hon
levde öppet och enkelt och lät ald-
rig sin optimistiska tro på männi-
skorna slås ned av svårigheter och
motgangar.

Nu, när hennes liv är avslutat,
kan man förundrat fråga sig: var-
ifrån fick hon sin styrka? Hon var
en förebild. som aldrig kan glöm-
mas av dem som mötte henne

Finska Mark för vuxna och hal-
va priset för barn mellan 6-16.

**{c

Närmare uppgifter genom Evy
Andr6n, Q3l-47 40 02, eller
direkt från FDKF (SNDL). Kot-
kankatu 9, SF-00510 Helsinki5l.

Ruth Bohman

Finlands Demokrat iska Kvinno-
förbund arrangerar sommaren
1985 ett familieläger i den åbo-
ländska skärgården. De egentliga
lägerdagarn aår 3-7 iuli. men del-
tagarna kan komma kvällen
innan, tisdagen den 2 iuli.
Den åboländska skärgården är

södra Finlands pärla. Det är inte
lätt att med ord måla skärgårdens
skönhet.

Tippsund. där lägret äger rum,
är en av Tövsala kommuns 188

öar. Det är en liten ö med miukt
kuperade berghällar och sand-
stånd.t. Lägerplatsen har båtb-



Banbrytande
konferens
15-10 febr. halls i Stockholms
Folkets Hus en mycket viktig
internationell konferens. En kon-
ferens av sådan vikt att den sam-
man med konferensen i Köpen-
hamn i slutet av förraåret, för en
kärnvapenfri nordisk zon, mås-
te ses söm banbrytande vad gäl-
ler bredden av fredsarbetet. Och
om den vikt som i allt vidare kret-
sar, inte minst regeringskretsar,
läggs vid fredsarbetarnas akri-
u'iilnf*..r,sen 

hade ca 5oo delta-
gare och var arrangerad av olika
yrkesgrupper för fred såsom läka-
re. jurister. psykologer, ing-
enjörer, journalister och veten-
skapare av olika slag. Temat för
konferensen var: Kan vi få kärn-
vapenkrig av misstag * och hur
kan vi förhindra det?

De olika inledningarnaoch dis-
kussionerna kring dem ruskade
om en ordentligt. Man fick klart
för sig att en stor och omfattan-
de nedrustning idag inte nämn-
värt skulle påverka och minska
riskerna för vår säkerhet. Det

finns kärnvapen nog för atr över-
tr:iifa Hi roshimakatastrofen varie
sekund i 2 hela veckor. Men var-
för - det skulle ju rdcka med ett
par rimmar för atr göra vår planet
obeboelig for några 100-tals år.
Kanske för alltid.

Olof Palme som var frirsta tala-
re underströk att konferensens
tema är dagens viktigaste fräga.
Misstagdrfullt möjligt. Man kän-
ner till minst 33 sådana från USA
och minst tiotalet från Sovietuni-
onen.

Det allra farligaste är det stjär-
nornas krig som Reagan vill göra
verklighet av. Aven om några av
de tekniska experterna menade
att det är en illusion och knappast
genomförbart. Prof. Veliknow
från Sovjet varnade för myten om
att genom rymdvapen skapa
säkerhet. Det skulle betyda att
man genom sarclliter kommer att
styra kärnvapenbestyckade m iss-
iler. Men satelliter kan förstöras,
och var hamnar då missilernal
Psykologerna påtalade arr
mänskliga hjärnor inte är kapab-

la att fatta så svåra beslut på den
korta tid som står till budi, ca 30
min, mellan Iiv och död. Misstag
är inte undantag. det är normalt.

En forskare från England har
stämt USA:s försvarsminister
Caspar Weinberger. Forskaren
menar att det är brottsligr att låta
datorer ta ansvar för vår civilisa-
tions överlevnad. Mr Duncan
Campbell talade om massmedi-
as roll i upplysning om och kam-
pen för fred och nedrustning. Vi
hjärntvätras och vilseförs i många
stycken, kanske medvetet och i
bestämda syften. Det gäller att
själv forska efrer sanningen.

Juristerna hade en inrressant
vinkling i konferensen. Är det
olagligt att framställa och bruka
kärnvapen, ja tilloch med att pro-
va dem? Man framhöll vikten av
att arbeta för kärnvapenfria
zoner runt jorden. I Norden är
arbetet i full gång för en traktat-
bunden frizon. t Stillahavsregio-
nerna och på Balkan pågår arb+
te i samma syfte. Latinamerika
har redan sin zon med det s k Tla-

relelkoavralet. Man slog fast art
det är en absolut nödvändig upp-
gift för mänskligheren arr sroppå
dcn tcknologi som skapar över-
levnadshotande vapen. Att för-
ändra till en teknologi som tjänar
mänsklighetens överlevnad. Vi
har alla möjligherer rill ett hygg-
ligt liv på vår planet.

Mycket från denna kon{erens
vore vdrr ett ingående referat. Inte
minst stockhoimsbiskopens
tänkvärda ord i den kort,
andakmstund som holls kl B.0A
på morgonen i en välfylld konfe-
renslokal.

Han slurade med ordenl "Nuc-
lear war is not a bigger gun - itd
a new reality'l Det är alltså inte
bara ett farligt livshotande vapcn,
det är en ny realitet med vilken vi
tvingas leva. Fler sådana konfe-
renser av alla de grupper som
arbetar mot vansinnet och i alla
delar av vår vdrld, kan kanske väc-
ka de ännu sovande massorna rill
mOrsrånd och kamp för livet.

Evy Andr6n

Nairobi-konferensen
I sommar skall det bli kvinno-
konferens iNairobi, Kenya. Tio
år har gått sedan FNs första kvin-
nokonferens i Mexiko. Vad har
egentligen hänt på dessa tio årl Är
kvinnorna i vdrlden jämlikare
{riaire, mindre förtryckta, mind-
re utnyttiadq mera lyssnade på
och respekterade i dag än för tio
år sedan?

Många rapporrer förbereds just
nu i många länder - både till
själva FN-konferensen och till
NGO-konferensen (de ickestat-
liga organisationernas) egen kon-
ferens, kalladFORIIM som hålls
en vecka före. I sinom rid får vi
veta mera, kanske får vi bekriftat
rad vi anat, kanske blir vipositivt
överraskade så att vi med fog kan
säga: Det har ändå hänt något.

Som en påminnelse och som en
introduktion till konferensen
anordnade vi i Göteborg i hösras
en cirkel "Kvinnor kan - men
på vems villkor" (i Kursverksam-
hetens regi). Där tog vi upp de
tidigare kvinnolconferenserna i
Mexiko 1975 och iKöpenhamn

1980 och dess resultat. Vidare
behandlade vi de svåra ämnena
Global ekonomi och Kvinnor
och ekonomi. Vi diskuterade
kvinnor i u-land och hur vårt
svenska bistånd borde vara utfor-
mat för att nå kvinnorna. Vi frå-
gade oss också vad de svenska
kvinnoorganisationerna ska
kunna göra internationellt. Cir-
keln kommer att upprepas i vår.

Vem kontrollerar
kunskapen?

Utöver cirkeln anordnade vi ock-
så ett endags-seminarium pä
temat Kvinnors verklighet i i-
land och u-land (i Kursverksam-
hetens regi). Vi fick lyssna till
Rita Lilieström som trots en
stark förkylning med pondus
och inlevelse berättade om sin
forskning och om sina möten
med kvinnor i olika länder. Hon
menade bl a att vdstländerna for-
söker påtvinga u-länderna sina
produktionsideologier, varvid
deras kvinnor hamnar mer och

mer i marginalen. En viktig frå-
ga vi måste ställa oss är vcm som
kontrollerar kunskapen.

Rita hade tniffat klarsynta afri-
kanska kvinnliga forskare som
hade farorna helt klara för sig. De
visste också precis vad som
behövde ändras.

- Vi måste lyssna mera på dem
och lära av dem, menade Rita.

Atr u-hjalp i SIDAs tappning
kan vara framgångsrik visade oss
sedan Anna \Wieslander som
länge vistats i Etiopien och där
filmat kvinnovattenprojektet
DODOTA. Hennes bilder [ör-
medlade den känsla av lycka och
glädie som en vattenkran kan
åstadkomma. Härligt renr varren
strömmade fram ur röret och det
bästa av allt: Kranen finns i när-
heten av hemmet. Förbi är den
tiden då kvinnorna måste vand-
ra upp till sex timmar dagligen
för att hämta illaluktande hälso-
vådligt varren ur en damm.

Julie lkomi-Kumrn berittade
sedan om kvinnorna i Nigeria,
som är hennes eget hemland.

Och även om Julie inte direkt
omvände oss rill att bejaka poly-
gami (månggifte), så gav he nnes
berättelse oss mycket att ränka på.
Vi kommer arr vara försiktieåre
hädanefter när vi uttalar orr*o*
kvinnoförtryck i u-länder, om
vad utveckling är, osv.

Inre många av oss kommer att
få råd att åka till Nairobi. Vi
önskar våra systrar som har den
möjligheten alllycka. Att möret
med kvinnor från alla världens
hörn ska bli berikande och se
impulser för forrsatt solidarisk
kamp och en ny arberslust.

Erni Friholt
PS: SJ resebyrå har utarbetat ett
specialpris för Nairobi-resan.
Den officiella anmälningstiden
har visserligen gått ut, men åter-
bud finns ju alltid och det är värt
ett försök.

Resan startar den 6 iuli - åter-
komst den 2l iuli. Priset for flyg
från Köpenhamn + den billigas-
te inkvarteringen i dubbelrum på
Milimani hotell blir 10.990 kr.

4',7



Kärleken
tloch den nya

kvinnorollen

Vi fick idån på ett av våra symö-
ten, när vi började pråte om
hur svårt det är attYAr^ kvin-
na idag. De flesta av våra med-
lemmar i K*rlstad är yrkesarbe-
tande. Många har små trarn.
Hur klarar man av barn och
hushållsarbete och jobb, facket
och SKV - och samlivet med
måilnen dessutom?

Vi sade att detra är {någor som
intresserar många kvinnor, Låt
oss göra en studiedag kring "Den
nya kvinnoroilen och kärleken".

Vi hyrde Gamla Badhuset, vars
föreläsningssal med 63 plarser
och tillgång till penrry brukar
passa oss utmärkt. Men veckan
innan drömde {1S9r n1t det kom
strömmandet till så många män-
niskor att vi var rvungna atr gå
över till Folkets Hus istället.

Dessutom hade vi förhandssålt /7
biljetter två dagar innan semina-
riet. Trots filippininfiuensans
härjningar förstod vi att vi mås-
te hitta en större lokal. Det blev
Sessionssalen i biblioteket, och
det var nog bra, för när under-
tecknad kom dit tio minuter
innan seminariet skulle börja, var
salen fullpackad och kön ringla-
de.si g fortfarande u tanför dörren.

Antligen hade vi nått ut till
folk!Vihar haft offentliga möten
tidigare, om abort t ex och om
sex timmars arbetsdag och om
kvinnor i andra länder, men i
stort sett har det då varit våra egna
medlemmar som har kommit
och kanske en eller två andra. Nu
kom det plOtsligt 250 personer,
många av dem var män, och satt
fran kl ett till kl sex och lyssnade

9scine.rade på 
. 
två föreläsare,

Christina Zachrisson som pråtå-
de om "Tid att älska" och Barb-
ro lrnnder Axelsson som hade

satt "Kärlek och jämlikhet" som
ru brik.

Det var två föreläsare som verk-
ligen trollband oss alla. Christi-
na har varit barnmorska och
arbetat för RFSU, nu är iron lära-
re påÄs Folkhögskola. Barbro är
psykolog, arbetar som lärare vid
Socialhögskolan i Göteborg och
har skrivit böcker om kd.rlek. De
två kompletterade varandra på ett
utmärkt sätt, och rrots arr publi-
ken var så stor blev det också dis-
kussion bland åhörarna.

Publiken var mycket blan-
dad - män och kvinnor, unga
och gamla. Många hade spädbarn
med sig, andra hade tagit med sig
srna mammor.

Ekonomiskt stöd att genom-
föra seminariet fick vifrån Vdrm-
lands Läns Landsting, som i fle-
ra år har haft ett samlevnadsproj-
el{,t på gång. Projektet
kulminerar med en samlevnads-
vecka som äger rum i alla komm-

munerilänetiapril.
På kvällen hade vi fest, med

langgruppen Svarta Katten från
Ärjäng och en kör från Kil som-
lreter Liv och Lust. Dessutom ser-
verade vi god mat och hembakat
bröd. Det kom välett 40-tal ick*
medlemmar, förutom alla de som
sjöng. Det var tur att maten rdck-
te till!

Det var en mycket tyckad dag,
och det intressanta var alla de tan-
kar och alla diskussioner som
den ledde till, Men om vi inser att
det privata är politiskt, så vet vi
ju att kampen går vidare på alla
fronter, precis som förut. Därför
.ska vi den 21 mars ha ett möte
med Erni och OlaFriholt; "Stop-
pa svensk vapenexport", och i
april kommer Lotta Schrillerq-
vist och berättar om Vietnam.

Aase Bang

Resa till Osterrike
Den 10 m*jåker vi till Österrike.
Turisthlss ir hyrd. 2 chaufförer
likaså. Äterkomst till Sverige sön-
dagen den 19 maj. Vi startar tidigt
fredagen den 10 maj {rån Stock-
hclm och plockar upp folk
yT:q vägen via Göteborg rill
Trelleborg.

Kostnaäer: Siälva resan kom-
mer att gå på ung I 000 kr. Till-
kommer så mat och logi, diverse
inuriden,liftkort mm mm, omkr
1 500 kr. Tillsammans allrså kr
2 500:-.

En resa till
Den grekiska kvinnounionen,
EGE, anordnar en spännande
rundresa 27 /8 -10/91985. Man
besöker orter där de grekiska
kvinnorna genom årh undraden
har kämpat mot orätt, tyranni
och utländsk ockupation, och
for jamlikhet, frihet och männi-
skovärde.

Man samlas i Athen, där det
blir seminarier om den grekiska
kvinnans ställning från antiken
till juntatiden och om den grekis-
ka kvinnan idag. (Vid det senare
deltar bl a Melina Mercouri och
Lady Amalia Fleming). Det blir
också tid till sightseeing, en tea-
terföreställning i en gammal

Resan: Vi kommer att åka via
Osttyskland och Tjeckoslova-
kien på ditvägen och via Väst-
tyskland och Danmark på hem-
vägen.

I Tjeckoslovakien hälsar vi på
vår systerorganisation och till-
bringar en hali' dag med dem. I
Osterrike kommer vi huvudsak-
ligen art bo i Lilienfeld, I mil syd-
vdst om Wien. Där går vi i
bergen, åker lift, besökeren myc-
ket sevärd kyrka, går på vdrdshus,
traffar miliöfolk.

En dag är vi i Wien och till-
bringar dagen med vår systeror-
ganisation där. En dag åker vi till
alperna med övernattning i alp-
stuga. Förhoppningsvis hinner vi
också med en resa på eller utmed
Donau i \fachau där frukttriden
blommar så här års och vinran-
korna slingrar sig på sluttningar-
na i Donaudalen.

Anmälan darast till Göte-
borgsavdelningen. OBS! Vi bör
inte bli fler än 40 st. Ring eller
skriv till SKV Görcborg, Vikto'

riaskolan, Linn6gatan 21, 413 Q4

Götebors. Tel 031/ 14 40 28.
Anmäln--ingsavgift På 300 kr
sätter du samttdlgt rn Pa Pg
42 618 - 9. Skriv "Osterrike" Pä
talongen.

Närmare program, kladråd
mm skickas till de anmälda del-
tagarna. För närmare upplysning
ring ErniFriholt, som ska blivår
reseledare och som sjalv är född
i Lilienfeld. Österrike. Tel
A3A4/520 04, eller A31/2124 SS.

Kvinnounionens medlemmar
följer med under hela resan. Språ-
ket som används är engelska.

Man måste betala ett förskott
på a00$ innan den 30 april. Där-
efter får man bekriftelse och
detalj program. Pengarna skickas
till Alba katopodi, National
Bank of Greecg Omonia branch
155, Athen, Grekland.

För nårmare information kan
man kontakta$Tomeni Union of
Creecg 8 Ainianos Street, Athen,
Grekland. eller Aase Bang, tel
054-18 99 6r.

amfiteater o.lifrlkdattr i Dor*
Stratou.

Den tredje dagen avresa till Kre-
ta, där man reser runt de folian-
de åtta dagarna. Det blir besök i
Knossos. sightseeing i lrakion,
besök i en by där bondkvinnor-
na arbetar med vinskörden. Det
blir besök hos konsthantverkare,
kvi n nokooperativ, kloster, arke-
ologiska mus&r och pittoreska
byar. Men det blir också föreläs-
ningar om kvinnan idet minoi-
ska Kreta, möten med mos-
tåndskvinnor och inte minst,
härliga bad. Varie kväll ordnar
lokala EGE-avdelningar runt om
ibyarna middag med musik och

dans, och det blir tillfalle att pra-
ta med kvinnorna själva.

Detta är bara ett axplock ur
programmet. Det kommer att
handla mycket om motståndsrö-
relse och hjältemod.

Den 7 september återvdnder
man till Athen, där man stannar
de två sista dagarna och bl a besö-
ker EGEs lokaler och Institutet
för studier om medelhavsländer-
nas kvinnor. Den sista kvällen
blir det garden party hemma hos
en EGE-medlem.

Priset för rundturen ar 7OQ

US$. som täcker övernattning i
dubbelrum och halvpension'
Enkelrum kostar 150$ extra'



RFSU-kurs i samlev-
nad ftir både barn och
mammor
Plats: Östgötagården. Ri m lbrsa
Tid:1-7juli 1985
Kostnad:1.350:- för nrammor,
950 kr för barn (kvinnor och
barn lrån Östeqgötiand får bidrag
frän ABF). Ensamma mammor
dr naturligtvis också vdlkomnna!
Syfte: Att under en veckas sam-
varo få diskutera samlevnad *
barn med barn, kvinnor med
kvinnor och barn med kvinnor.

Ensamstående mödrar slits
mellan kraven på atr vara en bra
mor) en bra arbetskamrat och att
få tid och möjlighet till att söka
en partner.

Så här arbetar vi:

Vi har munrliga inledningar på
olika teman - utifrån oss-själva
och vår egen kvinnouppfattning
tittar vi på kvinnans plats i sam-
hallet. Barnens inställning till
samlevnad - den egna och"r,ux-
nas - tas upp ur olika per-
spektiv.

Vi arbetar i små grupper då
barn diskuterar med barn, kvin-
nor med kvinnor och så diskure-
rar vi barn och kvinnor tillsam-
mans.

Vi arbetar med rörelser, öv-

ningar och lekar - kopplade till
dagens tema och naturligtvis ger
vi utrymme för sång, gemenskap
och avkoppling i naruren och
som vi hoppas vackra sonrmar-
vädret.

Vi som håller i kursen har arbe
tat i många år med kvinnor och
många årmed barn * men aldrig
har vi haft en kurs för både barn
och kvinnor tillsammans, på
samma tema. Vi tycker det ska bli
mycket spännande och tillsam-
mans gör vi en bra vecka.

Vi kommer att ha självhushåll
och sova i flerbäddsrum.

Välkommen med din anmälan
(anmälningsblankett finns) till
Nadja Cruberg
Metargatan 14
116 66 Stockholm
08-40 77 61

Britt Hörnstedt
Butgatan 12
602 23 Norrköping
011-16 98 93

NICARAGUAS
KVINNOR
OCH BARN
PG 475 37 19-6

.SKV:s insamling for Nicaraguas
kvinnor och barn är upie i
15.2139Q kr. Det betyder att vi
seda.n den senaste redovisningen
r mrtren av augusti, då insam-
Iingsresultatet låt på 9 298:90 har
fått in närmare S SOO kr. Det blir
drygt 1 000 kr per månad. Ett
glädjande resultat!

Många bidrag har under den
senasre perioden skänkts till
Karin Hammarströms minne
Vår kära syster och kamrar Karin
gick borr i slutet av november.
Många av Vi Mänskors läsare vet
att Karin bildade SKV-avdelning-
en i Uppsala for mer än 2A är

sedan och det är just Uppsala-
avdelningen som startade SKV:s
Nicaragua-insamling.

Som forkämpe för bra och
avgiftsfri barnomsorg for alla
barn i Sverige visste KJrin varför
Nicaraguas mödrar kämpar för
samma sak i Nicaragua. Kanske
kan det daghem i Nilaragua som
våra insamlade pengar sila gå till
börja byggas under detta år!

.Redovisning av inbetalningar
till PG 475 37 19 - 6 efter t7/B
1984:

Bergl vists nriRne
5n v 11u\ltv;r.rnå
Ver: Rolander. V,rra

Hlrriet Engman, Göreb,rrg lOCr
AnrJcrs o lngrid N,rrJlund rn familjcr. yrrrrhos-
d:1, lill Karin Hrmnr:rsrröms rninne lOO,-
Lilian o Kun Andcr:son, Cöreborg, rill per

l ransport htl..tic;lg
Kir'trn Pcrsron. (iörcl','r[ iC:-
5,,n1a Borg, Cötcborg .l3O:*"Till \1i.r Entrhcj1lq.,-, nr1,r,r"" li0:-

IUU:.'*

"Tjll Krrir: Hamnrrrsrrönr. minnc' 60: -
[rån krmrrt.r i Tr'.rkr.rr Nu, Anrr.r-Lisr, I lrr.
Andrea;, l)ttc.
Kirsterr Pcrs:on
Sonir V;hlirein. Linköprng
" Iill Karin H.rmmarsrrörns minne'
SK V-F1 rkl.ivrrn, Sru. kh,,lnr
Äntt.t Yelrnhorrr. Sr,'iklrr,lnr

Kristi*a Hri k kinen-N':r,agh
Kir'tcn Perr:r'n. (iiircborg
"Till K.rlin Hamnr,rr'rrtims rrrirrrrc"
Ruth B,rhrrran, Upp*.rl.r
Soni.r Vahlstein. Lrnkirping
Kir.t.'p Pglrqrt
Cun I {öjlunti, \'Jsrrr I r,luncla"l ill Karin H,rnrnrrrrtriinrr nrinnr"'
I;rctlrika Br, rlcr fiirburrtler. L-pp,.rl.r
Cunncl r.l Hille Ekvrll, Uppsala
"Till K jrsten Perssons prrrsiorrsdag"
VPK fullmäkr igcgrupp

B1örn ,- .|.rc.kv Errq:triim. Uppsala rilJ Karin
flåm'nJr\Ironts mlnne lCO:
VPK Uppsal.r lin. rill K.rrin H.rmmanrriims
Inlnne 9iCr
SKV. Malnrö teQ:

Sunrm.r prr 3l/lZ l9r{4 l5 2ll:90

'l rarrsport
Hillrvi Octerbcrg. Urrr<i
SK\/Cär,lc
$KV Malmö

Sk.ivrle SK V
i\l,irt.l H(rmin\son. Sruck h,rlrn
Soni.r Prrcrss,rn. P.rrr iile
SK\: Fr rklövern. Ln;kcde
Agnes Wcnnberg. Lulrå

9 /98:90

tuui
1/)l

Fva u Runn Eriksson, Johanncrhuv

100r
300r
tvu:-

VIETNAM
PG: 51 323-4

Insamlingen rill Vietnams
kvinnor och barn fortsätter.
Postgironumret är 51, 323-4.
Ange "Vietnam" på talongen.

Här foljer redovisning av de
senaste i nbetalningarna:

50:*
10C:*
2OCr-

tu!:*

634.-i79;18

Linnra Berygren. Upp'ela trll Xarin H;mnrarrr-
rörrrs minnc 50:

Augusta Tonnings
vilohemsfond ***************** Resa till Afrika

Kvinnorådet för Internationellt
Bistånd (KIB) gjorde ioktober-
november 1984 en resa tilltre län-
der i Afrika: Etiopien, Zimba6-
we och Kenya. ErniFriholt, som
är SKVs reresentant iKIB deltog
i resan till Etiopien och Kenya.
Rapporter från resorna håller just
nu på arr färdigsrällas.

I nästa nummer av ViMänskor
kommer en utförlig reserapport
rotran Lrnl.

Det inkom l5 ansökningar ril.l
fonden, och vid en hogtiäJighet
i Stockholm med anlednin! au
internar ionella kvi nnodagen" ut-
{_.]li.r stipendier till fåljande
SKV-medlemmar:
l"!h Bohman, Uppsala,4 OO0
kr för arr fofisärra arberet med
en bok om SKVs historia.

Gun Hedbom, Stockholm,
2 5OO kr för studier i filmens
kvinnoroller.
Kvinnooffensiven, Stockholm,
fick I 000 kr, och SKV Stock-
holms innerstad fick 2 500 kr
för atr genomföra en resa rill
Köpenhamn för att sruderå ar-
betet för 6 timmars arbetsdag

där. Göteborgsdistriktet fick
2 500 kr till sin resa till Öster-
rike sommaren 1985, och Nun-
ne Lindahl, Uppsala, fick 1 300
kr fc;r att studerä stadsplanering
i Bologna.
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Svenska Kvinnors Vänsterftirbund
Barnängsg. 230 tl6 4l Stockholm

Postgiro s0 s0 
l1f åä)äffäf""'" 

s 13 23-4

SKV ärpartipolitiskt obundet och verkarför ett demokratiskt sam-
halle måd enikono*i som inte bygger påprofit utan på männislcors
behov, ett samhälle fritt från alla former av förtryck.
Förbundets måisätrning är att verka för jämlikhet mellan kvinnor

I Ått verka för ert samhälle där alla barn och ungdomar kan känna trygghet och har lika värde, och ddr de tillförsåkras fysisk
och psykisk hälsa och ges samma utbildningsmöiligheter.

O Att verka för fred, allt framtidsarbetes grundval - mot krig och imperialism, krigens främsta orsak. Förbundet vill verka
för allmän och total nedrusrning.

O Att verka för skydd av vår egen och framtida generationers miljö, för ett resursbevarande samhälle som tar hänsyn till
människorsverk[igabeho,,ochsimbandeninaturen.

O Att verka för solidaritet mellan iolken, för folkens nationella oberoende, för de förtrycktas befrielsekamp, för en värld fri
från varie form av ekonomiskt, politiskt, socialt och kulturellt förtryck, mot fascism och'rasism, Att bekämpa all kommersiell
exploatering av såväl vuxrla som barn.

SKV har i korthet följande historia. 191a bildades Föreningen Fri-
sinnade Kvinnor undei parollen: Mot krigspsykos, för demokrati och
kvinnors liksdllighet. Är 1931 utvidgades förbundet så att ett samar-
bete blev möiligt mellan alla kvinnor som önskade en samhdllsutveck-
ling i vänsterriktning. Då fick förbundet sitt nuvarande namn.

Är 1946 anslöts Svenska Kvinnors Vänsterförbund till Kvinnor-

nas DemolErati'sks Världsförbund, 6J)V,, ($$lornen's International
Democratic Federation, \flIDF).

KDV har 1,29 anslutna organisationer i ll4li.nder med flera hundra
m il i oner medlemnrär. KDV h ar t illerkänts,hön_sglytiv status, hös
FN;s elconorniska och saciala råd,samt hqs UNESCO' De,n*1sta1us
innebär att yttra sig vid sarnmantniden CIch att {ram}ägga,ggna förslag
m untligen eller skriftligen.

och män och för kvinnornas deltagande på alla områden av det eko-
nomiska, sociala och politiska livet, samr atr verka för en socialt och
ekonomiskt rättvist samhdlle dar alla har ert meningsfullt arbete.

SKV Cörcborg har hand om medlemskantakei,oc,h ekonb, i. :,:r::

SKV:s lokal i Yiktoriaskofän,ilr. öppen ,o,nid*gar 10"0CI;t3.s. ',o*lr
torsdagar 17.00-19.00
Linnögatan 21.413 04 Göteborg, Tel. o3L/14 40 28

Förbundsexpeditionen i Stockholm har jour torsdagar kl.
a^ A^ 

^^ ^^Iö.UU_IU.UU

SKV-avdelningar
Arvika
lJrltå I encr
Högåsviigen 4
6/1 0i Årvika
TeI.0570/tr81 34

Ambjörby
EIlen Erihsson
Box 4I4
680 52 Ambjörby
Te1 056]/802 32

Båtskärsnäs
Lllly Johänsson
DOX IUJ
Ylu )+ ltåtlK*rsnas

Deje-Forshaga
Monica R*nung
Bökliden ?0
66/ 00 Forshaga
Tel. 0541705 J4

Gatland
Gunilla Ma*nehe
5:t l{'lemensga(ån J
621 00 Visby

Göte borgsdisrrihtet
Zaida Hagman
Regnvågdersgatan 4
412 32 Götebnrg
Tel,031/54 l?94

Viistra Göt*horg
L\ \ !\ndren
Rlrytongat:r* *
421 38 Götebr:rg
T.:1.0lll:/ lli 17

Östra Göteborg
nrlt l l rlnolt
Hrrrnsgatan 7
+ l) ti I.J\\t(norg
"r(1. 031/31 J.l 86

Gävle
Ingrr Jahansson
Hamiltongatan 32
802 20 Gävle

H$shyarna
logrid Nilsson
Munkgatan 5
561 00 Haskvarna
Tel, 0t6/rl /4 55

Karlshamn
Sonia K*rlsson
Pl 1049
IYU /l I1SATUm

T€1.0454/391 60

Kadstad
$iv Dahlgren

- Mellqvistvägen 1

663 00 Skoghrll
Tel. 054/239 15

Katri*eholrn
Inger Andersson
Dfulögatan 35-37 C
641 30 Katrineholm

Kramfors
Marie Sölvehring
Järnvägsgatan 64
d/l UU nramlor-\
Tel.af]zlM4gz

tiuköping
Else"Marie Hedberg

l#::uF:',1u 8
)öl JU LrnKOPlng

-Li""glv- , ..Llsmarle t dsuom
Ölofsg*tan 26 B
Jal 0a i-fungby

Lul+å
-{gnes lffennberg
Krongårdsrirrgen 30
951 00 Luleå
Te1. ö9?0/195 3a

tuod
.A.strida Svenssr:n
SKV-Lund
Box 1308
221 05 L*nd
Tel. 046/14 94 Ö4

Malnberget
Siv Lundberg
Grevgatan 13
971 00 Malrnberget
Tel:0974/218 26

Malmö
An::a Landbetg
Y\trds$. lö
?14 24 Mahaö 

,

ftI.040r'3:l 40/å

Motala
Ågnet* E*gren
Sundlingqväg 1/
590 30 Borensb*g

Piteå-Mulhsund
)lr1 .1lur1n
Str*ndvdgen 5
941 0O Fiteå
Ttl,VgL:|fi7?76

Rnrnsele
Clary Krekr.rla
Läkarv.iigen I
880 40 Ramsele
Tel. 0623/106 0$

Sala,
Marga*ta Thelaader
Lärarrtigea 12
7]3 00 Sah
Tel,0zz4ft37 ?6

Skellefteå,
öarrrro wrkludd

, Fäbog*tan 5
93 1 56 She$efreå
Tel. 0910/8$5 a7

Skör'de
' Kerin $andelin
lvlariest*drvägr* 75
541 ö0 5Lö,rde

Storkholrnr ;

*.*P::"*uxy uullo{le
, P*ternosterrrägen, 16,'
I}t 4gJohan*ishov, ,

Tet, ö8/59,$* 92 i . l

$toehhclms indefffåd

Th:,tT.i fiirorter
.b.vå bl{elot
Valhallavägeo 14, , ,

'114 2t Stockhokn :

Tel.0s/x5330S , 
,

$pångo
Kersrin Juniberg:
Ce^rvrns vdg t9C
löJ )ö )pångå
Tel.08/760 11 72

, 
: 't 

'Siidertäljr
Maud $redernark
F:lorabersrvägeh 12 ,

,15t 51 Södorralie: 
,

Upps{a
Erda Äkerlund
rjl{ey.'n ilc
r)J JJ Uppsata
Tel. atsitb *s tz: '",
örthro: ' ';, ,,;,'
Mrrie li(ikner
l\sFyväsen /
703 I5 Oribto, : ' ': '

Mölndal
Finspång Astrid Custafsson
Anna-Lisa Göransson Knarrhiigsgatan 8A
Gntölsväeen 24 431 J0 Mölndal
61200Finspång 7el03r/27 18t7
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YI PEEE!

- ett helt Goco-album!

Antligen finns Coco - vuxenserierno ov
Christino Alvn6r - i en volym.

Ruso ivög till nörmsto bokhondel och kop
64 sidor tröffsöker vordogskomik.

Co pris: 59 kronor. Serieolbumet ges ut ov
forloget Svensko Vyer i Sveg.


