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UNDERASFALTEN
FINNS VÄRABöTTER

"Kvinnor såväl som män har haft en större fri-
het i städer än i trånga bondebygder. Men ock-
så riskerna har varit större utan omgivningens
kontroll, som samtidigt är ett skydd."

Det säger Harriet Clayhills i den artikel som
inleder vårt temanummer om kvinnor i stor-
staden.

Genom att intervjua några stockholmskvin-
nor, har vi velat ge en bild av storstaden
från just den utgångspunkten. Vi viil ."'isa att
storstaden rymmer både möjtigheter och pro-
blem för kvinnor.

Första numret av varje årgång av vi män-
skor brukar handla om kvinnorna i någon del
av landet, de senaste två åren om Uppland och
Västerbotten. I år har vi valt storstaden som
"landskap", och av praktiska skäl har vi häm-
tat största delen av materialet från Stockholm.

De flesta av dagens storstadsbor har sina
rötter någon annanstans - i Norrbotten, Tur-
kiet, Värmland, h-inland... Alla har inte loc-
kats av stadens "skimmer", utan hamnat där,
tvingade av arbetslöshet, politisk förföljelse
eller brist på samhäIlsservice.

Många av storstadens problem är särskilt
kännbara för kvinnorna. Tristessen och isole-
ringen i förorterna drabbar inte bara invand-
rare från andra krrlturer. Avstånden mellan
bostäder, jobb och service hänvisar många
kvinnor till en usel kollektivtrafik (mecian
männen kör bil). Ständigt kånkande på mat-
kassar och småbarn får de dessutom andas in
den förgiftade luft som bilismen lämnar efter
sig. Och barnen jagas hela tiden av rädslan för
att bli överkörda.

Kvinnornas närhet till problemen har också
medfört att de börjat kämpa för en bättre
stadsmiljö. I sjuttiotalets kamp mot en makt-
fullkomlig stadsplanering som främst styrts
av kapitaiets intressen, och som förvandlat
städerna till bilarnas istället för människornas
miljö, har kvinnorna spelat en mycket aktiv
roll. l{ågra exempel är byalagens kamp mot
bilismen och striderna kring Mullvaden och
Hässelby familjehotell.

I energidebattens spår har kvinncirna åter
tagit upp boendefrågan. Olika former av kol-
lektivt boende skulle inte bara spara energi
utan också främja ett mänskligare sätt att leva

och unrgås. Det skulle också minska kvinnor-
nas arbetsbörda och bryta deras isolering.

Här skymtar vi storstaden som en möjlighet
för kvinnorna: att många tiilsammans "eröv-
rar" staden. Här utvecklas ständigt ett mång-
sidigt kulturellt och politiskt tiv i mötet och
kollisionen människor emellan. Det finns all-
tid några bland de många människorna som
delar ens intressen - t ex att starta kvinnohus
eller lära sig spela rockmrrsik. Stadens anony-
mitet rymmer också en möjlighet att gå utan-
för den traditionella kvinnoroilens ramar, att
våga bryta mönstren för vad krrinnor "får" och
"rnåstet'.

IVIen så länge de grundläggande problemen i
staden är olösta, är det inte aila kvinnor som
kan utnlzltjs dessa möjligheter. Därför är
kvinnornas kamp för att förändra livsvillko-
ren i staden viktig. I)els för att alla ska ha
rnöjlighet till ett utvecklande liv. Dels för att
själva kampen stärker självkänslan och ger
identitet.

En annan viktig del av identiteien är histo-
rien, förankringen bakåt. Kvinnor Lrar alltid
levat och verkat i staden, ffren spåren efter dem
är dolda. Vi måste själva grär'a fram våra röt-
ter ur asfalten och betongen, och berätta våra
för'rnödrars historia. Kvinnfolk 80, som vi be-
rättar om inne i tidningen, har börjat. De vill
synliggöra kvinnornas liv i Stockhoinr under
de senaste 50 åren. Men det finns mer att göra.

Vi vet så lite om kvinnornas Stockholm. Var
arbetade kvinnorna, var togs deras barn om
hand? Var 1åg spinnhusen, kvinnofängelserna?
Var försiggick häxbränningarna? \'rrr ligger
husen som vandringsarbeterskorna t r'ån Da*
larna var med och byggde? [{ur levde kvinnor-
na i 1800-talets eländiga arbetarbostäder med
rniserabla hygieniska förhålianden?

(]enom att biida "forskningsgrupper" i olika
stadsdelar, kan man leta upp spåren bakåt.
Som källor kan man anrr[p16[" Stadsmuseets
arkiv, gamla brev och dagböcker och framför
allt äldre människors minnesbilder.

Nästa steg är att dra ut på stadspromenader
i kvinnornas historia, visa för andra vad man
hittat. En söndag på Söderrnalm någon gång i
vår skulle vi väl kunna börja, och sedan går vi
vidare genorn stadsdel efter stadsdel .. .

Redaktionen



I STADEN YAR KYINNORNA
FRIA MEN SKYDDSLOSA
av Harriet Clayhills

"Vi kan skymta bryggerskor, bagerskor, värdshusvär-
dinnor. Men officiellt syns de inte mycket."

Kvinnorna har alltid funnits i stan, men det är svårt att
få syn på dem i den officiella historien. Först i det här
seklets historieskrivning blir kvinnorna lite tydligare'
skriver Harriet Clayhills i den här historiska översikten.
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Kvinnor såväl som män har
haft en större frihet i städer
än i trånga bondebYgder. Men
också riskerna har varit större
utan omgivningens kontroll
som samtidigt är ett skYdd.
Kvinnor har inte kunnat "ska-
pa sig en framtid" bland sta-
dens möjligheter På samma
sätt som män, eftersom lagar
och förordningar hindrat dem.
Dessutom har de hotats av fY-
siskt våld och andra rent
praktiska svårigheter.

Till detta har kommit ett
grundläggande f aktum, som
gett ett manligt övertag i allt
stadens liv: också i Norden
skapades städerna av handeln
och handeln sköttes av män.

Det hade att göra med mäns
större möjlighet till rörlighet
och med farorna i att färdas
över haven eller genom sko-
garna bland stigmän och röva-
re. Det hade också att göra
med mäns kontroll över det
som inte bara deras eget, men
också kvinnornas arbete fram-
bringade. Hur de hade skaffat
sig den kontrollen kan vi fun-
dera länge över. Låt oss här
bara konstatera att den hade
funnits så långt tillbaka som
vi har skrivna vittnesbörd.
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Nordens första städer UPP-
stod vid vikingarnas handels-
vägar: HedebY På JYlland,
Birka på Björkön. Kommer-
sen gick på brYggorna och i
bodarna. De främmande sjö-
fararna var naturligtvis män
och deras motParter i städer-
na var män. Men städerna
skulle ju inte ha kunnat funge-
ra om där inte i bakgrunden
hade funnits gott om kvinnor
som skötte det dagliga slitet i
hushåtl och värdshus. ölför-
säljerskor och skökor ström-
made också till så snart många
män samlades till sillfiske eI-
ler marknad.

Städerna blev fler under me-
deltiden. Också kYrkan bYgg-
de strategiskt, där vägarna
möttes och människorna var
vana att samlas. De stora ka-
tolska högtiderna kom i växel-
verkan med handel och van-
del.

Under medeltiden fick Sve-
rige allt som allt ett trettiotal
städer. De var små, de flesta
med hundra eller ett Par hun-
dra innevånare. Det beräknas
att ungefär fem Procent av
landets befolkning hörde
hemma i dem. Säsongsvis, un-

der marknader och stora hög-
tider blev antalet flerdubblat.
Var sov människorna då? I si-
na vagnar, inkvarterade hos
borgarna, tätt packade i hal-
men på logihusens golv...

Ett bra handelspolitiskt läge
skapade Stockholm i mitten
av 1200-talet. Men staden var
länge obetydlig jämförd med
de handelsstäder som tyska
köpmän koncentrerade sig På:
Visby som blev ett centrum för
hela Nordeuropas handel och
den mest lysande staden i
Norden. Bergen borta på Nor-
ges västkust över vilken den
viktiga torrfiskhandeln gick.

Med tyskarna kom både ett
hierarkiskt administrations-
system (med borgmästarna På
toppen) och ett hierarkiskt
"ämbets"system för hantver-
karna, med benhårda skråbe-
stämmelser. Alltsammans till
för män. Kvinnorna skulle ba-
ra höra till olika hushåll. Vi
kan skymta brYggerskor, ba-
gerskor, värdshusvärdinnor.
Men officiellt sYntes de inte
mycket. Den här uPPräkning-
en av befattningar, från ovan
till nedan, görs för Bergen vid
slutet av 1200-talet:
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Kungens befattningshavare
och handgångna män.

Prästerskap, klosterfolk.
Köpmän.
Småhandlare.
Hantverkare.
Konsthantverkare.
Skeppare.
Lotsar.
Sjöfolk.
Arbetsfolk
( baderskor, bagerskor, mjöd-
kvinnor, bryggarbetare).
Tjänstefolk
(många kvinnor).
Dessutom kvinnor utan till-

knytning till ovan nämnda yr-
kesgrupper samt barn, gamla,
sjuka, fattiga och tiggare.

Vid slutet av 1300-talet var
Visby knäckt och Stockholm
gick framåt, med starkt inslag
av tyskar i rådet och i befolk-

ill: B arbroLjungdahl
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ningen. De assimilera-
des så småningom, som
bekant. Men alla de tys-
ka orden har vi kvar:
borgare, borgmästare,
råd, lärling, skomakare,
själva ordet stad.

Ännu vid 1800-talets
början var de svenska
städerna lugna och lant-
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"Änn1t ett gott stgcke in på 1900-talet uar det uanl"igt med kuinnLig ar-
betskraft uid stockholmsbgggena. Dess& mursmd.ckor, som de uan'
Ligen kallades, bar de tunga murbrukshinkarna uppför stiillningar-
na men kunde,oclcsri del.ta i beredandet au bruk."

Ur "Från köpstad till storkommun"

liga, sk agrara köPstäder,
med både jordbruk och hus-
djur som insiag i försörjning-
en. De hade ett litet toPPskikt
av ståndspersoner, storhand-
lare och fabrikörer och un-
der dem ett brett lågborger-
ligt skikt av småhandlare,
hökare, hantverkare, lägre
tjänstemän. Kvinnor fick inte
utbildning och kunde inte
göra affärer. De syns i dessa
skikt bara som anhöriga. I
bottenskiktet av småfolk finns
massor av pigor och ett litet
antal självförsörjande kvin-
nor, änkor mest, som driver
små matställen, ölkrogar och
butiker.

1850 hade Stockholm 93 000
innevånare. Totalt hade de
svenska städerna fortfarande

h

bara I0 % av landets befolk-
ning, mot som nämnt 5 % Pä
1500-tatet. Men nu hade något
börjat hända. Jordbruket ra-
tionaliserades, industriella
verksamheter drog i gång.
Den stora folkvandringen bör-
jade.

Restriktionerna På handel
och näringar togs bort. Nu
kunde alla som ville och orka-
de vara med och konkurrera.
Kapitalismens och liberalis-
mens tid var inne. Den nYa
hantverks- och fabrikslagen
av 1846 gav t o m änkor, från-
skilda och ogifta möjiighet att
förvärva hantverksrättighet.
De kunde också få rätt att själ-
va driva någon näring, "om de
ägde god frejd och försvar-
Iiga kristendomskunskaPer".

Gift kvinna skulle förstås ha
makes tillstånd och garanti.
1864 blev det hela ytterligare
förenklat. Därefter kunde var-
je svensk man och kvinna som
hade "god frejd" och var i
stånd att "råda över sig själv
och sin egendorn" få rätt att
"i stad eller å landet idka
handels- eller fabriksrörelse,
hantverk eller annan hante-
ring". Gifta kvinnor blev i
Sverige myndiga först 1921och
till dess hörde de alltså inte till
dem som kunde råda över sig
själva och sin egendom.

Stockholm, Göteborg och en
del fabriksstäder som Norrkö-
ping växte nu exPlosionsar-
tat. Huvudstaden från 70 000 i
början av 1800-talet till 371 000
år 1916.
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Fattiga men hederliga, tappra, sådana som Maria Sandel oftq
skildrat dem: 'Kanske tiro bdde hon och Gerda litet gammal-
dags i sitt behou au att uara uerkligt fria och sjcil.usttindiga,
tiinka egna tankar, Leua efter eget skön, striingt iakttagande
redbarh.et i aILa Liuets förhåLlanden."

fJr "Droppar i folkhavet"
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Under den växtperioden var
det som hårdast i staden. Hy-
gienen var usel, dödligheten
stor, bostadsbristen enorm.
Annu vid sekelskiftet fanns
det inneboende hos familjerna
i hiilften au Stockholms en-
rumsliiglenheter. Inom arbe-
tarklassen var familjerna ofta
instabila, d v s det var kvinnan
som fick ta hand om barnen
bäst hon kunde. I mitten av
1800-talet föddes nästan hälf-
ten av alla barn i Stockholm
utanför äktenskapet. Deras
mödrar var ofta ogifta kvin-
nor som sökt sig från landet
till stadens "obemärkthet".

Ett hack högre i samhäIlet
fanns de ogifta kvinnorna av
"god familj" som nu hade fått
möjlighet att försörja sig sjä1-

va i de nya serviceyrkena: vid
post och telegraf, i butiker, på
kontor.

Ä andra sidan var det sta-
den som skapade det nya fe-
nomenet, hemmafrun. I gam-
la dagars hushållning hade
också de högre skiktens kvin-
nor haft administrativa och
produktiva uppgifter. De bor-
gerliga stadshemmen var de
första där husmodern skulle
ägna sig åt något mer abstrakt:
"att skapa ett hem", stå för
trivseln och omsorgen i första
hand.

I den senare stadshistorien
är kvinnorna onekligen mera
synligaän de någonsin har va-
rit förut. De är med på fotona
från fabriker och byggplatser,
de vandrar på gatorna och säl-

jer på torgen, de expedierar i
de nya varuhusen och sitter i
de nya telefonväxlarna. Det är
ännu inte en historia som har
skrivits ned i sitt samman-
hang, men många bitar har
dokumenterats. Det går att få
tag i fakta för den som är in-
tresserad.

Och visst är det lika spän-
nande med våra rötter ned ge-
nom asfalt och kullerstenar
som med rötterna i landsbyg-
dens mylla.

Litteratur:
"Land och stad", av Mats Hell-
spong och Orvar Löfgren.
Liber 1974.
"Från köpstad till storkom-
muntt, av Gösta Johannesson.
Natur och. Kultur 7978.
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"- 6sl där borta i gropen vid
tunnelbanan, där är PaPPa
född, och i det hörnet där 1åg
GaIvis, galvaniseringsfabri-
ken."

Anna-Greta visar oss runt i
sina barndomskvarter På Lil-
jeholmen. En helt annan värld
växer fram där vi promene-
rar i det grå och nedslitna in-
dustriområdet. Apoteket Lo-
katten, Wölkcentralen, res-
taurang Falken, kafferosteriet
Kofea och Kooperativa, mjölk'
dörren till höger, charkuterier
dörren till vänster. Och Järn-
vägsbostäderna, långa, låga
tegelkåkar, som statarlängor

10

ungefär. Där växte Anna-Gre-
ta upp med tre syskon' PaPPa
som var grovarbetare, och
mamma.

- Mor var aldrig stilla,
jämt hade hon något för hän-
derna. Hon städade åt andra
och tog hem syarbete och så
sydde hon allting till familjen.
Så skulte ju bostaden håIlas
ren och bröd bakade hon flera
gånger i veckan och dessemel-
lan sylta och safta och sticka.
Hon var i rörelse jämt. Tänk
vad jobbigt hon hade det, men
det var så för alla då. Folk ha-
de det fattigt och eländigt sär-
skilt på 3O-talet. Där i Lilje-

holmens folkskola, på nedre
botten, gick karlarna och
stämplade på AK. Och i det
stora, röda huset på höjden
delade fattigvården ut mat
varje dag. Dagens rätt och
varsin rågbit. Vi hade tur för
pappa hade jobb jämt, han
var förman på vägbyggen åt
Staden. Men karlarna söp
mycket då, ibland kom de inte
hem när de fått lön. Då var det
ju mamma som fick se tiII att
familjen hade mat.
Hur såg bostäderna ut?
- Först var det en stor tam-
bur, till höger stod ett matskåp
till vänster var det en trappa
titl matkällaren och en till
vinden. På sommaren bruka-
de barnen sova på vinden.
Sedan var det ett stort rum åt
gatan och ett åt gården och
ett stort kök. Hyran var 35 kr
i månaden. Dass var ute och
där hade vi en stor vedtrave,
och så hade alla hus en liten
berså med blommor, där drack
vi kaffe ute, det var ganska
idylliskt. Men på vintern var
det hemskt kallt och allt skul-
le man ju bära på. Ved och
vatten . . . nu skruvar vi ju ba-
ra på en kran. Tänk va ! Och
mamma som gick och tvättade
i Arstaviken. På vintern, du
skulle sett hur hennes händer
såg ut.

Vi fortsätter promenaden
längs hamnen. På den tiden
var det mycket båtar i ham-
nen och liv och rörelse. Nu är
det bara godstågsexpeditio-
nen kvar. Och badhuset ute i
vattnet.

- Den första Liljeholms-
bron var en flottbro som gick
till badhuset. Vi badade där
en gång i veckan när det var
för damer. Pojkarna gick med
pappa på lördagsmornarna.. .

där borta låg Hartwigs tivoli
på somrarna, det fanns dans-
bana som vi gick till jämt. Se-
dan när vi blev lite ä1dre dan-
sade vi på Nationalen på Re-
geringsgatan eller på BaI Pa-
lais på söndagarna. Vi ungdo-
mar hade mycket roligare på
min tid än vad de verkar ha

bilder: Staffan Kvist/ C'raffiti



nu. Vi var tacksamma, ungar-
na idag blir inte lika jättegla-
da när de får något. Vi var in-
te så bortskämda. Om jag såg
något jag ville ha i ett skylt-
fönster så tänkte jag "om man
skulle spara ihop till det där".
Jag visste ju att det inte var
någon id6 att fråga mamma,
hon hade inte råd. Så jae spa-
rade. Men det var ju lika för
aIIa.

Anna-Greta har jobbat i he-
la sitt liv. När hon var 16 år
började hon på Stockholms
bomullsspinneri.

- Jag var "smällaf1icka",
man vävde trådar till stora
spolar. Jag tjänade 25 kr i
månaden och betalade 10 kr
hemma. Resten var mina egna
pengar. Men det var ont om
arbete då och man var glad för
det jobb man fick. Jag hade i
alla fall mycket kläder, tyg
köpte jag bitligare på fabriken
och mamma sydde åt oss. Un-
der kriget jobbade jag på Pri-
mus med att montera karbid-
lampor till arm6n och sedan
på Elektrolux med att göra
patroner. Det var ett roligt
jobb, men hemskt smutsigt.

Anna-Greta var nygift då
med (liite, som är svarvare.
De arbetade skift båda två.
Ibland sågs de inte alls, Giite
kom när hon gick, och tvärt-
om.

- Vi bodde i ett litet rum
med kokvrå på Högalidsgatan
som svärföräldrarna ordnade
åt oss. Det var en fruktans-
värd bostadsbrist då, vi var
glada att ha något eget över
huvudtaget. Men nog var det
trångt när vi fick vår dotter,
det var skönt att få flytta till
Västertorp. Då hade vi stått i
bostadskö i många år.

När flickan kom stannade
Anna-Greta hemma på dagar-
na, men tog städjobb på pos-
ten på kvällarna. Då passade
Giite barnet.

- Städjobbet var inte sär-
skilt roligt. Det fick man ju
nog av hemma. Men jag ville
ha lite egna pengar, så jag
slapp tigga Göte om saker. Det

är viktigt för mig att ha egna
pengar, det har det alltid va-
rit.

Sedan började Anna-Creta
på tvättinrättning och det job-
bar hon med fortfarande. Hon
är mangelbiträde, det är ett
tungt jobb, man står hela da-
garna och viker tvätt, det fres-
tar på benen. I sammanlagt 35
år.har Anna-Greta haft tvätt-
jobb. I början på 70-talet kom
hon tillbaka till sitt barndoms
Liljeholmen. Hon började ar-
beta på Ängtvätten.

- Angtvätten har funnits
där sedan slutet av 1800-ta1et.
Jag var ju inne där som barn,
mamma såIde Socialdemokra-
ten där tidigt på mornarna och
jag var med henne ibland. In-
te tänkte jag någonsin på att
jag skulle arbeta där någon
gång. Jag drömde om att bli
hattmodist då, men det kosta-
de att gå i lära och mamma ha-
de inte råd. Dessutom var yr-
ket på väg att dö ut, det var
bättre att satsa på något säk-
rare så man fick pengar att ta
hem.

I stället blev det tvätt bl a
på Ängtvätten, med samma
arbetsmiljö som i början på
seklet.

- Det var väldigt slitet och
kallt och dragigt. Lunchmaten
fick vi linda in i rena handdu-
kar för kackerlackornas skull.
Och råttor fanns det också.
Men ändå trivdes jag. Jag har
alltid trivts med att arbeta, jag
gillar mitt jobb. Det är rent
och snyggt och det tycker jag
om. Och så arbetskamraterna,
många trevliga människor.

Angtvätten lades ned i no-
vember förra året. Anna-C're-
ta har fått jobb på en annan
tvätt. Har arbetet förändrats
under åren?

- På sätt och vis har det
blivit bättre. Det är finare
maskiner nu, lägre manglar
med knappar i stället för spa-
kar, det är mer lättarbetat.
Men det är jäktigare nu, även
om ackorden försvunnit så är
det stressigare. Folk ska ha
sina kläder fortare. Om en

maskin går sönder så ska det
Iikt förbaskat komma fram li-
ka mycket tvätt. Det är slitigt,
ibland är jag så trött så jag
somnar framför TV:n. Det är
tur att frte hjälper till hem-
ma, det har han alltid gjort.
Jag tror inte jag skulle ha or-
kat annars.

Anna-Greta och Giite bor
idag i ett nytt bostadsområde
i Fittja. De trivs bra där. Det
är modernt, tvättmaskin i
badrummet, fina möbler,
mycket prydnadssaker. Anna-
Greta har sidenblus på sig och
guldringar på fingrarna när
hon serverar kaffe i matrum-
met.

Tänker du någonsin på ditt
barndomshem och iämför
med hur din mamma hade
det? --- l- Ja. tänk vad bra man har
det jämfört med mamma, bru-
kar jag tänka. Så hårt de slet
förr i tiden, vi har ändå fått
det väIdigt bra, fast vi gnäller
och klagar över hur svårt vi
har det. När jag var ung
drömde jag om att bli gift och
få det bättre, jag drömde om
att ha råd att köpa vad jag vil-
Ie, skor och sådant. Och det
har jag ju fått. Jag är nöjd
med mitt liv. Jag har en rar
make, min dotter och fina
barnbarn. Jag har ju alltid fått
jobba hårt och slita, men det
har varit värt det. Vi har fått
haft hälsan, det är viktigast av
a11t.

Ni röstar på socialdemokra-
terna?

- Ja, det har vi alltid gjort
och våra föräIdrar också. De
har gjort mycket för de fatti-
ga, pensioner och sådant. Det
är deras förtjänst att vi har
det så här bra, tycker jag.

itr det inget du skulle velat
haft annorlunda?

- Jag kan bli ledsen ibland
för att jag inte fick utbilda
mig, läsa till ett yrke. Om jag
fick leva om mitt liv så skulle
jag plugga och bli journalist.
Det verkar vara så intressant,
tycker jag, att få prata med
folk och intervjua dem. Jag
är så hemskt nyfiken av rnig. I
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"Dom försöker få mei att
sitta still, sluta tänkan
sluta finnas till, bli en mas-
| . ttKrn. . .

Ulri.ka sjunger nted i Ce kor-
ta, int,ensttsa, sncr b ba tertenru
på pttnkgrl.Lppen Ebba Griins
LP. Hon kdnner igen ua.renda
racl,.

I)orn ar så bra I Precis såciär"
det ailtså !

Vi pratttr ont lntr det tir att
ucLre ung oclr td'xa uPP i
S rocklrol nt ctt:lr U triko, beskri-
uer sin'uerklighet..i) en kretsar
kring nuLsik,en so'm ett scitt att
reagera ntot. clet soni tir sjukt
i t;rixent:tirlclen, inlp bara i
Sto,:kh.rr1nt tfttrn i hela santhiil-
l"e.r.

Sjolr-r sinnger hon ut sin iLska
mot omuarlden i rockgruqqen

t2

Möget sont består au fgra tje-
ier som gör sin egenmu.sik och
si,na egna texter" Tetter som
handlar orn kdns'l.or, riidsla,
gtlighet, om att finnas tiLL och
att .-ilja Leua sitt eget liu. Eller
om tiejers och, Icillars 'roller.
IbLand, d.r texterna ironiska
och roliga, ibl,and förtuiulade
rop på konts,kt, i en hård och
tufj storstadsurirld.

Illrika tillhör den !örsta ge-
nerationen som uurit uPP i
f r)rorterna. Diirf ör kanske
f örcildrarn(r inte aLltid förstår
hur det kd"nns att ucira' uPP så',
nrenftr hcn" Vill<a problem det
ksn bli.
Vi pratar om den nga musik-
rörelsen som, ctfta lcal'Las Punk
och hur Ul,rika kd'nner sig del'-
aktig i den. Det lton talar om
iir en.storstodsuiirld med för-

ankrutg i S to ckhol,nts f ör orter.

- Jag fattar inte tanken bak-
om förorter, säger hon. Det är
så sjukt, så fult, så sterilt ! Jag
menar förorter med höghus,
ett centrum och tunnelbanan
som dundrar och folk som
måste åka bort för att jobba.
Där är dött ! Såna förorter
fanns inte för 15-20 år sen.

- Det mest cyniska är när
dom försöker göra husen
mindre grå och betongiga.
Som i västra Flemingsberg,
där nån idiot kommit på att
måla fasaderna i chockerande
illgrönt och brandgult. Precis
som om det skulle hjäIpa.

- Dom unga känner inte
alls nån del i förorterna. Var-
ken dom e1ler föräldrarna har
några rötter där. Dom känner



''STAN
SVÄMMAR OVBR
AV GREJER
SOM
KOSTAR PEI\IGAR''

intervju och bilder: Ingela Bendt

ulrika är 19 år och går sista året på Crubbängens gymnasium.
Hon har bott i Stockholmsförorter i hela sitt liv, utom en tid på
Cnotland då hon var yngre. Förra våren flyttade hon från sina
föräldrar i Fagersjö till en kamrat i en enrummare, fyra trappor
upp utan hiss på Surbrunnsgatan, inne i Stockholm.

sig inte hemma. Det finns ing-
en gemenskap.

- Många bara sjunker in i
sig själva, skärmar av sig
och anpassar sig. Dom som in-
te gör det, ja, det finns så myc-
ket kraft i människor att dom
antingen förstör sig sjäIva, dro-
gar ner sig, eller förstör runt-
omkring sig. Klottrar och stic-
ker sönder säten i tunnelba-
nan eller så. Bara för att få ut
kraften och ilskan nånstans !

Det iir så, mgcket som trgcker
på, sd mycket skit öuerall.t,
menar hon. På. Landet iir det
inte aIIs lika stressigt utan me-
ra gemytligt och, Lugnare och
de flesta kd"nner varundra i en
mindre stad.

- Då har dom inte samma be-
hov av att skrika ut nånting !

Inte så mycket desperata
känslor ! Har jag inte spelat på
ett tag blir jag alldeles konstig.
Jag fattar inte hur jag klara-
de mig innan jag började med
Mögel förra året.

En au Mögels Ldtar h.andlar
om rastlöshet och. spilld energi.
Så,na saker som storstadsliuet
för med sig.

"Drack tio koppar kaffe på
två timmar, rökte 20 cig på
tre timmar, när jag sen satt
på muggen och kissa kaffe
och bajsa rök, så kom jag på
att jag var nervös, nervös,
NERVöS ! ! !"

Ulrikas röst stegrar sig till ett
sktirande, ångestfgllt rop i slu"-
tet.

Men det handlar inte bara

om att protesterz, genom mu-
sik, utan lika mgcket en öns-
kan att ingå, i ett sammanhang.
Att hitta "den Lilla staden" i
den stora steden. Att kcinna
g emenskap me d Likattinkande
och en uil.ja att förtindra.Att inte ua.ra passiu, som en
o.nnan au Mögels terter hand-
Lar om.

"När du tittar dig omkring,
vad tänker du då på?
Det är nånting sjukt man
ser, nåt man inte vill ha
Va inte, va inte passiv !
Känner du dej ensam? Kän-
ner du apati?
.?tr allting som det ska? Mår
du riktigt bra?
Va inte, va inte passiv ! Va
inte, va inte passiv !"

- Men när det verkligen hän-
der nåt, som på Oasen i Råg-



sved, d$r en massa ungdomar
kämpar för att få en lokal att
hålla till i, då är det lönlöst.
Bara en massa PappersbYrå-
krati. Inget resultat ! Man tYc-
ker de skulle vara glada att det
händer nåt och uPPmuntra
det. Men det är dåIiet för ung-
domar som vill göra nåt själ-
va.

Visst finns det massor qu möi-
Ligheter och saker att göra i
Stockholm, menar hon-

- Men vad är det för grejer
som görs för ungdomar? Dis-
cotek, Bobbadilla t ex vid
Slussen, där tusen 14-16-
åringar rör sig som på en teve-
skärm. Det är omöjligt att
prata, det lämnar en bara is-
kall. iir det så det ska vara?

- Det är översvämmat av
såna grejer som kostar Pengar.

Vi kommer automatiskt in På'
hur rörel,ser s?rgs uPP, hur
punken kommer sialiseras och
utarma,s och bl.ir till ett passiut
konsumerande.

- Som Hennes som annonse-
rar om punkmodet. Eller Vec-
korevyn som vill ha punken
till nånting tufft och ballt ba-
ra ! En innegrej bland tusen
andra.

- Det är perverst alltså !

Dom rider på energin som
finns i punken, det som hand-
lar om att inte bara ta emot
grejer som är färdiga. Utan
skapa själva. Det skriver dom
inget om ! Kampen att föränd-
ra det som är fel, kampen för
att överleva i stan och hitta en
mening med det man gör.

Det uerkar som det iir mening-
en att al,l,a ska gå' omkring och
nara rd,dda för uarandra,
misstiinksz,n'Ln'La, menar h'on.
Riidda för att uisq uilka' dom
iir, döLja sig i sttil'l'et. Det blir
Utl,igt och anongmt. Isol'erat
och ensamt.

- Sånt är ju tYPiskt för stor-
stan. Det blir ju enklare att
styra och ställa över folk när
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dom inte håIler ihoP, när man
inte ens känner sin granne.

lJlrika beskriuer ltur h'on kiin-
ner sig öueruaka'd, hur stor-
stan föder så,na kiinslor.

- Det är nåt osynligt som ba-
ra känns. Nåt destruktivt. Det
märks ju tydligt förresten !

Man ser ju poliser överallt och
polisbilar. Dom finns ju tiII
för att övervaka och kontrol-
lera. Går jag ut härifrån På
morgonen eller mitt i natten,
så atltid går det en ABAB-
vakt fram och tillbaka utanför
American center. Sånt är ju
inte direkt trevligt !

En annan sorts riidsl'a och obe-
hag beskrius i en au Mögels
terter. Rtidsl.an för öuergreqp.

"När iag går ensam hem På
kvällen, tittar iag mei om-
kring
i{r det nån som förfölier
mej? i{r det nån i bilen där?
i{r det nån bakom husknu-
ten?
Jag är så rädd, iag är så
rädd !
Säkert kommer det nån med
en kniv eller nåt !
Säkert våldtar han mej, sä-
kert dödar han mej !

Säkert tar han allt jag har !
Jag är så rädd, iag är så
rädd !"

- Den sången funkar bra. Det
är en känsla som nästan alla
tjejer har ! Det hotet. Vissa
män har en jävliet äcklig
kvinnosyn. Riktiga äckel !Men



många är väI ensamma och
desperata också. De har ingen.
Ulrika biir stiindigt på" rtids-
Lan, men det har aldrig hiint
henne nåt alluarligt.
- Det beror väI på vad jag
har för kläder också. FoIk tror
så mycket ! De kan tyckå, jä,
att man ser lite lössläppt ut
och då ska det vara fritt fram.
När jag har målat mej mycket
runt ögonen och har rött läpp-
stift. Jag ser gräslig ut, men
det vill jag ju.
Ulrika tycker a.tt hon bliuit
mgcket n1,era, medueten som
tjej sen hon började spela ute
med MögeI och möter en pu-
blik. Medueten om killar som
kollar in dom som tjejer mera.
iin som musiker.

- Killar kan vara så överse-
ende, "det var ju bra faktiskt".
Man blir ju förbannad ! Men
det har blivit bättre. Nu upp-
skattas vi på samma sätt som
vilken grupp som helst.

- Roligast är när det kom-
mer fram tjejer efter spelning-
arna. Många vill börja själva !
Vi vill att fler tjejer ska fatta
hur roligt det är. Man gör inte
nåt bara för sig sjäIv, utan för
andra också.

- Vi har texter som driver
med mansrollen, på ett töntigt
sätt liksom, ironiskt. Och vi
kör låtar som handlar om hur
tjejer bara går och väntar på
Kärleken. Allt är jättebra,
nästan halleluja när hon är
kär, så gör Han slut och då tar

livet slut också. Så väntar dom
på nästa kille.

- Tjejer i 13-14-årså1dern
har blivit skitförbannade. "Valöjligt" har dom tyckt. Så
snackar vi med dom. Men det
är ju så det är, samtalsämnet
är ju killar. Det är så mycket
trams och tar så mycket ener-
ei.
Det har inte tindrat sig speci-
eLLt ntir hon jiimför med sin
nla,Tnmas generation. Tjejer
u tintar f ortf ar ande p å H onom.

- Men det är klart att det var
mera utstakat för kvinnan då.
Hon skulle bli hemmafru. Det
har blivit lättare för tjejer nu,
lättare att plugga. Mera jäm-
likt. Det finns mer att väIja på,
även om det kan vara svårt
ibland. Men det är bra att man
måste tänka efter och ta ställ-
ning mera nu.
Trots att det iir mycket som
iir ddligt och. fel i storstan -omöjligt att få tag i bostad
t er om ma.n iir ung och utan
pengar - sd finns det iind&
mg cket s om U lrika gill.ar. M öj -
Iigheten att triiff a f olk, att upp-
Leua olika saker, det händer
grejer hela tiden och. det finns
en frilr.et i anonymiteten. En
större friltet d,n den som fannsntir hennes mamma uiirte
upp, eller om ma.n ud,rer upp
på, Iandet.

Ulrika utngttjar stan. Hon
går riitt mgcket pd bio.Gå,r of-
ta ut och triiffar kompisar på,
ndt sttille, "men det kiinns då.-
Ligt att bara sitta och inget gö-
ra",Hon drar runt ochlgssnar
på, musik på olika musiksttil-
Ien, som Music Palais eller
Musikuerket, men inget a1)
dom tir bra, tgcker h.on. Det
saknas ett sttille dtir småband
kan spela.

- SkuIIe du uilja flgtta frdn
Stockltolm då7

- Nej, aldrig. Nu kan jag inte
tänka mig att bo i en mindre
stad eller på landet. Jag har
säkert inte gått i skogen på ett
år. Ibland händer det att jag
längtar efter det ! !
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Om tonåringar
i storstanooo
finns det en hel del färska uppgifter, som utreilare inom
Stockholms kommun letat fram. I kommunens stora
utredning om social utslagning och ekonomisk
brottslighet ingår en del som handlar om olämpliga och
pas siviserande ungdomsmiljöer.

Man bara ska
Man ska äl,ska sitt iobb
Man ska betala sin skatt
Man ska sköta sej uiil
och uara hemma uar natt

Refr: Man ska man ska
Man ska man bara slco. . .

Man ska aldrig fråga uarför
Man ska uara positiu
Man ska Le och ua glad
och man ska d,lska sitt liu

Refr: Man ska man slca . . .

Man ska ttinka på' sin framtid
Man ska göra karritir
Man ska gifta sej snart
och bara en gå,ng uara kdr

En av ungdomsraPPorterna
handlar om situationen i tun-
nelbanan: "(O)ordningsPro-
blem i Stockholms tunnelba-
na" av Lillemor Karlsson och
Ryszard Szulkin. Trettiosex
observatörer åkte tunnelbana
under fredags- och iördags-
kvällar i sammanlagt nära
1500 timmar, och noterade al-
ia slag av störande beteenden
som förekom.

De fann att risken för att bli
utsatt för våld i tunnelbanan
är mycket liten. Slagsmål och
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våld förekom bara en gång på
79 timmar. Men det kan ändå
vara obehagligt, särskilt för
äldre människor, att åka tun-
nelbana en helgdagskväll. AI-
kohol- och narkotikapåverka-
de personer noterades 1 395gånger i snitt nästan en
per timme. Allmänt störande
uppträdande förekom 947
gånger, grovt störande 275
gånger. Brottsliga handlingar
som häleri och langning före-
kom 92 gånger.

Tonåringar stod för det

mesta av det störande beteen-
det. Onyktra och högljudda
människor iakttogs i stort sett
hela tiden.

I en annan rapport, "Några
stockholmsungdomar i när-
bild", redovisas djupintervju-
er med 26 ungdomar mellan 13
och 19 år, som gjorts av Marta
Szebehely och Jonas WalI.

- Många ungdomar är så
sugna på vuxenkontakter att
de kan prata hur länge som
helst. Samtidigt är det tråkigt
att se hur uppgivna och en-

samma de är. Deras tilltro till
sina egna möjligheter att på-
verka sina liv är mycket liten,
berättar Marta Szebehely.

- Aven för dem som dagli-gen arbetar med ungdom
tycks det vara en överrask-
ning att så många ungdomar
känner sig ensamma och gär-
na skulle vilja ha djupare
kontakter med vuxna. De
vuxna tror inte att de betyder
något för ungdomarna, att de
har något att ge dem.

- Många ungdomar önskar
sig faktiskt kvarterslokaler
där folk i olika åldrar kan
träffas. Både för att kunnaträffa jämnåriga och umgås
med vuxna.

Delrapporterna om olämp-
liga ungdomsmiljöer och eko-
nomisk brottslighet kan be-
stäIlas från Kiell E Johan-
son, Sociala centralnämnden,Torkel Knutssonsgatan 20,
106 64 Stockholm.

Anders Sandberg

Niir jag möter nå.n jag kcinner
siiger jag hej och Ler
hoppas dom inte genom masken ser
att jag är rtidd att behöua stiga mer

Refr. Kiinner tiIL så. må.nga
men kiinner så få
Varför ska det uara så?

Möttes på en fest igår
ui pratade om Liuets så"r
nren nd.r ui trtiffades på stan idag
fanns ingenting au uå.rat samtal. kuar

Refr.
Nio år i samma kiass
ui möttes på. en busshåLlplats
ui uet i uilka d.mnen ui tir lcoss
men ui uet ingenting mer om uerann

Sångtexten ovan och på föregående sida är
skrivna av tjejrockgruppen Mögel.

bilder: Curt Carlsson
Sten Leijonhufvud
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''STRESSEN HÄR
KANDE JAG
INTE TILL INNAN'
intervju och bild: Sofia Ihitatji

Hariklia Oplopiadou är grekiska och har bott i Tensta i sex år'
fillsammans med sin man städar hon från halv fem på
morgonen till sju på kvällen på olika ställen runtom i
Stockholm. Hennes två söner är mer svenskar än greker.
Själv förstår hon inte mycket svenska. Sofia lfuitatji' som
också är grekiska, har träffat Hariklia.

När vi satt hemma hos Hari-
klia och pratade kom vi i dis-
kussion om kärnkraften. Så
här sa Hariklia:

- Jag vet inte vad jag ska
rösta på, eller om jag har rätt
att rösta. Var ska jag få reda
på vad som är fel och rätt?
Jag vet inte vad kärnkraften
ska vara bra för, eller vilka
risker den för med sig. De sä-
ger att den ska säkra jobben.
Det är väl bra, men är det
sant? Det vore ju hemskt att
behöva gå arbetslös.

Hennes okunskap förvåna-
de mig. Visserligen kan Hari-
klia inte tillgodogöra sig den
information som ges På sven-
ska, men de grekiska nYhets-
programmen i radio och TV
har tagit upp kärnkraftsfrå-
gan flera gånger, liksom den
grekiska invandrartidningen.
Varför når den informationen
inte fram till henne? Vad är
det för liv hon lever här ute i
Tensta?

Jag följer med henne ut till
hennes vardag. Städjobbet
från 4.30 på morgonen till 19.00
på kvällen. En slavvardag.

Hariklia berättar medan
hon snabbt gör i ordning fru-
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kost:
- Jag gick inte ut folksko-

Ian. Jag var äldre än de andra
barnen, och måste hjälpa till i
tobaksodlingen redan under
skolåldern. Någon riktig barn-
dom kände jag aldrig. De tyck-
te väl inte heller hemifrån att
det var så illa om jag inte av-
slutade skolan.

- När jag blev tjugo gifte
jag mig. Min mans familj var
också en stor familj som vår.
Sex syskon. Vi ville förstås
som nygifta ha ett eget hem.
Jord att odla och leva av. Men
någon jord ärvde vi inte, tY
våra föräIdrar var själva flyk-
tingar från Turkiet. Några år
efter det att vi hade gift oss
kunde vi köpa en tomt i en av
Tessalonikis förorter. Men vi
blev lurade. Fortfarande vän-
tar vi på tillstånd för att få
bygga hus där. Den tillhör
dessa tomter som inte ingick i
stadsplaneringen.

Hon andas ut djupt och fort-
sätter:

- Livet såg inte ljust ut Pre-
cis när vi kom på id6n att sö-
ka oss en bättre framtid i
Atens industrier. Där kunde
vi dock inte stanna längre än

en månad. Vi var ovana i
stadsmiljön. Jag klarade inte
av det och kände mig hela ti-
den orolig och nestämd. Vi åk-
te tillbaka till byn. Där bodde
vi tillsammans med svärför-
äldrarna och alla syskon. Det
var förstås problem med vem
som styrde och beslutade. Men
nu inser jag att hellre skulle
jag vilja leva i en stor familj
än i denna hemska isolering.
Min egen familj och massor
med släkt och vänner bodde i
samma lilla by. Atltid kunde
man prata och tröstas och
glädjas med någon. Nu är vi
i en fälla, hårt arbetande i en
omänsklie miljö. Samma sla-
var här som där.

Hariklia och hennes man
åker runt hela Stockholm var-
je dag för att hinna med alla
de utspridda städjobben. Hon
tillägger betänksamt inne i
bilen på väg till ett av sina
jobb:

- Det var jobbigt att arbe-
ta på fälten i Grekland också,
men denna stress som förföl-
jer oss här är något som jag in-
te kände till förr.

Visst är der nerbrytande att
åka runt hela Stockholm. Att



hinna i tid till alla stäIlen.
Från Tensta och Rinkeby till
Sundbyberg och till Centrum
och ända bort till Liljevalchs.
Ett oändligt springande. Hari-
klias man är alltid med i när-
heten. Han säger inte så myc-
ket. Han accepterar sitt nya
liv bättre än det förra. Atmin-
stone kan man spara pengar.
Det är det som livnär dröm-
men om återresan hem. En
klassisk grekisk invandrar-
bild.

- Det som vi upplevde som
svårast när vi kom hit, fortsät-
ter Hariklia, var ovanan i in-
dustrisamhället. övergången
var så plötslig. Fabriksjobbet
var så annorlunda än jobbet
på landet. Att städa åt andra,
toaletter och allt möjligt, kän-
des förnedrande.

- Först bodde vi nio år i
Uppsala. Där var det enklare
och mänskligare. FLera släk-
tingar och bekanta ifrån sam-
ma trakter som oss bodde där.
Vi hälsade på varandra och
umgicks rätt flitigt. Men vårtmål var att återvända till
Grekland. Därför flyttade vitill Stockholm. De sade att här
kunde man tjäna mera pengar.

- Det var verkligen en
chock att flytta till Tensta. Ett
ökenområde. Fyl1t med mas-
sor av fyrkantiga likartade
hus. Jag stod inte ut med in-
stängdheten och isoleringen.
Jag hade lust att rymma. Det
fanns inte en enda människajag kände runtomkring. Inte
en enda granne. Vi brukade
åka till Uppsala ibland för att
träffa bekanta.

Jag påpekar att det finns ju
många grekiska familjer som
bor i Tensta och Rinkeby.

- Jag visste att det bcdde
flera grekiska familjer i när-
heten. Men dem kände jag in-
te. Jag vågade aldrig börja enny bekantskap helt apropå.
Ensamheten uar mitt stillskap
och det skriimde mig.

- Under de sex år vi bott
här har vi inte gjort nånting
annat än städat. Varje dagfrån tidig morgon till sen
kväll. Barnen har hunnit bti
stora och klarar sig sjäIva nu-
mera. Förr brukade vi planera
att återvända hem, nu vet jag
inte alls vad som ska ske. Jag
vet inte om barnen skulle kla-
ra sig eller trivas i Grekland.

I varje fall måste vi stanna här
tills den lille gått ut skolan.

Hariklia och hennes man har
två pojkar. Den äldste, Chris-
tos, var sex år när de åkte
hemifrån och lämnade honomtill farföräldrarna i byn. Han
måste stanna där för att gå i
skolan och lära sig grekiska
riktigt. Men också för att detvar svårt att ta med honom
till något som ingen visste vad
det skulle leda till. De fick lovatt jobba intensivt och obe-
hindrat om de snabbt skulle
spara några pengar. Och barn
ansågs som ett hinder i dessa
planer.

Christos avslutade den sex-åriga grekiska folkskolan i
byn och kom sedan till föräId-
rarna i Sverige. Han är nu tju-
go år och läser vid universi-
tetet. Visserligen har han svå-
righeter med båda språken
men han kommunicerar bra
med sina föräldrar. De är gla-
da och stolta över honom. Det
känns i alla fall att de är på
väg till någon måluppfyllelse.

Hariklias yngste son heter
Josef och är tio år. Han föddesi Uppsala och har bäst anpas-
sat sig till det svenska samhäl-
let. Men problemet är att Ha-riklia och hennes man pratar
dålig svenska och Josef pra-
tar dålig grekiska. När han
överhuvudtaget pratar sitt
hemspråk, blandar han ihop
det med svenskan. Och han
har 1äs- och skrivsvårigheter i
båda språken men framförallti grekiskan.

Det händer ofta att mamma
talar till honom på grekiska
och Josef svarar på svenska.

Situationen är komplicerad.
Föräldrarna är stolta över att
deras lilla son klarar sig bra i
den svenska gemenskapen utei kvarterslekparken med sina
svenska kamrater. De inser
dock - fastän de vill inte er-
känna det för sig själva - att
det sker på bekostnad av det
grekiska språket. De vet ocksåatt detta med hemspråk är
grundläggande. Men de är
maktlösa. Barnet dras lätta-
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re till den dominerande kultu-
ren. FöräIdrarna varken kan
hjälpa honom att balansera
dessa två kulturer eller vill
tvinga honom till detta. De
känner sig rätt ensamma med
den uppgiften.

- Jag är rädd att han ska
blanda ihop allting mYcket
mera om jag kör någon
tvångsmetod, säger Hariklia.

Trots att många grekiska fa-
miljer bor i området gör isole-
ringen och splittringen mellan
dem att den grekiska gemen-
skapen saknas. I RinkebY
finns det en aktiv grekisk fö-
ening, men det är långt dit. Till
detta kommer den nonchalan-
ta svenska lagstiftningen som
inte gör hemspråket till obli-
gatoriskt ämne i skolan. Så
Josef bryr sig helt enkelt inte
om det.

Hariklia gråter när jag På-
pekar att Josef inte Pratar rik-
tigt bra grekiska. Hon berät-
tar om hur hjärtslitande det
var när hon gick med Josef
till Luciafirandet i hans skola.
Där märkte hon att hon var
den enda grekiskan och den
enda utländskan. Med stor be-
svikelse kände hon sig utan-
för. Hon kunde inte förstå allt
som sades där. Hon hängde
inte med och började gråta
desperat.

I gapet mellan henne och
det svenska samhället är hen-
nes kära lilla son. Och han gli-
der mer och mer över till den
svenska sidan. n

INVANDRARNAI STORSTAN
Var sjätte storstadsbo i Sverige idag är av utländskt ur-
,prr1nä. Det är alltså i första hand storstäderna som är in-
vandrarnas miljö i Sverige.

För att sätta in Hariklias berättelse i ett större samman-
hang har vi försökt få fram statistik över invandrarnas si-
tuatlon i Stockholm. Detta har stött på två problem: Det ena
är att det är svårt att hitta uppgifter kring sådant som är
konkreta problem för invandrarna, t ex språksvårigheter,
tiilgång tiil bostad, iobb, barntillsyn och hemspråksunder-
visning för barnen.

Det ändra är att de invandrare som blir svenska medbor-
gare försvinner från invandrarstatistiken - de räknas som
s-venskar, trots att många fortfarande har samma problem
som utländska medborgare.

Några allmänna siffror ur invandrarstatistiken för Stock-
holm 1978:

52 000 stockholmare, eller 8 proc. är utländska medborgare'
De största invandrargrupperna kommer från Finland -

18 600 pers., Grekland - 5 400 pers., Jugoslavien - 2 800 pers.
och Turkiet - 2 600 Pers.

Äldersfördelningen bland utländska medborgare skiljer
sig starkt från svenskarnas.- "25 pto" är under 18 år (15 proc av svenskarna)'

3 proc är över 64 år (22 proc av svenskarna)'
Oä bor mycket ojämnt spridda i storstockholmsområdet:

deras andel av totalbefolkningen varierar mellan 3-4 proc i
församlingar som Enskede och VäIlingby och 48 proc i Rin-
keby och 37 proc i Tensta.

20



''STAN ÄR SOM
EN STOR TEATERSCEN

- men vi måste lära
oss att använda dentt

intervju: Lotta Schiillerqvist

". ._. oeh jag har kommit på att storstadsmiljön innebär möj-ligheter just för kvinnor, om man bara vågår pröva dom."Det säger Ewy Palm, konstnärinna, som botl i Stoctholmsinnerstad hela sitt vuxna liv.

- Jag är inte uppväxt i Stock-
holm, men redan när jag var
liten hade jag bestämt mig för
att flytta hit. Det berodde på
att min mamma var en utflyt-
tad stockholmsflicka som äls-
kade att berätta om sin barn-
dom. Hennes barndomsmin-
nen blev våra godnattsagor,
och ändå var det ingen idvll
hon berättade om. När hon
var i tonåren blev hon och
hennes fyra syskon föräldra-
lösa och fick klara sig sjäIva.
Dom växte upp i en hård tid,
med högerregim och stora
problem för dom som var fat-
tiga. Jag fick en väIdig social
medvetenhet genom det hon
berättade. Till exempel när
hon och hennes syster Tora
blev så glada över att dom
fick möjlighet att eå i fort-
sättningsskola. Dom ville gär-
na lära sig lite mer matema-
tik och svenska och historia,
men pyttsan - det dom fick
Iära sig var religion och annat
sånt som skulle göra dom tiII
dygdiga samhällsmedborga-
re.

- Dom möjligheter som
min mamma gick miste om
fick istället vi, hennes barn,
ärva - att studera och utveck-

la våra intressen. Jag ärvde
också hennes kärlek till stor-
stan och flyttade hit när jag
var tjugo år för att gå på
Konstfack. På somrarna job-
bade jag på sjukhus för att fi-
nansiera mina studier. Jag
äIskade Stockholm då och det
gör jag fortfarande.

- Jag är medveten om att
min syn på stan är exklusiv
och privilegierad - jag kan
använda mig av stan. Egent-
Iigen är det dess människor
som intresserar mig mest,
mängden av människor som
rör sig hela tiden, på väg till
nånting eller från nånting.
Stan är som en stor teaterscen
där det hela tiden händer en
massa olika saker. Jag är väl-
digt nyfiken, säger som Siri
Derkert att jag blir bara mer
nyfiken ju äldre jag blir. Närjag mår bra tar jag in väldigt
mycket intryck, som jag kan
använda sen när jag målar.
Människorna stimulerar mig
och ger mig id6er som jag ald-
rig skulle kunna få på landet.

- Men det betyder inte attjag måIar av människorna
som jag ser på stan - om nån
skulle be mig måla en bildfrån tunnelbanan skulle jag

tycka det kändes tråkigt. Mi-
na bilder är ofta uppbyggda
som scener där människor
agerar och åskådliggör en tan-
ke. En sorts tolkning av olika
händelser som jag sett och
upplevt. När jag målar drarjag mig medvetet tillbaka och
går in i mig sjä1v, avskärmar
mig från omgivningen och tol-kar det som finns lagrat av
intryck. Jag har behov av både
folk och isolering, och det kanjae få i stan. På landet skulle
jag bli knäpp, för där finns för
lite människor. .. Det är all-
tid människor på mina bilder.
Jag kan inte intressera mig
för bilder utan människor, och
länge trodde jag att det var en
brist hos mig. Nu har jag upp-
täckt att det är en styrka.

- Storstan har baksidor
också, men jag har svårt att se
den som så ödesbetonad, jag
har reagerat mot att det bli-vit en sån total svartmålning
av stan. Jag har varit med och
demonstrerat mot trafiken ochjobbat en del med människor
som har det svårt i stan. Den
fungerar ju inte alis för stora
grupper av människor, utslag-
na, ungdomar och äldre och
många ensamma som inte är



SVENSKA KVINNORS VÄNSTERFöRBUND

Inför S0-talet
fill alla SKV-are, "gamla" som rvär vill jag önskar ett gott lgg0.

Först av allt måste vi sätta arbetet för freden. Klimatet har åter blivit kallaremellan de två stormaktsblocken. Hyckleriet är både uppenbart och genomskin-ligt när USA med sin kolossala belastning av Vietnam--krig, understbd till olikalatinamerikanska diktaturer och sitt agerande i Mellanöstern, med stort pa-
tos talar om inblandning i ett lands inre anlägenheter. I en del fa1 gäller över-
enskommelser om ömsesidig hjälp, i andra inte.

Vi har vårt omfattande arbete för solidaritet med Vietnam, I(ampuchea,
Zimbabwe, Chile och Nicaragua m fl. Vi skall vara stolta över att vi trots vår li-
tenhet som förbund har kunnat bedriva solidaritets- och fredsarbete i så rela-tivt stor omfattning.

Vi har också vårt starka engagemang i arbetet mot kärnkraft. Det är ingen-
ting nytt för oss SKV-are. ^?{nda sedan det först kom till svenska folkets liän-
nedom om planerna på att öka energitillsången med kärnkraft, har vi varit
skeptiska. Vår skepticism ökade till klart motstånd för 5-6 år sedan och på
förra förbundskongressen slogs detta motstånd fast i handlingsprogrammet.
Vårt starkaste skäl för detta ställningstagande är kopplingen kärnkraft-kärn-
vapen.

Vi vet att det finns l0 000-tals atombomber lagrade bl a i Europa, och vi pro-
testerar gång på gång. Men detta faktum btir på intet sätt mindre farligt av att
vi därtill lägger tonvis med radioaktivt avfall. Det finns överenskommelser om
att ei exportera eller försälja kärnvapen till vissa stater. Men kärnkraft kan
man sälja i namn av att höja folkens levnadsstandard genom ökad energitillför-
sel till nästan vilka regimer som helst. Av avfallet kan man rätt enkelt göra
atomvapen.

Vi tror inte heller på atomteknikens möjligheter att skapa fler jobb. Vi har
redan nu ett högenergisamhälle, men den kapitalistiska hushållningen finner
ändå vägar att ställa människor utan arbete. Det finns stora företag i detta land
som planerar robotiserade fabriksanläggningar som kräver stor tiUSånS på
energi, men där människan ställs åt sidan. Att använda kärnkraft är dessutom
dyrt. Vi får betala också sedan dessa kraftverk slutat framställa energi. Då ska
de bevakas.

Om vi idag lägger miljarder på att bygga ut kärnkraften för en begränsad
användning under något 10-tal år, får vi då någonsin pengar över till forskning
på alternativa områden?

Det är stora frågor som kräver att vi engagerar oss. Skaffa dej kunskaper !
Den 23 mars ska Du ta ställning.

Innan dess ska vi fira 8 mars, Internationella Kvinnodagen. Ett slags jubile-
um, eftersom det i år är 70 år sedan Clara Zetkin väckte förslaget på socialis-
tiska internationalens kongress. Låt oss fira dagen med krav på arbete, fred och
solidaritet.

Ytterligare en viktig arbetsuppgift har vi framför oss. Till hösten ska vi ha
ny förbundskongress. 1980 års kongress ska utarbeta riktlinjer som i ett mycketviktigt skede ska föra vårt förbund framåt !

Evy Andr6n



g MARS,
DEN INTERNATIONELLA
KVINNODAGEN
- en kort historik

De förvärvsarbetande kvinnornas första inter-
nationella organisering leddes av den arbetar-
,"rnrrr"rrslutnlng som Marx tog initiativet t+l
och som grundaäes år 1864. Den har sedan kal-
lats för första Internationalen' Den erkände
kvinnorna som arbetare med samma rätt och
skytdighet att organisera sjg som männen' En
k.rinrrJ fanns i generalrådet. Skoarbeterskor
i England och sidenväverskor i Lyon i Frank-
rikeJick strejkunderstöd. De id6er som inter-
nationalen erkände hade också nått kvinnor-
na i Paris och eldade dem till kamp år 1871'
under pariskommunens dagar' Redan år 1865

hölls en arbeterskekonferens i vävardistrikt i
Sachsen och där bildades 1869 ett förbund ge-
mensamt för män och kvinnor som anslöt sig
till Internationaien. De första vårtecknen kal-
lar Klara Zetkin dessa händelser ur den pro-
letära kvinnorörelsens historia'

År 190? samlades den första internationella
socialistiska kvinnokonferensen i Tyskland'
Kl"r" Zetkin, som var en känd organi'satö1- i
J.tt tvtt a kvinnorörelsen och redaktör för tid-
"rrrgä" "Jämlikheten", valdes till internationell
sekieterare. Den andra internationella kvinno-
konferensen samlades år 1910' Där beslutade
-ut att årligen anordna en gemensam kvin-
nodag, to- ikulle anknyta till de viktigaste
kravJn som kvinnorna ställde' Då var det kra-
vet på rösträtt. Allmän och lika rösträtt kräv-
de arbetarkvinnorna j. motsats till de borgerli-
ga grupper, som endast krävde rösträtt på sam-
ä" "ififor som män. Det uteslöt både arbetar-
kvinnorna och stora grupper av män i många
länder, bland annat i Sverige. Redan året där-
Ja otg""iserades stora demonstrationer och

-"rrtiöt".t på internationella kvinnodagen'
Kvinnodagen i Petersburg, den 8 mars 1917

blev en historisk händelse. Den blev gnistan
som tände revolutionen. Arbetarkvinnor de-
monstrerade för bröd och fred och demonstra-
tionen växte, fabriksarbetare slöt sig till de-n i
"n ,y-patistrejk. 4 000 kvinnor, som arbetade i
tvättidättningar var med i strejken'

Med den ryska revolutionen klövs den socia-
listiska kvinnorörelsen i två grenar - för eller
mot revolutionen. Ar 1921beslutade en kvinno-
korrf"t"ttt i Moskva, att den internationella
kvinnodagen skulle bti de kommunistiska
kvinnornis kampdag och bestämde att den
skulle firas 8 mars. Klara Zetkin från Tysk-
i""å, Alexandra Kollontay från Ryssland, Syl-
via Pankhurst från England, fanns bland del-
tagarna på denna konferens'

II

De kommunistiska kvinnorna bevarade min-
net av de socialistiska kvinnornas kamp och
försökte föra den vidare. Parollerna verkar än-
nu aktuella. Som dessa från är 1927 i Arbetar-
kvinnornas Tidning: "Kämpa mot den kapita-
listiska rationaliseringen, mot arbetslöshet,
för 7 timmars arbetsdag."

När SKV år 1946 gick med i den internatio-
nella antifascistiska rörelsen som bildades av
kvinnorna i de krigshärjade länderna i Europa:
"Kvinnornas deåokratiska världsförbund,"
anslöt sig de kommunistiska kvinnorna i Sve-
rige titt SfV och tog med sig sin kvinnodag in
i Jenna rörelse. Nu har också den nya kvinno-
rörelsen som väcktes titl liv på 60-talet slutit
upp. Vi blir allt fler som vill bära kamptradi-
tibnen vidare. Den nya kvinnogenerationen
vet, att det är möjliet att förändra världen'
Tillsammans är vi starka !

Ruth Bohman

HALSNINGAR FRÄN KDV
Hälsningar och solidariskt stöd sänder vi till
de kvinnor som kämpar mot arbetslöshet, in-
flation, ekonomisk och social osäkerhet som
gör deras redan utsatta läge ännu sämre' TilI
ätt" d" kvinnor som verkar för bättre levnads-
förhållanden, för verkligt likaberättigande,
mot diskriminering och utsugning.

Våra hälsningar går till de tappra kvinnor
som kämpar mot kolonialism, nykolonialism'
mot impårialism och fascism, för nationell
oavhängighet och socialt framsteg'

Vår halsning gäller också alla de kvinnor
som nu tillsammans med männen bygger upp
ett nytt liv i länder som befriats från kolonia-
lism.

Hälsningar går till kvinnorna i de socialis-
tiska Iänderna.

På Internationella Kvinnodagen hälsar vi
även alla de kvinnor som tillsammans med öv-
riga fredskrafter arbetar för att trygga kom-
mände generationers framtid.
Ur KDV:s hälsningi till kvinnor i hela världen'



VI MANSKORS EKONOMI SVIKTAR
Papperspriserna har stigit med 20 Vo. Tryckkostnaderna och
andra omkostnader höjs hela tiden. . .

VI VET ATT VI MANSKOR BEHOVS
bland annat som ett viktigt språkrör för kvinno-
rörelsen i Sverige idag.

och vi vet att många skulle prenumerera om de visste
att vi mänskor fanns.

Du som läser vi mänskor
och tycker att den skall finnas kvar
kan stödja tidningen på föliande sätt:

o SKAFFA EN NY PRENUMERANT FöR T98O
Om alla prenumeranter skaffade varsin ny
prenumerant så skulle vi mänskors utgivning vara
tryggad. (Beställ inbetalningskort på talongen)

O SPRID VI MÄNSKORS
INFORMATIONSFOLDER
på läkarstationer, tandläkarmottagningar,
mödravårdscentraler, i organisationer,
på möten m m

o BLI OMBUD / d'{e

lJif;'åä1"'#11??få?åä; u"" ,/*.:^n:ira5

tlJ

d$...t'!$.

kommer ut.

"s"Ri-
sätta in en slant på p.g. ^/ .elf"1{s{^$
9024-1. Skriv "Stöd till ,/-o+5s-vosl*9]1tssw'(.#
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4lnrdrM*
Margareta Garpes och Suzanne Ostens nya
pjäs om textilarbeterskor har premiär i SkeI-
lefteå den 8 mars.
(se artikel i Vi Mänskor 5Å/79)

I samband med pjäsen finns ett studiema-
terial som är framställt av Brevskolan och
ABF i samarbete med Beklädnadsarbetarnas
förbund. Det är artiklar om vår klädkonsum-
tion och om vår produktion av kläder. Materia-
let ska användas i studiecirklar och diskussio-
ner i anslutnine till pjäsen. Lagom till premiä-
ren blir en grammofonskiva klar, med sång-
er och musik ur pjäsen. Riksteatern och Stock-
holms stadsteater producerar pjäsen i samar-
bete för att den både ska kunna turnera i lan-
det och spelas på Stadsteaterns stora scen.

Här är turn6planen:

I

Skellefteå
LuIeå
Lycksele
Umeå
Umeå
Alingsås
Borås
Borås
Lund
Lund
Från den 11

Lördag 8 mars
Söndag 9 mars
Tisdag 11mars
Onsdag 12 mars
Torsdag 13 mars
Söndag 16 mars
Tisdag 18 mars
Onsdag 19 mars
Fredag 2l mars
Lördag 22 mars

Landskrona Söndag 23 mars
Halmstad Måndag 24 mars
Nässjö Onsdag 26 mars
Motala Fredag 28 mars
Folkparkerna:
Malmö
Kristianstad
Växjö
Husqvarna
Linköping

Norrköping Tisdag 3 juni
Orebro Onsdag 4 juni
Lindfors Torsdag 5 juni
Västerås Fredag 6 juni
Eskilstuna Lördag 7 juni
Södertälje Söndag 8 juni
Hofors Tisdag 10 juni
Avesta Onsdag 11juni
Sundsvall Fredag 13 juni
Härnösand Lördag 14 juni

Onsdag 28 maj
Torsdag 29 maj
Fredag 30 maj
Lördag 31maj
Söndag l juni

april tili slutet av maj spelas pjäsen på Stadsteatern i Stockholm.

Grammofoninspelning au sångerna ur pjiisen.

En varm hälsning
till alla läsare av vi mänskor med anledning av

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN
8 mars

ddr kulturcentrrrm
Upplandsgatan 32 T-station Odenplan

Postadr: Box 668, 101 29 Stockholm. Tel:081347812,34 78 13

JAKOBSBERGS
FOLKHöCSXOLA

KVINNOPROJEKTET
Unikt för Sverige! Om kvinnors
villkor förr och nu - här hem-
ma och ute i världen.

Heltidsstudier. Kvinnoäm-
nena kan kompletteras med
vanliga ämnen, om Du t ex vill
ha högskolekompetens. Start
20 augusti. 17 veckor med
sannolik förlängning ytterliga-
re 17 veckor.

Om kvinnor. För kvinnor.
Med kvinnor.

Jakobsbergs folkhögskola
Box 161 ,175 23 JÄRFÄ|-U

Tel. 07581304 44

i
I

IV



I

I

I

SKV I UPPSALA
Vårens medlemsmöten blir den 25 mars, 22
april och 20 maj. öppet hus den L2 aprtl, 4
maj och 1 juni på S:t Johannesgatan 2, och på
Gamla Gillet den 1 mars.

TA STRID FöR KARLEKEN
MOT PORR & PROSTITUTION
är en debattantologi utgiven av Riksaktionen
mot porr och prostitution. (Ordfront 1979)

Aktionen driver bl a krav på att skyltnings-
. förbudet mot pornografi skall efterlevas och
att herrtidningarna skall utsättas för köp- och
säljbojkott.

Boken innehåller redogörelser för kampan-
jens mål och medel, polemiska artiklar, syn-
punkter på lagändringar m m. Att köpa boken
är ett sätt att stödja kampanjen mot porr och
prostitution. "Ta strid för kärleken" kostar
26 kr och kan rekvireras från Svenska Kvin-
nors Vänsterförbund som har skrivit under
kampanjens upprop och är en av de 50 organi-
sationer som står bakom kampanjen. Adressen
är Box 3120, f03 62 Stockholm.

KVINNOLÄGER I SOMMAR
På ön Viljan i Dalälven, inte långt från Hede-
mora, anordnar SKV kvinnoläger under tre
veckor i sommar: 13 juni till 7 juli. Det kommer
att finnas plats för ca 20 deltagare per vecka,
och priset kommer att ligga mellan 300 och 350
kr. På ön finns dels ett par stugor och dels plats
för tält - boendeformerna blir alltså ganska
enkla, och vi får själva stå för hushållet. När
planerna för innehåIl och organisation klarnar
kommer det mer information, bl a om hur man
tar sig dit och vad man ska ha med sig. Om du
är intresserad av att vara med, så försök bli
barnledig - det blir troligen knepigt att ha
alltför många barn med, men det ska inte vara
något absolut hinder. Du kan anmäla dig pre-
Iiminärt titl SKV:s kansli, Box 3120, f03 62
Stockholm, tel. 08/ff 49 61.

SEMINARIUM
OM KVINNOKULTUR
SKV Södra Värmland arrangerar veckoslutet
31 maj-l juni ett seminarium om kvinnokul-
tur i Stöllet i Värmland. Intresserade - kon-
takta Aase Bang, Vargån 812' 669 00 DEJE för
närmare uppgifter.

INRÄTTA BRöSTCENTRALER !

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen i
Sverige idag. 9-10 om dagen drabbas av den-
na sjukdom. För kvinnor i åldrarna 35-54 år
är den dessutom den vanligaste dödsorsaken.
Men det är inte själva brösttumören som i de
flesta fall utgör dödsorsaken utan dottertumö-
rerna. Därför är det viktigt att tumören upp-
täcks innan den hinner sätta dottertumörer.
Bröstcancer har god prognos om den upptäcks
i tid.

Den enda möjligheten som finns idag för att
sänka dödligheten är tidie diagnostisering.
När det gäller bröstcancer finns det goda möj-
ligheter att tumören upptäcks i tid med hjätp
av mammografi. Mammografi innebär bröst-
röntgen. Försök som hittills gjorts visar att
mellan 95 och 98 % av tumörerna upptäcks vid
mammografi. De vanligaste invändningarna
mot mammografin är den stråldos man utsätts
för. Denna är dock mycket låg och måste jäm-
föras med den goda överlevnadschans man har
om tumören upptäcks i god tid.

Tvärpolitiska bröstcancergruppen som bil-
dades i Stockholm för ungefär ett år sedan har
nu vänt sig till partierna i riksdagen med upp-
maningen att kvinnor i dessa partier tillsam-
mans motionerar i frågan. Gruppen säger att
det är höe tid för politikerna att ta ansvar och
inte låta människoliv spillas i onödan.

Bröstcentraler bör inrättas i varje landsting
där det kan göras fullständiga utredningar och
där nödvändig personal finns tillgänglig.

AlIt eftersom rörntgenläkare utbildas bör
även försöksverksamhet med riktade hälso-
kontroller införas. Gruppen uppmanar par-
tierna att motionera för att regeringen skall ge
socialstyrelsen uppdrag och erforderliga me-
del för att denna verksamhet skall kunna inle-
das snarast.
Tvärpolitiska bröstcancergruppens adress :
Box 107
l9l2? Sollentuna

FöRBUNDSKONGRESS I HUST
Den 24-26 oktober hålls SKV:s kongress i
Uppsala. SKV-avdelningen där håller i de
praktiska förberedelserna. Diskussionsunder-
lag och annat kongressmaterial kommer att
skickas ut senare.

Förutom kvinnokampsmärket i tenn, som vi säl-
jer för 19 kr, finns nu också ett bokmärke i sam-
ma modell. men större format (ca 40 cm) och för-
sett med ett vävt band. Bokmärket kostar 30 kr
och kan beställas från SKV:s kansli, Box 3120,
103 62 Stockholm.
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LUCIA MOT KABNKRAFT
över 40 000 personer i hela landet gick den 12
december i Kvinnokamp för Fred:s LUCIA
MOT KÄRNKRAFT. Det är en av de största
manifestationerna i Sverige sedan FNL-rörel-
sens demonstrationer.

I Stockholm gick över 20 000 människor i fac-
keltåg. I Göteborg deltog c:a 8 000 personer.
I Malmö c:a 1000, Uppsala c:a 3 000, Lund c:a
900, Karlstad c:a 500, Alingsås c:a 200, Helsing-
borg c:a 400, Härnösand c:a 100, Borlänge c:a
150, Kumla c:a 80, Falkenberg c:a 175, Jönkö-
ping c:a 250, Umeå c:a 1500, Köping c:a 200,
samt Halmstad, Falun, örebro, Nora, Lindes-
berg och många andra platser runt om i lan-
det.

UTSTÄLLNING OM
KOPPLINGEN ATOMKRAFT
ATOMVAPEN
En skärmutställning om sambandet mellan
atomkraft och atomvapen har i dagarna sam-
manställts av Asa Danielsson och Thore Brolin.

Arbetet är ett av de praktiska resultaten av
studier som bedrivs vid Institutionen för
Freds- och Konfliktforskning i Uppsala.

Som ett komplement till utställningen har
Asa Danielsson sammanstäIlt en mycket läs-
värd broschyr som bI a tar upp myten om den
"fredliga atomkraften", myten om sysselsätt-
ningen, sambandet mellan tekniken för atom-
kraft och atomvapen samt spridningen av
atomkraft i världen idag.

Kopplingen mellan den "fredliga atomkraf-
ten" och atombombstillverkningen är så fruk-
tansvärd att den ensam utgör ett tillräckligt
skäl för att bekämpa atomkraften. De som fö-
respråkar atomkraften döljer för sig själva
och andra dom starka sambanden mellan civil
atomkraft och militära atomvapen. Varje land
som har atomkraftverk kan också siäIva till-
verka sina egna atombomber. Det är omöjligt
att skilja den militära användningen av atom-
kraft från den civila. Vilka länder med "civil
atomkraft" är "fredliga" nästa år?

Materialet - skärmutställningen och bro-
schyren kan beställas via Asa Danielsson, tel.
0756/33102.

VI

S OLIDARITET SKONFEREN S
PA CYPERN
I början av november ägde en Internationell
solidaritetskonferens med Cypern rum i Nico-
sia, öns huvudstad. SKV hade fått möjlighet
att delta i en internationell kvinnodelegation
och representerades av Solweig Kempe, Stock-
holm.

Solidaritetskonferensen ägde rum fem år ef-
ter den fascistiska kuppen då turkiska trupper
invaderade ön. Bakom denna kupp stod som så
många gånger tidigare på olika håll i världen,
CIA. Ett faktum som åter betonades av flera
deltagare i den amerikanska delegationen, bl a
en från det demokratiska Partiet.

Cypern idag är en delad ö med strategiskt
viktigt läge i Medelhavet. Turkiet har ockupe-
rat dö böräigaste områdena i norr och kontrol-
lerar 40 procent av öns territorium.

200 000 personer drevs bort från sina hem.
Idag lever fortfarande 10 000 personer i flyk-
tingläger. Den grekcypriotiska regeringen har
gjort ofantligt mycket för att lösa problemet
men fortfarande är man långt ifrån en lösning.
Cyperns l.agliga regerings viktigaste krav är en
avmilitariserad ö, en neutral zon i Medelhavet
vilket naturligtvis skulle bidra till ett stabilare
läge i denna oroliga del av världen. Men mot
sig har man knallhårda intressen - Turkiet
tillhör NATO och natgrligtvis är NATO in-
tresserat av strategiska baser. De engelska mi-
Iitärbaser som sedan lång tid finns på ön, måste
också bort för att området skall kunna avmili-
tariseras.

Den grekcypriotiska regeringen har ett om-
fattande bostadsbyggnadsprogram. Till störs-
ta delen är det radhus som har byggts om till
två-tre rum och kök för att ordna bostadsfrå-
gan för flyktingarna.

2 000 personer är fortfarande försvunna. Det
finns bevis för att en del av dem har förts till
Turkiet. Från turkisk sida har tusentals män-
niskor skeppats över till Cypern och tagit grek-
och turkcyprioternas ägodelar -hus och mark
i besittning. Fortfarande sker också övergrepp
mot motståndare till de turkiska ockupanterna
i de ockuperade områdena. Inför solidaritets-
konferensen hindrades deltagare från dessa
områden att delta vilket förorsakade demon-
strationer mot ockupanterna i de delar de kon-
trollerar.

35 procent av flyktingarna är barn, hela
63 000. Av dem är ett och ett halvt tusen föräld-
ralösa eller barn till föräldrar som fortfaran-
de saknas. Av de 2 000 personer som ännu sak-
nas är också många barn. Barnen tillhör som så
ofta i krig och konflikter de som drabbas hår-



dast. Många av de ca 4 000 som mördades för
fem år sedan var barn och 523 barn har grek-
cypriotiska föräldrar som fortfarande finns
isolerade i de turkockuperade områdena.

En dag under konferensen ägnades åt spe-
cialmöten. Vår systerorganisation på ön POGO
genomförde ett seminarium där speciellt kvin-
nornas och barnens situation behandlades.
Där togs de psykologiska problem upp som
finns bland flyktingarna efter kuppen. Våld-
täkter som flickor och kvinnor utsatts för, den
stigande kriminaliteten bland dem som dri-
vits bort från sina hem, barnens psykiska pro-
blem som medför ångest, sömnsvårigheter och
osäkerhet. Mänskliga problem, svåra problem
förorsakade av knallhårda imperialistiska
maktintressen.

Till sist ytterligare några siffror som visar
barnens situation:

31 procent av grundskolorna är ockuperade,
34 procent av gymnasierna,33 procent av hög-
re skolor, cirka en tredjedel av alla förskolor
och över hälften av alla specialskolor, skolor
för blinda, döva, mentalt skadade, spastiska
barn.

TilI de aktioner som planeras för att mobili-
sera en opinion som stöder Cyperns krav på ett
demilitariserat område hör en internationell
solidaritetsvecka med Cypern den 15-20 juli,
nationella och internationella hänvändelser till
regeringar inför uppföljningskonferensen om
europeisk säkerhet i Madrid till hösten.

Här har också vi en viktig uppgift att fylla
- sprida information och kräva att den sven-
ska regeringen stöder Cyperns rättmätiga krav.

Solweig Kempe

INTERNATIONELL
SOLIDAR,ITET
Vid förbundsstyrelsens senaste möte besluta-
des att stödja den aktion som för närvarande
genomförs för att uruguayanska barn som kid-
nappats skall återlämnas till sina föräldrar
eller andra anhöriga. Inom ramen för aktio-
nen genomförs bl a en affischkampanj. För-
bundsstyrelsen anslog 250 kronor ur vår Inter-
nationella insamling för detta ändamål.

Arbetarrörelsens internationella centrum AIC
har ett fint projekt på gång. "Ljus över Nica-
ragua". 50 000 fotogenlampor behövs i sam-
band med den stora alfabetiseringskampanj
som inleds nu i mars månad. Eftersom lands-
bygden i Nicaragua inte är elektrifierad be-
hövs ljus till hemmen och de lokaler där bild-
ningsarbetet bedrivs.

100 kronor har anslagits till kampanjen ur vår
Internationella solidaritetsinsamling.

Bra initiativ
Uppsala SKV-avdelning har sänt en skrivmas-
kin till vår systerorganisation i Nicaragua.

Fler liknande initiativ efterlyses !

SKV:s
INSAMLINGAR
PG 5 1323-4
Vi börjar närma oss halvmiljon-
strecket i Vietnaminsamlingen.
Många är de otaliga bidrag som
strömmat till Vietnams kvinnor
och barn under de år som gått
sedan SKV som första organisa-
tion i Sverige började samla peng-
ar till Vietnam. Pengarna har va-
rit en av våra möjligheter att ge
uttryck för vår internationaiistis-
ka hållning - för vad internatio-
nell solidaritet innebär. Och vår
solidaritet med Vietnam är obru-
ten - vi kommer att fortsätta den
med all den kraft som står till vårt
förfogande.

I senaste numret utlovades ett
inbetalningskort. Men det ni blev

lovade då kommer först i detta
nummer - tryckeriet fick aldrig
med kortet.

Skall vi inte sätta som mål att
nå halvmiljonstrecket till 1 maj
- helst tidigare. Ett fint mål inför
denna kampdag - arbetarrörel-
sens dag som firas och manifeste-
ras i hela världen. Alla folk är än-
nu inte fria från nationellt för-
tryck, från det imperialistiska
oket och kan fira dagar som In-
ternationella kvinnodagen eller
1 maj. Låt oss ge ett konkret ut-
tryck för vår solidaritet.

Insamlingarna för Internatio-
nell solidaritet och Margot Mårds
minne redovisas i nästa nummer.

Transport:

G W H. Mölndal
Ninni Rydsjö, Stockholm
Alma Ylipää, Sattajärvi

479 414:63

25:-
75:-
50:-

Irja Strand o Eva Palmaer
"Till minne av Britt-LouiseBäckström-Legert" 50:-

Anna-Britta Samuelsson.Härnösand 50:-
Ragnhild Lund6n, Avesta 25:-
Kirsten Persson, Hisings-Backa 100:-
Margareta Andersson, Ludvika 50:-
ins. gm Mia Emsheimer,Stockholm 1105:-
Anna Pettersson. Avesta 30:-
Grupp 8, Nässjö 618:30
Edit Hiibinette, V:a Frölunda 200:-
Dagmar Beckman, Malmö 300:-
Svenborg Romare, Ängelholm 50:-
Inga Tell, VäIlingby 50:-
Signe Jansson, Eskilstuna 50:-
Dagny Liljegren, Sven

Gustafsson, Drottningholm 200:-
Zaida Hagman, Göteborg 50:-
R. Akerlund m. fam.. Skärholmen300:-
Agneta Rytterling, Göteborg 25:-
Stig Johansson, Göteborg 25:.-
Gunnel Ekvall, Uppsala 25:.-
Mari-Ann Johansson,Hisings-Backa 100:-
GunillaGustafsson,Karlsvik 100:-
C. Westerström. Stockholm 50:-
Summa 483117:93
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Svenska Kvinnors
Vänsterförbund
Box 3120 103 62 Stockholm Tel: 08/1149 61

Månd-fred 9-14, onsd till 20.00

Postgiro 50 50 95-0 Insamlingskonto:5 13 23-4
SKV är partipolitiskt obundet och verkar för ett de-
mokratiskt samhälle med en ekonomi som inte byg-
ger på profit utan på människors behov, ett samhäi-
le fritt från alla former av förtryck.

Förbundets målsättning är att verka för jämlikhet
mellan kvinnor och män och för kvinnornas delta-
gande på alla områden av det ekonomiska, sociala
och politiska livet, samt att verka för ett socialt och
ekonomiskt rättvist samhälle där alla har ett me-
ningsfyllt arbete.

o Att verka för ett samhäIle där alla barn och ung-
domar kan känna trygghet och har lika värde, och
där de tillförsäkras fysisk och psykisk hälsa och ges
samma utbildningsmöjligheter.

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

o Att verka för skydd av vår egen och framtida ge-
nerationers miljö, för ett resursbevarande samhäIle
som tar hänsyn till människors verkliga behov och
sambanden i naturen.

o Att verka för solidaritet mellan folken, för fol-
kens nationella oberoende. för de förtrycktas befriel-
sekamp, för en värld fri från varje form av ekono-
miskt, politiskt, socialt och kulturellt förtryck, mot
fascism och rasism. Att bekämpa all kommersiell
exploatering av såväI vuxna som barn.

*
SKV har i korthet följande historia. 1914 bildades
Föreningen Frisinnade Kvinnor under parollen: Mot
krigspsykos, för demokrati och kvinnors iikställig-
het. Ar lg3l utvidgades förbundet så att ett samarbe-
te blev möjligt mellan alla kvinnor som önskade en
samhällsutveckling i vänsterriktning. Då fick för-
bundet sitt nuvarande namn.

Är 1946 anslöts Svenska Kvinnors Vänsterförbund
(Swedish Women's Left Federation) till Kvinnor-
nas Demokratiska Världsförbund, KDV, (Women's
International Democratic Federation, WIDF).

KDV har 129 anslutna organisationer i 114 länder
med flera hundra miljoner medlemmar. KDV har
tillerkänts konsultativ status hos FN:s ekonomiska
och sociala råd samt hos UNESCO. Denna status in-
nebär rätt att yttra sig vid sammanträden och att
framlägga egna förslag muntligen eller skriftligen.

SKV-avd.
Ambjörby
Ellen Eriksson
Box 414
680 52 Ambjörby
Tel 0563/802 32

Båtskärsnäs
Lilly Johansson
Box 203
950 54 Båtskärsnäs

Finspång
Anna-Lisa Göransson
Grytgölsvä gen 24
612 00 Finspång

Gotland
Anette Vikström
Tetarve, Garda
620 16 Ljugarn

Giiteborgsdistriktet :
Evy Andr6n
Barytongatan 4
42138 V:a Frölunda
Tel 031/47 40 02

Huskvarna
Ingrid Nilsson
Munkgatan 5
561 00 Huskvarna
Tel 036/13 74 55

Karlshamn
Sonia Karlsson
Pl 1049
290 72 Asarum
Tel 0454/291 60

Katrineholm
Inger Andersson
Wasavägen 62 A
64137 Katrineholm
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I+iungby
Anna Greta Svensson
Brogård
34012 Annerstad
TeI 0372/220 69

Luleå
Agnes Wennberg
Krongårdsringen 30
951 00 Luleå
Tel 0920/195 34

Lund
Astrida Svensson
SKV-Lund
Box 1208
221 05 Lund
Tel 046/14 94 04

Malmberget
Siv Lundberg
Grevgatan 13
97100 Malmberget
Tel0970/21826

Motala
Helena Hillar-Rosenqvist
Fållingegatan 8
596 00 Skänninge
Tel0142/42100

Piteå-Munkbund
Siri Aldrin
Strandvägen 5
941 00 Piteå
Tel 0911/372 76

Sala
Yvonne Rademacher
Colingatan 3 C
733 00 Sala

Skellefteå
Lena Jonsson

Cirkelstigen 9
931 00 Skellefteå
Tet 0910/550 46

Skövde
Karin Sandelin
Mariestadsvägen 75
541 00 Skövde

Stockholmsdistriktet
Ally Wikholm
Klackvägen 37
126 39 Hägersten
Tel 08/18 86 56

Södertälje:
Sanna Töringe
Holfastvägen 9
151 36 Södertälje
Södra Värmland
Aase Bang
Vargån 812
660 92 Deje
Tel 054/720 30

Uppsala
Lotta Schi.illerqvist
Tune Backar 18
753 36 Uppsala
Växjö
Karin Hartvie
öjabyvägen 93
352 50 Växjö

Angelholm:
Charlotte Hamilton
Össjö Pl 265
262 00 l{ngelholm

örebro
Lillemor Lundgren
Varbergavägen 106
703 51 örebro
TeI 019/12 83 21

KVINNOLOKALER

Kvinnohuset
Gamlestadstorget
415 02 frteborg
Bokhandeln Bröd och Rosor
Haga Nygata 13
413 01 frteborg

Kvinnocentrum:
Lilla Algatan 8
221 01 Lund
Tel. 046/14 93 97

Bokhandeln Kvinnfolk
Heleneborgsgatan 46
117 32 Stockholm
Tel 08/69 79 70

Stockholms kvinnocentrum
Birger Jarlsgatan 22
114 34 Stockholm
Tel 08/10 52 90

Bokhandeln Halva Himlen
Engelbrektsgatan 11
701 12 örebro

Kvinnohuset i Oslo
Rådhusgata 2
Oslo 1
Tel 41 28 64

Kvinde-huset i Köpenhavn
Gothersgade 37
1123 Köpenhamn



''STAN AR SOM
EN STOR TEATERSCEN

- men vi måste lära
oss att använda dentt

intervju: Lotta Schtillerqvist

"... och jag har kommit på att storstadsmiljön innebär möj-
ligheter just för kvinnor, om man bara vågar pröva dom."

Det säger Ewy Palm, konstnärinna, som bott i stockholms
innerstad hela sitt vuxna liv.

- Jag är inte uppväxt i Stock-
holm, men redan när jag var
liten hade jag bestämt mig för
att flytta hit. Det berodde på
att min mamma var en utflyt-
tad stockholmsflicka som äls-
kade att berätta om sin barn-
dom. Hennes barndomsmin-
nen blev våra godnattsagor,
och ändå var det ingen idvll
hon berättade om. När hon
var i tonåren blev hon och
hennes fyra syskon föräldra-
Iösa och fick klara sig sjäIva.
Dom växte upp i en hård tid,
med högerregim och stora
problem för dom som var fat-
tiga. Jag fick en väldig social
medvetenhet genom det hon
berättade. Till exempel när
hon och hennes syster Tora
blev så glada över att dom
fick möjlighet att gå i fort-
sättningsskola. Dom ville gär-
na lära sig lite mer matema-
tik och svenska och historia,
men pyttsan - det dom fick
lära sig var religion och annat
sånt som skulle göra dom till
dygdiga samhäIlsmedborga-
re.

- Dom möjligheter som
min mamma gick miste om
fick istället vi, hennes barn,
ärva - att studera och utveck-

Ia våra intressen. Jag ärvde
också hennes kärlek till stor-
stan och flyttade hit när jag
var tjugo år för att gå på
Konstfack. På somrarna job-
bade jag på sjukhus för att fi-
nansiera mina studier. Jag
älskade Stockholm då och det
gör jag fortfarande.

- Jag är medveten om att
min syn på stan är exklusiv
och privilegierad - jag kan
använda mig av stan. Egent-
Iigen är det dess människor
som intresserar mig mest,
mängden av människor som
rör sig hela tiden, på väg till
nånting eller från nånting.
Stan är som en stor teaterscen
där det hela tiden händer en
massa olika saker. Jag är väl-
digt nyfiken, säger som Siri
Derkert att jag blir bara mer
nyfiken ju äldre jag blir. När
jag mår bra tar jag in väldigt
mycket intryck, som jag kan
använda sen när jag målar.
Människorna stimulerar mig
och ger mig id6er som jag ald-
rig skulle kunna få på landet.

- Men det betyder inte attjag målar av människorna
som jag ser på stan - om nån
skulle be mig måla en bild
från tunnelbanan skulle jag

tycka det kändes tråkigt. Mi-
na bilder är ofta uppbyggda
som scener där människor
agerar och åskådliggör en tan-
ke. En sorts tolkning av olika
händelser som jag sett och
upplevt. När jag målar drar
jag mig medvetet tillbaka och
går in i mig själv, avskärmar
mig från omgivningen och tol-
kar det som finns lagrat av
intryck. Jag har behov av både
folk och isolering, och det kan
jae få i stan. På landet skulle
jag bli knäpp, för där finns för
Iite människor. .. Det är all-
tid människor på mina biider.
Jag kan inte intressera mig
för bilder utan människor, och
länge trodde jag att det var en
brist hos mig. Nu har jag upp-
täckt att det är en styrka.

- Storstan har baksidor
också, men jag har svårt att se
den som så ödesbetonad, jag
har reagerat mot att det bli-vit en sån total svartmåIning
av stan. Jag har varit med och
demonstrerat mot trafiken ochjobbat en del med människor
som har det svårt i stan. Den
fungerar ju inte alls för stora
grupper av människor, utslag-
na, ungdomar och äldre och
många ensamma som inte är
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självvalt ensamma. Det finns
mycket man borde ändra på;
man borde bryta den kom-
mersiella dominansen, och
skapa samlingspunkter för att
förebygga utslagning och iso-
Iering. Det borde vara lika
sjäIvklart som att satsa på
hälso- och sjukvård.

- Jag minns när varuhusen
i stan fick det där varma su-
Bet, då tänkte jag att det
borde finnas gemenskapshus
med samma varma sug, öppna
för alla, ungefär som "Huset"
i Köpenhamn. Som bygger på
människors intressen och för-
måga att dela med sig, på ett
riktigt djupt engagemang.
Det är ju ett väldigt slöseri att
utbilda folk utan att sen ta va-
ra på deras kunskaper, i konst,
musik, teater och mycket an-
nat. Det skulle behövas flera
stycken "Huset" runtom i stan,
baserade på grupper som hål-
ler i verksamheten, så att stan
kunde brytas ner i mindre de-
lar där folk kunde lära känna
varann.

- Det skulle också behövas
stora kaf6er där man kunde
träffa folk och sitta och pra-
ta och utbyta id6er. Ställen
där man alltid kunde träffa
folk som man känner - stora
och lite bullriga kaf6er, unge-
fär som i Paris under "la belle
epoque". Det är nånting jag
skulle önska för min egen del
i alla faII.

Ewy har hela tiden bott i
Stockholms innerstad, först i
Vasastan och nu vid S:t Eriks-
gatan. Hon har också en atelj6
vid Drottninggatan, med ut-
sikt över stadshuset.

- Även om jag hela tiden
tyckt om att bo i Stockholm,
så har mitt förhållande tiII
stan förändrats mycket. I slu-
tet av 60-talet började jag bli
kvinnomedveten, och det har
blivit en allt större del av min
identitet. Och jag har kommit
på att storstadsmiljön inne-
bär möjligheter just för kvin-
nor, om man bara vågar Pröva
dom.

- Från början tog jag bå-
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de stan och allt annat för gi-
vet, hade en mer statisk syn På
hela samhället. Vad skulle jag
kunna göra åt det som var fel?
Nu ser jag att mycket av det
som stör mig, är sånt som
främst kvinnor är utsatta för.
Jag tänker på den påträngan-
de reklamen, både i tunnelba-
nan och ute på stan, som rik-
tar sig särskilt till kvinnor.
Jag bor ju mitt i smeten, med
Metro, Ica, Tempo, Konsum
och allt vad dom heter precis
utanför dörren. Alla dessa
papper och plakat som livs-
medelsbutikerna täcker sina
fönster med, dom blir fler och
större för varje år. Vi kvinnor
som är dom viktigaste kun-
derna ska hetsas runt hyste-
riska och jämföra priser på
korv och tvättmedel det
går ut på att hålla oss fast i
konsumentrollen, och det ger
ju inga vingar !

- Vi har ju ett skönhetsråd
här i stan, och jag fattar inte
att dom inte ingriPer; dom
kunde börja med att gå ut och
riva ner alla dom här fula
handtextade plakaten i mat-
affärernas fönster. Jag kan se
extrapriserbjudandena som i
en ond dröm sprida ut sig, till
slut vajar dom över gatorna
och finns målade på trottoa-
rerna. Och dom kvinnobilder
som körs fram i tunnelbanere-
klamen, bilderna av konsu-
mentkvinnorna, är ju verklig-
hetsfrämmande och förned-
rande - finns det såna kvin-
nor egentligen, vars liv är
fyllda av att köpa rätt vara vid
rätt tillfälle?

- Många människor får ju
aldrig några andra bildupple-
velser än dom som bjuds i tun-
nelbanan, butikerna och vec-
kotidningarna. Förutom stäl-
len att träffas på skulle det
också finnas möjlighet att visa
ickekommersiella bilder på
stan som en motvikt mot re-
klambilderna. Bilder som man
kan ta emot och tycka om utan
att riskera att bli manipule-
rad till att köpa nånting som
man inte behöver. Ingen vär-

nar om människornas sjäIar
som utarmas av bildterrorn.
Det här är ingen grej enbart
för oss privilegierade, bild-
medvetna, utan det berör
verkligen aIIa människor !

- Nånting som är positivt
med stan hör ihop med det
som bl a Simone de Beauvoir
talar om: Kvinnans behov av
frihet - att tillåta sig gå och
driva på stan, eller sitta och
hänga nånstans, ha tid för sig
själv. Inte alltid använda ti-
den rationellt, vara på väg
nånstans. Den möjligheten
finns i storstan. för man kan
försvinna i mängden och ano-
nymiteten då och då. Om man
är ensam på det viset lämnar
man ut sig åt sin fantasi, ger
tankar och id6er en chans att
dyka upp, som man inte an-
nars hinner bry sig om. Kvin-
nor har ju alltid nånting att
göra, traditionen kräver att vi
använder även fritiden prak-
tiskt. Män däremot, poeter
och flanörer, har länge använt
stan till att promenera på ga-
torna och sen gått hem och
skrivit dikter och romaner.. .

- Vi kvinnor måste lära oss
att använda stan på egen
hand. Vi kan ge dom negativa
orden, ensamhet och anony-
mitet, en ny positiv innebörd;
ensamhet som vi själva väljer
ibland för att vi behöver den.
Vi har rätt att få vara ifred
ibland.

- Det låter kanske exklu-
sivt, och det är inte alltid så
lätt att genomföra. Vaknar
man mitt i natten med själv-
mordstankar skulle man be-
höva kasta på sig kläderna
och rusa till närmsta krog för
att se om man hittar nån att
prata och dricka öI med. Men
det kan man inte om man är
kvinna konventionen har
satt en tidsgräns för hur sent
kvinnor ska ha orsak att vara
ute på stan. Och går man ut
ändå, så träffar man säIlan
andra kvinnor i samma ären-
de . . . Men om vi blir många
så kan vi ju träffas och stödja
varann. Luciademonstratio-
nen mot kärnkraft var så fin





skulle ge även påtvingat en-
samma kvinnor chans att lära
känna andra och hitta identi-
tet och rötter i sin stad.

Ewy har hela sitt stock-
holmsliv arbetat som konst-
när, och samtidigt uppfostrat
två söner som nu är stora.

- Egentligen är det kons-
tigt att jag inte blev kvinno-
medveten mycket tidigare. Jag
levde länge i en värld av man-
liga värderingar, tyckte jag
var väldigt misslyckad som
inte alltid klarade av att vara
konstnär och mor samtidigt.
Och typiskt kvinnligt ankla-
gade jag naturligtvis mig
sjätv. Jag hade en chans att få
inspiration till frigörelse i slu-
tet på 50-talet, när jag deltog
i en nordisk tävling om en
konstnärlig utsmyckning. Det
var slutna namnsedlar och i

juryn satt bI a Vera Nilsson,
som jag beundrade mycket
och blev vän med senare. Dom
tre första prisen gick till män,
och jag och Siri Derkert fick
dela fjärdepriset. Priserna
skulle delas ut vid en utstäIl-
ning på Liljevalchs, och jag
kom dit med min ena son, som
var liten då. Jag hade lovat
honom att vi skulle gå på
Skansen efteråt och titta På
aporna, och han tjatade och
drog i mig hela tiden, så jag
vågade inte gå fram och prata
med nån av dom här kvinnor-
na som jag var så nyfiken på.
Jag var så osäker så jag våga-
de inte säga ifrån åt honom,
utan jag var generad över att
han störde, så jag flydde däri-
från med honom tiil aporna
och grät en skvätt över att jag
var en dålie mor och en dålig
konstnär och inte vågade ta
kontakt med folk när jag änt-
ligen hade tillfälle. Det här var
typiskt för dom mansvärde-
ringar jag själv bar På; när
jag inte klarade av min unge
så tog jag honom med mig och
gick och gömde mig.

- På 60-talet började jag
bryta mig ur den manliga sY-
nen på konstnärsrollen. Jag
hade hamnat i ett tillstånd av
navelskåderi och isolering
som yttrade sig i att jag måla-
de bilder av kvinnor som satt
och stirrade in i sig sjäIva. Till
och med färgen försvann från
tavlorna. Jag mådde väldigt
dåIigt. Men då började jag lä-
sa teatervetenskap vid univer-
sitetet. Teater är mitt andra
stora intresse. På det viset
bröt jag den onda cirkel jag
hade hamnat i, och min själv-
känsla växte.

- Nu när jag har fått kon-
takt med kvinnorörelsen och
det har vuxit fram en egen
kvinnokultur, så gör jag bil-
der på ett annat sätt. Jag tror
det finns en klyfta mellan att
intetlektuelit bli kvinnomed-
veten och att ha kvar sina
känslorötter i den gamla kvin-
notraditionen. I språnget över
den klyftan kan t ex bilder
fungera bättre än ord. n
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tycker jag, också för att då
träffade jag massvis med be-
kanta som jag kunde kLara
upp saker med... såna som
jag glömt lämna tillbaka nån-
ting till, eller skulle ha ringt
eller inte fått tag på.

- Men det räcker inte med
att omvärdera orden och er-
känna ensamheten som viktig
och utvecklande. För att våga
vätja att vara ensam ibland
måste man vara jagmedveten,
sluta upp att känna sig som
nån som andra har rätt att
värdera och betygsätta, veta
vem man är helt enkelt. Och
på det yttre planet måste sa-
ker också förändras: kvinnor
måste få ställen och tillfällen
att träffas och umgås. Id6n
att ordna stadspromenader
för att upptäcka kvinnornas
dolda historia är jättefin. Det
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PÄ GÄNGOOO
I stan jäser det. Kampgrupper
bildas, aktioner planeras.
Utställningar, demonstrationer,
gatuteater, alternativa
kulturfestivaler, kvinnohus,
bokkaf6er . . .
Här är ett axplock av det som är på
gång i Stockholm just nu.

. ..två kvinnohus har
startat sin verksamhet. . .

Kvinnohuset på Snickarbacken 10 är i första
hand till för att möta enskilda ej organise-
rade kvinnors behov, och är enligt mål-
sättningen "öppet för alla slags sociala
och kulturella verksamheter som kan
bidra till kvinnors personliga och ikollektiva frigörelse". Telefonjou- "''.
ren för misshandlade och våld-
tagna kvinnor har redan kom-
rnit igång, tills vidare på
torsdagar kl 18-21 och mån-
dagar kl 9-I2 på tel. 08/
10 08 00. Kvinnohusets van-
Iiga" tel är 08/10 76 56. I huset
har flera organisationer flyt-
tat in och det kommer att ordnas debatier
och temamöten. Så småningom ska där bli
bokkaf6, samlingslokal, musikgrupp, radio-
grupp och annat. Bor du i Stockholm kan du
göra en praktisk insats genom att hjälpa till
med ombyggnad och inredning.

Ekonomiska bidrag sätts in på postgiro
94 08 73-3.

Alla kvinnors hus på Svartensgatan 3 harjourmottagning för våldtagna och miss-
handlade kvinnor måndagar kl 18-21 och
fredagar kl 19-24. Onsdagar 19-21 har manjuridisk rådgivning. Tel. 08/ 44 30 70. Målet
är att ha jourverksamhet alla dagar i vec-
kan. Kurser i självförsvar pågår, samt stu-
diecirklar för dem som ska delta i jourverk-
samheten. Reparationer pågår i huset, manska bl a bygga övernattningsbostäder för
kvinnor som inte har någonstans att ta vä-
gen. En grupp förbereder en fest till den 8
mars. På lördagar och söndagar kl 15 visas
huset för intresserade besökare.
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på Skeppsholmen - Torpedverkstan och Min- till kursrum, verkstäder, kontor osv.
byrån - så tar folket över. Husen ska för- Utomhus planeras friluftsscen, dansbana,
vandlas till ett kulturcentrum med rötter i servering, bad, motionsslinga m m.
Skeppsholmsfestivalen 1977. Det ska bli en Och detta är bara början av vad man tänker
mötesplats för proffs och amatörer, både från sig att göra av Skeppsholmen. Arbetsgruppen
Stockholm och andra håll, ett "forsknings- för ett fritt kulturhus på Skeppsholmen har
centrum" där man kan pröva nya id6er och ut- stöd från ett 60-tal fria kulturarbetargrupper,
byta erfarenheter, och gemensamt hitta ut- från flera olika institutioner.
trycksmedel som kan nå långt utanför holmen.
Husen ska fungera både som estradställe för Om du vill bidra med id6er och praktiskt
olika slags framträdanden och som plats för jobb kan du kontakta några av arbetsgruppens
utvecklingsarbete inom olika kulturformer. medlemmar:
Första steget blir att inreda Torpedverkstan, Claes von Rettig, Blasieholmsgatan 2' 11148
som har stora ljusa lokaler med plats för dans, Sthlm, tel. l0 3229. Margareta Söderberg, Nat-
musik, teater, möten etc. När sedan militären horstvägen 16, l2l47 Johanneshov, tel. 49 30 98.
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I den utställningens anda,
Funkis, ska Aiternativ Stad,
göra en "alternativ utställ-
ning". Id6n växte fram i sam-
band med Söderfestivalen.

- Utgångspunkten är att vi
nu har haft en kamp om staden
i drygt tio år, berättar Jan
Wiklund i Alternativ Stad.

- Kamp mot stora trafikle-
der, mot rivningar, mot smyg-
kontorisering osv. Hur ska vi
nu skapa en stad med plats för
kollektivt liv och möjlighet till
sociala kontakter?

Arbetet med sommarens ak-
tiviteter görs i olika arbets-
grupper som har varsin id6 att
administrera. Hittiils är de här
evenemangen planerade :

Stadspolitiskt universitet.
Det kommer föreläsare från
andra städer i Europa och dis-
kuterar hur man ska "erövra
stantt.

Guidade bussturer. Man
åker buss i stan och tar upp
olika teman, t ex att titta på
stan ur miljöperspektiv, eller
maktperspektiv eller stans
struktur.

Massteater enligt samma
modell som t ex Sundsvalls-
spelen. Man utgår från en his-
torisk händelse i Stockhoim,
t ex slaget om Brunkeberg, och
ställer frågan hur kunde his-
torien ha utvecklats annorlun-
da.

Modern hembygdsundervis-
ning. Skoielever visar sin
stadsdel, dess historia och ut-
vecklingen i framtiden.

Dessutom ska fotograferna
Micke Berg och Lars Mongs
ha en utställning på Stadsmu-
seet om aktioner i Stockholm,
och folk på Söder och i Rin-
keby visa upp sin stadsdel.

Ar ni som läser intresserade
av att medverka i sommar, ta
kontakt med Alternativ Stad
som i mars flyttar in i nya lo-
kaler på Gtitgatan 26, tillsam-
mans med radio Klara och den
nya stockholmstidningen Met-
ropol.

/''-Y-4IG
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o . o kvinnliga konstnärer på
Liljevalchs o o o

Det är femtio år sedan kvinnliga konstnärer sist hade en egen utstäIl-
ning på Liljevalchs konsthall i Stockholm.

Nu sker det igen med utstäIlningen "Vi arbetar för livet" 26 sept-
9 nov i år.

Den här gången tar konstnärerna gruppvis itu med uppgiften attuttrycka de hinder kvinnorna möter och de visioner de har. I olika
utställningsrum samarbetar deltagarna i utställningen om konstnär-
liga lösningar från skisstadiet till slutresultatet.

I anslutning till utställningen "Vi arbetar för livet" planeras semi-
narier, filmvisningar, teater, konserter och andra aktiviteter.

o . o 50 års kvinnoliv i Stockhollrl . . .
försöker studiecirkeln Kvinnfolk 80 dokumentera. Vad blev det av
funktionalismens id6er som presenterades vid Stockholmsutställ-
ningen - hur har kvinnornas liv i stan förändrats sen 1930? Dels
genom intervjuer, och dels genom att undersöka bI a trafiken ur
kvinno- och barnperspektiv, bostäder för ensamma kvinnor, mode
och nöjesliv, kvinnor i yrkestrafiken, vill Kvinnfolk 80 bidra till 50-
årsminnet i sommar.

Gruppen bildades ur ett öppet möte på Kvinnfolk, och tar gärna
emot fler intresserade. Kontakta Kvinnfolk, Heleneborgsgatan 46,
tel. 69 7970.

; )

. . o femtioårsjubileet av Stockholrils-
utställningen firas o o o
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Väggmålningarna är inte i första
hand avsedda som dekoration, utan
ett medel för människorna att an-
vända sin miliö i den politiska
kampen. Särskilt för kvinnorna
har väggmålningarna blivit ett
viktigt språkrör. Bostadskvarte-
rens grannskapsgrupper tar vägg
efter vägg i besittning för att krä-
va bättre barntillsyn och trafikmit-
jö, skolor och parker. Joaquin Ro-
sell har dokumenterat väggmåle-
riet i Barcelona och berättar här
om kvinnornas kamp med penseln
som vapen.

text och bild:
Joaquin Rosell
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nu, mer än någonsin, kan allt
köpas för pengar.

Det finns kvinnokroppar På
var och varannan reklamPe-
lare och på nästan varje tid-
ningsomslag. Här räcker det
inte att kvinnan är lydig mor
och billig arbetskraft - det
förefaller som om hela när-
ingslivet ska hållas igång med
hjälp av hennes bröst! I detta
finns en naturlig ideologisk
kontinuitet med det förgång-
na, och det spelar i systemets
händer att kamp ska ersättas
med konsumtion. Varsågod,
nu ska maktens herrar sälja
demokratin som söndagsbi-
laga !

Mitt i detta kaos skaPas
också andra bilder: VäggmåI-
ningarna. Stora och små,

färgrika, glada och kämpande.
Målade av kvinnor och män,
barn och gamla, och med en
kvinnogestaltning som radi-
kalt skiljer sig från kapitalis-
ternas - en kvinnogestaltning
som vittnar om den viktiga
roll kvinnan har spelat i kam-
pen mot fascismen och om
hennes sjäIvklara deltagande
nu när demokratin ska för-
verkligas. Men fienden är idag
mycket mer slipad, osynliga-
re. Kampformerna måste ut-
vecklas under helt andra för-
hållanden än under fascis-
men. Kraven måste formule-
ras om, orden, språket, bild-
språket måste återerövras om
dom ska kunna få en kultu-
rell identitet att sätta emot
förtryckets maskerad.

Bilden ett
vapen i
kvinnokampen: VAGGARNA I
Efter 40 års fascistisk diktatur
hölls förra våren fria riks-
dags- och kommunalval i Spa-
nien.

En ny tid har börjat för det
spanska folket, och det märks
inte minst på de bilder som
möter oss på gatorna. Där på-
går en fredlig bildexplosion i
aIIa tänkbara färger och for-
mat, en salig röra som på gott
och ont finns i varje tidnings-
kiosk: KarI Marx bredvid en
porrtidning, bibeln bland
den kolorerade veckopressen.
Och som vanligt hänger mark-
nadskrafterna med och låter
sina reklambilder härska över
allas huvuden och dominera
stadsbilden. Avklädda kvin-
nor och självmedvetna män
som vill upplysa oss om att
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BLOMMAR I BARCELONIA
I kvinnornas händer har

bilden blivit ett vapen och
väggmålningarna deras an-
sikte utåt. Jag tror att det hos
dem finns en närhet till biid-
språket. Fascismen lämnadeca två och en halv miljon
kvinnliga analfabeter efter sigoch därför måste kvinnan
idag formuiera sig om och om
igen. De katolska kyrkorna
med sin bildrikedom och dåsärskilt Mariabilden i alla
dess varianter kan ha hjälpt
henne att se sig själv i bild.Den ordfattiga kolorerade
veckopressen och de usla ra-
dioprogrammen kan ha gett
henne mod att våga något
bättre själv. Hon kan också ha
påverkats av den framträdan-
de plats som konstbilden har i

landets tradition. Men det var
framförallt kvinnans närhettill kampen som gjorde henne
tiII sin egen bildproducent.

Under 1960-talet var hon
med om att utveckla de första
utomparlamentariska basrö-
relser som så småningom väx-
te till grannskapsföreningar.

Förtryckets mekanismer har
varit många. Smuts, förslum-
ning, trångboddhet, ohälsa och
mycket annat har påtvingats
uppifrån genom bristfällig
stadsplanering, vanskötsel och
obefintlig service. Detta är
förtryck. Att förnedra män-
niskorna med usla levnads-
förhållanden och samtidigt
sätta överflödsbilderna fram-
för dem är att ge dem en käns-

Ia av otillräcklighet och med
skam och skuldkänslor som
vapen försvaga individen ochgöra gruppen maktlös. Och
kvinnorna drabbades värst.

Det var ju de som måste skö-
ta hem och familj, oavsett om
grannskapet saknade elemen-
tär service och om avlopp och
el slutat fungera veckan in-
nan. Under dagen fanns män-
nen på sina arbeten eller var
ute för att söka jobb, så de
fanns inte tiII hands när för-
bättringar skulle krävas. Det
är ju bara under dagtid som
man kan lämna protestskri-
velser till myndigheterna, val-
sa runt i papperskarusellen
och demonstrera framför
stadshuset eller kanske
bara stoppa trafiken vid nå-
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o Låt oss arbeta för en kvinnorörelse i vår stadsdel

o Likhet inför lagen
o Lika möiligheter till utbildning

är några av kraven på föregående sidas väggmålning. Den här
väggmålningen gjorde kvinnorna i stadsdelen San Andreu år
19?6. Då utgjorde de fortfarande en avdelning i siälva grann-
skapsföreningen, som startade i slutet av 60-talet och erkändes
motvilligt av myndigheterna år 1972.

Sedan l9?? fungerar kvinnorna som en siälvständig grupp och
är med i "Coordinadora Femenina", ett samordningsorgan för
de flesta kvinnogrupper i Barcelona. Självständigheten betyder
inte ett avståndstagande från grannskapsföreningen' utan är
bara en naturlig utveckling av den politiska kampen.

Målningen var den första som San Andreus kvinnor gjorde'
och de fick hjälp att utforma sina krav och id6er av en chi-
lensk gruppr målarbrigaden Pablo Neruda. Senare har de siälva
gjort flera väggmålningar utan någon som helst hiälp utifrån.

Kraven på denna första målning är ännu ganska försiktiga,
och en av målarna berättade för mig att maioriteten då inte an-
såg tiden vara mogen ännu för krav på t ex fri abort, något
som aktualiseras senare.

Denna bild tog jas i augusti 19?8, och fascisterna hade redan
hunnit måla sin svastika under "VOLEM' (vi vill )' och i samma
färg. Inte sällan tar sig meningsskiliaktigheterna sådana hu-
moristiska uttryck istället för rent destruktiva. Det är bara ul-
trahögern, Fuerza Nueva, som systematiskt förstör väggmål-
ningar, men den förstörelsen ger bara målningarnas budskap
en ny dimension. Bilddialektiken överlever det mesta !

gon gatukorsning som var far-
lig för barnen.

Det var i grannskapen som
förtrycket enade kvinnorna.
Där började de utifrån sina
gemensamma erfarenheter sä-
ga ifrån, handla. Grannskaps-
föreningarna har idag vuxit
sig starka, och deras krav vä-
ger tungt i det politiska spe-
let. Folket är organiserat, och
nu är kvinnan en nästan fuII-
värdig medborgare. Det finns
åtminstone en som har blivit
vald till borgmästare.

Detta är bra, men det räc-
ker inte. Hittills har det inte
funnits så stort utrymme för
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ren kvinnokamp - den har
måst underordna sig det aII-
männa politiska arbetet. Men
nu går kampen vidare för
kvinnorna.

Från att för det mesta ha
fungerat som en avdelning i
grannskapsföreningarna har
de nu börjat bilda helt själv-
ständiga grupper som sam-
ordnar sina aktiviteter. Det är
början tiII en katalansk de-
centraliserad och demokratisk
kvinnorörelse. Vägen dit är
ännu lång, men som de själva
säger med tanke på hur det
var för bara fem år sedan: Det
här är en ganska bra början. n

Det finns mycket att stå ut
med för den kvinna som vå-
gar sig utanför mansfascis-
ternas tanketröghet. Hon
kan bara betecknas med det
som bäst visar angriparens
kvinnosyn: Hora har någon
rispat över hennes ansikte.

Det faktum att hon bär På
en katalansk flagga defi-
nierar angreppet tydligare.



Kvinnogruppen La Farinera
ansluter sig tiil kravet "Vi villha familjeplaneringscentrum
i våra grannskap". Detta gjor-
de de på natten, efter ett mötei sin nya lokal. Annars målar
de vanligtvis under dagtid, i
samband med flygbladsutdel-
ning och andra aktiviteter. Om
ägaren till väggen som ska må-
las inte bor i grannskapet, eller
om det är staten eller kommu-
nen som äger den ber man
självklart inte om tillstånd.
Inte heller behövs några till-
stånd för de gatuaktiviteter
som pågår samtidigt som må-
landet.

Vem som helst kan i dagens
Barcelona gå ut, välja sig en
lämplig vägg och uttrycka sig
genom en väggmålning.
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Nej, riktigt så är det inte. Visst rivs det på sö-
der just nu, men det grävs ännu mer.

Det är inte efter våra historiska rötter man
spränger sig ned under den uppbrutna asfalten -istället lägger man ned rör.

Rör som leder vart?
Ja, det vet vi inte riktigt säkert. Kanske i sin för-

längning till kärnkraftverken i Forsmark, eller kan-
ske till olika slags kraftvärmeverk insprängda i
stockholmsrniljön, eller kanske till ett mastodontkol-
kraftvärmeverk i Himmerfiärden?

Det enda vi kan vara riktigt säkra på är att Stock-
holms energiförsörjning och uppvärmning utreds
och diskuteras just nu. Och det är ett spår som vi
också måste fötia.

Samtidigt som vi letar efter kvinnornas historia i
Stockholm måste vi följa spåren som leder till kvin-
nornas framtid i Stockholm.

Vi blir kanske tvungna att följa något så trist som
fjärrvärmenätets utbyggnad - se vart rören leder'

Leder de till ett storskaligt och centraliserat sam-
hälle? Leder de till ett resursslösande samhälle, där
återbruk och varsamhet är okända begrepp? Leder
de till ett samhälle där det blir omöjligt att införa
alternativa, säkra, och flödande energikällor?

Troligen kommer vi att stöta på motstånd. Både
vårt eget; inför utredningar späckade med tekniska
detaljer och svåra ekonomiska kalkyler. Kanske
måste vi också lyssna till våra manliga vänner - de
som inte låtit sig påverkas av tillväxtfilosofins vär-
deringar.

Men inte minst andras motstånd: Vad begriper
kvinnor om teknik?

Vi kan väl lära oss. För det angår oss.
Så här säger Eva Sehlin, docent i kärnteknik vid

"Vad är det förena dårar som häriar i stan, serru'
glada som barn, med sitt sattyg till plan ! - -En prick och en knäpp på näsan s_å attan blev bränd
det skulle han ha som river på Lilla Skinnarviksgränd !"

"', \RN
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Chalmers i Giiteborg, i första numret av "Kvinno-
vetenskapli g tidskrift" :

- Att skaffa sig översiktliga kunskaper orn effek-
terna av en viss teknik är inte särskilt svårt eller be-
svärligt, utan fullt möiligt för de flesta.

Vilken teknik man väljer påverkas allas liv, menar
Eva Sehlin. Den tekniska utvecklingen är inget som
vi står maktlösa inför, tvärtom. Den måste värderas
och styras, och där måste kvinnorna få spela en lika
stor roll som männen, därför att de som grupp har
delvis annorlunda livserfarenheter och en annan
uppfattning om vilken teknik vi behöver.

rf

3/5 av Stockholms energi idag går åt till uppvärm-
ning; 1/5 till kommunikation och l/5 till industrin.
Uppvärmningen och kommunikationen slukar myc-
ker mer energi i storstan iämfört med landet i öv-
rigt. Men det är också där man kan spara energi.

Enligt folkkampanjens alternativa energiplan för
Stockholnl, som presenterades strax innan Vi män-
skor gick i tryck, kan man t ex spara l/3 av energi-
förbrukningen inom transportsektorn med ganska
enkla åtgärder.

Bl a genom en fördelning från privatbilism till
kollektivtrafik, samåkning, förskjutning av arbetsti-
der, omfördelning av godstrafik från lastbilar till tåg
och båtar. vissa strukturförändringar i bebyggelsen.

Planen i övrigt är koncentrerad på uppvärmnings-
prohlemen liksom samtalet med Kiell Vanselius på
nästa sida, som giort grovarbetet till den.

För den som vill veta mer om Stockholms framti-
da energiförsörjning kan beställa Folkkampanjens
regionala energiplan från:

Folkkampanjen Nei till Kärnkraft, östgötagat- 32,
116 25 Stockholm.
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FJÄRRV:{RME-
NÄTET BYGGS
UT HAR VI IITST
FRAMTIDENS
ENERGI.
FORMER''

intervju: Bodil österlund
bild: Roland Thunholm

"STOR OLJEKRIS UNDER
80-TALET. Vi måste snabbt
bryta vårt totala oljeberoende
om vi skall klara energiför-
sörjningen för Stockholm de
närmaste 10 åren. Och krisen
klarar vi med KOL", säger
Statens industriverk. Vad an-
ser du om de påståendena?
Det är ett effektivt sätt att
skrämma människor med oI-jekris, för att i nästa andetag
kunna presentera ett kortsik-
tigt och dåIigt alternativ.

Oljan kommer inte att ta
slut under 8O-talet, men den
kommer att bli mycket dyrare.

Vad som däremot är sant är
att vi är nästan totalberoende
av en enda energikäIla. över
80 proc. av Stockholms upp-
värmning är baserad på olja.
Men för den skull får vi inte
springa ifrån oljan för snabbt.

Ett viktigt skäl är att ener-
gisparåtgärder och solvärme
äi' lättast att införa om man
utgår ifrån de nuvarande vär-
meanläggningarna som base-

ras på olja. Bygger vi flera
nya stora koleldade kraftvär-
meverk och fortsätter att byg-
ga ut fjärrvärmesystemet somkräver gigantiska investe-
ringskostnader blir det stört
omöjligt, av ekonomiska skäI,
att någonsin införa de alterna-
tiva energikällorna.

Med vad skall vi värma upp
Stockholm i framtiden enligt
din uppfattning?
På sikt bI a med solenergi,
men under en övergångspe-
riod med naturgas, tillsam-
mans med flera andra slags
energikällor. Oljan kommer
att hänga med ett tag till. Men
som basbränsle är naturgas envettig energiform på flera
sätt. DeIs är den miljövänlig,
inga svavel- eller tungmetall-
utsläpp. Dels krävs det små
investeringskostnader för att
övergå till gas. De flesta an-
läggningar i stockholmsom-
rådet idag är oljeeldade vär-
mepannor som väldigt enkelt

kan stäIlas om till gasförbrän-
ning. Däremot går det inte att
elda kol i dem. För kol krävs
helt nya anläggningar.

Varifrån kan vi köpa natur-
gas?
Vi har haft två kontrakt som
man lyckats bli av med. Med
"man" menar jag kärnkrafts-
anhängare. Naturgas är näm-
ligen den energikälla som i
första hand kan konkurrera
med kärnkraft.

De båda kontrakten gick uti juli -79. Ett kontrakt med
Ruhrgas, Västtyskland, där ga-
sen skulle distribueras i ett
rörnät till Sverige. Ett annat
kontrakt med Algeriet, somhar gott om naturgas, som idjupfryst tillstånd skulle
transporteras hit med båt. Det
är den senare möjligheten jag
räknat på.

Var skulle de stora investe-
ringarna ligga om vi inför na-
turgas?
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De verkligt tunga investering-
arna blir i en eller flera frakt-
båtar, i en gasterminal och i
ett lager. De totala investe-
ringarna för hela projektet rör
sig om ca 6 miljarder. Jäm-
fört med det förslag som
SIND-utredningen har lagt
med flera koleldade kraftvär-
meverk och fjärrvärmesyste-
mets kraftiga utbyggnad som
kostar omkring 8 miljarder.

Dessutom kan vi titta på de
tillgångar som finns inom lan-
det. Kockums har t ex två
LNG-båtar (specialbyggda bå-
tar för transport av flytande
naturgas) som de har osålda
ochr antagligen måste realise-
ra till Japan eller något annat
land, till ett pris på kanske 300
miljoner medan värdet ligger
på 600 miljoner. Och i en alter-
nativ kalkyl skall man inte be-
höva räkna med mer än 300
milj.

Investeringar i nya rörled-
ningar är en billig bit, ca 200
miljoner. Stockholm har ett
900 km långt gasnät som kan
utnyttjas. Den sträcka som
behöver byggas till är en an-
slutningsled-ning från termi-
nalen, förlagd till t ex NYnäs-
hamn, till det befintliga nätet,
med avgreningar titt Söder-
tälje och Fittja.

Äi det ett gasnät som funge-
rar? Det är iu ett gammalt
nät?
Gasnätet är i gott skick och väl
underhållet. T ex finns det i
Gamla stan och på Södermalm
vissa bitar som har funnits
sedan 1853 och fortfarande är i
bruk. England t ex, som nYli-
gen gått över till naturgas, har
ett rörledningssystem som
bitvis är ännu äIdre.

Men det finns förslag På att
Gasverket i Stockholm skall
läggas ned för att det är olön-
samt?
Jo, det är riktigt, men det är
bara vissa delar som är olön-
samma och dyra. Det är råva-
ran och produktionsappara-
ten. Stadsgasen framstäIls av
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SlND-utredningen om
Storstoekholms
fj ärrv ärmef örs örj nin g

Statens industriverk presenterade SIND 19?9:4
i iuni förra året' På fyra månader har tre olika
förslag för Stockholms uppvärmning arbetats
fram.

I princip går förslagen ut på att snabbt byta ut
olian mol kol under 80-talet och att samtidigt
naUa dörren öppen för fjärrvärme från Forsmark
under 90-talet (med reservation för resultatet av
folkomröstningen).

Utredarna menar att det bästa alternativet,
både ur miljösynpunkt och ekonomisht, är att
värma upp Stockholm med hetvatten från kärn-
kraftver[<ån i Forsmark. Men det förutsätter bl a
att man delvis måste bygga om de två första agg-
regaten, och dessutom tar det 8--9 år att bygga
clen kulvert som skall transportera spillvattnet
till Stockholm...

Så istältet (eller i avvaktan på resultatet av
folkomröstningen?) förordar utredningen ett så
kallat "referensalternativ" som betyder att bas-
produktionen av värme under 8O-talet kommer att
broduceras i 4 nybyggda kolkraftvärmeverk loka-
iiserade till Fittja, Värtan, Igelsta och Lövsta. fill-
sammans med det befintliga kolkraftvärmeverket
i Hässetby skall kolkraftverken förbindas i tre in-
terkommunala fj ärrvärmesYstem.

Går det förslaget igenom innebär det att fullt
utbveed. kommer Stor-stockholms värmeför-
rAri"iäe via fiärrvärme att baseras på kol tilt 71

iiå:.::? på oiia tiLL 25 procent oclt' på, sopor till 4

o'fii!';ärms 
stockholm upp till 84 procent au

olja,74 procent au lcol oeh 2 procent au sopor.
Det tredje alternativet som utredningen presen-

terar, kallat "Himmelfjärdalternativet", innebär
att man bygger ett enda gigantiskt kolkraftvär-
meverk i Himmerfjiirden i Botkyrka kommun
söder om Stockholm.

Naturvårdsverket' en av remissinstanserna' an-
ser att det tredje alternativet är det bästa ur
miljösynpunkt.

Orn alternativa och förnybara energikällor an-
ser utredningen att solvärme "för närvarande är
på experiment- och prototypsstadiet", transport-
problemen för torv oeh träbränslen anses för sto-
ra för att kunna lösas under 80-talet.

Naturgas tar man inte heller upp och diskuterar
som en möjtiehet.

Remisstiden för utredningen gick ut den l feb-
ruari och under våren fattas beslut i riksdag och
regering.



Iättbensin i ett sk spaltgas-
verk och det kostar pengar.
Vad som är värdefullt och bil-
ligt, därför att det redan är
avskrivet, är distributionssys-
temet, dvs gasnätet. Stock-
holms gasnät är stort och väl
förgrenat och kan utnyttjas för
uppvärmning av bostäder och
Iokaler, förutom att det går att
använda mer gas inom indu-
strin.

Ca 180 000 hushåll i Stock-
holm har exempelvis gasspis
- det är över häiften av hus-
hållen.
Du sa att naturgasen skall an-
vändas under en övergångs-
period, och har antytt att en
av framtidens energikällor är
solenergi. Går det att tillvara-
ta solvärme i storstäder? Ai
solfångare ett realistiskt al-

ternativ för t ex uppvärmning
av Stockholm?
Det beror pä hur man utnytt-
jar energin. Solenergi är i sig
en decentraliserad energi-
form, som får hög verknings-
grad och låga kostnader om
man utnyttjar energin så nära
upptagningsstället som möj-
Iigt.

Enbart solenergin kan inte
klara uppvärmningen, men i
kombination med högvärdiga
energikällor som gas, olja el-
ler biobränsle blir det ekono-
miskt konkurrenskraftigt.

Ett sätt är att installera sol-
växlar på tak eller husväggar
på befintlig bebyggelse. Det
innebär i princip att man by-
ter den vanliga takplåten mot
andra takplåtar med vatten-
kanaler i.

I solväxlarna värms vattnet
upp till ca 30-40 grader och
leds sedan till ett lager. Där
kopplas en värmepurnp in, dri-
ven av förslagsvis gas, och lyf-
ter temperaturen till använd-
bar nivå ca 50-60 grader. Om
det satsas på solvärmesystem
av den här typen så kommer
solen att bidra med 50 procent
av den energi som behövs för
uppvärmning av den befintli-
ga bebyggelsen.

Vad det gäller ny bebyggel-
se kan solenergin utnyttjas
upp till 80-90 proc. och det är
fortfarande ekonomiskt rim-
ligt.

Vill man däremot göra sol-
energin chanslös i valet mel-
lan energikällor, eller skapa
en folkstorm mot solvärme då
skall man betrakta solenergi
som SlND-utredningen gör.
Där säger man bl a att "på
grund av miljöh.tinsyn är det
inte rimligt att förse befint-
Iig bebyggelse med solfånga-
re, utan dessa förutsiitts pla-
cerade på, stora, fria gtor."

Och de fria ytor som man
tänker sig är Gärdet, Djurgår-
den, Brunnsviken, Skarp-
näcks fiygfält och Bromma
flygfält ! Vem vill få Stock-
holms grönområden täckta av
jättelika "speglar"?

Energiverket har planer på
att bygga ut fjärrvärmesyste-
met så att det omfattar 90 proc.
av stans uppvärmning. Hur ser
du på det?
Fjärrvärmesystemet kan tyc-
kas vara en ganska okontro-
versiell fråga - det är ju bara
en distributionsapparat ! "Det
är ett flexibelt system", säger
fj ärrvärmeanhängare. " Vi kan
göra fjärrvärme av elektrici-
tet, uran, kol, olja, naturgas,
ved, torv..."

Och visst är fjärrvärmesys-
temet tekniskt flexibelt, men
det är inte ekonomiskt flexi-
belt.

En fortsatt utbyggnad av
fjärrvärmesystemet från de
30 proc. som det omfattar idag
tilI de 90 proc. som är planerat,
förutsätter stora centralisera-
de olje- eller koleldade kraft-
värmeverk. ELLER kärnvär-
me från Forsmark. Då är det
ekonomiskt motiverat. I såda-
na stora system kommer t ex
solvärme aldrig att bli lönsam.

Fjärrvärmenätets utbygg-
nad måste ifrågasättas, annars
har vi redan nu valt 9O-talets
och framtidens energiformer.
Vi behöver en principiell de-
batt om fjärrvärmen, Iiknande
den vi har om kärnkraften.

Fjärrvärmenätet ägs av
Stockholms energiverk. Ett
kommunalt verk som i sin
programförklaring, fritt cite-
rat, har som målsättning: ttatt
förse stockholmarna med led-
ningsbunden energi till lägsta
uppoffring vad det gäller både
ekonomi och miljö. Ai inte det
en garanti för att fjärrvärme-
nätet är bra?
Vi kan ta ett konkret exempel
så får du sjäIv avgöra. Elver-
ket går ut med information till
fastighetsägarna att de spar
20 proc. av oljeförbrukningen i
ett hus på att ansluta sig till
fjärrvärme. Det stämmer om
man kalkylerar med en olje-
panna från kanske 50- eller 60-
talet. Men en fastighetsägare
står inte inför det valet. Han

Fakta om
Energiverketi $tockholm

Energiverket är kommu-
nalägt och har ca 2000 an-
ställda. Förutom att verketiir Sveriges största detalj*
distributör av el, fjärrvär-
me och gas, är energiver-
ket delägare i Oscarshamns
och Forsmarks kärnkraft-
värmeverk. Verket var
också initiativtagare till
det första kärnkraftvär-
meverket i Stockholm
Ägesta.

Vill man veta mer om
energiverket och dess verk-
samhet kan man titta på
utställningar och filmer på
verkets utställningslokaler
på Kungsgatan 54,

I en av videofilmerna sä-
ger verkställande direktö-
ren Ryman om solvärme
"att en liten oljeskvätt går
nog att spara på sommaren
om solvärme kopplas in på
fjärrvärmenätet". Men för
det projektet hoppas dir.
Ryman på statsbidrag.
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står inför valet att köpa en na
olje/gasanläggning eller att
ansluta till fjärrvärme.

En ny oljeanläggning kan
med dagens teknik prestera
årsverkningsgrader på 90 proc.
Fj ärrvärmen har årsverknings-
grader på 82 proc. Sett ur den
synvinkeln gör man rent tek-
niskt förluster på att ansluta
till fjärrvärme.

Energiverket i Stockholm
vill ta över all individuell upp-
värmning. Resterande 10 pro-
cent, utöver fjärrvärmenätets
90 procent, med elvärme. Då
har energiverket total kontroll
över uppvärmningen i Stock-
holm, och det är målsättning-
en.

Energiverket fungerar inte
olikt andra företag, man vill
växa sig större. ..

Energiverket gör också ut-
redningar och kalkyler, men
de är inte objektiva - precis
som inom annan forskning går
det att styra resultatet. Det
finns alltid ett tillåtet hand-
lingsutrymme när man väljer
ingångsvärde i en utredning,
t ex verkningsgrader på an-
läggningar. Förespråkar man
ett visst system så väljs ett
värde inom det acceptabla ut-
rymmet som gynnar systemet.

Därför behövs också alter-
nativa utredningar av tekniker
och ekonomer med andra ut-
gångspunkter, och det är få
som har möjlighet att göra så-
dana i dag.

På det här sättet blir också
politiker vilseledda av tillsy-
nes objektiva och neutrala ut-
redningar.

Vilka är utgångspunkterna i
den alternativa utredning
som du gör för Folkkampan-
jen?

Förutom att kärnkraften ska
avvecklas till år 1990, har jag
tagit fasta på att vi måste spa-
ra energi och satsa På alterna-
tiva energiformer. En annan
bärande tanke är att utred-
ningen skall vara användbar
även om nej-alternativet för-
lorar.
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riod blir den totala merkostnaden
per år i slutet av 8O-talet cirka 1,4
miljarder kronor. Denna summa
motsvarar mindre än en procent
av den nuvarande statsbudgeten.
Om hela kostnaden fördelas jämnt
på samtliga förvärvsarbetande
får vi betala cirka 300 kr per år
under 80-talet för kärnkrafts-
avvecklingen. Månadskostnaden
per förvärvsarbetande blir då 25
kronor, viiket kan jämföras med
varje förvärvsarbetandes må-
nadskostnad till försvarsbudgeten
som uppgår till 260 kr.

En bok av helt annat slag är
'Ktirnkraft för ngbörjare" av
Stephen Croall och Kaianders
Sempler från förlaget Barrika-
den. Det är en fränt tecknad bok
som med hjäip av korta texter och
teckningar vill informera om
kärnkraftens risker och möjliga
alternativ. Förf attarna sveper
med sökarijuset över enskilda
händeiser och orsakssamman-
hang. Källhänvisningar är det
ont om och antydningarna är le-
gio. Detta är framförallt en bok
för redan övertygade kärnkraft-
motståndare som vill gotta sig i
ironi och satir.

Hur handlar egentligen vi män-

RöSTA NEJ
men först !

Inför folkomröstningen har Kersti Jalava och Lars Longue-
ville läst åtta böcker om energi och skrivit en presentation.

De krafter som idag målar en
framtid utan kärnkraft i svart
kommer att finnas kvar även om
det beslutas om en tioårig avveck-
ling av kärnkraften.

I dagspressen möts vi av en
omfattande annonsering för kärn-
kraft, men det finns faktiskt myc-
ket information att hämta också
om alternativen till ett storskaligt
kärnkraftssamhälle.

Folkkampanjen Nej till Kärn-
kraft har exempelvis gett ut '?ös-
ta Nej - en bok om alternatiu
tiLL kd,rnkraft och olja" av Björn
Kjellström och Per Kågeson. En
bok med grundläggande informa-
tion som effektivt slår hål På de
spökridåer och skrämselvisioner
som ibland målas upp av kärn-
kraftsanhängarna. Det handlar
inte om kärnkraft eller en åter-
gång tiII stenåIdern, inte hell.er om
kärnkraft eller massarbetslöshet.

Skulle då avvecklingen av
kärnkraften innebära dramatiskt
ökade kostnader, i pengar räk-
nat?

- Nej, svarar Kågeson och
Kjellström. Om investeringarna
betalas helt under 8O-talet och in-
te skrivs av under en längre pe-



niskor när en fara hotar? Försöker
vi i det längsta intala oss att allt
är bra, att vi har läget under kon-
troll innan vi erkänner för oss
sjäIva att det har gått snett?

Frågan är inte oväsentlig, allra-
minst om det handlar om en hot-
fuli utveckling i ett kärnkraft-
verk. Vid olyckan i Harrisburg
dröjde det åtskilliga timmar innan
myndigheterna varskoddes. Vid
Iäsningen av utskriften från
presskonferensen efter olyckan
blir man betänksam. Vilken be-
redskap finns det egentligen om
någonting skulle hända? Hur lång
tid tar det i praktiken att ordna
en evakuering, exempelvis från
Barsebäcksområdet? Kommer de
uppgjorda planerna att fungera
i verkligheten?

Om presskonferensen i Harris-
burg skriver Sven An6r i boken
"Körnstopp", LTs förlag. I boken
redogörs också för det "uppar-
betsavtal" som föreligger mellan
franska Cogema och tyska Kern-
kraftwerk Unterweser. An6r häv-
dar att det hemligstämplade
svensk-franska avtalet har en
Iiknande utformning, som är föga
förpliktigande. Det skulle betyda
att det inte enbart är de berama-
de borrhålen som är diskutabla,
även i ett tidigare steg, när det
gäller upparbetning och förglas-
ning av de radioaktiva bränsle-
resterna utgår beslutsfattarna
från att det hela ska lösa sig nå-
gon gång i framtiden. Av oss
själva, våra barn, barnbarn eller
barnbarnsbarn lämnas osagt.

Att välja melian kolera och pest
innebär ingen större valfrihet. I
'Mannen som bytte sida", Alba-
id6, försöker Nils-Erik Landell,
att anlägga en helhetssyn på mil-
jödebatten. Han konstaterar att
han inte är speciellt förtjust i vare
sig kärnkraft eller olja, men mås-
te han välja så väljer han kärn-
kraften.

Nu är det ju så att både anhäng-
arna till kärnkraft och mot-
ståndarna räknar med en lika stor
oljeimport 1990. En oijekris får
alltså följder i båda fallen, dess-
utom fortsätter försurningen av
våra sjöar. Dessvärre är det ock-
så så att nedfallet av svavel i Sve-

rige till 70 procent orsakas av ut-
ländska kälior. Vilket naturligtvis
inte hindrar att även vårt svavel
försurar, både inom och utanför
landets gränser.

Landell förespråkar för sin del
en ökad satsning på bt a gas. Om
solen som energikälla skriver Jo-
hansson-Steen i "SoIsverige".
Studien har utarbetats vid Se-
kretariatet för framtidsstudier
och getts ut på Libers förlag. Ock-
så Kågeson tar upp solenergins
möjligheter i "Ldt solen uiirma

Suerige!" som getts ut på Pris-
mas förlag.

Båda böckerna pekar på Sveri-
ges möjligheter att utnyttja "den
ständigt flödande solenergin".
Ska så ske krävs att makthavar-
nas konventionella och kortsikti-
ga tänkande bryts. Som Kågeson
påpekar: "Det tog kärnkraften 30
år att bli vad den är idag. Vad
kan inte solen åstadkomma år
2010, om vi öppnar dörren för den
redan nu.t'

Energianvändningens globala

EN MUSIKTEATERPJÄS
AV MARGARETA GARPE OCHSUZANNE OSTENMUSIK: GUNNAR EDANDERPrerniär lördagen den 8 rnars,

I NTERNATION ELLA KVI NNODAG ENi Skellefteå

I/
:

I

t

45



aspekt får inte glömmas bort!
Idag förbrukar lilla Sverige med
sina åtta miljoner mer el än hela
Indien med sina 550 miljoner.
Energianvändningen i Sverige är
18 gånger så stor som indiernas.
Med vilken rätt kräver vi en så
stor andel av världens energitill-
gångar?

I boken med den uppfordrande
titeln "Låt inte lugna er!" P'a-
b6n & Sjögren ger sig Hans Loh-
mann i kast med kärnkraftfrågan
ur vitt skilda perspektiv.

Lohmann ifrågasätter hela till-
växtideologin i välfärdssamhäl-
let. Han hänvisar till den danske
vetenskaparen Eggert Petersen,
som funnit att "praktiskt taget al-
Ia indikatorer på psykisk ohälsa
ökade parallellt med BNP-ök-
ningen."

Kärnkraftdebatten handlar ba-
ra till en liten del om renodlat
tekniska probiem. Det visar Loh-
manns bok med all tydlighet. Vi
borde ta lärdom av debatten i

Norge. I "Ekologi och socialism"
av Hartvig Saetra förs en debatt
kring de frågor som kärnkraften
aktualiserat i Sverige, utan att
kärnkraften nämns. Saetra går till
kamp mot den västerländska tiil-
växtideologin med hjälp av sina
kunskaper i ekologi och marxism.
Hans visar hur odelbara fråge-
ställningarna är, hur nödvändigt
det är att inte särskilja en enda
fråga, utan hela tiden ha över-
blick. Det handlar inte bara om att
bryta de traditionella klasskill-
naderna mellan arbetare och ar-
betsköpare utan också om att bry-
ta ned geografiska klasskillna-
der och klasskillnader i tidspers-
pektivet. Vi får inte suga ut fram-
tida släkten.

När folkomröstningsdebatten
snart virvlar iväg i en andra val-
rörelse är det viktigt att vi inför
oss själva och andra talar om vil-
ken samhällsutveckiing vi arbe-
tar för genom att säga nej till
kärnkraften. Lika viktigt är det

att förmå kärnkraftförespråkar-
na att redogöra för sina samhälls-
visioner. Det är viktigt för väl-
jarna att få veta vad som förenar
Olof Palme och Gösta Bohman,
Gunnar Nilsson och Curt Nicolin,
Ingvar Carlson och Hans Werthen
- förutom deras maktpositioner.

Björn Kjellström/Per Kågeson:
RöSTA NEJ - Folkkampanjen
nej till Kdrnkraft.
Stephen Croall, Kaianders Semp-
ler: KÄRNKRAFT FöR NYBOR-
JARE Barrikaden.
Sven An6r: KÄRNSTOPP LTs
förlag.
Nils-Erik Landell: MANNEN
SOM BYTTE SIDA Alba-idö.
Johansson/Steen: SOLSVERIGE
Liber.
Per Kågeson: LAT SOLEN VÄR-
MA SVERIGE Prisnro.
Hans Lohmann: LAT INTE LUG-
NA ER Rabön & Sjögren.
Hartvig Saetra: EKOLOGI OCH
SOCIALISM. Forum.

Mycket på gång 1980
O Bostadspolitiken bäddar för kulturell oiämlik-
het. Alarmerande rapport i Fönstret lrån Ange-
red, Tensta och Rosengård o Vad vill arbetar-
rörelsen med sin kultur? Artikelserie inför ar-
betarrörelsens nya kulturprogram O Lillfönstret
bevakar vad som händer med våra barn O All-
tid aktuella bokrecensioner O Novellber O Dikter
O lnsändare O ABF-nyheter O Kolumnister

Prenumerero!
Jag vill prenumerera på Fönstret, ABFs kultur-
tidskrift, för 1980 och tills vidare. En helårs-
prenumeration (16 nr) kostar 36:-.
(Denna talong ifylles endast av nya prenumeran-
ter.) Sändes till Fönstret, Box 11528, 10061
Stockholm. Gör ingen inbetalning förrän du fått
inbetalningskort från fönstret.

Namn:

Adress:

Postadress:

Personnummer:
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]VYHNTE'i
VANJE
VECI(A

O. L:s
Textil

Emågatan 29 - Bagarmossen
Telefon 48 03 47

nar oman?
blir man

t'rr f örsta
mer omfattande och

:r'stt'matiska läroboken på svenska
orn narkomani och dess behandling.

Ijoken är unik inom sitt ämnesom-
rirde genom att författaren buclc ger
det teoretiska underlaget för förstå-
else av hur narkomanin uppstar or,/r
beskriver hur den psykosociala och
medicinska behandlingen bör läggas
upp.
Bokcrt ruttder sig J'runtst till
alla kategorier av vatdpersonal som
kommer i kontakt med narkomaner
i sitt arbete.

TnrN IFoLKSAM
Boken köper
De kan också

du billigare på närmaste
bestäl las f rån Fol ksams

Folksamkontor.
sociala råd, tel Ogl743 60 00.

OSTERSJö
KBJ-S--S-UJJJS

15-22 juni med m/s Baltika
till Leningrad, Tallin och Riga

Priser fr. 1 000:-
Begär prospekt

F:a SOVJETRESOR
Katarinavägen 20
Tel. 08144 06 00

Temaresor
rill

DDR
Konst och Arkitektur
Teater och musik
Litteratur och Historia
Naturkunskap
Jordbruk
Sport (träning)
Kvinnoproblem
mm

Rundresor
Semesterresor
med RESO osv

Information, programförslag,
hos

DDR E
Turistbyrä

Vasagatan 19 - Box 197
10122 Stockholm

Tef 08/118240 - telex 19614

AR8€TART'T,N//T{GEN

WIIas
Ett alternativ f ör

dig som tröttnat på
borgarpressen.

Prenumerera!
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