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Tema: Skapande
kvinnor

Hur har kvinnliga
konstnärer bemöffs
av manssamhället?
Harriet Clayhills
berättar.

Vad har man att
kämpa mot som
kvinnlig konstnär?
Bendicte Bergmann
berättar.

Vilka är Guerrilla
Girls, och hur agerar
de?

Är atta kreativa, etler; hör skapandet till
eliten?
Maria Jacobson har
interujuat en som vet.

Vad är def som driver
oss att skapa?
ElsaAgölii ochMaria
Sundqvist berättar.

Att skapa styrka och
motständ genom
visor och musik
Nanna Helin skriver
om sina är med
Thores Trio
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Omslagsbild: Ulla Hammarsten Mc Faul med
sitt konstverk mens-torso från utstlillningen
Livegen - Eget liv. Bild: Monica Englund

Ur Helga Henschens bok "Vdgen till Rebella"

Konsten
aår möilighet

lag rir bildmakare och ordmakare.
Minn bilder, mina dikter, mina gubbar med

pratbubblor - de rir mina uerktyg, mina aapen
i en szrts motståndsrörelse mlt de nedbrytande
kr aft erna.i t illu a.f on .

VI MASTE ÄNNIGEN TÅ ICÅNC EN
KULTURELL, ANDLIG RÖRELSE I

Det rir hrir konsten kan aara aårt aerkty g, aår
fana, aårt nya språk. Kansten - i alla former -rir aår möjlighet att komma ur denna gråhet,
denna hopplöshet, detta andliga nödkige aari ai
befinner oss.

Inte konst inriktad på försriljning, ekonomisk
ainning, konkurrens. Men konst som kraft, in-
s p ir at i on, imp uI s t iil han dlin g, skap an d e, s ökan -
de.

Konsten rir ett iiaentyr. lag rir fruktansarirt
riuentyrslysten.

Konsten rir aår möjlighet att öuerleua. Att
hålln lss aakna och medaetna. Att hållakcinslan
leaande - och krinsligheten.

" Klnsten iir nödacindig för att hålla modet
uppe" , sa ordföranden i Byggnadsarbetarnas
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Hanoi under
amer ikanernas an gr eppskr i g.

" Om natten behöaer ai musik
och poesi för aåra öron för att inte
öaerröstas aa bombkreuaderna. Om
dagen behöuer ai bilder för aåra ögon
för att inte förskrcickas aa
förstörelsen" .

(Vi etn am es i skt t al e s rit t )

Litteratur en, poesin, musiken,
teatern, dnnsen , filmkonsten,
bildkonsten kan lcira oss något
om oss sjrilaa. Om aåra egna
dolda möjligheter. Kan hålla fantasin,
aisionerna leuande.
MAKTHAIZ4RAJÄ KAN INTE SA LATT
FÄ GREPP OM OSS.

Konsten rir ett ncirmande till uår innersta
krirna. Konsten cir ett scitt att komma liuet in
på liaet. Att se något mer i det ai ser.

Konstut har med aårt behoa aa magi och
hemli ghet sfulla upplea elser att gör a.

Att skapa, måla, dikta, forma i lera rir en
rit, en bön, en åkallan, en besacirjelse som
jag inte kan lean utan.

F örfattarnas , konstncirernas , de intellek-
tuellas ansTJar som opinionsbildare rir enormt.
Forskarna, Icirarna, journalisterna - alla
de som förmedlar kunsknp och aisioner -deras ansaar iir enormt.
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Förr om åren aar jag misstrinksam mot mitt
yrke. Hade jag rcitt att syssla med konst? Var
det inte att fly undan aerkligheten? Ncir beho-
aet aa aktiaahjrilpinsatser rir så omcitligt,

lag tyckte jag borde byta yrke. Göra något
konkret. Utbilda mig till sjukaårdare eller till
lrikar e. Arbet a i flyktingkiger...

Nu förstår jag cintligen: aar och en måste
göra en insats just dcir man sjrila står. Anacin-
da sina egna uerktyg.

Andra cir brittre sjukaårdare, andra rir brittre
organisatörer i fredsarbetet än jag.

Var och en måste få arbeta utifrån sina egna
förutsrittningar.
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Ledare

av Aase Bang

Nåir Evert Taube gick bort, det iir snart 16
år sedan, hörde jag på radion en intervju
med hans fru, skulptören Asri Bergman-
Taube.

"Ja", suckade hon, "nu får jag tid att
ägna mig åt min egen konst".

Hon var d^71år gammal.
Det Zir ett alltför vanligt öde. NZir de

unga, begåvade konststuderande flickor-
na gifte sig med sina konstnärskamrater
fick de ge upp den egna karriåiren för att ta
hand om man, barn och hem.

De som trots allt envisades, fick finna
sig i ett liv i skuggan av sina män. Många
valde att avstå från äktenskap för att kun-
na ägna sig åt sin konst. Seriöst behandla-
de blev de dock sällan. Benedicte Berg-
mann beskriver väl det kvinnliga konst-
nzirskapets villkor i sin artikel.

Men kvinnor har alltid hittat utlopp for
sitt skapande ändå. Indiska kvinnor teck-
nar varje dag på nytt vackra mönster på
marken framför husen med hjälp av ris-
mjöI.

Hiir hemma har kvinnorna vävt tras-
mattor och stickat tröjor, broderat dukar
och virkat sängöverkast. Några har påstått
att det var "förspilld kvinnoktaft", men
det åir ett grovt missförstånd. Det som
gjorde livet våirt att leva var ofta stunderna
vid vävstolen eller med stickningen. "Mor
sjöng alltid när hon vävde", har många
berättat.

Det mest gripande i detta nummer är
nog Nanna Helins fina berättelse om sin
uppväxt i ett fattigt men musikaliskt hem,
med hennes egna dikter insprlingda. Nan-
na har spelat och sjungtt r. Thores trio
sedan 1934 - en grupp med mycket hög
musikalisk standard. Båtskåirsneis ligger
långt från de stora stziderna, men ändå mitt
i veirlden. Nanna har alltid ståttpåbarrika-
derna, hennes liv har präglats av politisk
kamp och solidaritet. Extra rikt har det
säkert blivit tack vare hennes förmåga att
uttrycka sig i ord och toner. Människor
som sjunger och spelar tillsammans har
det aldrig tråkigt.

Nåir jag läste vad Nanna skriver, kom
jagatttiinka på min egen mamma. Jag har
aldrig triiffat någon med en så allsidig
kreativ begåvning som hon. Hon blev ti-
digt ensam med fyra små barn, och vi var
mycket fattiga, men det visste vi inte,
mina bröder och jag. Vi saknade aldrig
nåsot.

Ibland fick vi äta gröt flera dagar i rad,
men det blev aldrig enformigt, för gröten
fick nya namn varje gång. "Drottning-
gröt" var ju något helt annat. än "Silke-
gröt!" Under kriget blev det svårt att få tag
i mjöl - då blev det potatisvariationer
i ståillel potati ssoppa, potati smos, potatis -
gröt, potatisvåfflor och den norska specia-
liteten "potetlomper".

Mamma sydda alla våra kläder - för
hand. Hon sydde långbyxor, skjortor och
klänningar. Jag minns speciellt en vacker
vitklåinning, sydd av morfars gamla skjor-
ta, översållad med broderade blommor.
Jag var en mager liten l0-åring, men jag
har aldrig senare varit så fin.

Hemma hade vi gäster jämt. Jag har
läst gamla dagböcker och fåttbekräftatatt
det kom folk till oss två eller tre kvällar i
veckan. Vi hade ingen telefon, så de kom
oanmälda. Slåikt, vänner, grannar, bar-
nens kompisar, partikamrater, evakuera-
de (det var ju krig) och alla som behövde
hjälp med det ena eller det andra.

En av mina våninnor var imponerad.
"Jag kan stå i köket hos fru Bang", sa hon,
"och jag ser att hon inte har annat än ost att
lägga på brödet, men vips har hon trollat
fram ett jättefint smörgåsfat!"

Inga andra mammor var ute och lekte.
Papporna spelade brännboll ibland, men
det var bara mamma som var med oss i
kälkbacken och skidbacken, byggde snö-
ftistning och lekte tafatt.

Hon gjorde de finaste julklappar som
inte kostade något, som till exempel möbler
av tiindsticksaskar till dockskåpet, som
var en sockerlåda. Hon kunde teckna och
måla och skrev sånger till alla femtiårska-
las i bygden. Med egna och andras barn
startade hon en teatergrupp som uppträd-
de på hembygdsgårdar och skyttelagsfes-
ter. Pjiiser och sånger skrev hon själv, och
ackompanjerade oss på piano eller gitarr.

Vi hade roligt jämt, med sång och
musik och dans. Sina bekymmer höll hon
för sig sjåilv. Vi såg henne sällan ledsen.
För oss var hon alltid den glada och påhit-
tiga - den som vi alltid kunde lita på.

Du hittar många fina vittnesbörd om
kvinnligt skapande i detta numret. Läs om
kompositören Maria Sundqvist, och om
konstnäen Elsa Agölii. Läs och bli glad!
Och hoppa inte över Inga Lisa Sangrego-
rios klarsynta och beska kommenhr om
tillståndet i riket detta Herrans är 1992.
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skap
edan slutet av 1700-talet, i
memoarer, biografier och konst-
historia upphaussad verksamhet
som länge förbands enbart med
män.

Detta var en sjZilvklar följd av att männen
på alla områden ansågs stå för skaparkraft
och gudomlig inspiration, medan kvinnor
förknippades med passivitet och odmjukhet.

Ju mer individualistiskt självhävdande
konstntusidealet blev, desto mer förbjudet
blev det för kvinnor. Allra minst kunde de
få leva bohemiskt och egois-tiskt så som
det manliga geniet förväntades göra. Kvin-
nans naturliga förhållande till konsten var
att fungera som modell - och stödjande
hustru.

Denna stereotypa uppfattning av kö-
nens förhållande till det konstnzirliga ska-
pandet har visat sig mycket seglivad. Den
komplicerade tillvaron för de kvinnliga
pionjåirerna i Norden vid slutet av 1800-talet, lade hinder i vägen
för de kvinnor som försökte hävda sig i mellankrigsårens avan-
cerade konstnärsgrupper, och den spökar än idag, något som ofta
omvittnats i den debatt som kom igång pä 1970-talet.

Tack vare den respektlöshet som präglade den nya kvinnorö-
relsen i västvåirlden tog analysen och historieskrivningen då nya
vägar också på konstens område. Feministiska aktionsgrupper,
kvinnliga konsthistoriker och konstnärerna själva studerade
kvinnors kreativitet insatt i sitt sociala sammanhang, inklusive
ansvaret för hem och barn. Konstnärsmyten kritiserades, konst-
begreppet vidgades. Kvinnor blev intressanta också genom sina
prestationer inom textilkonst och heminredning och som konst-
hantverkare. Många hävdade att kvinnor utvecklat ett eget
bildspråk.

Överallt i USA och Västeuropa började kvinnliga konstnårer
arbeta kollektivt, ofta med blandade media och i experimentella
former. De improviserade kortvariga installationer, fyllde ett
rivningshus med visualiseringar av kvinnoliv, uttryckte sig helt
i textil, diskuterade sex och samlevnad, och så vidare.

De första svenska utstZillning€una som kombinerade konst
och kvinnopolitik kom 1973: gruppmanifestationen Live gen -Eget liv i Göteborg och Anna Sjödahls Mitt alternativ -Vardags liv i Stockholm. Hos Sjödahl kolliderade konsten rent bok-
stavligt med småbzrnsfamiljens kaotiska rekvisita.

Kv innors sj älvkåins I a, sj älvfö r t r y c koc h m öj li g heter till krea-
tivitet diskuterades sedan i många sammanhang under FNs
kvinnoår 1975, bland annat på den brett upplagda utsrillningen
Kvinnfolk.

Skulptur av Ann Britt Ryde. Till utställningen Livegen - Eget liv.
Maneten, Göteborg 1973. Bild: Monica Englund
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Konstnärskapet togs ner från piedestalen, amatörer och pro-
fessionella samverkade om att visualisera de nya frågeståillning-
arna. Det gallde kvinnoarbete och kvinnokuhur, historia och
törnyelse.

1977 gick den explosiva Kvinnokulturfestivalen av stapeln i
Gamla riksdaghuset med en hastigt hopsamlad konstutstiillning
som en av ingredienserna. Den omfattade målningar, teckningar,
skulptur, textil och foto. Hiirifrån leder en utvecklingslinje tillVi
arbetar för livet 1980, en kollektiv manifestation av 26kvinnliga
konstnärer som gruppvis omarbetade hela rum till inlägg i konst-
och samhällsdebatten. Det var tillräckligt provocerande för att
ge upphov till många dispyter om både konst- och konstnåirsbe-
geppet. Såirskilt utmanande var tydligen tillfiillighetsprägeln
och de billiga materialen. Många manliga konstnfuer har expe-
rimenterat i den riktningen utån att chockera, men av kvinnor
väntar man sig raka stygn och annan ordentlighet.

Kvinnoåret 1975 inledda också en mer traditionellt hållen
dokumentation av de kvinnliga pionjåirerna, som fortsatte under
1 9 8 O-talet. Individinriktade presentation er I i gger för ndrvarande
mer i tiden än kollektiva manifestationer. Vad som kommit till
ar attkvinnors såirskilda livs- och arbetsförhållanden numera tas
med i diskussionen.

Den manscenrerade filmen om Skagenmålarna Hip hip hurra,
1987, kommenterades snabbt av utsällningen Fruarna på Ska-
gen.

Ur Harriet C layhill s Kv inno his t or i s k up p sla g sbo k
Rabdn och Sjögren, 1991
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av Maria Jacobson
Xefo Reportage

Sxapa
skapa
skapa
skapa
skapa .r'\)$r-.s*n

skapa
I mina oron låter det engelska create mer storslaget

I och måiktiE. I fantasin hör jag dånet ndr universum
I rämnar. och ser vfut klot födas fram.
I bakgrunden hörs änglaorkesterns mäktiga cre-

scendo, berg och dalar flyger genom luften, eldslågor
stiger upp och allt faller på plats inom sju dagar.

God's Creation.
Min association till Guds skapelse åir betiinkligt lik

en Hollywoodfilm i katastrofgenren. Katastrof eller
gudomlighet, det zir svårt att konkurrera med den
skapelse som är jorden och våirldsalltet.

Glorifieringen av skapandet har naturligtvis sina
rötter i det bibliska och religiösa temat. Bara genom
de lexikon jag har tillgång till på mitt frilanskontor
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"Lyftet" . Måtning i olja. Samtliga verk är gjorda av Bertil Berg. Bilder: Ulf Sjöstedt
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visar att det åir Skaparens skapande som sätter norm.
På 30-talet till exempel, i dåtidens bibel för kunskaps-
inhämtande, Nordisk Familjebok, står ordet i betydel-
sen av "världens tillblivelse genom en personlig gu-
domlig akt".

Kreation, från franska crdation, står för nykompo-
nerad kvinnodråikt. Dessa två ord var vad man hade att
tillgå ifråga om skapandet.

Femtio fu senare i Bra Böckers lexikon, hänger
religionen med i skapelsebegreppet men man har
också infort ordet kreativ som stammar från latinet.
Det står i betydelsen skapande. Ordet kreation får nu
en vidare definition. Förutom modellklänning finns
också skapelse och uppfinning med.



n följd av att vi åir influerade av det amerikan-
ska och anglosaxiska gör att vi hiir i Sverige
använder kreativ i fler och fler sammanhans.

Det tongivande näringslivet gör gamla begrepp till
nya så fort det har behov av det. Men det skulle låta
töntigt om någon av våra konstnårer sa: jag kreerar
bara på nätterna. Lika mZirkligt skulle det låra om en
ekonom på S-E-banken sa: jag har hittat en skapande
lösning på hur banken ska tjäna mer pengar.

DZirför eir det praktiskt att kunna använda ett ord
som antyder internationalitet och som iir så luddigt att
det kan användas till praktiskt taget vad som helst.

Kreativiteten, eller om man så vill, skapandet, har
inte bara glorifierats. Liksom fallet med Skapelsen,
mytologiseras det friskt kring skapandeprocessen och
de människor som arbetar skapande. Kreativiteten
förknippas ofta med framgång och kreativa männi-
skor anses spännande.

Vi vill geirna se dem som bohemiska, begåvade,
temperamentsfulla och placerar dem lite tör sig i
samhället, i en mer romantisk sfår som inte präglas av
rationalitet, rutin, tråkighet eller regelbundna arbets-
tider.

Denna uppburenhet har förstås lett till elitism. Det
rir en elit av vetenskapsmän och berömda konstnärer
som verkar som förebilder, hjältar för oss mer vanliga
människor som inte riktigt har koll på den skapande
processen. Som inte har tid, möjlighet, eller förmåga
attägnaoss åt den.

Men under slutet av 7O-talet och under större delen
av 80-talet hände något.

Kreativiteten giordes till allmängods.
Vi ville fås att tro att vi alla var kreativa, vi gick på

kurser och utvecklade oss, vi lyssnade beundrande på
det budskap som predikades. Cheferna skulle vara
kreativa, politikerna skulle hitta kreativa lösningar,
alla skulle lyckas bättre privat och i arbetslivet med
hjälp av kreativitet.

Vi geggades in i en enda kreativitesgröt. Och
tycktes resonera som så: att om vägen till frälsning gick
genom en helgkurs i kreativietet, så varför inte? Vi
hade ju bättre råd då.

Min misstanke zir att denna kommersialisering bara
hade till syfte att vi skulle jobba mer och bättre. Inte
ville någon att det skulle skapas mer? I så fall var?
Möjligen i ateljderna, men verkligen inte på löpande
bandet på Volvo.

Snarast åir det kursarrangörer, trendskapare och
framgångsgurus som är vinnare (en annan populiir
floskel) hZir. De Zir i full fZird att kreera nya kurser som
är mer matnyttiga för de politiska och ekonomiska rea-
liteter som gäller nu. Orden för dagen åir flexibilitet.
kompetens, anpassning...

Ingen frågar efter kreativitet längre.
Srangt taget känns det som om kreativiteten Zir på

väg tillbaka till att varc en syssla, talang, känsla,
egenskap, eller vad det nu är, för de utvalda. En
lyxvara.

Dåirmed kunde den håir artikeln vara slut. Om det
inte vore för Gudmund Smith i Lund, Gunne kallad
bland kollegorna på universitetet. Gunne dr professor i
psykologi och bestiimde sig för att ta sig en ordentlig
titt på den skapande processen i slutet av 70-talet. Han
var trött på att enbart se den som utmärkande för
konstnZirlig, vetenskaplig och teknisk verksamhet. Hans
lanke var att undersöka om det fanns en mer vardaglig,
social kreativitet.

Gunne ser ut som gubbar gör mest, okammat gråvitt
hår, buskiga ögonbryn, glasögon på näsan. Bruna,
kluriga, granskande ögon. Professorsögon.

Senast vi sågs var på förra årets bokmässa i Göte-
borg. Han var dåir tillsammans med några andra begå-
vade människor som alla har medverkat i en bok som
heter Kr e at iv i te t o c h fl ow . 27 vetenskapsm än, författa-
re, musiker och teatermänniskor bidrog med varsin
essä i ämnet. Endast en kreativ kvinna fick vara med,
S issela Bok, filosofiprofessor.

Den boken blev aldrig allmänt bekant, trots de
namnkunniga författarna. Georg Klein, tumörbiolo-
gen, Erland Josephson, skådespelaren, Tore Browaldh,
bankmannen, är några exempel. Förmodligen var det
heller inte ämnat fcir kreti och pleti. Dåir fanns inget
jordniira eller vardagligt eller spännande att försöka
identifiera sig med. Språket lir akademiskt och intel-
lektuellt. Miljöerna iir till stor del från den vetenskap-
liga viirlden.

Akvarell



på bokmässan gav någon

De sju av författarna som var ddr, uppspelta med
glittrande ögon och rosiga kinder, förmedlade inte någon
egentlig förståelse för kreativitetens väsen.

Gudmund Smith sa inte så mycket dåir på bokmässan,
det var mest den briljanta formuleringskonstens mästare,
Georg Klein, som pratade. Intensivt och fågelliknande.
Det var fullsmockat med folk (kvinnor) som skrattade på
rätt stZillen när herrarna överftåffade varandra med kvick-
heter.

Vetenskapens och konstens kreativitetsrepresentanter
var överens om "att det håir handlar inte om bortskämda
elitister som propagerar för sin egen elitmentalitet".

Av någon anledning åir det svårt att ffo dem.
Jag tror nog att de verkligen menar att kreativiteten

inte ska vara förunnad en klick utan att varje människa har
rätt ti11 sitt skapande. Samtidigt blir det inte riktigt trovdr-
digt nzir de som definierar begreppet tillhör just den
klicken.

Alla författarna i boken och på mässan hör till de
främsta inom sina områden. Ingen som inte åir vzirldsbe-
römd eller stjåirna på sitt område medverkade, någon
banktjänsteman, sekreterare eller lokalvårdare eller så.

Gudmund Smith kan hålla med om att kunskap och
debatt kom i bakgrunden till förmån för showen, dåir på
bokmässan.

Bortom rampljuset, i lugn och ro, kan Gudmund Smith
förmedla flera fänkv2irda ting från sitt mer dn tioåriga for-

skande om kreativitet. För att kunna undersöka och testa
hur vardagsskapandet kan te sig var det nödvändigt att
delvis definiera om begreppet. Den traditionella defini-
tionen Zir skapande, nydanande, upphnningsrikedom, pro-
duktivitet, ur ett intellektuellt perspektiv. Smith la till en
dimension, nämligen det känslomässiga upplevandet.

Skapandet måste inte resultera i en produkt av något
slag. Det behöver inte vara kopplat till någon speciell
talang eller begåvning.

Denna mer jordnåra kreativitet visar sig i ett fruktbart
sätt att uppleva sig själv och sin omvärld. Det tar sig
uttryck i hur man möter människor och umgås, en slags
social kreativitet. Inlevelseförmåga i andra människors
situationer, förståelse och intuition. Andra drag kan vara
större tolerans för det avvikande, mod att bryta konven-
tioner och förhålla sig fria från dogmer.

Kort sagt, den skapande upplever livet som ett äventyr
och inte som en transportsträcka.

S miths definition har kritiserats b land kreativitetsfor-
skare som vill hålla kvar den romantiska synen på ska-
pandet. Med den hdr mer mänskliga definitionen försvin-
ner glamouren och flera myter kommer på skam.

I sitt stora projekt har han testat och intervjuat ett stort
antal människor av alla möjliga kategorier. Barn och
ungdomar, kvinnor, män, studerande, vetenskapsmän,
pensionärer, psykiatriska patienter, professionella konst-
nårer, sammanlagt 14 olika grupper. För ändamålet har
han och forskarlaget tagit fram nya mätinstrument och
tester, inriktade på upplevandet,likväl som på änkandet.

-'';";M
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Hans teori bekräftades - attdet inte
bara zir konstnärerna och forskarna som
år kreativa utan de fanns i alla grupper,
oberoende av begåvning och intelligens.
Men att alla åir mer eller mindre kreativa
iir en illusion, enligt hans definition och
resultat.

Men med hans sätt att definiera så iir
i alla fall fler människor kreativa än
enligt tidigare definitioner, dår i stort
sett bara genier räknades.

Han delar in oss i tre grupper, kreati-
va, dolt kreativa och ickekreativa. De
som ä dolt kreativa har slammat igen på
vägen från barn till vuxen men har fort-
farande en förmåga att länka skapande
men gör föga åt det, i livsstil eller käns-
1or.

Det kan vara känsligt att påstå att
vissa människor inte tycks vara kreativa
alls.

Det besvärar inte Gudmund Smith
eftersom han inte anser att kreativitet
ska vara måttstock på vad som dr bra
eller dåligt. Säger han.

"Gröna flan" akvarell

Att vara okreativ åir lika odramatiskt som attvarabrunhå-
rig, menar han. Det mest sensationella resultatet uir att inte
alla konstnärer heller iir kreativa, trots att kombinationen
konst och kreativietet alltid varit en sjåilvklarhet. Det bety-
der inte att man inte skulle vara en framgångsrik konstnär,
inte alls, säger Gunne. En konstnåir kan vara tekniskt mycket
skicklig och rekreativ, återskapande, vilket betyder att man
lånar av andra och gör något av det.

Alla barn air inte kreativa enligt testerna, intervjuerna och
alla de teckningar och lermodeller som ingått i bedömning-
en. De var oformögna att utnyttja sin fantasiviirld i teckning-
ar och modeller. Vuxna som bedömer barn förväxlar lätt
livlighet med kreativitet. Ett kreativt barn behöver inte vara
livligt. Det anscs att ett utåtagerande temperament och ska-
pande hör samman, men det är också en myt.

Men kreativiteten väcks i barnets forundran och nyfiken-
het. De som kan behålla dem utvecklar det till en livsstil.

Skolan anklagas ofta for att ta död på kreativiteten och
Smith håller med om att den i många fall verkar hämmande.
Men kreativa barn visar en topp efter ett par skolår och en
annan topp i förpuberteten. Så han vill inte påstå att skolan
dödar skapandet. Det rir inga skillnader på kreativitet mellan
män och kvinnor eller i olika sociala skikt. Däemot säger
Smith, inte överraskande, att det nog iir lättare att utveckla
kreativitet i hem dåir utbildning och eget fänkande uppmun-
tras.

Man kan inte lzira sig att bli kreativ och Smith iir kritiskt
instiilld till alla de kommersiella patentlösningar som ofta
saluförts. Det visade sig i en av hans kollegors forskning att
företag som ordnat kreativitetskurser för sina anstiillda har
liten nytta av dem. Efter en tid har alla gått tillbaka till det
gamla beteendet.

Huruvida det beror på de enskila människorna eller
gamla låste strukturer och hierarkier åir svårt att bedöma.

Sjiilv tror Smith att samhället inte alls vill ha så många
kreativa människor. Det år bara på vissa nivåer och i
siirskilda sammanhans de dr intressann.

Om alla kreativa byråkrater gav sig iväg på äventyr,
struntade i konventionerna och gick på intuition i stiillet
för regelverk skulle systemet kollapsa.

Likaså polisväsendet.
Eller verkstadsindusftin.
I de flesta yrkesroller finns inget utrymme för kreati-

vietet och dessutom sätter plikt och lydnad sig över ska-
pandets tanke och känsla.

De som inte åir kreativa har en stabiliserande roll, står
för tradition och håller liksom i tömmarna. De åir lika
begåvade och intelligenta som andra men mer försiktiga
med nya ting och fungerar som bromsar. Kvaliteteter som
åir lika viktiga och måste finnas i samhåillet, tycker Gud-
mund.

Han säger också att kreativa tycker att umgänge med
okreativa Zir trist. Kanske iir det kreativietet eller okreati-
vietet vi omedvetet letår efter nd.r vi söker vänner. Med-
vetet funderar man inte så, tror jag, nåir man värderar
vänner, eller fastnar for en ny bekantskap: jag gillar Pelle
för han verkar så kreativ. Nää.

Jag har funderat mycket på Gudmund Smiths tankar
och forskning och över skapande överhuvudtaget. Även
inom journalistiken fick vi oss en släng av kreativitetssle-
ven under 8O-talet. Vi ville skriva mer kreativt, och få
kreativa reportageuppslag. Jag har undrat om jag själv iir
kreativ, enligt Gunnes tolkning, eller någon annans. Jag
vet inte. Och jag struntar i vilket.

Gudmund Smiths tes är tilltalande på flera sätt, men det
åir bara en teori. Och Gunne sj?ilv tillhör den elit han inte
vill ska ha ensamrätt på kreativiteten. Han är internatio-
nellt erkåind forskare, innovatör av nya testinstrument,
författare till flera böcker, inte minst dä The Creative
Process som getts ut i USA, låirare i psykologi. Han tillhör
dem som tar på sig ansvaret, har ansvaret och får ansvaret
att formulera frågorna.

Vi får inte glömma att ifrågasätta de frågorna.
Halleluja.

*'&*r"'"



Kolam är ett mönster som de
indiska kvinnorna gör framför sina hus

med rismjöl, som en gåva till insekter, gudar och gäster.
Ett kolam för mig är det vardagliga livet, det vanliga arbetet dag för dag.

Som att aaknn uW i gryningen.
Kontakten med iorden, uattnet och lcrsasten.
Kontakten med'rygg, ryggrad och en kitt
flygande hand.

Världen har nyligen askrat. Det rir tyst.
Luften iir klar. En ny dag börjar.
I a g iir koncentr erad, medit er and e, st dmningsfull

Kolam görs med en flygande rörelse. På aåta
gola slingrar den sig fram i ett nigt kretslopp.
Energiskt och leaande. En nig linj e.

Början och slut iir ett. Det iir en sensuell upplnelse.

Det förstår man endast genom att göra det.
Kiinna rytmen i kroppen. Som en dans.

Vibrerande och lwande linjer, förnyade aarje dag i ett otal
aariationer.

lag ser på kainnornn som gör kolam framför husen, hyddorna.
På gatorna, griinderna, bakgårdarnn, i slummen.

Föriindingen iir magisk. Det spelar ingen roll hur smutsigt det tir,på
gatan eller i slummen. Huset får en atmosfrir aa f0rhoppningar.
Kainnorn^a rset hur man föriindrar och förnyar sin omgianing. Hand-
Iingen iir enkel, obesaärad, niistan omedrseten.

De flesta aa dessa lcuinnor rir illiterata, obildade, fattiga.
De aet inte hur man håIler en pennn mellan tummen och pekfingret.

Men niir de böjer sig fram öaer marken för att göra ett kolam, iir det en
perfekt koordination mellan hand och öga. De har total kontroll.

lag ser hur deras htinder rör sig slingrande runt picknrna,

i0



påhur de gör Ekadhara kiillil -fnftflygandelinjer au skir skönhet

- med en rnturliglcitthet, sjtilastikert.
Med en skicklighet som endast en korstnär med år aa erfarenhet knn
åstadkommu.

Detta rir för mig kiinnetecken för ett riktigt kolam. På det siitt som den
f orbind er kainno r i d er as a ar da gs-kr eatiait et.
Kolam iir inte någon symbol för exotisk indiskhet, kulturellt uppoak-
nnnde, trendig romantisism, mystifiering eller utsmyckning med ett
öga på profiten.
Och det iir heller inte något som man gör med bara skicklighet.

Kolam rir ett kreatiat uttryck för kainnor niira kopplat tiII deras
liasmönster, tiil deras helhetssyn och sersuella gensaar på omgianing-
en,
tiII deras uppfattning om samlstnad och förening aa liaet på flera
niaåer.

Kolam gjordes ursprungligen med ismjöI eller drg - som en gåoa
såaiil till myror, insekter, fåglar som till gtister och gudar.

Att görakolam cirintenngot slaogöra.Det skapar enperslnligrymd för
kainnor, en inre rymd.
Ett kiinsloflöde som uttryck i ett flöde aa linjer.

Kolam iir sruzbbt öaergående. Denhar ettkortliu.Niitt och jiimt enhakt
dag. Den blir trampad, och försainner under fötterna.

Barnen reagerar på kolams flytande linjer
lil<som de reagerar på sagor. De aiII ha mer och mer.
Det ger dem intriide i ett oiindligt mysterium.

Chandralekha

Dikten iir hcimtad ur Kali for women 1987.
Fritt öaersatt aa Tarja Kemppainen.
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ldelad värme
gr0r
en bättre
lramtid

lr,lågra data om mig sjdlv: Nanna
Helin, född l{ilsson, i Båtskörsnris
den första januari I92I . Jag växte
upp i en arbetarfamilj med sex barn.
Det yngsta barnet, en liten flicka,
var bara ett halvt år när vår pappa
dog i proletrirsjukdomen TBC. Jag
var då bara nå år, och mamma blev
rinka med sex minderåriga barn,
med allt vad det innebar av eko-
nomiska belcymmer och svårigheter
av alla slag, inte minst ansveret att
klara av allt ensam.

I de nötta köken t'anns alltid utrymme
Viirmen delbar
Gråten och skratten likaså...
Bekymren trampade uppför nötta trappsteg
Arbetslöshet, sjukdom, anrzar - eknde fotstegen.
De aar oiindliga
Stoppades in i strindigt öppna strumphlilar,
saed i sern timmar öaer sarjade byxkniin...
De tidiga uppbyggarra har gömda namn -Deras gtirningar når cindå fram
Ockå en dag - genom mörker.

Båda föräldrarna kom till Båtskiirsnäs från byar i omgivningen i
början av seklet. Till den av brukspatroner startade sågverksin-
dustrin håir.

Pappa som sågverksarbetare, marnma som butiksbiträde i den
så kallade Bolagsboden.

På slingriga aiigar de togo sig t'ram
De många aa arbetets iitt
En stenig och obruten markbln den grund
som gaa fasthet och ailia -och den liirdom man får att hitta rritt.

T2

Så borjade tiden - Patronernas tid
och pigornns, driingarnns tramp
aa arbete - slit, ifrån morgon tiil kadll,
som en klass utan aiirde
fastiin allting blea tiil aa deras tramp.

Den hårdknrga tiden - Patronernas tid
då sågaerk snart tcitt aäxte fram
Då kom en och en ifrån byarnas torp
Det blea strindigt att lvimpa
och en medaetenhet snart aiixte fram.

Så borjade tiden - då FACKarixte fram
för rrittaisa, arbete, bröd.
Man aisste - aa eniga tag blir man stark
och så aril det behöades -öaerallt fanns det mrinskor i nöd.
Och aIIa de miinskor i aardagens slit

som röjde och bannde arig.
För ljusare framtid för kommande led -det iir atigar ai föIja -niir ai kiimpar för arbete och FRED.

Min far blev genast politiskt aktiv, och gick med i den nybildade
fackliga rörelsen, Partiet, Folkets Hus-föreningen. Min mor
deltog i mån av tid och möjligheter. Jag fick tidigt följa med
henne på politiska möten och föredrag, vilket var mycket spän-
nande och liirorikt för den lilla flickan.

Mor sjöng mycket for mig, långa, ofta sorgliga skillingtryck,
som grep mig mycket.



lag minns dem, arbetarkainnorrut
med yllesjalen öaer axlarnn
gåbortstassen.
Minrs dem, på arbetarmötenA,
diir man tidigt hörde orden
Kapitalbm, Utsugar e, Klassk^amp.
Då ocl<så HON, med yllesjalen tog tiII orda.
lag minrs dern, aIIa dessa, tidigt grårnde,
med arbetsmcirkta hrinder omkring
strumpstickarna.
Vilken utstråIning, ailken kraft, de iigde.

lag minns dem, arbetarkainnorna,
med aattenoket öaer axlarnn, aid isbrunnen.
Minns dem, de aardagstunga stegen,
alltid små barn uid kiolen...
Först som sist,
smutsröjare...
slit....tramp.
Vilken utstråIning, ailken kraft de cigde,
uilken uthåIlig ailja tiil kamp de tigde.

Mina bröder fick tidigt, som minderåriga, borja arbeta vid industrin
i Brädgården, som märkare, knubbare,låimnade sina små avlöningar
till meunm a, att förvalta, som verkligen kunde trolla med de små
medel till forsörjningen som fanns, så att barnen aldrig behövde
svälta.

Vi hade en varm och mycket god mor, som dog i TBC - 54
år gammal, nzir jag var sjutton fu. Så det blev för mig att"tahand"
om familjen. Bröderna som var äldre, jobbade vid sågverket, för-
utom min äldsta bror, som under arbetslöshetens 30-tal tog vzirv-
ning vid Flottan, dåir han just gjort viirnplikten.

Det fanrs alltid strimpelt'rirg på fattigbarnen,
sågspånsdoft och bulnnnde stickor.
Men diir fanns också tidig styrkn
aa att sIå sig fram - uilja t'öriindra...
Han stannnde tiil arbetsmannen -Mitt i smutsen lyste en blomma -Mitt i det omöjliga knn också något fint gro.

Det fanns alltid musik i familjen. Pappas efterlämnade Magdebur-
garspel blev flitigtanvänt. Sedan skramlade vi ihop till en fiol, två
kronor var. Så stafiade bröderna "Thores Trio" 1934. Dragspel,
fiol och gitan.

1935, när en av bröderna som spelade gihrr, fick rycka in och
göra värnplikten, blev jag med i trion, som liten flicka. Jag
spelade gitan och sjöng. Thores Trio åir fortfarande verksam,
spelar dansmusik och underhållning.

Nu består trion av min bror Thore A, som spelar dragspel. Min
man, Erik Helin, spelar basfiol, och jag spelar gitarr och sjunger.
En av bröderna dog 1940, och en avflyttade på grund av arbete
och giftemål. Sjåilv blev jag också ledare av ett amatör-revygäng
här, som hette "Baskeriamatörerna", från 1940 till 1963.

Vi gjorde bland annat många texter till kupletter med politisk

satir, och sånger om fred, och mot atombomb, krigshets och
sådant som engagerade. Det blev också, förutom turneer i Norr-
botten, en två månaders landsomfattande turn6, i Kommunistis-
ka Ungdomsförbundets regi 1949.Från Luleå i non till Göteborg
i söder. Skönt att minnas, med stor uppskattning överallt av vårt
revyprogram, och vår dansmusik.

Många dikter och sånger har blivit till under årens lopp, inspi-
rerade av människors kamp mot förtryck. En del sånger speglade
händelser i mitt eget samhälle.

Då vi till exempel förlorade vårt sågverk 1968, den enda
industri som fanns här, trots all hård, envis och enig kamp mot
nedläggning. Men kampen var ändå inte förgäves, vfut fina lilla
samhälle finns kvar och har utvecklats med ny bebyggelse och
nya familjebildningar.

Glömmer aldig
de tre långa klagande signnlerna,
den sista stocken genom ramaerket -sedan tystnnden...

Glömmer aldrig
miinnen som kom ut,
Icimnade sin arbetsplats för sista gången...
SoI och sommaraind försökte förjaga
l<iinslan aa saårmod,
men de tre långa signalerna klagade,
skymde blicken,
suddade ut konturerna aa ett leaande samhiille.

Hit kam dom - hårdföra eller oekn miin
för att sökn sin lycka uid knntaerk och retn.,.
hit kom dom, hiir stannnde en del,
fast det mesta som mötte rsar urångt och fel
SIet, saettades och st)or,
aisste aIIt om briider, plank,
fostrades - blea medaetnn mtin,
mot oriittaisor, stiindig kamp.

Hit kom dom, hiir stannnde en del.
De frön som såddes grodde aril
Kampen ger eko iin...
Som i en uision kan jag se dem, hårdföra slitna mrin
i spåren efter nediann knntaerk,
efter ledningar och rem
och Kampen, den leuer iin.

Denböriade niir dom kom hit,
den fortsatte niir ai tog aid -ai arbetets kainnor och mtin.
Som i en aision kan jag se dom, hårdföra slitna miin
i spåren efter nediann knntaerk,
efter ledningar och rem
och Kampen, den lerJer iin.

Tidigt blev jag politiskt medveten och aktiv, och jag gick med i
den SKV-avdelning som bildades här, och har prenumererat på
Vi KvinnorA/i Mänskor, hela tiden.

IJ



Kultur ger möjligheter att.,.

s e med andra ögon
Text: Karin Lentz

Ur Sara Lidmans siora epos i fem delar om Norrbotten,
har Maria Sundqvist, tillsammans nted kollegan Jonas Forsell,
skrivit ett libretto till l,lorrlandsoperan. Jonas Forsell skrev
musiken och Maria skrev texten till "Hästen och Gossen".

Bild: Susanne Ewert
I4

sch, vad ska jag säga undrade Maria
Sundqvist nåir jag ringde och be-
stiimde tid för en intervju. Så jag
skrev ner ett ark med frågor.

Möllegatan i Lund... och innan jag hinner
ta fram block och penna åir Maria i full fart
med att berätta om det gamla huset dåir
"bättre arbetare bodde", enligt de boende
själva, till skillnad från dem som bodde i
kvarteret från 1870-talet, kallat "Nöden".

Nu har arbetarna flyttat till pensionåirsbo-
suider och huset år nyrenoverat av en bo-
stadsrättsförening, som sökt dispens för att
få bibehålla dörrmått, för att få mura upp
kakel-ugnarna igen och så vidare. En av de
gamla bor kvar, Wille, och bland forskare
och dirigenter står han i bostadsförteckning-
en som fil. - nej, inte fil. mag. utan det stfu
för filare.

Maria har låtit många berätta husets his-
toria for sig och även "Nödens", för med den
arbetar hon just nu. Maria har kokt kaffet
ftirdigt och vi går in i ett av de många
rummen - de gamla lägenheternas två rum
har slagits samman till stöne våningar, diir
lilla Hillevi, fem månader, ligger i sin vagn
och tittar på oss.

Maria har två barn; Helge, fem år iir inte
hemma, inte maken Sven heller. Han år
forskare, kemist.

Rummen iir möblerade med omsorg, och
bokhyllor, tafflar och annat har sin historia
och åir utvalda, inköpta på auktion, "för vi
ville ha det i den gamla stilen". Kaffet åir
upphällt i min kopp, Maria tar upp Hillevi
och ger henne bröstet och berättar under
tiden, fort, fort. Det stockholmska söder-
språket håller i sig.

Ser man Maria kan man htt få för sig att
hon zir en typisk svensk kvinna, blyg, ljus,
tunn, lite försagd. Hon är motsatsen. Det för-
stfu man genast hon börjar berätta. Seg,
envis och full av uppslag, upptåg och fanta-
si. Det syns i de blå, fasta ögonen som
blänker bakom de runda glasögonen.

En stor taffel står i det rummet vi sitter i.
En annan står i rummet intill, också ett piano. Fast egentligen åir
Marias in strument klarinett, saxofon, tvåirfl öjt.

Två tafflar köpte de för de var billiga och hon och Sven hade
få möbler nåirde flyttade in i lägenheten. Den ena tjänar som dis-
cotaffel - dä finns stereon och kassetter i högar. Den andra åir
Marias skrivplats med ordbehandlaren.



Ännu har inte Maria smakat på kaffet för nu berättar hon om
sin barndom i Stockholm med sin ensamstående mamma och hur
Maria efter skolan som liten flicka mer eller mindrc bodde på
Elsa Olenius "Vår teatcr".

Redan efter kriget började Elsa sin pedagogiska verksamhet
för barn. Hon blev en riktig sagotant för Maria och Elsa ville få
barn att läsa genom att berätta och spela upp böcker. Även Maj
Samzelius har betytt myckct för Maria. Maj slartade radions
"Sommarlovsföljetongen", d2ir Maria ofta spcladc mcd. På "Vår
Leater" var det uppspel varje lördag och då väntade Maria i ku-
lisserna tidigt på morgonen: någon hade kanskc blivit sjuk, så att
Maria kunde hoppa in. En gång fick hon ropa "Vi vill se mera
blod, låt huvudena rulla..." i en pjäs om franska revolutionen.

Maria berättar mycket om den hdr tiden, hur viktig den var för
hcnne och hur dessa två kvinnor l.og vara på hennes uttrycksbe-
hov och möjligheter.

- Och så den kommunala musikskolan, tillfogar Maria.

- Jag vet inte var jag hade varit utan allt dctta och det är av
stor betydelse att sådant finns, utan stora kostnader, för barn även
idag.

I musikskolan spelade hon först blockflöjt och sen i många år
på en lånad klarinett tills mamman och mormodern skramlade
till hennes egen.

Och hon kände att hon villc försöka återgälda allt detta. Efter
gymnasiet utbilder hon sig till dramapedagog på "Vår teater",
samtidigt som hon studerar till träblåsare med arrangering,
ensemblespel och dirigering som specialitet, samtidigt som hon
jobbar på en teater, som hon ger lektioner på den kommunala
musikskolan...

Skapa egen musik
Ja, hon jobbar dygnct runt, dels för att få ekonomin att gå runt,
dels för att hon har visionen att få skapa egen musik på och för
teatern.

Göra mycket samtidigt: det har hon fortsatt med. Nu kan hon
kalla sig dirigcnt, förfatlare, kompositör, regissör, mor, maka...

Kan du förcna dctta?

- Ja, det måste jag, för på ett annat sätt kan jag inte leva. Det
eir inte betungande; de olika delarna berikar och belyser varan-
dra. Jag kan bli irriterad när jag arbctar med andra, ofta män, och
de säger att de först måstc avsluLa ett projekt innan dc kan ta itu
med ett nytt. Jo, det åir nog typiskt kvinnligt, de drir bollarna i
luften...

Hon lämnade Stockholm och flyttade till Sven i Lund 1981.
Ett år ska det bli i dcn stan, tZinkte hon; hon kundc unna sig att vila
på lagrarna.

Men det tar inte lång tid så eir hon dirigcnt fdr Lunds kommu-
nistiska blåsorkester, hon och en fritidspedagog har bildat dock-
teatern Baba Yaga - dct rullar raskt på.

För docktcatcrn gjorde de egna pjäser, egna dockor och
givetvis cgen musik.

Att leda en kommunistisk orkester? Det hade Maria för den
delen redan giort i Stockholm. Hon fick liira sig at hon inte bara
var repetitör med pedagogiska erfarenheter, som hon trodde,
u[an hon kopplades samman med orkcster, musikval etc - hon
blev ledarcn, och förmedlare av ctt politiskt budskap. Hon sym-
patiserade mcd åsikterna och hon blcv i det scnastc valet valom-
budsman. Det som hägradc var Kulturnattcn i Lund, den natt då
hela stan, alla lokaler och torg air öppna och fulla av musik, leater,
poesi, konst - och av folk. Hon skullc planera programmet för
V-partiets ölt:ilt på Stortorget.

Men vi har gått några fu i förväg. 1984-85 var hon med Sven
i USA, i Chicago, som forskarhustru. Det vill säga hon satt inte
längc på den stolen utan teaterdörrknackade och satt snart på ett
teaterkontor och ordnade välgörenhetsdamer i kartotek för tig-
garbrev och för det arbetet fick hon följa en del kurser på teatern,
i regi bland annat. Hon läste också engelska. Det gjorde även
några från Latinarnerika - och vad uppstod vid det mötet?
Självfallet musik, som spelades på skolans fester.

Epos om Norrland
Vzil hemma igen ville kollegan Jonas Forsell ha hennes hjälp
med ett libretto för Nonlandsoperan. De fastnade för Sara
Lidmans stora epos i fem delar om Norrland och ur detta, med
hennes fantastiska ord bibehållna, skrev Maria "Hästen och
gossen", med musik av Jonas Forsell. Iddn hade hon börjat
bearbeta ungeftir 1985, och betalt fick hon för 2-3 månader.

Maria gör det hon kallar bestiillningsmusik. Hon betrakrar
komponerandet som ett hantverk dåir hon skriver och arrangerar
för en orkester, inte för en publik. Behov att uttrycka sina
innersta tankar?

- Ja, i de prosadikter jag skriver dagligen - de åir err måste.
Uttrycksbehovet och skapandetgenom musiken eir för henne att
arrangera verk med glimten i ögat och med speciella vinklingar,
så att texten framträder bättre genom annan instrumentering
och nya harmonier.

Som kapellmästare för en damtrio på Folkteatern i Malmö
vill hon låta musiken understryka den kiirlekslängtan som finns
i den grova texten och de hemska våldshandlingarna i Fassbin-
ders "Soporna, staden och döden". Hon arrangerar då Verdis La
Traviata smäktande vackert och lägger även till egen musik.

Maria talar om brukskreativitet. Hon har ingen symfoni i
byrålådan. Musik ska användas, tycker hon. Kanske, tillägger
hon, år det kvinnligt. Männen skriver de stora verken och blir
omnämnda i musikhistorien, kvinnliga musiker gör till exempel
arrangemang för körer som redan finns och liknande.

- Någon har sagt mig att jag skulle uinka mer på framgång
och beröm, men det ligger inte för mig, säger Maria.

Nzir hon fick sonen 1986 kände hon att hon ville bli vuxen.
Det blev musik till vuxenpjäser som Hästen och gossen, Fass-
binderpjäsen, Korpen av Bo Widerberg, men även till sådant
som s tatyavtZicknin gar, kon s tu ts tzilln ingar.

Att göra framträdandet och förestZillningen till en helhet, till
en konstform i sig, vårnar Maria om. Hon menar att kulturens
roll åir att förbcreda en samhällsföriindring - utan pekpinner -att lotsa oss ur låsta bilder, att fornya åsikter.

Just nu håller hon på med Månteatern i Lunds projekt om
"Nöden". Det gläder henne speciellt, för teater- och musikli-
vet i Lund har hittills inte varit stans eget. De som verkar håir har
fått flytta, respektive arbeta i motvind.

Hennes önskedröm Zir på väg aLt uppfyllas: den Nödenbase-
rade teaterpjäsen "Drömmen om Mallorca" av Max Lundgren
ska uppföras på Stadsteatern i Lund. Med Maria Sundqvisr som
kapellmästare till egen musik och hon talar om sin vanliga
vånda: den hzir gångcn gfu det inte.

Hon kommer att lyckas med detta också, samtidigt som hon
fortsätter arbeta med annat, minst tre projekt har hon alltid på
gång.

Hon hann dricka kaffet så småningom, när vi hade talats vid
i några timmar, det vill säga Maria hade svarat på alla mina
frågor - utan att jag ens sfällt dem.

Det zir kvinnligt, konstniirligt, inkännande, pedagogiskt...
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- Karin Lentz, skriv om ditt eget skapande.
Skulle jag intervjua mig? berätta rakt upp och ner? kronologiskt? beskriva

skapandets kaos, skildra nu? hiir? drömmar?
Ställa frågor kan jag nog, men besvara dem...
Nej, jag gör det hela diktvis:

Kv innan ningas dagligen
ta vrigen över Himalaya
utan stege
I köket rir jag sårbar, på balkongen, i ncittstugan...
i mina ords rum träffas iag inte
med orden har iag barrikaderat mig, byggt en mur
med orden som vapen, tiU slqdd
har jag byggr mig ut -

rir så trött på att
... tåta torka in
hoppar nu över ån efter vatten
och jag öter rönnbrir igen,
får erkrinna att de är sura -men det kan dåna under fötterna, svrilla i blodet
rusa i kinderna, bkinka i ögon
Låt vattnet spela, skjuta i höiden
glittra, bkinka, leka och stönka! sa springbrLtnnen
Just så försöker jag: arbetar
för att nå dina höjder, sa rrinnilen -Hon har de grå tinningarnas charm
f låt... men det måste vara fel -Hos mig har stoet stannat att ber(itta våra sagor
vi ör inte på tångt nrir ftirdi.ga.

Bild: Joachim Lentz
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Aa frirdas: att vandra med oövervinnligheten
den svagas kamp på den starkes plan
att någon gång någonstans övervinna -går den mörkaste stigen, ser eldflugor...
Den svarta anteckningsboken stöter ut och skrattar
år mina försök: jag rir inte Sappho
men Kassandra bjuder upp till dans
... om aftonen tar jag fram notpappret
sritter rymdens toner till mina tankars ord -se, mina förklcidnader !
Ser stjtirnorna, för trridtopparna rir så mörka
och jag smeker sockerkakor, hackar kanoner,
löser upp grrinser, rilskar och leker rosetter.
Sen tar jag munnenfull av mjöl
och blåser ut -
De långa grcisaxen rör sig gkinsande under skogstaket.
Hit når inte regnet. Början ligger slqmd strca bakom.
Alla trcid brir inte ripple, jag har ingen korg
och blickar förstulet uppåt grenarna -
Skulle jag vdga att två gånger stiga ned
i samma flod?
Var ska jag gömma alla mina ord- de som rodnar
var ska jag gömma mitt hjtirta - det som bultar så?
Jag klipper in i grrismattan de hemliga tecknen och
målar på min kropp många små vingar med blåfrirg.
Till körsbcirsfesten den trettonde dagen.
Alla orden
flyter runt mig, de fyller rummet, de retas, de surrar runt,
jag ser dem, jag hör dem, jag kcinner dem, jag stavar dem
bokstav för bokstav. Jag skriver dem inte.
Endast dödafiskar simmar med strömmen...
att knyta sig en krans av frusna tusenskönor -Månenfinner du bakom trriden eller framför dem
viltstrricket kan dra vristerut eller österut,
den fasta punkten kan vila i dig eller utanför
beroende på.var du befinner dig.
Hålen efter avrivna sidor gapar och
det blir varmare på jorden, iserna kommer att sm(ilta:
ordenflyter wpp, sjunker ner djupt:
rindra villkoren mellan det jag ser och det jag sciger?
Jag stjriler nå minuter av evigheten,
jag har inga skyddshandskar och blir havande
med smånycklar, småhjrirtan och småspik-

Målar mig ett fönster, målar det öppet -jag skriver redan och pennan bryts,
men livet, sa vinden och blåste utåt havet.
Och farrygens alla segel svtillde..."

(Hämtat Lrr " I genomgångsrum", " Hiixorna flyter",
" l sammaflod" , "Tema Norrmogen" och nyskrivet).
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ffTIX

Albert Engström levererade en
bredsida om "Fruntimmers-
konst" i "Strix" den 14 maj 192L,
som är belysande för den tidens
syn på kvinnliga konstnåret. Del
säger också mycket om sYnen På
kvinnan överhuvudtaget.

"Jag besökte håiro mdagen frun-
timmernas utstZillning hos Lilje-
walch och något så förskräckligt
har jag sällan sett. Det fanns natur-
tigtvis några ljuspunkter, eljes hade
jag antagligen av ledsnad och avsky
fått slag och kvitterat det jordi-
ska...

Det iir en skam for hela kvinno-
könet att sfålla ut sådan vidrig ta-
langlöshet. Smutsigt i fåirg, ointel-
ligent pretentiöst, härmning, ape-
ri, idioti. Inte iir väl den lokalen
gjord för sådana sopor. Nåir kvin-
norna visar sig sakna självkritik
dll den grad böra de förbjudas att
blamera sig själva och landet till
den grad som nu.

Nu på vårkanten hoPPas jag
emellertid att vårkinslorna ta över-
hand hos de målande rösträttsäga-
rinnorna, så att de hålla sig från
denna oviirdiga lek...

Gån ut och och älsken, små
gryn! Det passar er bättre".

Ni ser ju att det inte går att Pro-
ducera konst, fortsätter han. "Ja-
gen bort er konstfluga, lären er
laga mat och föra hushållsböcker,
då komma vi män med starka, av
våren inspirerade känslor och göra
era liv till en fest. I bli'n gifta hela
bunten för att i sinom tid föda
sunda barn till v2irlden. Behöven I
sedan litet konst, ska vi karlar måla
starka och välgjorda tavlor åt er
både för kök och sängkammare.
Men hustavlan ska ha hedersPlat-
sen".
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Kvinnobilder -
kvinnoerf arenheter

av Benedicte Bergmann

gentligen orkar iag knappt ens bli upprörd över Albert Engströms
iamO s a r e c e nsi o n fr ån I 92 t . D e n rir krind i nom ko ns thi sto r ie n o c h
"utgör i dag ett av många prdktiga monument över den tidens

förakt och okunnighet inför kvinnligt skapande.
Alttså ån rydtig fiende att krimpa emot, vilket scikert har hiälpt till au

s ammansv et s a de n ti de ns kvinnli g a ko ns t nör e r'
Vilka ktinslor fyller mig då i dag ncir jag tönker tillbaka på 40 års aktivr
konstnrirskaP?

Jag kåinner an jag har deltagrt i ett spåinnande
och viktigt förlopp, nämligen den tiden då
kvinnliga konstnårer började undersöka
vilka spfu den patriarkala strukturen i vår
kultur har satt- inte minns innerst inne i
det egna självet dåir bilder blir till.

Det vill säga, vi nöjer oss numera inte
bara med tilltrade och förhoppningsvis
omdaning av de yttre institutionerna -för fortfarande åir det ju så, att kvinnors
konst inte visas och uppmåirksammas på
lika villkor- vi måste också avlåcka och
syna den inre barriåren och buren som
håller oss fångna och förhindrar oss att
ifrågasätta. Detta iir svårt - och tar tid.

För mig började det på 5O-talet nåir jag

fick min konstniirliga utbildning. Vi var
inte många tjejer på målarskolorna eller
på akademin, och vi var helt ointresserade
av varandra.

Jag godtog den manliga traditionen
och auktoriteten som jag var uppvåixt i -som målare jämförde jag mig med män.

Det fanns ingen kvinnlig förebild som
fick betydelse för mig, det fanns inga
kvinnliga ltirare. Som kuriosakan nämnas
att niir akademieleverna på 5O-talet reste
till Paris för att bland annat titta på Diego
Rivera, då fanns inga som kände till Frida
Kahlo - hon "existerade" inte. En till av
många kvinnliga målare som inte heller
"existerade" på den tiden var Anna An-



" Frejas träd" , av Benedicte Bergmann

cher som aldrig blev omtalad niir Skagen-målarna blev
introducerade för oss elever.

Så mycket övertog jag de traditionella synsätten att
jag inte som ung ifrågasatte ens de manliga kollegornas
nedgörande prat om "tånt-måleri" - utan kunde även
själv använda sådana etiketter!

Nåir upptlickte jag dä attjag, som var så bra som en
karl, ändå inte sjåilvklart skulle räknas med i de samman-
hang som jag strävade efter att tillhöra?

Den första kallduschen som jag minns var i Köpen-
hamn på slutet av femtitalet. Jag uppsökte en känd galle-
rist och föreslog att. han skulle se på mina målningar för
en eventuell utsuillning.

Ntu konsthandlarn förstod att jag avsåg att visa upp
egna målningar, blev jag avvisad med att han inte stiillde
ut kvinnliga konstnårer. Nåir jag blåögt frågade om det var

@ /cår.,r4,tu

nåt fel på mittkön, förtydligade han av-
visande med att hans galleri var så
framgångsrikt att han inte 'behövde
befatta sig med kvinnlig konst".

Jag kommer ihåg en blick från konst-
handlarns kvinnliga sekreterare som be-
fann sig i lokalen - skamsna såg vi in
i varandras ögon en kort sekund - så
gick jag vidare.

ag vet inte vilka spår en sådan
upplevelse sätter, men den var
bara början till en insikt som jag
tvinsades forvärva.

Långsamt och smä,rtsamt skulle jag
låira mig den förhåirskande synen på
kvinnliga konstndrer som på sin höjd
ett B-lag. En åsikt som kunde uttryckas
under många olika förklädnader -ibland svåra att genomskåda.

Nåir jag var relativt ny i Sverige och
skulle ha min första separatutsällning,
sammanföll det med en stipendieansö-
kan från min sida. Jag ringde upp en
ämbetsman i kommunen som var känd
för att vara utslagsgivande i stipendie-
sammanhang, och informeradeom min
utsällning.

Mitt tilltag blev besvarad med ett
nedlåtande "Lilla HON, - tror HON
inte an jag har viktigare saker för mig...?"

Jag vet inte om han såg min utstiill-
ning, stipendiet fick jag inte den gång-

det enda tråkiga var att han för en
tid lyckades med att göra mig till "Lilla
HON" - en person som skyggt smög
sig i periferin och inte vågade lita till
egen förmåga.

Det farligaste förtrycket tu det som
går inåt- som tillåts att fräta på konst-
närens livsnerv.

För det åir ju så att i vfu kultur krävs
det en hel uppsättning specifika psyko-
logiska egenskaper som mod, framåt-
anda, uthållighet och självförtroende
utöver den egentliga begåvningen för

att lyckas med att ta sig fram som konstnår. Egenskaper
som inte precis har blivit uppmunftade hos kvinnor.

Nå - den gången kunde jag trösta mig med vad en
dåvarande föreståndare på en konstskola sa- "Du måste
vänta tills du blir över femti - till du fått grått hår och går
i lågklackade skor...". I klartext betydde väl det, att den
dagen jag inte längre ansågs attraktiv som kvinna - då
kanske det skulle bli tid för mina målningar?

Konstnärskapet var av radition manligt område -konstndrsrollen var utformad av män - for män.
Det fanns ingen kvinnlig tradition inom området -och fanns den som inom textilkonsten till exempel, blev

det ifrågasatt om den var seriös nog. Jag minns långa dis-
kussioner ifall en kvinnlig textilkonstnåir skulle kunna
upptås i en konstniirsgrupp som annars bestod av målare
och skulptörer (de riktiga konst"arterna).
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De manliga kollegorna utgjorde ofta ett
brödraskap med traditionella riter och be-
teenden som en kvinna hade svårt att vinna
inträde till - eller kunde identifiera sig med.
Många av min generations kolleger stöttades
moraliskt och ekonomiskt av den klassiska
konstnårshustrun.

Själv funderade jag på om jag skulle an-
nonsera efter en dylik - när jag nästan dig-
nade under den tredubbla uppgiften att vara
mor, fcirsörjare och konstnåir.

Jag hade full förståelse för att kvinnor ti-
digare medvetet hade avstått från moderskap
frir att kunna koncenrera sig på sina arbeten.
Men det åir ju ingen lösning att föra vidare.

Till vandringsuts&illningen Nordiska Kvin-
nor 80-81 skrev jag i katalogen: "Hur förena
det alltuppslukande moderskapet med det
alltuppslukande konstnZirskapet? Många kvin-
nor har stångat sina pannor blodiga i försök
att räcka till.

Det åir inte bara den gamla modersrollen
det åir fel på, med sin ensidiga ansvarsbelast-
ning på kvinnan/modern. Det åir ock-så den
gamla konstndrsrollen det åir fel på- det iso-
lerade geniet, som inte får störas av barn till
exempel.

Konst springer ur liv. Barn åir det mest
levande vi har. Vi måste kräva rätten till vårt
arbete OCH till våra barn".

På 7O-talet började kvinnor att söka var-
andra.

Änthgen vågade vi inse att svårigheterna
var inbyggda i kulturen och inte bara våra
personliga an gelägenheter.

Även kvinnliga konstnärer engagerade sig
och det blev under ett årtionde skapat flera
gränsöverskridande omdebatterade utstZill-
ningar av kvinnor som just tog upp "Det
kvinnligas" situation i en patriarkal struktur.

1977 skriver Anna Lena Lindberg och
Barbro Werkmäster i Vi Mänskor angående
tendenser i den tidens konst: "Vi anser att
detta visar ingenting mindre än en konstnlir-
lig revolution, att kvinnliga konstndrer i dag
arbetar med realistiska skild-ringar av kvin-
nors erfarenheter som för första gången iir
öppna mot den egna medvetna upplevelsen
av verkligheten".

Vad hände sen?
8O-talet har inte varit kvinnornas årtion-

de. Det har låinge funnits en ängslan inför att
bli kallad feministisk konstnåir. Månsa kvin-
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De två övre bilderna är från utställningen Livegen - Eget liv, Maneten 1973 .

Samtliga bilder: Monica Englund
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Arbe t smö te infor B enedic t e B er g manns uts tällnin g " M o der Smyt, moder skap,
mänskoskap. Konsthallen, Göteborg 1979. Från vrinster: Sandra Ikse, Monica
Englund, Ulla Hamma,rsten Mc Faul, Benedicte Bergmann, Ann Britt Ryde
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nor har tvekat infor att söka sig till kvinnliga
konstsammanhang, som (för alltid?) åir stiimp-
lade som alternativ.

Yngre kvinnliga konstnärer skulle kanske
i dag bestrida att deras könstillhörighet spelar
någon roll - men vi zir såikert många som
välkomnade Guerrilla Girls, de amerikanska
konstnärer som iklädda praktfulla masker vå-
gade kritisera och påvisa den sneda fördel-
ningen mellan könen i konstvairlden.

Sånt:ir farligt att göra utan mask!

.-. öndra och håirska har alltid varit vår
I r kulnrn sissel motkonstriärema. Konst-
\ nårer sfall konkurrera, utveckla sina
t I talangerforPRoch vässa sinaarmbå-

- 
s.ar.

Den 
-hierarkiska strukturen tränger ige-

nom alla kategorier av konstskapare med all-
män åingslan och osolidartieti följe. Vi måste
våga ifrågasätta "etablissemangets" prefe-
renser - belöningar och bestraffningar -utviljnings- och uteslutning smekanismer. Och
vi kvinnliga konstnårer måste även ifrågasät-
ta dåudens och nutidens estetiska normsy-
stem för vad som zir god konst.

Och nu kommer frågan som många suiller
och få vill svara på:

Finns det då ett kvinnligt bildspråk?
Får jag svara med Matisse - han säger

"Konst åir alltid grundat på erfarenhet -ingen kan skapa av intet".
Finns kvinnlig erfarenhet?
Låt oss då fortsätta arbetet med att söka

uttryck för vår verklighet - den inre och
yttre.

"Fienden" i dag zir inte lika tydlig som för
1921 ärs kvinnliga konstnårer. Fienden finns
i dag lika mycket inom oss själva nä vi i upp-
givenhet inför en tillsynes hopplös övermakt
förtrycker och förminskar oss själva så att vi
inte orkar eller vågar gestalta och föra ut och
stå tör vfua egna bilder.

Och varför skulle inte kvinnor kunna be-
fria konsten, där den sitter fången på sin
piedestal, isolerad och snåirjd av kulturpoli-
tik, ekonomisk spekulation och prestige...

Varför skulle inte kvinnorna kunna föra ut
konsten som den nödvåindiga föda den åir för
alla människor som söker växt och utveck-
lins?

Guerrilla Girls -
Konstvärldens samvete

Guerrilla Girls är en sammanslutning av kvinnliga amerikanska konstnffer
som bildades efter en utslållning som visade samtida konst på Museum of
Modern Art i New York 1985. Av 169 konstnä.rer var 15 kvinnor.

Guerrilla Girls använder sig av provocerande och satiriska affischer,
vilka klistras upp i skydd av nattens mörker, och punktaktioner för att ftista
uppmeirksamheten på orättvisor mellan manliga och kvinnliga konstnärer
vad gäller utstzillningsmojligheter, försäljningspriser, mediauppmZirksam-
het etc.

Vid deras första framträdande i Sverige, 1990, då affischerna presente-
rades på Kulturhuset i Stockholm, var de två reprcsentanterna iklädda de
gorillamasker de brukar båira för att skydda sin identitet. Anonymitet år en
förutsäturing fcir deras aktioner.

Guenilla Girls använder heller aldrig sina egna teckningar eller målning-
ar - då skulle de bli avslöjade - utån boks&iver, foton och kollage.

Många hävdar att Guerrilla Girls har bidragit till zindrade attityder i det
amerikanska konstlivet genom att tvinga museer, gallerier, kritiker, konst-
handlare och fondrepresenLanter att bli medvetna om de kvinnliga konstnä-
rernas situtation. Ett av deras mål zir också att slå hål på den gamla myten att
begåvning - kvalitet - leder till framgång.

I Sverige genomförde svenska konstnärer i februari 1991 en stor mani-
festation mot den manliga dominansen på konstscenen. Valdemarsudde i
Stockholm hade i utstiillningen 13 samtida, plockat fram tolv män och en
kvinna vilket resulterade i att 300 demonstrerade utanför.

Den senaste demonstrationen av svenska "gorillor" genomfördes på
luciaafton 1991, då tretton lucior i gorillamasker tågade in på Galleri
Engström i Stockholm och delade ut "Arets Valdemar"- en förgylld banan

- till ägaren för att hans galleri till mer än 85 procent stiiller ut manliga
konstnårer.

Hittills har Guerrilla Girls skapat 30 affischer som spritts, provocerat och
inspirerat.

Om västvZirlden säger de: "Its even worse in Europe!"
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Liljevita broderier och jordiga nävar
Är det så det skutte vara - livet vi lever - att brodera lilievita blommor, måla skira
akvareller av glödande vallmon som vajar utanför köksfönstret, efter att ha kommit in f rån
trädgården och tväftat iorden av våra händer.

Text: Marie-I-,ouise Carlberg Bild: Marie Hedberg

I hela sitt vuxna liv har Elsa Agelii flätåt in tankar,
I visioner, katastrofer, glädje, ensamhet och
I vrirldshändelser i sina bonader.

Just nu målar hon nästan bara akvareller, och har
huvudet fullt med idder om sitt hus och sin trädgård.

Varför broderar Elsa verkligheten med trådar, flor
och tygbitar?

Lust, säger Elsa lakoniskt och slår ut med armarna.
Och ett behov att uttrycka det hon ser. Att brodera

och måla är hennes viktigaste språk.
I somras flyttade Elsa in för gott i det gamla torpet

i Bohuslåin som hon köpte för fyra år sedan.
Vad rolist att ni kommer, sa Elsa i telefonen.

- Det kiinns verkligare för varje gång nån kommer
och hälsar på att det åir håir jag bor nu.

Elsas hus dr ett vackert, slitet torp, som långsamt
men såkert rustas upp. Missförstå inte, det handlar inte
om modernisering. Elsa gör huset vackrare genom att
öppna det mot naturen runt om. Hon gör fler fönster på
en del stzillen, sätter igen andra som inte var nödvåindi-
ga just dåir. Och fler dörrar till tradgfuden. Jo, ett
modernt badrum har Elsa gjort, med en dön rätt ut till
slänten utanför.

- Efter duschen zir det bara att gå naken rätt ut i
solen.

Trädgården är en bit av Bohusläns natur, åt ena
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hållet sluttande ner mot åkrar och ängar, åt andra hållet
står ekarnatattpå berget. Gården i niirheten sprider en
stårk doft från gödselstacken.

Etsa gfu runt i trädgården och berättar om hur
vacker den åir tiinkt att bli, om hallonsnår och liljor, om
dammen med vattenväxter. Om planket som ska skyd-
da mot vinden, stiingslet för fåren hon ska ha.

Men det åir ett långsiktigt projekt, tillägger hon
snabbt, inför Maries, fotografen, och min skeptiska
tystnad.

är som att leva om hela livet. Det iir både svårt och
roligt. Jag får också nya idder om hur jag kan utveck-
la mitt måleri. Men just nu orkar jag inte ge mig i kast
med nån ny teknik. Jag har fullt upp med att skapa ett
nytt hem och bo in mig.

Det får ta den tid det tar, säger Elsa. Hon har bestiimt
sig att inte ha bråttom.

Vi pratar om den skndliga brådskan, nåir vi en stund
senare sitter i kciket och följer Elsas handrörelser
medan hon vispar grädden till äppelkakan med en
vanlig gammal stålvisp.

Utan att stressa, nten med stor
otnsorg, rustar Elsa upp sitt
torp. Från ett ödetorp i
närheten har hon hämtat
gamla glasrutor och satt in
istället för de modernare. De
iir vackrare, tyclcer hon.

Ar det kntten i sängen, de
gamla möblernas, eller
golvbrtidernas historia, s om
sprider ron i Elsas sovrum?

n stressad storstadsmänniska som haranammat
m icrovågsugn, food.m ixer oc h diskmaskin, hade
antagligen fått spader.

Men det åir bland annat dåirför Elsa har flyttat från
stan - for att kunna leva i en annan rytm, att vara
närvarande i det hon håller på med, ge sig tid, känna
lusten i sina händer.

I det stora rummet i Elsas hus ligger det mesta av
vad hon producerat nerpackat i kartonger, förutom det
som hon sålt. De flesta av hennes större bonader
hänger i offentliga lokaler och instutitioner, på sjuk-
hus, skolor, i sammanträdesrum.

- Jaggår håir och plockar i kartongerna ibland, det

Hon står vid köksbordet, klädd i flera lager tröjor.
Elsas händer liknar mer händerna hos en lantarbetar-
kvinna, åin hos en som broderar med tyll och silketrå-
dar.

Det åir likadant med hennes utstrålning, både stårk
och ömtålig, både fri från konventionen om hur man
ska klä sig och se ut, men med rött ftirgat hår och en
häftig frisyr för att behaga.

Bakom henne finns den stora spishällen, och på
vedspisen står jåirngrytan och vdrmer mangoldsop-
pan och kaffet vi ska få. Mangolden hämtade hon in
från trädgården i höstas. Elsa lägger in lite extra ved
i spisen, då vi klagar och tycker det iir kallt i huset.
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- Det åir inte klokt, skrattar hon nåir hon fortsätter
att vispa, men jag har aldrig ägt nån annan slags visp.

Men det åir nog klokt änö, för det åir lätt att dras med
i en brådska som vi först måirker dll vi plötsligt stannar
upp och undrar var vi sjiilva varit hela tiden. Vad åir det
som jagar oss, vem har rätt att kräva ett sånt tempo?
Vems krav åir det vi forsöker leva upp till?

- HUir tror jag att det blir lättare att få ro, att kunna
koncentrera mig och bli starkare. Då blir det mer
lustfyllt att skapa.

I Elsas stora rum finns många års produktion samlad i lådor och lcartonger.
sortera upp allt så smånin7om, just nu har iag så myckct annat att göra".

Broderiet har sin
förebild i en av de
snabba teckningar
som Elsa gjorde i
de små blockzn.
Vad jag ser i
bilden rir att det
finns en öppning
för nuinnislcan,
mitt i mörkret.
Bal<om stöder den
allomfattande
handen.
Bild: Rcsris Vilim

Att skapa handlar också om självinsikt. I många år
skrev Elsa dagkicker.

- En dag tlinkte jag; nej nu skriver jag inget mer,
utan gör bilder av mina ord istiillet. Det var ett bättre
sätt för mig att reda ut mina tankar, men det åir egent-
ligen först nu som jag börjar förstå mina bilder.

Elsa åir en kvinna som envist gått i nåirkamp med
sina känslor och upplevelser, som sökt ett samman-
hang, både för sitt skapande och för sitt liv.

et har inte alltid varit lätt.
Det har funnits stunder som
hon undrat vad hon hållit
på med.

"Jag slca

Vad det fanns för mening med
hennes bilder, varför det ibland var
omöjligt att göra någonting?

- Jag har haft en sån oerhörd
kontroll över mig sjzilv, krävt att all-
tid vara så duktig, mer eller mindre
för vad andra skulle tåinka om mina
grejer. Och sånt tar död på glädjen,
på det intuitiva flödet som måste
finnas för att kunna fånga upp det
som jag vill ha sagt i mina bilder.

Det ä inte bara inom konsten det
åir så håir, det gäller allt kreativt arbe-
te, allt som man vill säga och göra.
Jag nor det beror på själva förhåll-
ningssättet vi har till våra liv, tum-
skruvarna åir för hårt tilldragna och vi
stoppar våra flöden.

För attkunna fortsatta jobba satte
sig Elsa ner en dag och stiillde ett par
mycket konkreta frågor till sig själv:

Vad vill jag med mitt liv?
Vad åir jag bra på?
Vad blir jag inspirerad av?

Hon har fått goda råd från flera hå11.
Hon gick till en astrolog och frågade vad meningen

med hennes liv var. Astrologen sa att det var att skapa
tillsammans med andra.

-Jaghar 
levt i ett konstnåirskollektiv, som slutade

i katastrof. Jag blev till slut mamman som tog över
allas ansvar. Det ska man inte göra i något samman-
hang, och sZirskilt inte bland människor som uttrycker
sig så mycket med sina känslor.

Men jag vill heller inte leva helt isolerad. Det åir
tillsammans med andra som jag ffu inspiration. Jag blir
mycket stimulerad i en positiv miljö dåir jag tas emot
som den jag åir.

Den våirmen har hon mött i olika kvinnogrupper,
speciellt bland konsthantverkare. Diir finns en öppen-
het och generositet som inte åir vanlig i andra kons-
tnåirskretsar.

- Nzir jag hade ståillt mig de håir frågorna om vad
jag ville göra och vad jag kunde, kontaktade jag Ger-
lesborgs konstskola som ligger håir i nåirheten. Jag pre-
senterade förslaget till en kurs som jag ville leda, och
de nappade på iddn. Den hette Liljevita broderier och
Jordiga nävar. Jag skulle låira intresserade kvinnor att

I
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brodera, och de skulle hjälpa mig med trädgården. Vr
var åtta kvinnor som under några vårveckor bodde och
arbetade håir. Varje morgon gick jag upp, stlillde fram
frukostpåbordet, sen fick de klara sig själva medan jag
planerade dagens arbete. Vi var igång hela tiden, bro-
derade, slet i trädgården, och hade väldigt roligt.

Elsa pekar ut genom köksfönstret och visar hur tiitt
det varit förut med sly, ogräs och tilltrasslade gamla
snår. Nu ligger trädgården öppen fram till berget.

- Och jag lZirde kvinnorna att våga använda olika
slags material, komponera fritt, precis som lusten
faller på.

Minsta motståndets vög, har också betytt mycket
för henne. Det dr en bok, skriven av amerikanen Robert
Fnlz. Den hjälpte henne att våga pröva - förbihålls-
löst - och sedan se vad det blev.

- Det fungerade, och jag har hela tiden vågat mer.
Elsas terapeut rådde henne att teckna med den oträ-

nade handen, for att få bort duktighetskravet.

- Köp små enkla block, och teckna fort, fort. Tänk
inte, utan bara fortsätt att teckna, sa han. Och jag
tecknade, block efter block.

Hon satte upp mängder av små teckningar på väg-
garna, och gick runt och tittade och tittade.

Hon har hundratals av dem liggande i kartongerna
i det stora rummet. Många av dem har hon giort
broderier av, utan att ändra någonting.

Elsa visar oss den allra första serien teckningar,
giord utån avsikt eller tankar. Det iir fem bilder. Mittpå
första arket finns en beslutsam, svart siffra- 1 - om-
sluten av ett tomt ägg. Nästa bild åir de forsta konturer-
na av en förvirrad höna. Bild tre dr en tydligare, ännu
merförvirrad höna, fjåirde bilden en skräckslagen höna
i sönderfall, och femte bilden återigen ett ägg, som inte
längre åir vitt och tomt, utan vilar fyllt på ett underlag.

Vi stirrar på serien, och undrar om det Zir möjligt att
hon tecknat den utan att styra bilderna.

Ja, säger Elsa, det blev så. Det var tydligen så jag
kände mig.

Naturligtvis finns det en skicklighet i linjerna. Jag
skulle inte kunna göra såna höns, ens med den hand jag
alltid använder.

Elsa visar en teckning, dåir hon inte kunde låta bli att
styra tanken. Den ä inte lika direkt och levande som
de andra. Många av teckningarna begriper hon inte
alls, men tycker om dem som de åir.

Nu tecknar hon utan rädsla. Ofta lever bilderna sitt
eget liv, och ibland nä en bild är klar kan hon förbluf-
fad och glad upptåicka vad det var hon ville säga.

Elsa har Agnes och två vuxna söner. Agnes åir
hennes barnbarn.

Nåir Agnes åir hos Elsa ritar hon prinsessor. Ett tag
var Agnes lite bekymrad, och frågade Elsa om de var
tillräckligt fina. Gör en ny prinsessa och se hur hon blir,
sa Elsa. Och Agnes förstår med en gång, gör nya
teckningar, och ropar lyckligt; titta farmor, jag gjorde
som du sa, så hä blev prinsessan.

Elsa har alltid varit engagerad av det som händer i
samhället och med oss människor. Hon berättår om en
barnflicka hon hade ndr barnen var små, och som und-
rade om allting var politik för henne. Då, under sexti
och sjuttitalen beskrev mångaav hennes broderier vårt

gemensamma ansvar, både för vZirldens invånare och
för naturen. Nu arbetar Elsa med andra slags bilder.
Och försöker påverka på ett annat sätt.

- Vill man skapa ett socialistisk samhälle, måste
det bygga på människor med självförtroende. Det går
inte på något annat sätt. Jag ror kreativitet och skapan-
de ger sjåilvkänsla. Att skapa något med sina egna
händer gör att människor blir friare, tänker mer själv-
stlindigt och ifrågasättande.

')d\^\ 
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" Barnen ör framtiden" .

Applilcation. 180x180
Den hönger på KK, Sahlgrenslca,
Göteborg. Bild: Christer Hallgren

" l barndomens yttersta hage" .

Ap p I i knt io ns bro de r i 5 0 x5 0
B ild : C hrister H all gren
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" stenens minne" förevisad på Gerlesborgs lanstskola. Bilder: Göran Gustavsson

lsa ser det skapande arbetet som en motkraft
till konsumtion, till destruktivitet och mod-
löshet.

- Ja, tror vi att vi har en egen förmåga, och
utvecklar den, då blir det inte så enkelt att manipulera
eller utnyttja oss. Att tala om detta, inspirera och locka
fram nyfikenheten och lusten hos andra att själva
skapa, Zir mitt sätt att vara politisk.

Ju fler kreativa människor det finns, ju bättre blir
världen, tror hon.

Det finns en nedärvd kunskap i våra händer, säger
Elsa. Det syns tydligt i barns lust att använda sina
händer, att göra saker. Liirarna måste bli medvetna om
hur viktig barns skapande förmåga åir.

Att utveckla den förmågan åir liirarnas mest ange-
lägna uppgift i skolan, anser Elsa. Hon har pratat i
många skolor om det. Bland de flesta låirare åir det inte
så mycket bevänt med den insikten, anser hon.

En viktig person for Elsas eget självförtroende var
syfröken i folkskolan. Hon sa att allting gfu att göra,
och att alla kan. Och så hjälpe hon alla barnen tills alla
kunde.

Vi börjar fatIa, diir vi sitter i Elsas kök, att det håir
med att skapa också föder många andra tankar, och
som inte bara har med konst att göra. Att våga lyssna
inåt, känna efter vad som åir viktigt för en sjlilv, vad det
är man tycker om. Att inte snegla på vad man tror år
tillåtet, utan ge sig rätten att avgöra själv, för sin egen
lusts skull.

Det låter kanske enkelt, men ofta Zir det just det som
är svårt- att skaffa sig tillräckligt med sjåilvtillit. Elsa
har tagit den kampen på allvar. Antagligen Zir det dåir-
för hon så självklart kan tala om sin litenhet och rädsla,
utan att förlora ett uns av sin integritet och styrka.

Nåir hon glad och stolt visar upp sin egenhändigt
snickrade garderob, inredd med fiffiga hyllor och väg-
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- Man ska dela med sig av det man kan, fick jag lära mig hemma, sriger
Elsa som är uppvaxen i ett frilcyrkligt hem

gar klädda med den dagens tidning, känner jag igen känslan av
att "kunna sjäIv", som liten flicka. Samma oförstiillda glädje
över skafferiet i köket som hon också byggt.

Jag inbillar mig att det kanske inte åir någon skillnad i till-
fredsstiillelsen i att skapa konst som att bygga en egen garderob.

Fast kanske ändå, ett stort textilt verk, som år meningen att
väcka tankar om oss själva och vårt sammanhang, har forstås en
annan tyngd. Men själva skaparglädjen eir nog den samma.

Ett som rir säkert är att det inte finns några givna regler fcir
var man hämtar idderna till sitt skapande.

Elsas senaste stora textila verk heter "Stenens minne".

- Tänk er stenens minne - det innehåller egentligen allt.
Detör allt, säger hon, och gungar lätt en vanlig gråsten i handen.

Länge gick hon och lånkte på stencns minne, läste mycket
om de olika tidsåldrarna, om den ekologiska utvecklingen.

I tre stycken åtta meter höga l.extila pelare, som börjar i en
stor explosion, vävde hon in urdjurens närvaro och bortdöende,

Arbetsskisser till Stenens minne.

nya arters tillblivelser, växternas utveckling, isti-
derna och det första miinskliga fostret. I fransen
längst ner finns vi, i vfu tid.

Hon visar oss arbetsboken till Stenens minne,
alla utkast och beråikningar. Sidor fullskrivna med
tankar och dikter, vid sidan av skisser och mått.

Stenens minne var ett bestälningsarbete och
hänger i Steninge-skolan i Uppsala.

- Man håller på så länge med så håir stora saker,
och till slut har man själv blivit en del av väven.
Sen, då den Zir klar, kan det blir väldigt tomt om-
kring en, och det kiinns sorgligt nåir den försvinner
in på nån instutition utan att själv ha fått se den upp-
hängd. Den håir gången ville jag inte att der skulle bli
så.

- Stenens minne ville jag visa för fler männi-
skor, se hur de reagerade, berätta om hur jag har
änkt och arbetat, läsa dikterna som hade ett sam-
manhang i väven och som var viktiga. Sen ville jag
också visa vad jag höll på med för mina grannar,
bönder och hantverkare som varit hemma håir och
hjälpt mig med olika saker. De har ju undrat lite...

Hon ordnade en visning på Gerlesborgsskolan, bjöd in lä-
rare, elever och folk från trakten. Det åir inte stirskilt vanligt att
göra så, men Elsa ville se hur Stenens minne upplevdes, vad
som hände med åskådarna

- Det blev faktiskt den förtZitade st2imning som jag hoppats
på. En man spelade på skolans flygel, jag berärtade om mitt
arbete med väven och läste dikter, och det spred sig en kon-
templativ stiimning i lokalen.

Elsas grannar, bönderna runt om, och som aldrig tidigare
brytt sig om att tittå på textilakonstverk var imponerade och sa;
ia, iag säger då det, det kunde jag aldrig tro, det måste ligga
mycket arbete bakom det håir.

- Ingen har sagt att det iir lätt. Och nåir allt kommer
omkring vill man ändå gZirna visa att man åir lite duktig. Men det
som ligger i botten av allt slitet dr en oemotståndlig lust att på
olika sätt berätta det man ser. Det är en kåirleksförklarinq till
livet. helt enkelt.

Elsa berättar om sitt arbete med Stenens minne
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Ett språk bortom orden
Man behöver inte vara författare för att kunna skriva brev.
Med de orden ringande i hwvudet begav jag mig ivdg på kurs
i spontant måleri.

N jaggick i skolan var teckning ett av mina favoritämnen.
Hemma satt jag oftaoch ritade och målade. Tuschpennor
och pastellkritor låg ordnade i fiirgskalor. Vattenfåirgerna
sköttes nosa.

Varje penscldrag gjordes med koncentration. I målandet
fanns en total frihers- och lyckokänsla. Jag kunde skapa vad som
helst. Fåirg och form.

Fantasi och verklighet.
Tecknandet var inte bara en ensamhetens lycka. Lika ofta var

detdelad glädje nZir jag och min kusin målade ihop. Vi ritade fan-
tastiska hus som vi inredde i regnbågens alla fåirger. Vi uppfann
möbler och trappkonstruktioner och i varje hus fanns alltid minst
ett "kuddrum", dåir vi barn skulle kunna slänga oss i ett hav av
stora olikfåirgade kuddar.

Sedan ritade vi husets familj, den hade nästan alltid massor
med barn och husdjur.

Med tiden förstod Jag aLL måleri iir något fcir konstnårer. En
bild skulle se ut på ett visst sätt. Jag försökte rita som man skulle,
blev inte nojd och snart var tecknandet något som barabestod av
lustiga krumelurer på anteckningsblockens marginaler.

Vart tog mina bilder vägen?
Trots att jag saknade magin i feirgernas förrollande viirld

kändes det omöjli gtatt ta sig tid att måla. Jag visste att den själv-
kritiska censurmekanismen skulle slå till som en betingad reflex.

Men på kursen i spontant måleri blev det inte så. Dåir fick
uttrycket en ny chans. Och då såg jag så mycker mer i bilderna.

Vi var sex tjejer som nappat på konstndrinnan Benedicte
Bergmanns förslag om att ägna en helg åt att måla på ett mer för-
utsättningslöst sätt. Inte som konstnårer, men som människor på
jakt efter sitt eget bildspråk.

Platsen var skånska Everöd, strax om Kristianstad. Dzir ligger
Hildur, ett gammalt nedlagt hotell som Benedicte Bergmann
använder som kursgård. I ett stort ljust rum på bottenvåningen
började vi vandringen genom våra egna bilder. Utrustade med
vattenlösliga fingerfärger, penslar och stora papper fick vi vårt
första uppdrag. "Rita ett hus, kanske ett sådant hus du skulle vilja
bo i".

De sista orden, "ett hus du skulle vilja bo i" fastnade jag for
och satte igång al.t rita mina drömmars hus.

Medan musiken flödade målade vi under total koncentration
i en timme. Mitt hus blev ctt oregelbundet lila trfius med massor
med vinklar och vrår. Mot havet prunkade ett glasat växthuspar-
ti, taket hade solceller och entrdn bestod av en välkomnande
veranda. I trädgården fanns fruktträd, trädgårdsmöbler och en
gäststuga med loft. Vid bryggan låg en båt och guppade.

Det fanns så mvcket attrrta. Och det var roligt.
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De andra målade med samma intensitet. Niir en timmme gått
avbröts övningen och vi satte upp alla våra hus på rad längs
väggen.

Det var en fantastisk syn. Sex helt olika hus. Sex helt olika
uttryck. Någon hade använt sirliga penseldrag i ljusa ftirger. En
annan kraftiga säkra linjer. En tredje mustig trollsk stil.

Helt plötsligt såg vi att det var inte bara hus vi målat. Vi fanns
själva med i bilderna. De speglade våra personligheter. Fägva-
let och tekniken avslöjade sidor som vi förut inte sett hos varan-
dra.

Husens olikheter påminde mig om hur viktigt det åir att res-
pektera måinniskor som individer, med olika kåinslor och histo-
rier.

Dessa insikter förstZirktes sedan med varje uppgift vi fick.
Med fantasins hjälp klev vi in i varandras hus och målade

husen som vi trodde att de såg ut inuti. Vi målade träd, oss själva
i helfigur, änglar och djävlar och till slut en muralmålning till-
sammans.

För varje målning lades en pusselbit. Redan efter den andra
övningen kunde vi direkt se vem som hade målat vad. Vi upp-
uickte att var och en hade sitt eget bildspråk.Ett språk som talar
tydligare än ord. Ett språk bortom orden.

Kursen innebar också mer omskakande insikter. Som niir de
andra trodde attJagritat en hund nåirjag i själva verket hade för-
sökt måla en bänk. Eller nzir någon tyckte att min snälla ängel var
skenhelig. Då tZinkte jag: "Jag ska aldrig måla mer. Mina mål-
ningar passar inte in".

I alla missförstådda uttryck började jag ifrågasätta männi-
skors möjligheter att över huvud taget kunna forstå varandra. Om
vi inte kan uttrycka det vi vill, hur kan vi då mötas? Niir vet vi om
någon uppfattar vårt budskap? Kan vi över huvud taget kommu-
nicera med varandra? Eller zir vi bara vandrande mysterier -även för oss själva?

Sådan frågor surrade i mitt huvud en lång tid efter kursen i
spontant måleri. Ur detta föddes också en lust att bli mer tydlig.
Att uttrycka mig bättre. Att lyssna mer.

Istiillet för att se min ängel som något som inte passar ihop
med de andra ser jag henne som en i mångfalden. Att vara annor-
lunda behöver inte betyda utanförskap. Varje nyans behövs och
kan ge glädje till helheten.

Jag har också börjat fundera över hur människor söker kon-
takt. Liksom jag hade svårt att formulera mig med penseln, har
andra svårt att hitta ord. Ändå åir det orden vi veirderar mest.

Men i f,årger, rytmer och tonlägen finns också ett språk. Dåir
finns kanske det som inte sår att klä i ord. Kåirlek kan vara att
sticka en mössa.
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Här rir några av tjejerna i kursen "spontant måleri" på Hotell Hildur, en kursgård i Sl<nne som
Benedicte Bergmann driver. (Jnder en helg målade sex tjejer sina drömmers hus, och tillsammnns
gjorde de en stor muralmålning. Bild: Maria Edström
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Bryggcaf6 med ld 6er
Rosa Luxemburg föddes i Polen 1871. Hon blev doktor i juridik och politisk
vetenskap i Schweiz och blev slutligen en av ledarna för den tysko kommunistiska
rörelsen i början av 1900-talet.

Under hela sitt liv ställde honfrågan: " Om revolutionörerna inte ör humana och
inteförstår konsten att leva, hur kan de då skapa ett böttre liv för andra?"

Text: Erni Friholt Bild: Eva Grape Teckningar: Ola Friholt

w

etta och mer dåirtill om Rosa
Luxemburg kan man läsa om
man beger sig längst västerut på
ön Orust på Västkusten.

Dåir hittar man på sommaren ett häftigt fik
(säger de unga) eller ett politiskt cafd
(som roade äldre kallar det): Bryggcaföet
Stocken.

"Rosa Luxemburg" kan man bestäla
till sitt kaffe, det åir en bakelse med rosa
glasyr.

Informationen serveras på rosa papper
diirtill. Den vintern då vännerna Birgitta,
Anja och Svenny var hzir, kläcktes idön
om namnet på bakverket.

"Mahatma Gandhis drömmar" är en
annan kreation som Ola och jag, som
driver caföet, hittat på. Elin Wägner he-
30

drar vi med "Elin Wägners rågbröd" och
svärmor med "Annas medaljonger". Mozan
fick sin "Mozarttårta" till jubildet förra
året och från den berömda vegetariska
restaurangen Cranks i London knyckte vi
"hälsobröd"-receptet. Dessa bakverk har
vi också fcirsett med information i samma
anda.

Det åir på vintern när vinden ylar, reg-
net öser ner och de gröna caf6sofforna
patetiskt påminner om sommaren, som vi
går havande med id6erna, provskriver
fexterna, provbakar nya kakor och bröd,
gör saft på höstens slånbiir.

Det åir en spännande tid, vinterbesöka-
re ffu bereda sig på att vara smakdomare
och utsåittas för nya sensationer, Mde tanke-
och smakmässiga.

Det hela började för en 7-8 fu sedan.
Vi var röttå på att bo i stan, att cykla i
avgaserna, att förgäves lyssna efter få-
gelsång. Ola längtade dessutom till ha-
vet. Och efter hundratals töredrag om
behovet av att byta livsstil, att leva soli-
dariskt och i samklang med naturen,
giorde vi slag i saken. Håir på Stocken
fanns föräldrahemmet, den nedlagda
lanthandeln som byggts om till bostad,
båten vid bryggan.Text:i tog vårt pick
och pack och flyttade ut. Vfut jobb åir av
det kringresande och skrivande slaget
och kan nästan lika väl utföras håirifrån.
9 mil från Göteborg.

Vi gav inte avkall på principen att
klara oss utan bil, utan gynnar kollektiv-
trafiken, använder cykeln och båten samt



litar i nödsituationer på grannama. Detta
främjar en av vfua övertygelser, nämligen
den att lokalsamhället bara kan överleva
med ömsesidig hjälp och köptrohet. Allt-
så handlar vi allt vi behöver till cafeet och
till oss själva på niirmast mojliga hå11.

PåFlatön bor Kerstin som odlar spann-
mål utan gifter och konstgödning, hon
mal på en liten kvarn. Till Kerstin gör vi
en utflykt då och då med båten, tar cyklar
eller barnbarn och barnvagn med och får
hem det fina mjölet av hög kvalitet.

I Myckleby mitt på Orust hos Kristina
springer hönsen omkring i lycklig frihet.
Äggen blir dåirefter, inbillar vi oss. Och
kakorna. Det vill säga, riktigt goda. För
att inte tala om den hemmagjorda glassen
med 3-4 ingredienser. Fler behövs inte.
Industriglassen kan ha åinda upp till 40...

Namnen på vfua kakor har vi inte valt
av en slump. Vi vill dåirmed uppmeirksam-
ma och hedra personer vi högaktar och
vars ideer haft stort inflytande på oss. En
"Amandla Mandela"-kaka blir det nog
också i sommar.

För det finns en idd med vårt caf6.
Solidariteten med Tredje Våirlden. Vi
märker ofta hos välmenande svenskur en
uppgivenhet inför bilden av nöden och
fattigdomen i våirlden. De lämnar kanske
50 kronor i någon insamlingsbössa, OK,
det åir bra. Men varför inte använda hela
plånboken, frågar vi då. Medvetet köpta
varor från kooperativ i u-länder och från
våra egna små lokala företag och medve-
tet bojkotra varor från de utsugande trans-
nationella bolagen.

På cafdet brygger vi solidariskt kaffe
eller te, blandar solidarisk choklad från
Bolivia. Vi stöder diirmed småbönderna i
Tredje Vårlden,liksom vi stöder småbön-
derna heir hemma. Vi behöver alla varan-
dra.

ör de fattiga överallt i välden åir
detta vägen till egen styrka och
frigörelse, för oss åir det också
fräga om en mer rättvis handel.

De solidariska varorna på cafeet ger
upphov till många samtal med gäster som
ännu inte visste.

Före detta sjöboden, som under lant-
handelns tid varit försåiljningslokal för tjä
linolja, krita, spik och träskobottnar, I

vi gjort om till galleri. Olas mustiga nat
målningar klZir väggarna, en påminnetse
om vad mänskan iir på väg att ödelägga:
själva grunden fcir livet på jorden. Diir
finns ocksåböcker och tidskrifter om åmnen
vi finner viktiga och intressanta: miljön,
Tredje Världen, fredsfrågorna. Artiklar,
egna och andras, kopierar vi och delar
med oss av.

Varje fredag, av vddrets makter om-
huldad, ljuder musik och sång från brygg-
cafeer Föna åres tema var Fred och Kiirlek.
En bitter uppfordran från slakten vid Per-
siska Viken. Den pågår än.

Förestiill dig en sommarkväll. Havet
ligger spegelblankt, solens sista strålar
zoomar in alla lyssnande stilla ansikten,
vända mot musiken. Roddarna hålleråror-
na, motorbåtarna sftinger av motorerna, vi
sfånger av diskmaskinen. Greta och San-
dra, Hanna och Martin, Angelica och Stefan,
Eva, alla hjälpredor, Ola och jag släller
oss i dörren och lyssnar. Kanske sjunger
Björn Vickhoff "Dryckesvisa till Somma-
ren" av Elisabeth Hermodsson: Drick som
havet dricker sanden/ drick dig full av
sommarnatten/ svälj som solen svåiljer
landet/ rullar sitt klot över blåa vatten...

Det kommer gäster från olika länder,
flera har blivit våra vänner, som vi besökt
tillbaka. Elke och Christoph från Dort-
mund gifte sig i somras i vår sjöbod, vi var

bröllopsvittnen. Från andra får vi bro-
schyrer och tidskrifter om hur man gnper
sig an miljöproblemen på deras orter. Till
jul kommer kort med sommarlängtansord.

Allt detta fyller oss med tacksamhet
och glädje. Så mångabryr sig, om oss men
också om vår jord, så många vill bygga
nätverk av likasinnade.

Att skapa Zir ett stort och andiiktigt ord.
Det bör användas med viss urskiljning och
försiktighet. Ibland inbillar jag mig i alla
fall att vi skapar någonting håirute på vfu ö,
utöver nygamla bakverk. Vad vi skapar
tycks vara en gynnsam jordmån dåirplös-
ligt tankar om solidaritet, ja rentav allas
kåirlek till varandra, till havet, till jorden,
kan återuppstå och kännes fullt möjliga
och genomförbara.

I stort och smått, allomfamnande och
nära strävar vi på med våra liv.
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Skapande solid aritet
i kvinnligt Angolaproj ekt

Solidaritet rir sknpande verksamhet, uueckling och nya ltirdomar, praktiskt
arbete, gemenskap på hemmaplan och över grrinserna... Det rycker fyra
medlemmar i Svenska OMA-gruppen, nrir de reflekterar över sitt nu
tolvåriga engagemang i stödprojekt för angolanska kvinnor.

Det började 1979, når journalisten och fotografen
Birgitta Lagerström vid ett besök i Angola fick kontakt
med kvinnorganisationen OMA (Organizagao da Mulher
Angolana). De bad om störJ till ett nystårtåt sykooperativ
i Angolas huvudstad Luanda. Ett par kvinnor från
S venska Kvinnors Våinsterforbund och Afrikagruppema
bildade en insamlingsgrupp, drog med sig några fler
och blev så småningom Svenska OMA-gruppen. Nu
pågår redan det tredje projektet till stöd för OMAs
kvinnocentra med sömnad, nåiringslåira, barnavård,
juridisk rådgivning med mera på programmet.

Praktiskt arbete lockar
Christina: Jag var med tidigt, för jag blev ombedd att
representera Afrikagrupperna i insam lin g sgruppen för
OMA. Egentligen var det nog chansen attfägöra något
praktiskt i Afrikasammanhang som lockade mig mest.

Ulla:Det praktiska intresserade mig också. Når en
arbetskamrat frågade mig om jag ville vara med och
stodja kvinnor i Angola, visste jag inte mycket om
landet... Men vi fickju snabbtveta mer genom Birgitta,

av Hillevi Nilsson
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som hade varit dZir och gav ut en bok om angolanska
kvinnor. I början samlade vi själva in sömnadsmaterial
och skickade det med folk som åkte till Angola.

Christina: Minns du den stora knapputflykten till
Borås?

Ulla: Ja, vi hade kontaktat textilföretåg och sybe-
hörsafftuer i förväg, och så åkte vi dit och tiggde ihop
material. Vi fick bland annat massor av knappar.
Ungeftir samtidigt hade vi lämnat in en ansökan om
bidrag till projektet till SIDA.

Hillevi: Det var så jag kom med, för det behövdes
underlag till en ansökan och jag jobbade då i Luanda.
Tillsammans med OMA skrev jag ihop ett underlag åt
insamlingsgruppen i Sverige.

Direktkontakt
Laila: Och jag fick med mig tyger att låimna till OMA,
nä jag skulle börja au jobba i Angola. Väl på plas
träffade jag Hillevi, och vi blev insamlingsgruppens
kontaktpersoner med OMA. Det var fantastiskt att se
allt som OMA-kvinnorna kunde åstadkomma med
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mycket små resurser. Det. övertygade mig om att vi
måste dra vårt strå till stacken också.

Ulta: Direktkontakten med Angola gör att vi får
veta hur vår insats blir till nytta. Det åir viktigt med en
tvåvägskomm unikation...

Laila: ...också dåirför att den hjälper oss att hålla
reda på vad som händer i Angola både via kontaktper-
sonerna och via Hillevi som jobbar med information
om södra Afrika.

Flera medlemmar i gruppen har under fuens lopp
varit på besöksresor i Angola inbjudna av OMA. Och
kontaktpersonerna i Luanda har tidvis varit så många
att de bildat en filial till Svenska OMA-gruppen.

Ulla:... eller på Svenska OMA-gruppens stora fester,
dåir många fler har deltagit i samma stiimning.

Laila:Angolansk fest- och kompissämning i kvinno-
tappning. Just kvinnokontakter över gränserna tror jag åir
väldigt viktiga. Angolanska kvinnor vet vdldigt väl vad
de bäst behöver, och det Zir lättast för dem att öppet och
iirligt be andra kvinnor om det.

Hillevi: Då måste det vara viktigt att fortsätta med
sådana håir projekt, som direkt riktar sig till kvinnor,
precis som det är viktigt med kvinnoorganisationer för att
stiirka positionerna.

Ulla: Ja, genom att till exempel stödja angolanska
kvinnors utbildning hjälper man ju hela familjerna.

Lära nytt
Christina: 1983 var vi en hel
grupp svenskor i Angola som
tillverkade en stor applikation
till OMAs första kongress. Då
fick man låira sig något nytt.

Hillevi: Det tycker jag gäl-
ler i arbetet håir också. GruPPen
iir inte större än att alla måste
delta i nästan allt arbete med
projekten. Jag skulle till exem-
pel aldrig försöka taredapå hur
man bäst köper virknålar eller
tyg iparti, om jag inte vore med
i OMA-gruppen.

Inila: Vi stiills ofta inför
uppgifter som verkar för svåra.
Men på något sätt löser det sig,
och container efter container
går iväg till OMA.

Christina: Jag tycker att vi
också har liirt oss mycket om
hur bistånd fungerar i praktiken
genom att arbeta med OMA-
projekten.

Hillevi:För att inte tala om
allt vi har lZirt oss av OMA-
kvinnorna som besökt oss. Inte bara ifråga om Angola
utan också allmänmänskligt. Jag tiinker på alla samtal
om vart veirlden åir på väg och om hur kvinnor skulle
kunna påverka...

Gemenskap
Laila: Det iir kanske också den mänskliga aspekten
som gör att vi fortsätter år efter fu. Vi har ju så trevligt
på våra möten.

Christina:Ja, det iir en poäng att vi äter middag och
praLar om allt mellan himmel och jord fram till kaffet,
niir vi börjar att diskutera projektet. Kombinationen
gör siirskilda tjejmiddagar överflödiga.

Laila:Och trots den ibland ganska förvirrade sfäm-
ningen lyckas vi faktiskt att uträtta något också..

Hillevi: Kanske blir det bättre tjejmiddagar och
gemenskap just av att vi jobbar för samma sak. Men
gemenskapen med angolanskor betyder lika mycket-
som till exempel nZir vi festade och dansade tillsam-
mans med kvinnorna på angolanska ambassaden för en
tid sedan...

3,'

OMAs minifabrik " Min dröm" ldmpar med brist på tyger och annat mnterial och behöver
allt stöd den kan få. Bild: Birgitta I'agerström

Laila:Så då måste man ägna sig ännu mer åt att stzirka
kvinnornas stiillning framöver.

Christina: Både i Angola och håir hemma - om det
ska bli någon ordning på våirlden.

'!','r,:ffi

Stöd Angolas kvinnor!

- Ni kan inte tro vilken glädje det blev på OMAs minifabrik'Min
dröm", nåir detkom tyg och batikmaterial, berättar Birgitta Lagersröm
på telefon från Luanda. En grupp kvinnor ska nu tillverka batiktyger,
som fabriken syr upp till kläder.

Materialet iir en del av det stöd för cirka 800 000 kronor som ingår
i Svenska OMA-gruppens tredje projekt för angolanska kvinnor.
OMAs kvinnocentra ffu också stöd med bland annaf dokumentskåp
och kameror till den juridiska rådgivningen och material till dagis-
verksamheten. Projektet har kommit en bra bit på väg. Men det
behövs fortfarande pengar till insamlingen, så sätt in ett bidrag på:

Pg:22 69 67-8, "Sömnadskooperativ i Angola"
Om du vill ta kontakt med Svenska OMA-gruppen, kan du vända

dig till Hillevi l.{ilsson, tel: 08-644 93 95
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Föreningen
Ryska Barnhem
Hjälp oss att hjcilpa

Vi åir en ideell förening, politiskt och
religiöst obunden.

Föreningen bildades i juni 1990
med målsättning att arbeta för utsatta
barn i Sovjetunionen, fråimst barn på
bamhem men även handikappade, can-
cer- och aidssjuka, foster-och adop-
tivbarn, barn i fängelser, barn till en-
samstående föriildrar med flera.

Den svåra situationen i de nya sta-
terna från tidigare S ovjetunionen slfu
speciellt hårt på barnen. De ä extra
utsailå.

Föreningen har omkring 200 med-
lemmar med bland andra barnboks-
författarna Asrid Lindgren, Ivlaria Gri-
pe, Gunnel Linde, Rose Lagercrana,
en medlem av Svenska Akademin
och många andra kulturutövare.

Föreningen frransieras genom med-
lemsavgifter (50 krlmån) och gåvor,
av vilka kan nämnas bidrag från ry-
ska----ortodoxa forsamlingen i Stock-
holm, Lutherhjåilpen, Vera Sagers stif-
telse samt flera större privata gåvor.

Föreningen ordnar hjåilpaktioner
till barnhem genom insamlingar av
kläder, leksaker, möbler, idrottsut-
rustning- ja, praktiskt taget allt från
synålar till traktorer. En representant
för föreningen följer med varje såind-
ning och ser till att allt kommer i rätt
händer. Vi arbeter med principen -dörr till dön - utan mellanhänder.

Bland annan verksamhet kan näm-
nas förmedling av svenska faddrar till
föräldralösa barn i Ryssland; kart-
läggning av fosterfamiljer och famil-
jebarnhem som behöver hjiilp, sprid-
ning av information om barnomsorg i
Sverige, främjande av adoption till
Sverige. Flera projekt zir under förbe-
redning.

Vi samarbetar med alla organisa-
tioner i Sverige som vill samarbeta
med oss. Vfu styrka Zir våra grundliga
kunskaper om förhållandet i Ryss-
land eftersom flera av våra aktiva
medlemmar åir S ovjetexperter.

Vi finns varje söndag i vfu upp-
samlingslokal, avd 69, på Beckom-
berga sjukhus, kl 11-14. Kom med
era bidrag och hjåilp oss att sortera
och packa.

Tack!
Föreningen Ryska Barnhem, Fa-

gersjövägen 208, 123 49 Farsta
Postgiro: 401 55 88-9 Tel: 08-93

74 19,08-31 93 33,09-754 M 53

Solidaritet
PROTESTERA!

For alla samhiilleliga nedskirningar tycks
gälla att kvinnor och barn åir det man
sparar in på först. Så ock inom polisen.

Monica Dahlsröm-Lannes iir krimi-
nalinspektor i Eskilstuna och har tidigare
arbetat många år inom Eskilstunaprojek-
tet för att hjälpa barn som utsatts for
incest och andra sexuella övergrepp.

Sedan några år tillbaka har Monica
Dahlström-Lannes varit projektansälld
på Polishögskolan och föreläst för bli-
vande poliser. Genom det förordnandet
har hon också kunnat resa runt i landet
och förmedla sina kunskaper till olika
yrkesgrupper. Hon har dessutom funge-
ral som samordnare mellan myndigheter
i frågor som rör sexuella övergrepp mot
barn, och hon har också fungerat som
resursperson med rådgivning.

Nu avbryts hennes förordnande. Vå-
rens inplanerade kurser på Polishögsko-
lan skagenomföras, men vad som händer
dåirefter åir öppet. All föreläsning i landet
dras in, liksom hennes rådgivning. Moni-
ca Dahlström-Lannes mångåriga erfa-
renheter och stora kunskaper om sexuel-
la övergrepp mot barn åir inte låingre in-
tressanta för polismyndigheten. Polisens
resurser satsas på att Sverige ska kunna
ordna fotbolls-EM- utsatta barn priori-
teras bort.

Men sexuella övergrepp mot kvinnor
och barn försvinner inte för att polisen
och samhället väljer att blunda för brot-
ten. Skillnaden blir att de utsatta barnen
blir än mer utsatta, än mer övergivna.

Sverige har skrivit under FNs barn-
konvention, som bland annat stadgar bams
rättattslippa bli utsatta för sexuella över-
grepp. 1992 ska Sverige, liksom övriga
undertecknare av bamkonventionen. skri-
va en rapport till FN och tala om vad som
gjorts för att följa den. Trots de fina orden
på pappret har Sverige genom sitt polis-
väsende nu inte ökat barns rättigheter,
utan minskat dem. Hur ska man redovisa
polisens bortprioritering av dessa barns
rättisheter?

Vi undertecknare av detta brev upp-
manar er att skriva till Rikspolisstyrelsen
och regeringen och protestera mot att
kvinnor och barns behov alltid kommer i
sista hand i vårt samhälle. Protestera mot
att Monica Dahlsröm-Lannes projektför-
ordnande på Polishögskolan avbrutits. Kråiv
att en fast polistjänst med inriktning på
sexuella övergrepp mot barn måste inrät-
tas. En sådan fast tjänst skulle förutom
föreläsningsverksamhet och rådgivning
också kunna innefatta att samordna poli-
sens arbete med övriga myndigheters.

Skriv till:
Polishögskolan,
Box 122 56
102 26 Stockholm.

Rikspolisstyrelsen,
Att: Björn Eriksson,
Box 122 56,
102 26 Stockholm.

Regeringskansliet,
Rosenbad 4,
103 33 Stockholm.

Den som vill kan också skriva ett
uppmunftande kort till Monica Dahlsröm-
Lannes på adress Polismyndigheten i Eskil-
stuna, Att: Monica Dahlström-Lannes.

Box 348,631 05 Eskilstuna.

Bettan Andersson
Ordförande Folkaktionen mot
Pornografi
Box 19511, 104 32 Stockholm.
Tel: 031-75 03 I 1

Ebon Kram
Ordförande Riksorganisationen
för kvinnojourer i Sverige
Box 22714, lM 22 Stockholm.
Tel: 08-652 07 20

Gerda Chistenson
Kvinnofronten
Box 4064, 163 04 Spånga,
Tel: 08-10 61 68

En nordisk modell för global rättvisa och fred
Åland 3-5 aprll1992
Du inbjuds att deltå i en spännande fredsprocess. En varaktig fred kräver en rättvis

våirld. Vi utgår från de nordiska erfarenheterna av konfliktlösning, internationell
solidaritet och fredlig samexistens.

En nordisk modell tör global rättvisa och fred zir en del av Helsingforsprocessen och
en fortsättning på bearbetningen av regeringamas svar till Den Stora Fredsresan.

Vfu avsikt ar attarbeta i sex arbetsgrupper. Förberedelsematerial kommer att finnas
under hösten.

Flera resurspersoner har redan bokat ÅtanO -92. Konferensavgift inkl måltider
350:- Resa och logi från Stockholm ca 700:-

Anmeil dig till konferensen (som har begränsat deltågarantal) genom att betala in
konferensavgift 350:- till IKFF, (internationella kvinnoförbunder för fred och frihet)
pg 57 9lO-2 och anmäld dig till en grupp.

IKFF Tjårhovsgatan 9116 21 Stockholm Tel: 08-702 98 20.
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Kvinnor vill ta ansvar
för att förändra världen

På fem dygn enades kvinnor från hela
vlirlden om en aktionsplan inför UNCED,
diir kvinnors åsikter förs fram. UNCED är
annars männens arena. Även den andra
halvan av vtirldens befolkning måste
beredas mojlighet att framföra sina åsikter
om miljön och utvecklingsarbetet.

1 500 kvinnor från 90 länder samlades
dZirför i Miami i november till "Women's
Congress for a Healthy Planet". Gunvor
Ngarambe representerade Miljö och ut-
veckling 1992.

- Kongressen präglades av att kvin-
nor inte länker finna sig i att miljö- och ut-
vecklingsfrågorna enbart handhas av
männen i våra länder, säger Gunvor Nga-
rambe i sin rapport dåirifrån.

- Kvinnorna vill vara med och dela
makten och Zir också beredda atttapå sig
ansvaret att förändra viirlden. Framför allt
mårktes otålighet och iver - och även
ilska över orättvisorna- hos många av de
unga kvinnorna, fortsätter hon.

I sin handlingsplan uttrycker kvinnor-
na oro över den ökade nedsmutsningen
och forstörelsen av iorden och över den

ökande fattigdomen som drabbar miljo-
ner kvinnor.

Tribunal
Kongressen hölls i form av en tribunal
med en panel av fem kvinnligajurister. De
fem domarnas deklarationer innehöll bland
annat följande:

- staterna måste utveckla en policy
för att minska överkonsumtionen av jord-
ens knappa resurser

- staterna måste föra en ekonomisk
politik som tar hZinsyn till sociala och mil-
jömässiga effekter

- staterna måste ge högsta prioritet
till befolkningens förmåga att bli självför-
sörjande med livsmedel i stiillet ftir att
utöka handeln

- staterna måste erkännakvinnors be-
tydelse både som ledare och som bevarare
av naturTesurserna

- kvinnor skall ha rätt att själva be-
stämma antål barn och få tillgång till in-
formation och utbildning och mojligheter
till att utöva dessa rättigheter

- kvinnor i maktpositioner får inte
tappa kvinnoperspektivet på utvecklings-
och miljöfrågorna.

Vad händer
i världen?

Några notiser från KDV-anslutna
organisationer

Österrike: Demonstrationer har
ägt rum for att skapa opinion mot
kriget i Jugoslavien.

Frankrike: L'UFF har skickat
protester till den tyska presidenten
för att förhindra rivningen av min-
nesmonument över den andfascis-
tiska kampen. Kvinnoförbundets
iirespresident., Denise Breton, till-
bringade sjåilv flera fu i tyskt kon-
centrationsläger.

Israel : Kvinnoförbundet. prote-
sterar mot diskriminering av pale-
stinier, och har öppnat ett center
för arabiska kvinnor som har ut-
satts för misshandel och våldtiikt.
De har också ordnat sommarläger
tör judiska och palestinska barn
och bedriver fredsfosran i ett tret-
tiotal daghem som förbundet dri-
ver.

Jordanien organiserar ett re-
gionalt samarbete mellan KDV-
organisationerna i Mellanöstern.

Nederländerna: Håir har kvin-
noförbundet firat 45-årsjubileum.

Spanien står som våirdskap för
det andra Alternativa Europapar-
lunentet för kvinnor. Det förra ägde
rum i Portugal 1989. Temat fcir
årers parlament åil Kvinnoarbetslös-
heten i Europa inför 1993 - året
då den gemensamma marknaden
ska börja fungera fullt ut.

Ryssland: Kvinnokommittdn
arbetar nu som en paraplyorgani-
sation för kvinnogrupper i nio av
det nya samväldets republiker. De
ordnar kurser, hm juridisk rådgiv-
ning, en politisk kvinnoklubb ord-
nar välgörenhetsbazarer för hjälp-
behövande kvinnor och barn.

Uruguay: Ett dagis för 50 barn
har öppnats i ett fattigkvarter i
Montevideo. Barnen får tre mål
mat om dagen.

Kina: Kvinnoförbundet orga-
niserar håilsovårdsprojekt för a[ rikta
uppmiirksamheten på kvinnornas
hälsoproblem. De ordnar gratis
sjukvård för kvinnor i isolerade
och fattiga distrikt, i välfiirdscen-
tra och i fängelser.

Den in ternationella kvinnokon-
ferensen 1995.

Förberedelserna iir i full gång.
Det iir något att se fram emot!

INNU - mottagare av internationella
fredsskatterörelsens b idragsprojek t l99l

S katteb etalar na för fr e ds kamp ani i
samband med deklarationen l99I
" Femtio för fred€lt" , resulterade i
5 .I00 kronor. Arsmötet i mai
beslutade att stödj a INNU -

indianerna i Canada med detta
belopp.

Några fakta om INNU och deras li-
dande:

INNU-indianerna i Labrador, C anada,
har en icke-våldskonflikt med NATO, som
har ragit deras landområde till övnings-
plats för luftvapen.

I tusentals år har INNU levat fridfullt i
sitt land, som de kallar Nitassinan. Man
lever huvudsakligen på fiske och jakt. I de
områden som direkt berörs av NATOs
övningar lever cirka l0 000 av INNU-
folker Indirekt berörs ytterligare flera tusen
av folket.

Varje år samlas nämligen olika sam-
hällen av INNU-folk för att tillsammans
fiska, jaga, tillverka olika kläder och före-
mål och på så sätt föra sin kunskap och
kultur vidare till kommande generationer.

De militiira övningarna hotar att öde-
lägga allt liv i området. Vuxna och barn

blir paralyserade. Nåir som helst och från
vilket håll som helst dyker de tunga Tor-
nade-jaktplanen upp. De flyger så lågt att
man kan se pilotens ansikte.

Träd skakar,ältrycks upp och planen
lämnar en oljig yta på vattnet. Många
människor följer sin instinkt och kastar sig
till marken.

Allt normalt liv lamslås. Man hotas av
hungersnöd i sitt eget land.

INNU-folket önskar inte finansiell
kompensation for ödeläggelsen utan vill
bara kunna fritt råda i sitt land. Kunna leva
som de alltid gjort - sunt och gott i en
meningsfull kultur i samklang med natu-
ren.

Ytterligare information om INNU
lämnas av: North Atlantic Peace Organi-
zation c/o Peace Centre,9 Garrison Hill,
St. John's, NFLD AIC 3Y7,Canada.

Ekonomiska bidrag till INNU kan
sändas till: Labrador Credit Union, Box
57, Station "C", Happy Valley - Goose
Bay, Canada, AOP 1 CO.

Account-number: 20019-6 of the Innu
Resource Cenfte.

Eva Parell, skattebetalare för fred.
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Prostitution -
en m ansfräga
Prostitutionen är i första hand en mansfråga. Det handlar
om mäns sexualitet, inte om kvinnors.
Dårför btir männens, det vill såga köparnas ansvar omprör'as
och köp av sexuella tjänster att kriminaliseras.

Det hävdar iddgruppen för mansrollsfrågor i ett mani-
fest som under hösten överlämnades till jämstiilldhets-
ministern.

En av männen bakom detta krav är Sven-Axel
Månsson, ny professor vid institutionen för socialt
arbete i Göteborg.

- Den manliga köparen kan inte liingre få gå fn
från ansvar. Dåirför vill vi införa en lag som förbjuder
köp av sexuella tjänster för att avskräcka potentiella
kunder. Det skulle i sin tur minska antalet prostituera-
de.

En sådan lagstiftning skulle också, menar Sven-
Axel Månsson, punktera den dubbelmoral som hittills
genomsyrat samhällets syn på prostitutionen. Det vill
säga att kvinnan bestraffas moraliskt för en sexualitet
som inte är hennes egen. Hon zir den icke-sexuella
parten i könshandeln men blir ändå den som föraktas
och förfoljs av manssamhället.

- Det handlar ju om en ensidig form av sexualitet,
närmast en onanihandling i kvinnosköte. Den ekono-
miska ersättningen år kvinnans enda anledning att
erbjuda sina tjänster.

- Mannen kan helt och hållet koncentrera sig på att
tillfredssälla sina egna behov utan att krävas på käns-
lomässigt gensvar eller ömsesidig hänsyn. För män
som lever i fasta relationer iir besöken hos en prostitue-
rad den enklaste formen av otrohet. De ffu sin utlösning
och slipper bli inblandade i emotionella relationer som
de inte kan hantera efteråt.

Säger Sven-Axel Månsson som varit med om att
utforma förslaget om kriminalisering av kunderna. Ett
förslag som dock inte syftar till fåingelsestraff eller
böter. Det skulle snarare stjälpa än hjälpa, menar
iddgruppen. Istiillet föreslår man sociala och psykolo-
giska stödinsatser för att komma tillrätta med bristerna
hos de män som går till prostituerade.

Något som Sven-Axel Månsson har erfarenhet av
från åren med det uppmiirksammade prostitutionspro-
jektet, som bedrevs i Malmö med lyckat resultat mel-
lan 791 I och 1 98 1 . Under de åren m inskade gatuprosti-
tutionen frän 230 till 60 kvinnor. Vid arbetet med de
prostituerade kom man också i kontakt med många av
de måin som regelbundet köpte sex.

av Lena Olson

Då var Sven-Axel Månsson helt mot tanken på en
kriminalisering av kunderna, men erfarenheterna har
fått honom att fänka om:

- Det handlar om män som inte klarar ett normalt,
ömsesidigt förhållande med en kvinna och som behö-
ver hjlilp att bearbeta sina grundläggande inre pro-
blem. Men det räcker inte med kurativa åtgåirder. Från
samhZillets sida måste man bli tydlig och stiilla upp för
de kvinnor som ffu sina liv förstörda genom prostitu-
tionen. Det måste göras helt klart att kvinnors sexuel-
la tjänter inte eir till salu.

Ömsesidigt utnyttjande - en myt
Att det skulle röra sig om en ömsesidig form av
utnyttjande år en åsikt som ofta poppar upp i pros-
titutionsdebatten. Men det är en myt som Sven-Axel
Månsson giirna vill slå hål på.

- Det åir fullstlindigt klarlagt inom all slags prosti-
tutionsforskning att prostitutionen leder till olika for-
mer av övergrepp med mer eller mindre allvarliga
fysiska och psykiska skador som följd. Missbruk av
alkohol och narkotika åir stiindiga inslag i prostitutio-
nen. Dessutom dr kvinnans ekonomiska oberoende
skenbart. Hon zir oftast helt beroende av män, det vill
säga hallickar och andra profitörer.

Men i det rådande samhällsklimatet iir det svårt att
få gehör för ett krav på kriminalisering, menar Sven-
Axel Månsson. Id6gruppens manifest lades fram i
början på hösten men försvann i valrörelsen. Trots att
det var första gången ett krav på kriminalisering av
kunderna fördes fram av en grupp bestående av enbart
män.

- Det beror naturligtvis på att vi lever i ett man-
samhZille och många män har inget intresse av att
inskråinka prostitutionen. Att en grupp kvinnor ska
finnas till för mäns sexuella behov dr en del av det
urgamla manliga privilegiet, som skulle upphöra vid
en kriminalisering.

Det finns många exempel i historien på hur samhäl-
let besnaffat den prostituerade kvinnan. Metoderna
har varierat, men de har ofta bidragit till att brännmiir-
ka och stötå bort kvinnan från gemenskapen.

36



- Exempelvis ligger det
ett oerhört förakt bakom
benämningar som hora och
fnask när man talar om Pros-
tituerade kvinnor. För några
år sedan var det helt otiink-
bart att använda dessa ord i
massmedia,i dag är det sna-
rast kutym.

Det iir bara ett av många
teckan på hur samhällsdebat-
ten förändrats, menar Sven-
Axel Månsson som också
påpekar att prostitutionsde-
batten hamnat i skYmundan
under 8O-talet. Solidaritets-
och jZimlikhetssråvanden har
fått ge vika för individualism
och framgångsanda. Samhåil-
let har vänt ryggen åt de frå-
gor som väcktes av kvinno-
rörelsen på 7O-talet, menar
han.

-Detpågåren 
tydlig ho-

rifiering av kvinnor, inte minst
i reklam och annonser, som
går ut på att kvinnor ska leva
upp lill mäns fantasier om
hur kvinnor ska vara. Något
som många kvinnor försöker
leva upp till för att vara
männen till lags.

Utvecklingen bort från
jämlikhet återspeglas alltså
på många plan i samhåillet.
Risken åir att Sveriges anslutning till EG kommer att
föra med sig ytterligare en tillbakagång ifall inga mot-
krafter mobiliseras, menar Sven- Axel Månsson.

- Sanningen iir att den organiserade könshandeln
inte bara tolereras utan aktivt stöds i de flesta låinderna
inom den europeiska gemenskapen. Och det finns för
nårvarande inga som helst tecken på något trendbrott i
det fallet, snarare tvärtom.

Legalisering av Prostitution
I länder som Tyskland och Holland arbetN starka
krafter för en legalisering av prostitutionen. Lobbyn
består framförallt av så kallade "frivilliga organisa-
[ioner", som med stöd från myndigheterna arbetar för
att avkriminalisera koppleriet och professionalisera
prostitutionen.

Allt tyder på att det kommer att bli svårare attta
sig in i europafortet, men väl inne ökar möjligheterna
ati röra sig fritt mellan de europeiska prostitutionsor-
terna.

Bild: Jerzy Kowalski

- Redan i dag finns en stor efterfrågan på "exotiska"
kvinnor på den europeiska könsmarknaden. Om prosti-
tutionen legaliseras kan det bli inkörsporten för tredje
vzirldens prostituerade till ett Europa som sfänger sina
portar för invandring på alla andra områden.

Frågan Zir då hur Sverige kommer atLagerai ett sådant
läge? Idag bedrivs ett socialt arbete för att hjälpa kvinnor
bort från prostitutionen. Men vad kommer att hända om
prostitutionen upphöjs till ett yrke i andra länder?

På detta finns ännu inget svar, menar Sven-Axel
Månsson, förutom att prostitutionen aldrig kan bli annat
än en återvändsgränd. Både på det individuella och sam-
hälleliga planet:

- Könshandeln får inte bara konsekvenser för de
direkt inblandade utån för samhiillet i sin helhet. Det
bidrar till att upprätthålla en kvinnosyn, som gör det
omöjligt för både kvinnor och män att utveckla en beja-
kande sexualitet. Ju mer omfattande könshandeln åir, ju
mer bekräftas manssamhällets inskränkta syn på förhål-
landet mellan man och kvinna.

a-
)!



Morötter åt hästar, korn åt sparvar
av Anna Lisa Sangregorio

"Ekonomi är hushållning med sådant det är ont om. Det kan vara tid, ork, skönhet,
arbetsglädje,järnmalm, pengar, begåvning. Och samtaletomhurviskahushållamed sådant
vi har ont om måste föras på begripligt klarspråk".
Det skriver Agneta Stark, själv ekonom och ett föredöme i fråga om begripligt klarspråk, i
sin utmärkta bok "Rent ekonomiskt? Om kvinnor och män, siffror och pengartt.

Tyviirr svarar de flesta ekonomer snarare
mot den definition som en av mina goda
vänner nyligen gav: "En ekonom dr en
person som säger'Vi förlorar tusen spänn
varenda kväll som morsan inte går på
gatan"'.

Vår tids överstepräster
Det senaste decenniet har Sverige styrts
av ekonomer, om inte formellt så i prakti-
ken. I medierna får ekonomijournalisti-
ken allt storre utrymme, och så fort något
händer kallar man på en rätffogen ekonom
som får förklara för allt folket vad det
betyder. Nyligen förklarade en av dess
moderna överstepräster, Handelsbanken s
Lillemor Thalin, att om Sverige inte gfu
med i EG så får vi bo i jordkulor. Intervjuaren
presenterade henne som en "folkbildare
med gammaldags moral".

Vår tids augurer åtnjuter en prestige
som grundar sig på magi snarare än på
förnuft, och deras uttolkare ekonomijour-
nalisterna lever högt på att ingen nånsin
gfu tillbaka och läser vad de skrev för fem
år sen. Det intressanta ä.r annars att de
flestabevisligen haft fel om nästan allting
men ändå lyckas bevara sin prestige.

Hur många av dem kritiserade till
exempel Feldts jättedevalvering när den
gjordes? Hur många påpekade det som
"vanliga" människor har sagt i åratal,
nämligen att den enorma måingd kontors-
lokaler som inspirerats av 80-talets speku-
lationsvåg omöjligt skulle kunna hyras ut
till priser som fäcker kostnaderna? Hur
många förutsåg att "århundradets skatte-
reform" inte skulle ge de skatteintäkter
man räknade med, av det enkla skälet att
människor naturligtvis ändrar sitt beteen-
de nåir de ekonomiska villkoren förän-
dras?

I själva verket borde 8O-talers miss-
lyckade ekonomiska politik stå som det
bästa beviset på att det faktiskt inte ens
"rent ekonomiskt" år någon god idd att
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öka inkomstklyftorna i ett samhälle. Ändå
åir det detra som år den bäande tanken i
den nya regeringens politik.

Hästskitsteoremet
I en intervju i Vi lägger Anne Wibble ut
sitt politiska credo. Det går ut på att "det är
de rika, som får vi hoppas även år de
initiativrika, som ska få snurr på hjulen.
Skapa jobb och välfärd". Men "även de
rika behöver något som driver dem". Vad

Bild: Claes G Svantesson
Zir det då som driver de rika? Jo pengar,
mer pengar. Man måste alltså bevilja dem
speciella förmåner, så att de i sin godhet
sätter igång de dåir hjulen som ska få fart
på Sverige. Det iir den ekonomiska modell
som brukar kallas hästskitsteoremet.

Tanken ar att om man ger hästarna (=
de rika och förhoppningsvis initiativrika)
riktigt mycket mat, så kommer överskot-
tet även andra till godo. Sparvarna (= vi
vanliga dödliga) ffu så småningom några
extra korn attpicka i oss. Men vi måste ha
tålamod, för det tar några år innan extra-

portionerna hunnit passera genom hästar-
nas matsmältningsapparat. Under tiden
får vi sparvar försöka klara oss bäst vi kan.
Helst ska vi, om jag förstått vfua sadoma-
sochi sti ska ledarskriben ter rätt, tillbringa
de åren i "ett stålbad".

Ojämlikhet som mål eller
medel?

Wibble representerar j u den mer rumsrena
högerpolitiken. Men det finns de som inte
tvekar att tala klarspråk. I ett DN-reportage
från moderaternas broilerodling i Gimo
intervjuas en lovande ung m-måirktpoliti-
ker in spe. Han hymlar inte om målen.
Felet med Sverige iir att skillnaden mellan
folk och folk inte åir tillräckligt stora. I dag
iir löneskillnaderna inte mer än kanske 1

till 10. De borde vara 1 till 1 000, kraxar
broilern. Atthan själv hör till dem som ska
ha 1 000 behöver inte ens sägas: det åir
självklart.

Ungdomliga övertramp, och inte myck-
et att ftista sig vid? Jag zir inte så siiker.
Flera av de nuvarande m-ministrarna,
dåiribland statsministern, har utbildats vid
broilerfabriken i Gimo. Då var det andra
tider, och mycket kunde ännu inte sägas
och knappast fänkas. Men nu har skörde-
tiden kommit, och det åir dags att flytta
fram positionerna.

Och vilken är egentligen skillnaden
mellan vår trosvissa moderatbroiler och
vår lika trosvissa finansminister? Jo, att
den ännu otaktiske ungmoderaten öppet
medger att ojämlikheten är målet, medan
finansministern hävdar att den i stiillet Zir
medlet. Broilern säger att ökade inkomst-
klyftor zir önskvåirda, finansministern att
de åir nödvändiga.

Husbondens röster
Än så länge åir det finansministerns bud-
skap som upphöjts till Sanning. För att
många ska få det bätre längre fram måste
ojämlikheten öka, se dåir det budskap som



dagligen hamras in i oss, inte bara från
regeringen utan också, och det ä det allvar-
liga, av en närmast entåmmig kör av le-
darskribenter och politiska kommentatorer i
de tidningar som räknas.

Nåir jag skriver detta, den 3 februari,
förklarar till exempel DN i en ledare skriven
av Den Helige Ande att "partierna måste
räkna med att det tar tid att få väljarna att
acceptera en konsekvent och nödvändig
(min markering) ekonomisk politik". Och
nzir Bengt Westerberg häromveckan ifråga-
satte det som ett axiom presenterade sam-
bandet mellan minskat skattetryck och ökad
tillväxt blev han genast åthutad av denna
enståimmiga kör av komment"atorer.

I frihetens rike åir åsiktstaket betiinkligt
lågt.

Vad mångafrägar sig, halvtbedövade, dr
hur maktövertagandet kunde gå så snabbt.
Då tålar jag inte om regeringsmakten utan
om makten att fastslälla den offentiga san-
ningen. Oppositionen, i den mån den existe-
rN, är klädd i säck och aska och upphäver
bara svaga och föga övertygande pip. Och
de borgerliga tidningar som envisas med att
kalla sig "oberoende" blir allt oläsligare i
sina devota politiska kommentarer. Slaven
har ramlat av triumfvagnen; kvar finns bara
hejarklacken.

Det ä en intellektuell förolåimpning mot
läsama och det är utomordentligt farligt för
de arroganta pappas gossar (och några flick-
or) som satts att styra oss.

Lång förberedelse
Ändå ar "rivstarten" och intrycket av
trendbrott delvis en illusion. I själva verket
har maktövertagandet förberetts länge, och
då inte bara av de nya makthavarna utan
också av de gamla som nu står diir med lång
näsaoch frågar sig vad som egentligen hänt.
Det som nu rivs ner - och jag vill inte på-
stå att allt vore vät att bevara - har
underminerats under en lång period.

1968, dä jag arbetade som redaktcir vid
ett läromedelsföretag, började SAF rusta
upp sin propagandaapparat genom att köpa
över en del av mina kolleger. VZirlden och
viirldsbilden skulle vridas rätt igen. I dag,
nästan 24 

^r 
senare, hör jag medan jag

skriver detta ett eko-inslag om skolornas
EG-material: det mesta har producerats just
av SAF. Det 2ir proffsigt material, och det zir
gratis. Det senare åir inte oviktigt i en skola
där resurserna för leiromedel skurits ner och
eleverna får nöja sig med begagnade och
ofta inaktuella böcker. Den offentliga fat-
tigdomen mitt i den allt mer utmanande
privata rikedomen giorde åttiotalet till en
vattendelare, och att alltför många av oss
accepterade detta var det bästa beviset på att
viirldsbilden verkli gen vridits " rätl", det vill
säsa fel.

Ty det som gör det så svårt for opposi-
tionen, och jag talar då om socialdemo-
kratin, eftersom de övriga oppositionspar-
tierna iir så små och befinner sig i interna
kriser, det åir att den borgerliga regering-
en egentligen bara fullföljer Feldts poli-
tik. Det åir ingen tilltällighet att han och
Wibble utbyter ömsesidiga lovord och att
han dr en uppskattad och välbetald fcire-
dragshållare vid nåiringslivets konferen-
ser. Enligt "en källa i konferensbranschen"
citerad av DN får han upp till 30 000 för att
tala om "att levnadsstandarden måste
pressas ner". Och det var Feldt och Wes-
terberg som snickrade ihop den "århund-
radets skattereform" som redan efter ettår
visat sina inbyggda svagheter.

Att de som har höga inkomster skulle
noja sig med de generösa gåvor som skat-
teomläggningen gav dem visade sig vara
en illusion. Aft "reformen" skulle ge samma
skatteinkomster som det gamla systemet
visade sig också vara en illusion: bortåt
30 miljarder fattas. Att ironisera över de
uteblivna "dynamiska effekter" som utlo-
vats är kanske lite orättvist i dagens låg-
konjunktur, men enligt min mening kan
skatteomläggningen mycket väl ha för-
suirkt lågkonjunkturens effekter just ge-

Bild: Claes G Svantesson

nom att vara underfinansierad. En sak åir
säker: de låginkomsttågare som med en
kombination av morot och piska skulle
förmås att "arbeta mer" nåir marginalskat-
terna sänktes samtidigt som boendet och
mycket annat av livets nödtorft blev dyra-
re, framstår med dagens arbetsmarknad
som de förlorare de redan från början var
utsedda att bli.

De största förlorarna ärkvinnorna, och
det iir hos kvinnorna motståndet nu börjar
växa.

Kvinnors motstånd
Resultatet av en nästan totalt mansdomi-
nerad valrörelse blev ju minskad kvinno-
representation i riksdagen och stora fram-
gångar för de mest manschauvinistiska
partierna. Men det blev också en växande
ilska hos stora kvinnogrupper.

Alla vi som skrivit om detta och/eller
framträtt i radio eller TV kan vittna om sam-
ma upplevelser: ett enorrnt gensvar ffin kvin-
nor runt om i landet. Brev, telefonsamtal,
förfrågningzr om det kvinnoparti det talats
om. Den som kan fånga upp den ilskan och
den viljan att handla sitter på en politisk
guldgruva.

Själv har jag varit motståndare till tan-
ken på ett kvinnoparti men åir beredd att
ändra åsikt om de existerande partierna inte
bättrar sig. Men helt oberoende av kvinno-
partifrågan pågår en utveckling som jag ror
åir väl så viktig. Runt om i landet bildas eller
återupplivas kvinnogrupper och nätverk, och
nu med en starkare politisk inriktning iin ti-
digare. (Och med politik menar jag inte par-
tipolitisk). Tids nog blir det dags att diskute-
ra om och hur de ska knytas samman: på det
håir stadiet tror jag på det vildvuxna och inte
alltför organiserade. Men redan nu åir det
viktigt att ha en fungerande informationsför-
medling, och hiir har de självstiindiga kvin-
notidningarna som Vi Mänskor och Kvinno-
bulletinen en viktig uppgift, liksom Radio
Ellen.

Att trZiffas iir viktigt, för att inte vara en-
samma med vår ilska och förtvivlan. Jag
glömmer aldrig nä jag själv fick kontakt
med Grupp 8 i början av 7O-talet och upplev-
de det mirakulösa i att äntligen träffa männi-
skor som såg det som jag såg och inte det som
andra påstod att jag borde se. Det lir också
viktigt att vi tillsammans skaffar oss de kun-
skaper vi behöver, så att vi inte åir hänvisade
till det som den blomstrande des-informa-
tionsindustrin vill få oss att tro. Som den
norska feministen och politikern Berit Ås en
gång uttryckte det: "Vi ska inte tro att det
räcker med kunskaper för att övertyga mak-
ten; då blir vi bara besvikna. Men vi måste
skaffa oss kunskaper för att ståfka vår egen
övertygelse: för att inte behöva tvivla på att
det åir vi som har rätt och de som har fel".

Berit Ås har också sagt en annan sak, som
jag tror hon har rätt i: att vi kvinnor har en
tendens att vara alltför öppna och tala vitt
och brett om vad vi länker göra. Jag minns
när hon intervjuades i svensk radio och till-
frågades om hur hon änkte agera i en viss
fräga.

"Det talar jag inte om!" sa Berit.
Det åir ett bra svar, ndr makthavare av

skilda kulörer nu börjar få byxångest inför
det spirande kvinnoupproret och vill veta
vad vi länker göra: "Det talar vi inte om!"

Det får dom våil se. Om dom lever.
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B mars,
Internationella
kvinnodagen.

Över hela landet går vi kvinnor ur huse och demonstrerar och
manifesterar våra krav och rrittigheter.
Att vi kvinnor under senare år har skuffats åt sidan, och att
makthava,rna för en omcinskligare politik rin tidigare, mcirks
bland annat i att alltfler kvinnor engagerar sig i 8 marsfirandet.
I egenregi, eller tillsammans med andra kvinnoorganisationer,
ftrar alla SKVs avdelningar 8 mers.
I Göteborg sprids ett vykort under dagen, dcir vi kan visa vad
vi krtiver av kommunstyrelsen. Skriv på och skicka in!

På baksidan av kortet står

Kvinnor i Göteborg kräver:
* Rätt till asyl
* Nej till EG

* Utöka den solidariska handeln
* 6 timmars arbetsdag med lön

att leva på NU
*Kvinnors rätt till sin egen kropp

- mot porr och prostitution

Detta kort skickas till:
Göteborgs kommunfu llm iiktige

Gustav Adolfs Torg 4
4M 82 Göteborg

Säkerhet och
Nedrustning

Debatten om fred och sä-
kerhetkan du följa i tidningen
Säkerhet och Nedrustning.

4 nummer kostar 150 kro-
nor.

Säkerhet och Nedrustning
ger ut av Sveriges Fredsråd

Pg: 25 92 l5-2.
Om du prenumererar på

SZikerhet och Nedrustning, får
du JAS 39 Gripen - Den hal-
verade S tormaktsdrommen, av
Johan Linddn på köpet.

RADIO ADA
Varje måndagkväll, klockan
19 till 20, sänder Radio Ada
från Cöteborg kvinnoradio.
Ratta rn94,9 mhz.

Radio Ada är Kvinnofolk-
högskolans stödförening.

Radio Ada tar upp allt av
intresse för kvinnokampen.

Om du har något viktigt
på hjärtat att förmedla Ra-
dio Ada, så ring Radio Ada
d irekt efter programmet, då
de meddelar telefonnumret.
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lnnanför
blusen

Sannerligen - nya tider randas för oss kvinnor.
Det börjar verkligen hända något.

Den 6 och 7 mars, fredag och lördag, iir
det feministfestival på Hängmattan i Göte-
borg inför Intemationella kvinnodagen 8 mars.

Det blir ett späckat program.

En häxa kommer, en polis (det enda man-
liga inslaget) ska låira ut hur vi försvarar oss
mot våldsmän. Helene Lööw, som forskar om
högerextremistiska organisationer, talar om
rasism. Äsa Crona-Lenadoer. författare till
boken Bakom spegeln, kommer.

Det blir magdans och sambad ans, jazz och
rock. Och en trubadur. Och Lill-Marit Bugge.
Och Slam - Kabar6.

En 1O-årig flicka sjunger visor av Ulf Da-
geby. En präst kommer också- bland myck-
e[ annat.

Förra årets feministfestival på Hängmattan
drog massor med folk. Med årets spännande
program blir det garanterat inte ftirre.

S amtliga artister uppträder gratis.
40 kronor kostar det i inträde - för att

tiicka resor och dyligt för de medverkande.
Arrangörer: Innanför blusen/SKv.

Håll till godo!

En annan spännande tilldragelse åir också
på gång. Det gäller ett kvinnligt nätverk, diir
cirka 30 olika kvinnoorganisationer åir inblan-
dade. Maria-Pia Boöthius (hemliga och under
tillblivelse) kvinnoparti kommer också att kon-
taktas.

Program och tidpunkten åir åinnu inte satt.
Platsen iir Bona Folkhögskola, antingen den
sista helgen i maj, eller den första i juni.

- Det finns ett stortbehov och intresse hos
kvinnor att göra något tillsammans, säger
Anna-Carin Jansson, representant för SKV,
och en av initiativtagarna.

- Vi vill skapa en plattforrn, en mötesp-
lats för kvinnor att träffas på. Det åir roligt att
så många unga kvinnor hör av sig, kvinnor
som inte är organiserade i något förbund eller
parti. Jag tror tiden zir mogen att skapa nya
former att jobba tillsammans på, och att äldre
och yngre kvinnor fåiffas och diskuterar fram-
tiden.

200 kvinnor har man länkt ta emot på Bona
Folkhögskola.

Det ftirdiga progammen kommer att skick-
as ut till kvinnoorganisationer och förbund.

Arrangörer år SKV och Ung Vänster.
Vidare information och anmälan kan sö-

ras till:
Anna-Carin Jansson,
Tel: 03l-24 29 98, och
Siv Waldor,
Tel:08-647 87 40.



Teckningar : Robert Nyberg

Deru svENs KA BrRAKRATTIT/
AVSKAFtrAS !

Madame Europa
åker förstaklass

av Anders Claesson

et iir helt i sin ordning att moderatledaren Carl
Bildt tilltalas av det "nya" Europa, ett Europa
som i hans förestiillningsviirld krympt ihop till
bokstav skombinationen EG.

Med ett svenskt EG-medlemskap föranlaas moderaternas
nyliberala politik i Bryssel, oåtkomlig för alla opinions-
yttringar som kan t2inkas uppstå i utkantslänet Sverige.

Dåirförblir det lätt förvirrande när ledande socialdemo-
krater visar sig lika bokstavstroende som moderaten Bildt

En av de mes t h2in givna EG-anhängarna inom soc ialde-
mokratin tu förra utrikeshandelsministern Anita Gradin.

Med orden "det år spännande att vara europ6" öppnade
hon ett möte i Göteborgs Folkets Hus i januari i är.

Precis som en EG-anhängare av Bildts snitt svänger sig
Anita Gradin med EG-standardiserade klyschor och målar
upp bilden av ett tåg som fått upp farten. Det handlar
naturligtvis om Europatåget som vi alla måste hoppa på.
Grubblerier om demokrati, självbesf/immande och neutra-
litet hinns inte med.

Anita Gradin tillhör det etablissemang som tagit plats i
förstaklassvagnen och lämnat idealen bakom sig. "Madam
Europa" (Anita Gradin kallas så i en av Utrikesdeparte-
mentets propagandaskrifter) formar sin våirldsbild i um-
gänget med statsmän som EG-kommissionens president
Jacques Delors, som enligt Gradin är "en mycket fascine-
rande person".

Samma Delors stiillde sig nyligen bakom ett förslag om
att föra över ansvaret for Frankrikes kärnvapen till EG.

Framtiden ter sig onekligen mycket spännande, framför
allt för de människor som hamnar utanför EGs murar.
Mycket tyder på att den framväxande stormakten vänder
sina vassaste tåggar mot arabvåirlden. Även en sådan
politik tycks socialdemokratins ledning varaberedd att ac-
ceptera.

"EG är helt enkelt spännande", skrev LOs Gudmund
Larsson i en artikel på DNs debattsida i augusti föna året.
Han hade känt av srämningarna på ett seminarium med
europeiska intellektuella och drog i sin debattartikel fcll-
jande slutsats om EGs utveckling:

"Riktningen är en union ( ... ) inte minst för att stå emot
ett aggressivt islam".

1992firas inom EG 500-årsminnet av Sydamerikas ko-
lonialisering och av arabers och judars fördrivning ur
Spanien.

1992'är också året då den inre marknaden ska förverk-
ligas.

Carl Bildt, Anita Gradin, Jacques Delors, Gudmund
Larsson och andra bokstavstrogna europder får ursäkta,
men jag tror inte svenska folket vill hoppa på Europatåget.
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Bokförlaget

EB
Eva Bonnier

"Den som inte skrattar eller småler åt
något av dessa bortåt sjuttiofem kåserier,
den åir... tja, den iir det nog synd om".

Detta skriver Lena Persson om urvalet
i sin bok Damkonfekt och Salta bönor.
Kvinnliga kåserier från Fanny Atving
till Kajsa Olsson, 1991.

Och jag kan gått hålla med henne, jag
skulle helst vilja utveckla det till: den som
inte smålar ät alla dessa kåserier och
gapskrattar åt många, den åir det nog synd
om.

För urvalet i denna samling åir verkli-
gen bra, uppfriskande och även historiskt
intressant. HZir kan man få en uppfattning
om hur kåseriet har utvecklats från 1901
fram till 1991. Klara Johansson skriver
1901 om vad som hiinde nä.r en Christina
Nilsson besökte hennes hemstad, Barbro
Alving beskriver kåsörens egendomliga
liv på 1940-talet och Kajsa Olsson driver
med l99O-talssamhällets avgiftssystem.
Hzir finns många verkliga påirlor. Lena
Perssons egen "Julidag blir aldrig av",
Ana Martinez del Valles "Svenskans inre
mening", Gerda Anttis "Miss G. Collins",
Anna-Lisa Bäckmans "Flickan och bo-
ken" för att bara nämna några som hos
åtminstone mig framkallar direkta gap-
skratt.

I forordet ffu vi veta att kåseriet år en
form diir kvinnor verkligen varit nyska-
pande. Det intima vardagskåseriet, barn-
kåseriet, det självironiska och personliga
var det kvinnorna kom med. Det som i dag
kallas "ett typiskt kåseri", det var en kvinn-
lig innoval.ion. Bara denna information
kan få en att bli uppiggad!

Nu väntar jag med intresse på del två
av Damkonfekt, denna gång utan den
historiska ambitionen men gärna med flera
bidrag av de allra bästa författarna. Kåse-
rier behövs för att hämta kraft i dessa för
kvinnor allt dystrare tider!

Agneta Wir6n
Åa
-L

Lena Eskilsson
Drömmen om

kamratsamhrillet
Kvinnliga

medborgarskolan på
Fogelstad 1925-1935

Carlssons.l99l

Samtliga bilder är
tagna av en elev på
sommarkursen
1942.
Privat ägo.

okens tio kapitel tar oss med
på en ftird dåir vi först låir känna
kvinnorna bakom skolan.

Vi får träffa Elisabeth Tamm, Ada
Nilsson, Kerstin Hesselgren, Elin
Wägneroch Honorine Hermelin. Den
kvinnliga våinskapen beskrivs och sägs
vara en förutsättning för arbetet med
skolan. Den i bästa fall organiska och
icke-hierarkiska gemenskapen i intima
och nära vänskapsrelationer borde
kunna utgöra mönster för större och
samhälleliga sammanhang - en åsikt
som bland annat Elin Wäser hade.

Inge Byler, judiskflykting, skulpterar rektor Honorine
Hermelin.

En hederligt haruverk rir enförutscittning för Lern Eskilssons
avhandling om den kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad.
Under de tio år arbetet med avhandlingen pågick var vi
många som vöntade på boken och kingtade ef'ter den. Att
rintligenfå veta allt om kvinnorna bakom F ogelstadskolan,
b al<nm ti dni n g e n T i dev arv e t, b akom dc n p o liti s ka g rupp e r ing
som började somfrisinnade och slutade som SKV!

Men för oss som hade längtat efter mer
verklighetsndra, jordiska och svettiga
beskrivningar av denna kvinnogrupps kamp
och glädje, strid och kiv och allt som hör
arbetet i en kvinnogrupp till, finns inte
mycket att få.

LenaEskilsson håller sig på vördnads-
fullt avstånd från det som skulle kunnatbli
personligt eller intimt.

Om rösrätten och kampen för kvin-
nornas myndighet finns ett otal böcker
skrivna och egentligen var det inte denna
del av Fogelstadsgruppens arbete som
intresserade mig. Jag hade velat veta mer
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om debatten inom gruppen, om de olika
kvinnornas syn på den kvinnliga "särar-
[en", om deras politiska strategier och om
männens motstånd mot de kvinnliga nät-
verken, vars betydelse ökade i det tidiga
19O0-talets samhälle.

Hur lyckades Fogelstadsgruppen, trots
att det måste ha funnits stora skillander
mellan dem i uppfattningar om kvinnans
"sanna natur", att fortsätta sitt ihåirdiga
arbete för en bättre och mer rättvis viirld?

en kvinnliga motmakt de kunde
erbjuda beskrivs i kapitlen om de
frisinnade kvinnornas samhälls-
program.

Motmakten kom till uttryck i den radi-
kalisering de genomgick. Det etablerades
samarbete med de sockaldemokratiska kvin-
norna och 1931 bildades Svenska Kvin-
nors Vänsterförbund. I SKV fanns en
feministisk och radikal strömning som
betonade vikten av attkvinnors erfarenhe-
ter togs tillvara. Åsikter om jorden och
freden kopplades tillåsikter om kvinnans
besliimmelse.

I kapitlet om tidningen Tidevarvet får
vi veta att Fredrika Bremers namn och
minne återkommer regelbundet i spalter-
na, atf Ellen Key finns med då coh då, fast
inte lika ofta. Varför då, kan man som
läsare undra. Fanns det någon skiljelinje
hiir- kunde man verkligen i Fogelstads-
guppen ta Ellen Key till sina hjåirtan?
Hon som hävdat att kvinnornas särart kräv-
de ett rent kvinnligt liv, med avståndsta-
gande från all inblandning i mansståtens
affärer, utom möjligen då det gällde vård-
ens och utbildningens områden.

Ellen Key hävdade ju att kvinnorna
inte skulle ta strid for rätten till högre
utbildning och rätten till tjänster i staten

-inte skulle välkvinnorna, saEllen Key,
rada upp sig som nollor bakom männens
ettor!

Andra teman som nästan aldrig tas upp
i tidningen Tidevarvet iir frågan om mak-
tens inverkan på kvinnligheten eller om
kvinnans rätt till sin egen sexualitet. Un-
dantagen utgörs av den radikala finlands-
svenska forfattarinnan Hagar Olssons ar-
tiklar under 193 1 : den upproriska kvinnan
1 och 2 och Den revolutionåra kvinnosa-
ken.

Att Hagar Olsson hade en intensiv keir-
lekshistoria med Honorine Hermelin, rek-
torn på Fogelstad, är kanske en förklaring
till publiceringen.

Och hur såg debatten inför nedlägg-
ningen av Tidevarvet ut? Tidningen för-

Kvinnorna genom tiderna. Margareta Fredkulla,
allmo g e lot inna, D r o ttnin g Kr i s tina, H el i ga B ir g i tt a, F r e dr ikn
Bremer, MatildaVrede, Kvinnan i dag.
Regi: Gerda Lundeqvist

svann 1936- då den skulle behövts som
bäst i kampen mot den växande nazis-
men.

Presentationen av den kvinnliga med-
borgarskolan på Fogelstad får stort ut-
rymme - ett 50-tal sidor av bokens ca
220 ägnas åt skolans målsättning, form
och innehåll.

Varje gång man ldser om den fantas-
tiska Honorines glödande föreläsningar,
om den robusta Ebba Holgerssons roliga
rollspel med skolans egen kommun
Komtemåtta, om Gerda Lundequists dra-
maövningar och sånglektionerna med El-
sa Stenhammar, Siri Derkets elefantdans
eller Alexandra Kollontays glimrande in-
ternationella översikter, så blir man grön
av avund.

Just så skulle jag vilja ha min skola
och just så skulle jag vilja arbeta! Möten,
samhörighet, mod och förhoppningar -om hur viktigt det iir att kunna välja, att
inte fastna i vanans makt. Att se igenom
myterna om kvinnornas underlägsenhet
och svaghet och att kunna avslöja patriar-
katets ohöljda könsegoism. Nåir deltagar-

na på Fogelstads kurser
under de trettio år skolan
existerade fick livsavgö-
rande impulser i frigö-
rande riktning, nåir de
kunde fortsätta som to-
baksarbeterskor eller låir-
arinnor eller vad de nu
var, med nytt medvetan-
de om sitt människovdr-
de och med en vision om
en rättvisare vZirld - då
fungerade den metod som
konstellationen bakom
skolan hade arbetat fram.

Metoden - om man
nu skall använda ett så-
dant ord - var en livsfi-
losofi om individens be-
tydelse, om den enskilda
människans ansvar och
om möjligheten hos alla
till utveckling och god-
het. Den solidaritet som
dåkan växamellan män-
niskor skulle vara grun-
den till en ny våirld.

Den nya våirlden krä-
ver också analys av den
gamla. Hur har männens
makt och männens räd-
sla för kvinnokönet på-
verkat historiens gång?
Vilken strategi valde

kvinnor av olika klass och bakgrund? Vil-
ken taktik ledde framåt och vilken ledde
till nederlag? Könskampen, som vi nu
upplever starkare än på många år med mo-
deraternas brutala slakt på välftirdssam-
hället, iir ett exempel på hur viktigt det åir
att vi som aktiva kvinnor inom kvinnorö-
relsen hela tiden håller upp den historiska
spegeln - inte för att historien upprepar
sig utan för att det finns en tendens som
alltid upprepar sig: genussystemets omut-
liga logik:

a) kvinnor och män skall göra olika
saker

b) det män gör ä alltid viktigare, mer
värt och "normalt".

Och det vi som kvinnohistorikermåste
göra åir att analysera hur denna obönhörli-
ga logik hålls vid liv. Den analysen finns
inte i Lena Eskilssons bok, men hennes
arbete är en grund för fortsatt sökande
efter motståndet, makten och kvinnornas
historia.

Lilian Hultin
Låirare på Kvinnofolkhö gskolan

i Göteborg
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Augusta Tonnings
VilohemsFond

Stipendier L992
Ätta kvinnor och en SKV-avdelning har i
år titldelats stipendier från Augusta
Tonnings Vilohemsfond.

Pengarna delas ut den 8 mars.

Stipendiaterna är:
Annelie Krafft,2 000 kronor.
Annelie ska studera och jämföra behandlingen av

misshandlade kvinnor i USA och Sverige.

Evy Andr 6n, 2000 kronor.
Evy skall resa med organisationen Pensionäirer för

fred till Baltikum.

Inger Sedin, 3 000 kronor.
Inger skall resa till Chile. I hela Latinamerika skall

det bli aktioner av olika slag, angående Columbus "500
årav förtryck". Bland annatskadetbli en marsch genom
länderna.

Kerstin Sandgren, 2 000 kronor.
Kerstin ska resa till en bokmässa i Amsterdam.

Ast Heiman, 2.000 kronor.
Ast skall resa till samma bokmässa.

Erni Friholt, 3 000 kronor.
Erni skall resa till Bryssel , diir ES K skal I ha sin tredje

kvinnokonferens om Såikerhet och samarbete i Europa.

Nunne Lindahl, 2 000 kronor
Nunne skall resa till Fåiröarna, dlir hon ska studera na-

turen, gå på föreläsningar om regional identitet och
egenart, gemensamma nämnare och såirdrag. Detta som
grund till den allmåinna "europeiseringen".

Pia Risan, 2 000 kronor.
Pia skalt under fritiden göra en intervjuserie.

SKV-avdelningen Piteå-Munksund, 2 000 kronor.
Pengarna skall användas till resor, kurser och semi-

narier i SKVs regi.

Gratulerar!

Svenska Kvinnors Viinsterförbund

Till Auqusta Tonninss Vilohemsfondaa

Efter två års utbildning i Interaktionistiskt behandlingsarbete
och interaktionistisk psykoterapi åir jag nu klar med moment 1.
Interaktion kan också kallas samspel.
Jag ä väldig nöjd med utbildningen trots att det varit krävande
atiarbeta trettiO och studera på fritiden. Den teoretiska delen har
behandlat familjeterapier som varit och åir aktuella.

Undertvå utbildningsdagar i månaden har vi haftförelåisning-
ar varvat med praktiska övningar dlir vi tränat på varandra. På
kvåillen har vi haft litteraturseminarier. De teorier, metoder och
modeller vi liirt oss passar mycket bra vid arbete med familjer.

Förutom att jag nu har fler "verktyg" i mitt arbete, ser jag
tydligare vem som åir min uppdragsgivare, i vilket sammanhang
jag arbetar i. Det har också blivit lättare att, se olika nivåer i olika
hierarkier. Med andra ord åir jag helnöjd med utbildningen.

Första terminen betalade jag helt själv, de övriga betalade
arbetsgivaren till håilften. Nåir jag nu fortsäfter med moment 2 så
harjag förhoppningar att få det extra fuetbetalt av arbetsgivaren.
Hittills har jag lagt ut 23.000 kronor sjåilv.

Bidraget från Augusta Tonnings vilohemsfond som jag fick 8
mars 1991 var till stor hjälp och uppmuntran. Med våirme tiinker
jag på Augusta dåir hon simer i sin himmel och ser sina pengar
användas till studier och rekreation.

Eu hjärtligt tack!
Gunnel Rudin

Till Augusta Tonnings Vilohemsfond

Ett hjiirtligt tack för bidraget från Augusta Tonnings Fond l99l .

Detta gjorde det mrijligt för mig att resa till Köpenhamn.
Min doner gjorde mig sällskap.
Tyvåin regnade och blåste det alldeles förskräckligt, men vi

tog en bussrundtur och besökte flera musöer och utstiillningar.-Vi bodde på ett fint hotell dilr vi åt fin middag och en aildeles
otrolig frukost.

Tyvåirr gick detta veckoslut alldeles för fort, men jag hoppas
få komma till Danmark någon mer gång.

En åin gång tack och hälsningar från
Anna-Lisa Olsson.

Semester i Tyskland?
SKVs systerorganisation i Berlin har ett revligt semesterhem,
"Pension Lindenhof ', vid sjön Werbellinsee strax utånför staden.
Området iir vackert, med skog och sjöar.

Man kan hyra dubbel- eller enkelrum med varmvatten på
rummet och badrum i korridoren, eller en bungalow med två
sovrum, vardagsrum och dusch/wc. Det finns gemensam matsal,
två'klubbrum" och bastu på området.

Det kostar från 30 till 50 DM per person och natt För halv-
eller helpension tillkommer 7,50 DM respektiva 15 DM. Barn
under 8 år betalar 50 procent, barn under 1 2 fu betat w 70 procent.

Upplysning och anmälning:
Pension 'T-indenhof '
Ferienheim des Demokratischen Frauenbundes e l.V.
Krummestrasse 5
0- 1301 Altenhof
Kreis Eberswalde
TeL 039931221j
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"Slå hellre ihjäl dom!"
I Danmark växer det fram en militant folkrörelse, "C-
holdet" (C-laget), som gåirna griper till demonstrationer,
ockupationer och liknande mer eller mindre drastiska
metoder för att föra fram sina krav.

Det åir pensioniirerna som åir på krigsstigen! Hittills
har omkring 20 000 gamla anslutit sig till denna folkrö-
relse, som menarattäven om de flestagamla i Danmark
har det bra idag, åir det tio procent som tvingas leva i
hopplösa och förnedrande omstiindigheter under sina
sista levnadsfu.

"Är inte samhället berett att ge dem ett människovåir-
digt liv, åir det bättre att slå ihjlil dom!" säger rörelsens
initiativragare, en förtidspensionerad kvinna. "Inte ens
djuren tvingas leva i sådan misdr".

Nedläggning av ålderdomshem, indragning av
hemtjänster, gamla som ligger ensamma och rädda i sin
egen avföring- det tir verkligheten i Danmark, liksom
hZir hemma.

Men även svenska pensionåirer kan såikert mobilise-
ras till motstånd. Ett exempel på detta åir ockupationen
av sjukhuset i Lysekil, som vi berättade om i Vi Män-
skor nrl 1991.

Fortfarande turas 125 pensionärer om att bevaka
sjukhuset, och två gånger har de förhindrat att utrust-
nins fraktas bort.

Källa: Radioprogrammet Gränsland

Stiftelsen
Rädda Fistulasjukhuset

till hjälp för kvinnosjukhuset för förloss-
ningsskador i Addis Abeba, Etiopien

Till Svenska Kvinnors Våinsterförbund
Stiftelsen Rädda Fistulasjukhuset vill framföra ett

varmt fack fcir den generösa gåvan som överlämnades
till oss vid Stifrclsens sammanträde den 22 november
l99l av Eva-Lott Dampe, Svenska Fredskommittdn
och Karin Liddn, Kvinnor ftir Fred.

Det åir med stor beundran vi tog del av redovisning
hur alla arbetat och hur de olika projekten blivit goda
alternativ för fredsarbetet.

Tack!
Ethel Flor6n-Winther

ordförande

Rapport från SKV F-vrklövern

Luciafest - grötfest

Kåira SKV - kamrater!
Den 16 december lggl, gick vfu sedvanliga Lucia-grötfest av
supeln i Nya Folkets Hus, Bagaremossen.

Enligt en flera år gammal tradition siinder vi en inbjudan till
Vietnamesiska Ambassaden. De åir våra goda vänner och de blir
mycket glada och tackszlmma över vår inbjudan - och de
kommer.

Vi kokar gröt, skinka, vi har gott bröd, en god grönsakssallad,
kaffe och pepparkakor. Och godis till barnen.

Vfua vänner från Ambassaden, denna gång fem vuxna och
fyp.P*, gillar vår svenska risgrynsgröt med kanel, socker och
mjölk.

En pojke, fjorton fu, sitter bredvid mig och vi samtalar fintpå
svenska. Barnen gfu ju i svensk skola. Vid grötfesten förra året
satt samma pojke bredvid mig och vi samspråkade. Jag talade
engelska, så gott jag kunde. Plötsligt ser han förvånatpå mig och
säger: - Jag förstår ingenting, jag pratar svenska jag!

Jag blir ju förvånad och snopen, så klart. Han påminner mig
om detta och vi skrattar gott båda två.

Vi teker jullekar- alla, stora som små deltar. Vi har med oss
en julklapp, som vi byter genom lotteri. Sen öppnar var och en i
turoch ordning sin klapp under utrop av förvåning och glädje ffin
oss andra.

De vietnamesiska barnen Zir mycket roade av detta.
Till slut sjunger vi på begåiran av våra gäster: I natt jag

drömde.... Vi brukar sjunga den sången ndr vi gästar Ambassa-
den, och de tycker mycket om den.

Omkring 30 SKV-medlemmar och gåister deltog på festen. En
av SKVs medlemmar, Annika Johansson från Mölnbro var med.
Annika besökte Vietnam förra året, byn Dong Mihn, som vi skrev
om i förra numret av Vi Måinskor. Hon berättade om Silkesmask-
odlingen och om grisfarmarna som SKV ger bidrag titl.

Den 12 december deltog SKV i Stockholm i en demonstration
med fackeltåg och samling på Sergels Torg till Storkyrkan. De-
monstrationen anordnades av KFF, IKFF, SKV och andra orga-
nisafioner under parollen: "Mot Främlingsfientlighet och Ra-
sism".

Mötet avslurades med en gudstjåinst i Storkyrkan under led-
ning av Domprosten Caroline Krook. Vidare medverkade Anita
Doraxio, Maj-Briu Theorin, Stockholms Fredskör, Ingrid Seger-
stedt-Wiberg, Elisabeth Gerle, Ana Maria Nani.

En representant ffin varje fcirening tåinde ett ljus framme vid
alraret med önskan och trin om Fred och Solidaritet och Mot
Frålmlingsfientlighet och Rasism. Vi representerades av Olga
Nielsen. Kyrkan var fylld till sista plats och det var mycket
stiimningsfullt.

Om Fyrklöverns vfuarbete kan nåimnas:
Studiecirkel om EG,
ryröte den 23 mars med radions medarbetåre Gunilla Myrberg,
fusmöte den26 mars.
Vfu sedvanliga vårutflykt gfu till Vidarkliniken den 25 april.

Denna udlykt möjliggörs genom stipendiet från Augusta Ton-
nings Fond, vilket vi erhöll 1991.

Vi önskar vfua Kamrater i Landet En God Fortsättning på det
nya året l99Z och siinder

Sjg3ttlga Hälsn ingar från
SKV Fyrklövern
gaoo*"Ena Danielsson
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Socialism
med

kvinnligt
ansikte

av Marianne Eriksson
n-Anovember möttes ett 40-tal kvinnor. på Syninge kursgfud för att diskutera
"socialism med kvinnligt ansikte". Det

' ' var Sveaska Kvinnors VåinsterfOrbund sorn
tillsammas med Bona folkhögskola tagit

nor räf.fas. Ambitionerna åir att hinna så
mycketsom möjligt, då kvinnors pressade
:tid utgtir ett hinder för att ses oft"a

D'åir va Aase B*g, som tog rpP '1/ägar
titl socialism", dåir var Rend Frangeur,
som studerat Kommunistiska Manifestet' med kritiska, kvinnliga ögon, Gudrun
Schy-man, som bejublad redogiorde för

iståillet för Kerstin Gustafsson som skulle
berätn om Perestrojkans kvinnor. K.arari -
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Hon broderade
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Även

Just dessa eleverbe-
hövde Margaretas fal-
lenhet, diir fantasi och
klinslorkom till 6yne$
ihandgripligtskapan-



svENsKA KvINNoRs vÄrsrEnr'önBUND
Postgiro 50 50 95-0 Insamlingskonto 5 13 23-4

Barnångsgatan 23
116 4l Stockholm
Tel: 08-6.10 92 tS
(Tisdag och torsdag 13.00.15.(m)

SKV har i korthet följande historia:
1914 bildades Föreningen Frisinnade Kvinnor under

parollen: Mot krigspsykos, fcir demokrati och kvinnors
likståillishet"

År tg3l utvidgades förbundet så att ett samarbete
blev möjligt mellan alla kvinnor som önskade en sam-
hällsutveckling i vänsterriktning. Då fick förbundet sitt
nuvarande namn.

SKV-avdelningar
Ambjiirby Centrala avd i Göteborg
Elien Eriksson Bffbro Andersson
Box 414 Vävarevägen 2 D
680 52 Ambjörby 433 75 Partille
Tel;0563/802 32 Tel: 031/95 76 03

Linnegatan 2l
413 M Göteborg
Tel: 031-14 40 28
(Måndag-fredag lO.m- 15.00)

SKV åir partipolitiskt obundet ach verkar för ett demokratiskt sarnhälle med en ekonomi som inte
bygger på profit utan på människors behov, ett samhåille frin från alla former av fönryck.

Förbundets målsåttning är:

- Att verka ftir jämlikhet mellan kvinnor och mlin och för kvinnors deltagande på alla områden av det ekonomiska,

ffiå*loch 
politiska livet, samt att verka för ett socialt och ekonomiskt rättvist samhälle dåir alla har ett meningsfullt

- Atr verka för ett samhälle dåir alla barn och ungdomar kan klinna trygghet och har lika våirde, och diir de tillförsiikras
fysisk och psykisk hälsa, och ges samma utbildningsmöjligheter.
- Att verka [ör fred, allt framtidsarbetes grundval - mot krig och imperialism - krigens
Förbundet vill verka för allmåin och total nedrustning.
- Att verka för skydd av vfu egen och framtida generationers miljö, för ett resursbevarande

främsta orsak.

samhälle som tar håinsyn till

***

*****

Ar WAO anslöts Svenska Kvinnors Våinsterförbund till
Kvinnornas Demolilatiska Våirldsförbund,
(W om en s In tern ational Dem ocratic Federation, WIDF).

KDV har konsulrativ status hos FNs ekonomiska mh
sociala råd, samt hos UNESCO. Denna ståtus innebåir rätt
att ytra sig vid sammantriiden och att framtägga egna för-
slag.

Arvika
Brita Tener
Högåwägen 4
671 00 Arvika

Boden

Finspång
Anna-Lisa Cixansson
Crytölsvägen 24
612 0O Finspång

Forshaga-Kil
Ingela Ahlberg
kästbol Pl7003
665 00 Kil
Tel:0554/153 07

Gii'teborgsd istri ktet
Zaida Hagman
Säckgränd 3
415 03 Göteborg
TeL 031125 31 65

Karlstsd
Siv Dahlgren
Mellqvisrvägen 1

663 00 Skoghail
TeL A54f239 15

Katrinehohn
Gpnnel Rudirl
Storgatan 46 A
643 00 Vingåker
Tel:01511122 AO

Kramfors
Elisabeth Ösilund
Fiskja 5221
872 00 Kramfors

Linköping
Sonja lrVahlstein
Eklundsgaun 5
58263 Linkirying
Tel: 013113 08 48

Luleå
Agnes Wennberg
Vinkelgrlind 1

951 41 Luleå
Tel:092O1195 34

Lund
Astrida Svensso*t
SKV-Lund
Box 1208
221 05 Lund
Td:M6l20AtE

Malmö
Anna landberg
Bildesgatan 1

21157 Lr;crd
Tel:046t23 4$ 76

Mölndal
Gunhild Johanssqr
Storgaran 26
413 31 Mölndal
TeI 031123 71 M

Olofström
Carina Cillberg-Bjö*
Snöbärsvägen 12
293 00 Olofstrtxn
TelCd,544ffi77

Orust
Emi Frilrott, vice ordf'
Srocken 2t 27
440 80 Eiiös
Tet:0304/512 15

Pitd-iltunksund
Siri Alddn
Srrandvägen 5
941 00 Piteå
TeLA9lrB7776

Skeltefieå
Barbro Viklund
Fäbogaran 5
931 56SkEllefieå
Tel:0910/885 4?

Spånga
Elice Mellgrwr
Hindersrorpsvägen 33
163 72 S$nga
Tel:08-761 16 37

Skövde
Karin Sandelin
Mariestadsvägen 75
541 ffi Skirvde

Stockhdnrs innerstad
och norrå förorter
Gerd Thambert
Åsiig,atan 1?0:l
I l6 32 Stockholm
Tel: 08/41 46 51

Stockholms siidra fiircrter
Eva Danielsssr
Mariestadwägen 8
121 50Johanneshov
Tel: 08/49 57 00

Umeå
Karrrina Sandstr'sn
Klaverstråket 32
902 57 Umeå
Tel: 090/12 17 38

Uppsala
Anneli Granholm
Stenhagen 73 A
752 63 Uppsala
Tel: 01 8/46 97 00

Östersund
I.i Ösr
Divisionsgränd 4
831 3E Östersund
Tel: 063/10 30 64

FiFbundsordfiirande:
Aase Bang
Herrgårdsgatan 12
652 25 Karlstad
Tel: 054/18 99 61

Marianne Soutukowa
Rädisvägen 6 Göteborg Bjurslätt
961 48 Boden Harriet Engman
Tet:0921f723 77 l-ångströmsgaran 50 A

Tel: 031/53 66 96

Gåvle
Eisa Konnwi
Kapellvägen 5
8t)4 26 Gävle
Tel 026119 19 57

Karlshamn
Sonia Karlsson
PI Ift9
29072 Asarum
TeL 0454å91 6ö
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Vid def initiv elter-
sändning återsänds

lörsändelsen med nya
adressen på baksidan
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POSTTIDNING

Prenumerera på Vi mänskor!
Det är tidningen som berättar om kvinnors
verklighet i Sverige och i andra länder. Som
visar samhället ur perspektiv som du inte
hittar någon annanstans. Som vill väcka
glädje och vrede - ge kunskap och insikt.

Prenumeration på Vi Mänskor:
Helår: 120 kr
Stcid: 200 kr
Gåvo: 100 kr

Namn
Adress
Postnummer/oit

ovl mdnskor
prenumeration
Barnängsgatan 23
116 4I STOCKHOLM

l___

U MÄl\SKORbehövs
PRENUMEREM!

r
Fyll i kupongen så vidarbefordrar vi den till din
lokalavdelning.

n Jag är intresserad och vill veta mer orn SKV
n.lag vill bli medlem i SKV

Namn

Gatuadress

Postadress ............

Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Viktoriahuset
Linnegatan27
473 04 GÖTEBORGTelefon
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