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Det blir inte alltid
som ma,n tånkt...

Det finns ett talesätt som lyder:
"Vägen till helvetet kantas inte sällan av

goda intentioner."
När vi försökt begripa utvecklingen i sam-

hället och på bostadsmarknaden de senaste
decennierna, har de orden då och då flimrat
förbi i huvudet.

Så här är det iu:
o När kvinnor lyckats kämpa sig in pä ar-

betsmarknaden krävs det plötsligt två lö-
ner för attklarc hyra och mat.

o När arbetstiden förkortats tar det timmar
att transportera sig mellan arbetsplatsen,
bostaden, affären, daghemmet och vän-
nerna.

o När det blev lättare att fä sextimmarsdag
för småbarnsföräldrar halkade kvinnor ef-
ter i karriären.

o När bara några få hade bil var det prak-
tiskt och bekvämt. När de flesta fick en, så
förstördes stadskärnor och åkerjordar av
vägnätet. Bilköerna kryper fram. Parke-
ringsplatserna räcker inte till. Men många
måste ha bil för de allmänna kommunika-
tionerna fungerar inte.

o När många köpte villa var det inte längre
någon bra aff.år, och områdena blev tråki-
ga och husen dåliga.

o När "alla" äntligen fick stora moderna lä-
genheter, kostade de också skjortan. Ville
man byta till billigare, så fanns det ing-
enstans att flytta.

o När bostadsbristen är bortbyggd finns det
5 000 hemlösa bara i Stockholm. Och por-
tarna går inte längre att sova i eftersom de
låses med portkod.
Vi menar inte att det är fel med yrkesarbe-

te, bra bostäder, villor och bil. Vi menar bara
att vi kanske skulle ha satsat på alternativen i

stället. Kanske var det inte höjden av lycka
att Iä tillgång till det som en borgerlig över-
klass roffat åt sig.

Det verkar som om alla individuella lös-
ningar är samhällsbevarande och konserve-
rar en föråldrad kvinnosyn.

Kollektiva lösningar tycks däremot gynna
iämställdheten och kvinnorna, men också
andra förtryckta grupper som barn, gamla
och handikappade.

För sju år sedan ägnades ett annat nummer
av Vi mänskor åt boendet. Så här lät det i
inledningen den gången:

"Vi vill bo så att vi kan ha ett fungerande
samspel mellan arbete, fritid och samhälls-
engagemang, möflighet till ensamhet och
möilighet till gemenskap, samvaro med barn
och vuxna i olika åldrar."

"Skall kvinnofrigörelsen bli en realitet
måste den få fysiska förtecken i form av en
förändrad boendepolitik (och trafikpolitik
och arbetsmarknadspolitik och...). Annars
hänger en aldrig så "iämställd" familiepolitik
i luften."

Inga-Lisa Sangregorio skrev:
"Allt kan inte uppskjutas till efter reaolutio-

nen". Och: "Det är just alternatiaen som be-
böas, inte minst som råmaterial för nya dröm-
mar. Ty idag är inte bara aerkligbeten utan
också människors drömmar ockwperade av bor-
garna ocb deras ideal. Men den som bebärskar
människomas drömmar bebärskar inte bara
nuet utan också framtiden. Det är för att eröara
framtiden vi behöaer utopierna."

För sju år sedan skrevs det här.
Det finns ett annat talesätt:
"Gräv där du står!"
Varför inte utveckla det? "Bygg där du står

- strunt' i om du får!" 
Redaktionen



I går, i dag, i morgon:

Vi lever som vi borr bor som vi lever
Det svenska folkets boende har förändrats dramatiskt un-
der de senaste 25 ären.
Vi har byggt bort bostadsbristen, trångboddheten, de läc-
kande rören och utedassen. Men det har inte skett gratis.

Hyrorn a är dyra. Bostadsområde na är tråkiga. Småaffä-
rer och verkstäder har försvunnit. I städerna har bilen
trängt bort barnen. Mångfald har ersatts av likriktnitg.
(Eller enfald?)

Var, hur och under vilka omständigheter vi bor, reglerar
vårt dagliga liv på ett avgörande sätt. Hur vi lever påverkar
också boendet.

Och det är nu vi avgör hur vi kommer att bo i framtiden.

1.955 var jag tio år. Min pappa
var handelsresande och tiänade
ungefär dubbelt så mycket som
en industriarbetare. Det vet
jag, för jag och min bästa kom-
pis, Inga-Lill, slog upp taxe-
ringskalendern. Min pappa
stod där men inte hennes.
Gränsen för att komma med
låg strax över en arbetares lön.

Eftersom pappa tjänade så-
pass, kunde vi bo i en stor lä-
genhet, fem rum och kök, i ett
hyreshus från sekelskiftet. Min
mamma var hemmafru. På fre-
dagarna hade hon städhjälp.
Jag hade två yngre bröder. Min

mormor och morfar bodde i lä-
genheten mittemot vär, och
min morbror och moster på
tredje våning i samma trapp-
uppgång.

Inga-Lill Yar enda barnet.
Hon och hennes föräldrar bod-
de i en etta med badrum i ett
större, modernare men enklare
hyreshus på samma gata som
jag. Bäda hennes föräldrar job-
bade på fabrik. Det var alltid
hemma hos henne, som vi lek-
te. När vi lekte inomhus alltså.
Oftast lekte vi på gatan, flytta-
de oss nägra gånger om dagen,
när det kom en bil, eller vi lekte

på g.årdarna, i uthusen, i källar-
na, l trappuppgangarna eller På
vindar ööh iak. Vi kände till
vilka portvakter man måste ak-
t^ sig för och vilka som var
ofarliga, vi hade lärt oss de oli-
ka hyresgästernas toleran-
strösklar.

Fina villor och risiga
kåkar
Den gata jag bodde på, Tredie
Villagatan i Borås, var ungefär
300 meter lång. Det är vad jag
beräknar nu i alla fall, kanske
var den kortare, jag hade ju be-
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tydligt kortare ben på den ti-
den. I ena ändan av gatan, runt
en rundel, låg de bästa husen,
villorna med de stora trådglr-
darna. Den finaste hade en hög
mur, med porttelefon vid in-
sången. Däi innanför i trädgår-
äen-fanns de godaste äpplena
på hela gatan. Det gav också
höest status att palla där.

I"andra ändan av gatan låg de
sämsta husen, de förfallna hy-
reskasernerna, med dass på
gården. Mellan dessa ytterlig-
liet.r fanns flerfamiljshus med
trädgårdar, sekelskifteshus
med- stora pampiga lägenheter
mot gatan (en sån som iag_ bod-
de i) och mindre lägenheter,
med lägre standard ät gärdar,na.
Och så relativt nybyggda hy-
reshus, med både stora och små
lägenheter, flest små, ettor och
tvåor.

På gatan eller i omedelbar
närhet-av den fanns speceriaf-
fär, tobaksaffär, mjölkaffär, ba-
geri, två charkuteributiker, två
fruktaffärer, en cykelaffär, en
sybehörsaffär och dessutom
skomakeri, plåtslageri, brygge-
ri, frisör och damfrisering.
Varie vecka kom också en fisk-
bil. När fiskbilens signalhorn
tutade, viste man att nu blir det
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strömming till middag.
Vi var en femton, t,ugo

ungar som lekte ihop. Det var
vi på Tredje Villagatan. Någon
gång kom barn från Fiärde eller
Andra. men för det mesta var
det baia vi. Det berodde på vad
vi lekte, vilka åldrar som fick
vara med, men oftast var vi från
fem är och upp till tretton,
fjorton. Mest sporadiskt deltog
barnen från villorna. De gick
på internatskolor, eller gick
och red, eller var på weekends-
tället på helgerna och fick inte
gå ui på vardagarna. Eller
öckså beiökte de sina kamrater
frålr privatskolan.

Ä,,e.t några av barnen från
andra ändan av gatan, från- de
förfallna hyreskasernerna för-
svann ibland. Dels flyttade de
familierna oftare, må.t ibland
bodde föräldrarna kvar, men
barnen var borta. De var hos
släktingar, eller i fosterhem.
Barnavårdsnämnden hade tagit
dem viskades det. Efter ett tag
var de tillbaka igen. Vi talade
aldrig om det.

Vi lärde av var^ndra
Vad jag kommer ihåg, lekte vi
helst inne hos de "fattigaste"

barnen. Där fick man vara i
fred. Jag hade eget rum, och
nägra andra också, men lekte vi
däi. så kunde det när som helst
hända att mamman stack in hu-
vudet genom dörren. Kanske
för att f.räga om man ville ha
saft, eller om man hade roligt,
men det kändes ändå som om
hon kontrollerade. Och då
kände man sig så mycket som
barn, plötsligt. Nä, det var
mycket bättre där mammorna
arbetade.

Men vi var ju inne hos var-
andra allihop ibland. Särskilt
de rikare barnen hade julgrans-
plundringar och födelsedags-
kalas. dii alla v^r biudna. Vi
fölide också med varandra
hem, för att till exempel hämta
varmare kläder eller för att frä-
ga om kamraten fick vara ute
lite till.

Vi visste ganska väl hur det
såg ut i de ölika hemmen, hur
föiäldrarn a var, vilka regler
som gällde och vilka vanor var-
ie faÅili hade. Vi såg klassam-
hället inifrån, och drog erfaren-
heter av det. Vi kunde placera
in oss själva i hierarkin, fast.vi
vrsste lu lnte att det var olika
klasser utan kallade det "fina-
re" familjer elle mindre "firta".

195 5 aar jag tio år . . .



Men det var inte siälvklart att
det var bättre att tillhöra de fi-
nare familjerna. För vilka män-
niskor som var bra eller dåliga,
hade vi andra normer. Då gäll-
de sådant som rättvisa, mod,
humor, kamratlighet, öppen-
het, generositet, fantasi, vänlig-
het viljan att lyssna, att inte
vara "mallig", att stå för vad
man sagt. Både när det gällde
vuxna och barn."Mitt" område var ganska
represenrarivt för bostadsom-
råden i städerna för trettio år
sedan. Bostäderna låg i kvarter,
där allt som behövdes för det
dagliga livet fanns på nära håll.
De som bodde i husen var i oli-
ka åldrar och kom från olika
samhällsklasser. Vid rivning
och nybygge, tog man ett hus i
taget, och det blev alltså inget
större ingrepp i det sociala
mönstret i området.

Detta var före bilen, kapital-
koncentrationen och miljonpro-
grammet.

Sovstäderna byggdes
Det fanns förorter på femtiota-
let, men riktig fart i byggandet
av dem blev det inte förrän mil-
jonprogrammet kom igång
1965. Man skulle bygg" bort
bostadsbristen. Under tio är
skulle en miljon bostäder byg-
gas. Det skedde också. De
snabbt uppbyggda sovstäderna
blev torftiga och tråkiga, an-
tingen de dominerades av enor-
ma flerfamiljshus eller av mass-
fabricerade enfamil j shus.

Eftersom de byggdes upp på
nägra fi är, befolkades dä ä"
människor i samma ålder,
oftast unga familjer med barn,
istället för olika åldrar och hus-
hållstyper. Detta i sin tur ska-
pade problem, som köer till da-
gis, stora skolklasser och så vi-
dare. De som kunde flyttade
snabbt till mer heterogeni rr*-
mansatta områden, eller till eg-
na hus i bättre områden. Vi fick

en nästan total boendesegrega-
tion.

Sovstäder kallades de. Det
låter som ett skällsord, och in-
nebär att det inte finns något
annat att göra där än att sova.
Men det v^r faktiskt också
vad funktionalisterna, som år
grundare till den här formen av
stadsplanering hade tänkt sig.
Bostaden skulle vara ett ställe
för vila och avkoppling. Ska-
pande verksamhet, gemenskap,
nya impulser och möjligheter
att experimentera och att lära
sig något nytt skulle människor
f^ i sitt arbete. inte hernma.
Funktionalisterna ville bygg"
för framtidens människor, och
de var utvecklingsoptimister.

På "min"
aa mjölk,

gata fanns det bwtiker som
bröd och rnatvaror.

De var mycket positiva tili tek-
nikens framsteg och trodde att
tekniken skulle befria männi-
skan, bland annat från tungr
och alienerande rutinarbete.

Så har det inte gått. De un-
dersökningar som finns, visar
att de flesta ser sitt arbete en-
dast som något nödvändigt, för
att skaffa pengar. Inte så att de
vantrivs med arbetet, men det
är inte under arbetstid livet
levs, det år pä fritiden, i hem-
met, eller på fritidsstället.

Funktionalisterna planerade
alltså för ett samhälle som inte
finns. Men man kan ändå inte
skylla på dem. Hade arkitek-
terna ritat småskaliga, intima
och gemensamhetsbefrämjande

tillfredsställde de dagliga behoaen



hus, hade antagligen en annan
yrkeskår av ingen jörer och
stadsbyggnadstekniker tagit
över ledningen av samhälls-
bygget.-På 

samma sätt som småföre-
tagen slagits ut genom en kom-
bination åv poliiiska beslut och
en allt mer utvecklad kapita-
lism, har markspekulation och
kapitalkoncentration påverkat
byggandet, och mer hänsyn har
tagits till byggföretagens ma-
skinpark och krav på en "ratio-
nell't stordrift. än till de männi-
skor som skulle bo i husen.

Vart tog små affärerna
vägen?
Butiker som tillfredsställde de
dagliga behoven av mjölk,
bröd, och matvaror fanns det
på min gata när iag var liten.
Nu har de lagts ner, eller er-
satts av boutiquer, antikvitets-
shopar, konstsalonger, przze-
rier och hamburgerbarer. Lo-
kalhyrorna i de nybyggda hu-
sen är för dyra för affårer som
inte gör höga vinster, och i de
äldre husen höjs lokalhyrorna,
med varje ny ägare.

Bilens genombrott fördärva-
de också kundunderlaget för
småaffärer. Folk som reste
långa vägar till jobbet, passade
på ått handla på vägen i billiga-
re storköp.

Tillgången till bil är fortfa-
rande mycket olika i olika ty-
per av hushåll. Nästan alla
barnfamilier med två vuxna har
bil. Men bara varannan ensam-
stående förälder. Äldr. saknar
bil oftare än yngre.

Är,en o-'ofi"tt både man-
nen och kvinnan har körkort,
är det han som kör bilen till
iobbet. Hon blir mer beroende'av att arbetsplats och affårer
ligger nära hemmet.-Ändå har bilen tillåtits att
dominera stadsplaneringen och
det har gått fort. Numera är det
bara var fj;rde människa som
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kan gå eller cykla till jobbet.
1950 var det tre av fyra.

Vi bor mycket rymligare
Sextio och sjuttiotalets byggan-
de ledde i alla fall till två bra
saker.

Vi har bygg, bort bostads-
bristen. Ungefär 40 000 lägen-
heter står tomma. (Fast många
har inte råd med dem, eller tyc-
ker inte om lokaliseringen.)
Men det finns tillräckligt
många bostäder, trots att anta-
let hushåll också har ökat be-
tydligt. Ungdomar flyttar
hemifrån tidigare än förr, skils-
mässorna skapar fler och mind-
re hushåll. äldre människor be-
håller sin bostad så länge som
möjligt. 1,920 bestod genom-
snittshushållet av 4,3 personer,
nu är det bara 2,3 personer per
hushåll.

Vi har också byggt bort
trångboddheten. Om vi räknar
efter statens normer. Statens
normer för trångboddhet är
högst två personer i varje sov-
rum, vardagsrum och kök
oräknade. En ensamstående
kan dock ha en etta utan att
räknas som trångbodd. En fa-
milj med två barn skall ha
minst en trea. Enligt dessa nor-
mer var 33 procent av de boen-
de trångbodda 1,960. Nu är siff-
ran 4 procent.

Hyresgästföreningen anser
att varje boende skall ha ett
eget rum, förutom vardagsrum
och kök. Räknar man så år 40
procent fortfarande trångbod-
äa. Men det finns också många
som bor mycket rymligare än
normerna. 27 procent 1980.
Nästan alla bor modernt. ljn-
eefär hälften bor i småhus. 40
Iro..nt av alla hushåll har
bckså tillgång till fritidsbostad.

Det är naturligtvis bra att ha
gott om plats, och modernt,
äen det här också kostat. Trots
att samhället subventionerar
boendet med ungefär 30 pro-
cent så har hyror och kostna-
der för villaboende under hela

sjuttiotalet, tagit en allt större
del av hushållens pengar.

Därför ser vi nu en ny grupp
med ekonomiska problem pä
socialbyräerna. Det är unga fa-
miljer, dar båda arbetar, men
som ändå inte får ekonomin att
gå ihop. De kan inte heller sän-
ka sin standard, för att klara
hyran, för det finns inga mind-
re lägenheter att fä tag i, och
inga äldre heller.

Vi använder tiden
annorlunda
Hur vi använder vår tid påver-
kar också boendet. Ju mer tid
man tillbringar i bostaden och
bostadsområdet, desto viktiga-
re år utformningen av dem.
Det omvända gäller också;
stadsplaneringen påverkar vårt
sätt att använda vår tid.

Numera är det i stort sett
lika många kvinnor som män
som yrk"esarbetar. Ärr.tt de
som har små barn. Men unge-
får hälften av kvinnorna har
deltidsarbete, och är nöida med
det. Många av dem som inte
har betalt arbete och dem som
arbetar heltid skulle vilja ha
deltidsarbete.

Bara fem procent av männen
har deltid. Allra mest arbetar
faktiskt småbarnspappor !

Men rnånga grupper som ti-
digare funnits på arbetsmark-
na-den, finns där inte idag. Ton-
ärtngar arbetar inte, tiden för
studier är längre. Pensionärer
arbetar inte lika ofta som tidi-
gare. 1950 arbetade en av fyra
pensionärer, alltså 25 procent.
Nuförtiden har bara 3 procent
aY pensionärerna något slags
jobb. Förtidspensioneringarna
har ökat. Arbetslösheten har
ökat.

Ungefär 30 procent av alla
över 1Z år försoris genom olika
sorters offentlig inkomstöver-
föring, som pensioner, arbets-
löshetskassa, studiebidrag.

Detta betyder att det finns
stora grupper av människor



Marbspekulation och kapitalhoncentration har påaerkat byggandet, så att det är rner anpassat till byggföreta-
gens stordrift, än till de människor som skall bo i bwsen.



den tid det tar att transportera
sig siälv, barn och varor, mel-
lan hem och arbete, hem och
skola, hem och dagis, hem och
affårer.

När det inte går att förverk-
liga sig själv, som det så vackert
håter, på arbetet, för att arbetet
inte äi sådant, eller för att vi
inte har något, försöker vi göra
det någon jnnanstans. Kanske i
föreningslivet, inom politiken
eller andra ideella föreningar.
En del försöker också påverka i
sitt bostadsområde, men det är
svårt. De fiesta gör det i hem-
met. Eller i fritidshuset. Men
då behövs större utrymme, fler
saker (tänk bara pä alla verk-
tyg). Vi får slita för att få ihop
pengar till kapitalvarorna, och

"; ffr arbeta mer hemma för att
städa de stora ytorna, tvätta all
tvätten, vårda alla prylarna.

Kvinnor gör minst tre gång-
er så mycket hemarbete som
männen.

Förändringar i attityder
Varor har blivit billigare och
tjänster dyrare. Vi köper mer
och mer kapitalvaror. Tjänster
vi måste betala för skär vi ner
på. Tvättmaskin, hobbyapparat
bch TV har fått ersätta tvätte-
riet, hantverkarna och teatern.

Men efterfrågan.p.f de tiäns-
ter som vl lnte behöver betala
för. eller som är starkt subven-

I det förindustriella samhäl-
let hade man och hustru, barn
och gamla sina väl definierade
uppgifter. På den tiden var "ar-
bäfet' en helhet som innefatta-
de all produktion och all servi-
ce antingen det var innanför el-
ler utanför hemmet.

Arbeta borta och
hemma
Med industrialiseringen kom
uppdelningen i produktivt ar-
bete. dvs betalt arbete som ut-
fördes borta frän hemmet,
oftast av män, och reproduk-
tivt arbete, huvudsakligen in-
om hushållet, utfört av kvinnor
och obetalt.

Detta är grunden för skillna-
den mellan "formell ekonomi"
och "informell ekonomi". LJn-
der de senaste hundra åren har
mycket av det som var "infor-
-Lllt arbete" inom hushållet
övertagits av industrin, om-
sorgsfdrualtningen, s juk- 9.h
socialvården. Men den "for-
mella ekonomin" har också
lämnat över- eller förlorat ar-
betsuppgifter - till den infor-
mella sektorn.

Tiänster som har blivit för
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Drn ;'for*ella" arbetstiden bar blioit k.ortare, men ai bar händerna fulla
i alla fall.

som tillbringar huvuddelen av dyra pä marknaden, dyker nu
sin tid i ellei i närheten av bo- åter upp innanför hemmets
staden. väggar,- 

-of-ta pä en "göt det
siälv" basis.

Detta i sin tur stimuleras av
olika företag. Det år förstås
lönsammare att sälja 100 enli-
ters färgburkar, penslar, slip-
papper och förtunningsmedel
iitt ioo olika hemmamålare, än
en hundralitersdunk till en Yr-
kesmålare, som redan har red-
skap och annat.

Ärbetstiden i den formella
ekonomin har blivit kortare,
men det år frägan om inte tiden
för det informella arbetet blivit
längre, särskilt om vi räknar in
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Det tar tid att transPortera barn, aaror och sig sjäht'



tionerade, som sjukvård, åld-
ringsvård, barnomsorg och ut-
bildning ökar.

Siukvård och socialvård har
mångdubblats och ungefär en
sjättedel av arbetskraften i Sve-
rige arbetar nu med detta.

I gengäld är skatten hög, 55
procent i genomsnitt, och
många tycker att vi inte orkar
med högre skatt.

Det är svårt att sia om hur
attityderna till fortsatt ökning
av konsumtionen.

Ä .n" sidan har vi den högsta
materiella standarden i världen,
och det år frägan om ytterligare
ökning av den, verkligen ökar
vår känsla av välbefinnande.

Ä andra sidan har köpkraf-
ten hos den genomsnittlige in-
dustriarbetaren sjunkit med tio
procent under de senaste årens
ekonomiska stagnation.

Klart år i alla fall att allt fler
människor hävdar att ökad ma-
teriell tillväxt inte betyder
mvcket för dem. att de är mer
iniresserade av att vi kommer
till rätta med miljöförstörelsen,
rustningsraseriet, sociala pro-
blem och liknande.

Hur blir det i framtiden?
Vi utgår från två saker. Båda
kan diskuteras.

För det första, det blir inte
fler arbeten. fram till år 2000.
Men arbetskraften kommer att
vara lika stor, som nu. (Var det
inte det vi drömde om en gång?
Att maskinerna skulle befria
oss från arbetets slaveri.)

För det andra: det byggt
inga fler hus. Jo, naturligtvis
nägra, men inte alls i den om-
fattning som tidigare.

Hur det framtida samhället
kommer att se ut, och hur vi då
kommer att bo, beror på vilka
politiska beslut som fattas. '

Christer Sanne, som är civil-
ingenjör och framtidsforskare
vid Linköpings universitet har
skrivit en forskningsrapport
för FN:s Europakommission.

Många av tankegångarna du
hittills läst i den här artikeln
kommer från den rapporten.

Boken heter "Living Peop-
le". Christer Sanne försöker
beskriva hur vi kommer att bo
och leva år 2000.

Tre möjliga framtider
Han skisserar upp tre möjliga
framtidsperspektlv.

! Scen A, (Alternativ). Här
delar alla pä allt arbete, både
det betalda, och "samhällsarbe-
tet", d v s omsorg för de äldre,
barnpassning, planering och
liknande. För att uppnå detta
införs sextimmarsdag för alla.

Ärr.tt de ekonomiska resur-
serna delas av aila. Genom eko-
nomiska bidrag försöker sam-
hallet jåmna ut boendekostna-
derna men också motverka

Ju mer tid en person tillbringar i bostaden eller
viktigare är utformningen ars dessa. Idag står 30
utanför den normala arbetsmarhnaden.

bostadsområdet, desto
procent au alla 'uuxna



överkonsumtion i boendet.
Det byggande som sker, rör

främst gemensamma lokaler
och renoveringar.

Den lokala utvecklingen i
bostadsområdena styrs - med
hjälp av bidragsregler, subven-
tioner, lagstiftning mm - mot
mer lokalt självstyre, lokalt an-
svar och lokal samverkan. De
strukturer som redan finns,
kontaktkommitt6er, bostads-
rättsföreningar, samfälligheter,
ges ökad makt och ökat ansvar.
L)et kan gälla bostadsbyten, in-
flyttning i området, renove-
ringar, nybyggnad, gemensam-
ma lokaler, eller gemensamt
arbete.

Hemkänslan blir inte så
starkt knuten till själva bosta-
den, utan mer till området och
de människor och organisatio-
ner som finns där.

D Scen B (Business) ger spel-
rum för de fria marknadskraf-
terna. (O* de nu är så fria.)
Människors arbete används till
fortsatt materiell tillväxt, men
de mest framgångsrika får stör-
re del av den än andra. Samhäl-
let sörjer för att ingen svälter
eller fryser i alla fall.

Vi har fortfarande 40 tim-
marsvecka och på arbetsmark-
naden utvecklas ett A och B-
lag, de som har arbete, som då
är" ganska bra betalt, och de
ro* år undersysselsatta eller
arbetslösa

Det byggt inte så mycket
nvtt, men det är lätt att få bo-
siad om man har pengar. Boen-
det bygger i hög grad på åg \-
de. De fattigare blir hänvisade
till statliga bostadsprojekt. Se-
gregationen blir ännu större än
nu.- Det bildas subgrupper i
samhället, grupper av männi-
skor som skapar sina egna reg-
ler och normer.
Mer och mer av de offentliga
tjänsterna blir avgiftsbelagda.
Men olika välgörenhetsorgani-
sationer blomstrar, eftersom
fler kvinnor är hemmafruar.

t2

n Scen C (Konventionell).
Här läggs vikten vid en stark
nationell ekonomi och en om-
fattande offentlig sektor. Ar-
betstiden krymps, både när det
gäller arbetsvecka och arbets-
iiv. Man fortsätter att satsa På
omsorg och byggande för att
skapa arbetstillfällen.

Genom bostadsbidrag och
stärkt bostadsförmedling för-
söker man fördela bostäderna
så rättvist som möjligt.

Fackföreningarna kan kom-
ma att motverka att människor

mer praktiskt försöker påverka
sina bostadsområden. n

Monica Dalin
Källor:
Lena Jarlöv: Boende och
skarpglädje, Chalmers tekniska
högskola, Göteborg 1982

Christer Sanne: Living Pe-
ople, Svenska rådet för bygg-
forskning, Stockholm 1983

Bostäder och boende 1980,
rapport från bostadsstyrelsen,
Liber förlag 1983

Vi mänskor nr l/77
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Hur ai kommer
fattas.

att bo i framtiden beror på ailka politisba beslut som



Kvinnors Byggtorum

Det gäl ler vårt liv,
boendet berör al la
n - Boendet berör alla människor. Därför
tror vi att just boendet är en av de viktigaste
utgångspunkterna för hur vi kan förbättra
jämställdheten i samhället.

- Kvinnors kunskaper och erfarenheter har
nästan inte alls tagits tillv ara i samhällsplane-
ringen.

Detta är nägra av argumenten bakom att
Kvinnors Byggforum startade s 1979. Frilans-
journalisten Barbro Larsson som själv är med-
lem ger här en presentation av vad Kvinnors
Byggforum är och gör - och vilka tankar och
argument som ligger bakom.

Hela ens liv påverkas av hur
man bor: vilka vänner man har,
hur man umgås, social ställ-
ning, ekonomiska villkor mm.
Bostadsområdena är ofta utfor-
made på ett sätt som innebär
srora nackdelar för främst
kvinnor och barn - de grupper
som vistas där mest! Kommu-
nikationerna år dåliga med
tyngdpunkten lagd på biltrafik.
Tunnelbana, bussar, gång- och

Stå vid spisen och föda barn. Så
brukar man - lite föraktfullt -
sammanfatta den roll som i alla
tider och i alla samhällen tillde-
lats kvinnan. Men faktum är ir't
att dessa funktioner; att förse
familien med mat och att föra
släkten vidare, år förutsätt-
ningar .för människors fortbe-
stånd. Andå har kvinnors kun-
skaper och erfarenheter i så
ringa grad tagits tillvara i sam-

hällsplaneringen. Detta vill vi i
Kvinnors Byggforum ändra på
och därför har vi satt den något
storslagna rubriken "Det gäller
vårt liv" på vårt Manifest, där
vi sammanfattar vår syn på hur
samhället kan förbättras ur
j ämställdhetssynpunkt.

Vi tror att boend et är en av
de viktigaste utgångspunkterna
för en sådan förändring, därför
att det berör alla människor.

t3
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Det gäller att skapa en mellanniaå
gemensk.ap, ocb omfattar fler än den

cykelvägar ligger långt från hu-
sen. Deir yttre miljön är torftig
och det saknas naturliga kon-
taktpunkter för de boende.

I - den närmaste framtiden
kommer dock inte många nya
bostäder att byggas. Man räk-
nar med att när vi går in i 2000-
talet, kommer ca 90 proc av oss
att bo i hus som redan är bYgg-
da. Därför måste förändringen
ske i de existerande bostads-
områdena.

Mellannivå mellan
privat och
offentligt
- Det viktigaste är att skapa en
mellannivå mellan det privata
och det offentliga, säger Liivi
Hotz, som år ordförande i
Kvinnors Byggforum.

- En "grannskapsnivå" som
bygger på gemenskap inom en
mindre grupp människor, men
som omfattar fler än den en-
skilda familjen. Man kan mins-

T4

mellan det priaata och det offentliga.
egna familjen.

ka privatiseringen och isole-
ringen i boendet genom t ex
sambruk och samägande av
tvättmaskiner, hobbyrum mm.

Kvinnors Byggforum har
också gjort förslag på hur man
kan utforma trapphallar och
entr6er till husen så att de blir
inbjudande och kan fungera
som rum för grannsamvaro och
ge trivsel och hemkänsla i hu-
sen. Gemensamma balkonger,
sittmöjligheter, eluttag vid dör-
ren (för egna lampor, kaffe-
bryggare etc) kan planeras in
från borjan. Sen kan de boende
själva sätta sin prägel med egna
namnskyltar, anslagstavlor,
lampor, tidningshylla kanske,
tavlor, möbler... Det ska synas
att här bor människor! Männi-
skor som känner varann. Ä.
det inte en lockande tanke med
en trapphall där man kan slå sig
ner och läsa en tidning medan
barnen spelar spel? Man kan fi-
ra Lucia tillsammans, ha glögg-

En grannskapsntvä som bygger Pa

tråff , julgran på balkongen och
mycket annat.

Lokal för gemensamma
aktiviteter
I vårt Manifest talar vi också
om behovet av en lokal i grann-
skapet för gemensamma aktivi-
reter. Helst bör lokalen v^ra
bemannad så att där alltid finns
någon som ansvarar för att t ex
hobbyutrustning, fotolabb och
dyl sköts som det ska. E,n sån
lokal kan också fungera som
träffpunkt för människor som
arbetar i området: hemvårdare,
fastighetsskötare m fl. Det år
bra öm lokalen ligger i anslut-
ning till dagis och fritis - då får
barn, ungdomar och vuxna en
chans att träffas och knyta var-
dagliga kontakter.

- Pa många ställen finns re-
dan lokaler som inte utnyttias
särskilt väI, påpekar Liivi och
nämner i sammanhanget också
möjligheten att använda skolan

grannskapsnivå bygger



som "kulturellt centrum" för
ett område. På kvällarna står
många skolor tomma och kan
då användas för mören, fesrer,
teater, kurser och mycket an-
nat. Vettigt ur både iocial och
ekonomisk synvinkel. . .

Kvinnors Byggforum vill
också ha en ökadlntegrering av
bostäder och arbetsplatier.
Idag ligger de två funktionerna
ofta på långt avstånd från var-
andra, särskilt i storstäderna.
Det drabbar kvinnorna hårt,
när de flesta kvinnor förvärv-
sarbetar och samtidigt har
huvudansvar för hem och barn.
Påverka boendemiljön
När man talar om atr föra fram
kvinnosynpunkter på boendet,
tror många att det handlar om
mer lättstädade lägenherer,
praktiska kök o dyl. Men i
Kvinnors Byggforum koncen-
trerar vi oss inte i huvudsak på
den enskilda lägenheten, uran
vill hellre poängtera vikten av
gemenskap och möjlighet er ^ttpåverka sin boendemiljö.

Men givetvis vill vi ha bra lä-
genheter också framförallt
ska de vara flexibla med tanke
pä att hushållsbildningen ser
helt annorlunda ut idag än för
nägra årtioende sedan. Andelen
små hushåll har ökat mycket
kraftigt och de ökande rkitr-
mässorna med barn som bor på
olika håll har skapat nya krav
på bostädernas utformning.
Olika grader av kollektivt bo-
ende blir också alltmer aktuellt.
Då är det bra om lägenheter
kan slås samman.

Det märkliga är att dagens
ldgenheter i huvudsak planeras
för en famili med förvärvsarbe-
tande man och hemarbetande
kvinna, trots att denna hus-
hållstyp blir allt ovanligare. Ett
grundläggande jämställdhets-
krav är t ex att bygg" kök där
fler än en person kan arbeta
samtidigt!

Nu undrar kanske någon hur
vi kan vara så säkra på att våra
åsikter och krav stöds av alla

kvinnor. Vi kan naturligtvis in-
te wttala oss på några andra än
våra medlemmars vägnar, men
de många kontakter vi haft och
har med kvinnor har stärkt vår
övertygelse am de förändringar
vi föreslår upplevs som förbätt-
ringar av de flesta kvinnor.
Aven om alla kvinnor inte vill
bo i kollektiv, så är det i de
flesta fall kvinnorna som har
störst nytta och glädfe av en
minskad privatisering av boen-
det. Ofta är det siälva ordet
"kollektiv" som fungerar som"rött skynke" - man tror att
ett kollektiv betyder total av-
saknad av eget liv och egna
prylar t ex. Så är det förstås in-
te tänkt. Graden och arten av
kollektivitet kan variera. allt-
ifrån gemensam tvättstuga till
att leva ett regelbundet familje-
liv tillsammans "under samma
tak".

Gemensamt ansvar och
intresse
En äldre kvinna som vi träffade
sa sig bestämt vara emot kol-
lektiv, "men jag har lagt in en
matta i hissen och så har jag en
kaffepanna utanför dörren om
nån kommer på besök når jag
är borta, det tycker jag år rrev-
Iigt". Ja, men det är ju just sånt
det handlar om! Att känna nä-
got för sin boendemiljö, ha ett
gemensamt ansvar och intresse.

Kvinnors Byggforum srarra-
de 1979 och har idag ca 2OO
medlemmar från många olika
yrkesgrupper: arkitekter, inre-
dare, ingenjörer, journalister,
psykologer, socionomer, juris-
ter, ekonomer, lärare m fl. Vår
första stora uppgift var att
medverka i utställningen Bo-
plats 80 där nägra av oss bygg-
ä. r.rpp fullskalämodeller ruä
trapphall i ett hyreshus, enligt
det ovan nämnda förslaget och
av en hall i en lägenhet - en del
av bostaden som fortfarande
planeras dåligt.

Sedan dess har vi varit myc-
ket aktiva med att skriva re-

missvar, arrangera och medver-
ka i olika konferenser om kvin-
nor/boende/teknik, starta stu-
diecirklar, göra studiebesök,
medverka i press, radio och
TV, göra uppvaktningar mrn
mm. Vi jobbar mesr i arbets-
grupper under en begränsad
period, med frågor som just då
är viktiga och aktuella. En av
de grupper som just nu är i
gång kallar sig "Kvinnor byg-
ger". Gruppen har inlett err
forskningsprojekt om kvinnli-
ga arkitekter och deras arbeten
i Norden under 19OO-talet.

Vi ser det som en viktie upp-
gift att bl a hitta förebild"er ^för
de kvinnor som idag jobbar
med de här frågorna, ofta i
motvind. Genom vårt arbete i
Kvinnors Byggforum vill vi
också själva skapa förebilder,
visa att det faktiskt går att
åstadkomma förändringar.
Därför jobbar vi på olika vdgar
och på både "kvinnliga" ött
"manliga" villkor. Ett exempel
på detta är vårt Manifest söm
egentligen är ett remissvar över
planeringen av området Hansta
utanför Stockholm. Vi måste
komma in pä männens nivå,
med t ex remissvar, för atr bli
delaktiga i beslutsprocessen.
Men samtidigt vill vi visa på
andra sätt att arbeta och valdc
därför att utforma iust det här
remissvaret som ett Manifest
med ett mer allmängiltigt inne-
håll än det annars skulle ha fått.

"Bygg" och bo på
kvinnors villkor"
Vartannat år anordnas samnor-
diska konferenser, kallade
"Byggr och bo på kvinnors
villkor". I år hölls konferensen
i Östra Grevie utanför Malmö.
Det oerhört späckade pro-
grammet innehöll både tebre-
tiska och praktiska exempel på
byggande och boende ur kvih-
nosynvinkel: olika boendefor-
mer, kvinnoarbetsplatser,
kvinnokultur, kvinnohistoria.
Ett 30-tal olika projekt från de
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nordiska länderna redovisades
;;h J." norska författarinnan
;ii öt;iogen.Berit Äs talade
o* i'rirrtegier i kristid"' {tt
ilt ;-tirit känsla av att här
formas framtiden!

Vad kan man då göra I srtt
eget hus eller område' om man
f; ;;i.; sig med att vänta. På
;;öltitkgiå.h andra maktha-
u"rå ,k" fatta galoPPen]. Man
kan starta matlag - .trättas en

eång i veckan t ex och laga ocn
äm ät, tillsammans några styc-
ken i området' Man kan ordna
Liaau"r.tdagar, man kan starta
.r, "blottt- och diurPassnlngs-
central" där man turas om att
[i ;6 ;'1'ill: *fl.l,?å nfri*
om varandras
;il, t;; hör vardagen till och
måste göras, men som bltr rott-
;;;.- å.h meningsfullare- om
äan gör det tillsammans! L-l

Barbro Larson, iournalist
i FrilansgruPPen ocn

medlem i Kvinnors
Byggforurn.

)) rareningens syfte-.är ?tt verka för att

kvinnort "iffftit 'ifffoa"ses 
när- samhäl-

let plan.t"t, Ufggs"och förändras' bl a
genom t,il""ilä"koittnor med intresse

för plan ,"btd. och förvaltningsfrågor'
ty"figg öti' fi'i"ttott erfarenheter av

byggd *ifr0, 
-it1Å"ttta kvinnors krav

på uo..,ää' ;;h ;rbetsmiliö' främia
kvinnort ätf'"g;"at i planerin'g.och be-

slut som iot ätn bYgg4t milfön :1*'
".*" för och sPrida kvinno- och ;am-
ställdhetsforskn t"g' ))

Om du vill veta mer' eller bli med-
lem, skriv till Kvinnors tsYgglorum'
Kvinnoc.rr,"t*, Birger Jarlsgatan 22'

ll4 34 Stockholm'

ara i samb älkPlaneringen'
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Vivan var barn 1920

Fanns det två rum
hyrdes det andra ut

! - Du ska veta att det här, det kunde jag inte
ens drömma om som barn, säger Vivan när vi
kliver in i hennes moderna, varma tvårummare
i Fruängen.

Jahap, tänker jag. Det år först på hemvägen
det slår -ig hur talande det här iahap:et var.
Talande för min aningslöshet inför den historia
som nyss har varit. Men det var före mötet med
Vivan.

Syftet bakom mötet med Vivan
Nyström, född 1909, idag74 är
gammal, är att få lite av hennes
erfarenheter från ett långt liv av
flyttande. Från barndomens ett
rum och kök, över villan i Se-
geltorp till den egna tvåan i
Fruängen. Men med Vivan är
det inte så att det ena kan sär-
skiljas från det andra. Det mes-
ta hänger ihop och hon pratar
och berättar och kan inte låta
bli att reflektera över en hel del
annar här i livet också.

- Du förstår, säger Vivan,
det var ett hårt liv för en arbe-
tare, vi var unga men vi var pä
något sätt mogna för det ändå.

Det finns inget av bitterhet
eller beklagande hos henne. Sa-
ker och ting var som dom var.

Den ilska och försvarslöshet
som den ännu inte treåriga Vi-
van måste ha känt när hon blev
bestulen på sina nya lackskor
första gången hon gick ut med
dem, kan vi förmoda. Vivan

skrattar här hon berättar om
detta som ett aY sina första
minnen från sin uppväxt.
Ett rum och kök
på Söder
Sina första år bodde hon på Sö-
der i Stockholm, då en ganska
ny arbetarstadsdel. Med mam-
ma, pappa, morbror och stora-
syster bodde hon strax nedan-
för Sofia kyrka i ett rum och
kök.

- Det var ju bara så, tillägger
Vivan. Ett rum och kök hade
man. Fanns det två rum hyrdes
det andra alltid ut.

När det var dags för Vivan
att börja skolan flyttade famil-
jen till Nacka. Nu med ytterli-
gare två barn, Vivans yngre
bröder.

Här hyrde familjen rum och
kök i en villa. Varken vatten el-
ler avlopp fanns det inne, men
Vivians mamma bidrog till för-
sörjningen genom att sköta

andras tvätt. Vivans pappa var
garvare.

Några år senare var det dass
att fly"tta tillbaka till Söder igeä.
Renstiernas gata den här gång-
en och nu till två rum och kök.
Det extra rummet hyrdes ut. Så
skilde sig föräldrarna och
mamman försörjde sig och bar-
nen som städerska på Bonniers
för 75 kr i månaden. För att
komma närmare arbetsplatsen
flyttade familjen till Sveavägen.

- Ett gammalt ruckel, säger
Vivan.

Vägglöss och kyla
Man kunde flytta en gång i må-
naden om man så ville, men
aldrig var det till något bättre.
Vägglössen fanns överallt och
frös gjorde man, hemma som
på jobbet.

Det är fuktig vinterdag ute,
december 1983, och det går lätt
att glida med i Vivans minnen.
Vatten som måste bäras upp
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I gatubusen bodde özterklassen. Efterhand bar många förfallit. Till sist går det så
, ..nar.

och ner för trappor, torrdass på
gården, lössen som kryper och
biter, barn som i skydd av
mörkret stiäl ved eller tomma
fruktlådor. Och så denna fukti-
ga kyla som man aldrig kan
komma undan. Inte för att jag
vet hur Vivan lyckas förmedla
det, men plötsligt har minnets
svartvita förställningar av Sve-
riges 20- och 30-tal fått ett dju-
pare innehåll.

Vintern -31 när Vivan tråffa-
de Jimrny första gången hade
familjen flyttat igen. Nu till två
små rum och kök på Kamma-
kargatan. Jimmy var en av
många unga arbetslösa.

- Dom gick i par dom ar-
betslösa. Sov i portarna och
levde på maten som lades ut i
trapPorna.

- Jodå, så gjordes det, för-
säkrar hon. För att slippa
spring och tiggande vid dörrar-
na lades det ut bredda smörgå-
sar i trappen.

- En hel vinter levde Jimmy
utomhus. Han klarade det men
kamraten han gick tillsammans
med dog i lunginflammation.
Vivan, som tidigare jobbat bå-
de i blomsteraffär och livsme-
delsbutik på Söder, lyckades i
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hård konkurrens få ett iobb ien delikatessaffär på Ört.r-
malm. Varenda flicka gick med
en DN under armen och sökte
jobb.

Flyttade ihop
med Jimmy
Jimmy fick jobb som bil-
plåtslagare på en verkstad vid
S:t Eriksgatan. Dom flyttade
snart ihop i en etta högst upp i
Atlasområdet.

- Vi bodde ihop några är
utan att gifta oss. Jag hade före-
ställningar om att man skulle
kunna göra det. Men det gick
inte. Till slut gifte vi oss i alla
fall hos borgmästaren.

Vivan trivdes aldrig i delika-
tessaffären. Den betiänade en
överklassmiliö som också satte
sina spår på arbetsplatsen. Den
dag Vivan bad om en halv dags
Iedigt för att gifta sig blev hon
uppsagd: "Gifta fruar är vi inte
intresserade av här".
Drömmen var
värme och vatten
Att få bo med värme, vatten
och avlopp var en dröm för Vi-
van. När Jimmy och Vivan nu
gifte sig flyttade de till en liten

modern lägenhet på Drottning-
gatan 1OO.

- Men min bröllopsnatt
glömmer jag aldrig, säger hon
och skrattar glatt. - Vi hade
ställt sängbenen i fotogen för
att slippa vägglössen men dom
ramlade ner från taket istället.
Vägglössen var ett otyg. Aldrig
kunde jag tro att de skulle gå
att utrota.

Priset för bekvämligheterna
på Drottninggatan blev för
högt, 100 kr i månaden. Så det
var bara för Vivan och Jimmy
attbyta ner sig igen. Nu till en
lägenhet utan vatten och av-
lopp på Wallingatan. 40 kr i
månaden kostade den och vatt-
net fick Vivan hämta nere på
gården. Lägenheten, som sena-
re blev lagerlokal, låg i gårds-
huset förstås.

Överklassen bodde
i gathusen
- Det var bara överklassen
som bodde i gathusen.

Nu började Vivan och Jim-
my planera för framtiden. Näs-
ta flyttning skulle bli till något
bättre.

På Katarina Bangata på Sö-
der projekterades det för ny-



bygg. och Vivan och Jimmy
bestämde sig för att hyra "pä
ritning".

- Det är så att vissa år av ens
liv år bättre än andra, säger
Vivan.

- På Katarina Bangata -var
det paradiset. Det kändes som
om jag hade flyttat hem.

Här träffade Vivan också
den väninna som skulle komma
att stå henne närmare än någon
annan väninna gjort. Båda flyt-
tade senare också ut till Segel-
torp med sina familjer.

Tre är senare skulle andra
världskriget bryta ut. Vivan
och Jimmy tyckte att livet bör-
jade ordna upp sig nu och vå-
gade börja planera för barn.
Sonen Jimmy föddes -37. Vi-
van trivdes och var nöjd, men
nu började det komma id6er
från vännerna i grannskapet
om att bygg" eget. Ute i Segel-
torp fanns billig mark eftersom
den saknade vatten och avlopp.

säger Vivan.
- Visst fanns det en sam-

manhållning under tiden vi
byggde i Segeltorp. Vi sprang
hos varandra, lånade verktyg
och hjälptes åt. Men när husen
blev färdiga, då stängdes dör-
rarn^. N.j, sammanhållningen
hittade inte Vivan förrän sena-
re, i sitt kvinnopolitiska arbete.

Livet i Segeltorp började
nästan samtidigt med andra
världskriget.

- Alla karlar mobiliserades
och där satt jag och lille Jimmyi en halvfärdig kåk. Ingen ved,
olja eller koks fanns det och vi
fick tränga ihop oss i köket.

Huset ockuperades
- 1944 trodde vi att tysken var
pä väg över Liljeholmsbron.
Alla trodde det. Krigsmakten
förberedde sig för invasion,
ockuperade huset som led-
ningscentral, och då fick vi i al-
la fall ved att värma upp det

Och det som hos Vivan och
Jimmy börjat som planer på en
sommarstuga slutade med att
de också byggde eget vinterbo-
nat hus.

- Det var svärfar som påver-
kade Jimmy. "En arbetare kan
inte hålla sig med sommarhus",
sa han.

- Villa var ingen dröm för
mig, säger Vivan. Och inte
ställde jagvål upp som jag bor-
de heller. Men Jimmy längtade
ut till landet. Och en arbetare
som ville ha ett eget hem fick
bygg" det själv. Efter en lång
arbetsdag på bilverkstan fort-
satte han ut till Segeltorp och
det egna bygget.

Det finns ingen arbetarro-
mantik eller självklar solidari-
tet grannar emellan i Vivans
berättelser. Hon skrattar, om
än vänligt, när jag frägar.

- Det handlade om att klara
sig själv och överleva. Och det
var dom starka som gjorde det,

v
J

Vivan bodde på Söder i Stockholm, när Söder ear en ganska ny arbetarstadsdel. (Den ligger på andra sidan
vattnet, på bilden.)
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med.
Samma år föddes Jill' hennes

dotter. Det var i augusti, en
varm sommar, och brunnen si-
nade laqom till att Vivan och
Till koÄ hem från BB. Vatten"ur, .tt dyrbar vara i SegeltorP
där alla hade fått gräva sina eg-
na brunnar. Därför var också
alla rädda om sitt. Men Vivan
hittade en läcka i en av Stock-
holms stads ledningar. Dit gick
hon dagligen och samlade uPP
dropparna i flaskor.

- Det tog tio år innan i^g
började triväs i SegeltorP. Och

då var det tack vare arbetet
med Svenska Kvinnors Väns-
terförbund (SKV).

Hon hade varit med redan på
det första stora mötet efter
krigsslutet. Det historiska mö-
t. ro- leddes av Ada Nilsson
och som samlade alla de kvin-
nor som jobbat i den antifascis-
tiska kampen. Nu böriade lo-
kala kvinnogrupper organisera
sig runt om Stockholm med
förorter.

- Det var de intellektuella
kvinnorna som tog initiativet.
Men de var oförmögna till att

organisera. Det var här vi arbe-
tar-kvinnor kom in i bilden, på-
pekade Vivan.

Klassmedvetande
Ä.r idag finns klassmedvetan-
det hos Vivan, också i kvinno-
frågor.

- Första gången iag tråffade
de här välkända, duktiga kvin-
norna gråt jag. J^, i^g gick ut,
knöt händerna och grät. Dom
var välutbildade, hade alltid
haft det så förspänt, och i^9, j^g
gick ut och grät av ilska. Dorn
ika få lära mig, tänkte jag.

Det var tankar i vrede och
stolthet men också en reaktion
som säger en hel del om Vivan.
Kanske är det en av förklaring-
arna till att hon fortfarande är
en aktiv, glad och kämpande
kvinna. Det var i och med SKV
som hennes politiska arbete
började.

Lokalgrupperna i de södra
stockholmsförorterna samar-
betade. Det var möten och dis-
kussioner. Det var försök att
påverka och förbättra förhål-
landena i sin närmaste omgiv-
ning. Men också daghem och
abort var frågor som diskutera-
des då. Och nu böriade Vivan
trivas i Segeltorp.

- Vi jobbade för samhället
där vi stod, säger hon. Samma
inställning har hon fortfarande.

En tvåa i Fruängen
1,964 dogJimmy i cancer. Någ-
ra år senäre flyttade yngsta bar-
net hemifrån. Sju år levde hon
ensam i villan innan hon fått
nog. Sedan 1,1 är bor Vivan i en
modern tvåa i Fruängen.

- Här är det bra. Här kän-
ner jag mig hemma igen, säger
hon.

Inte minst sedan hon lyckats
få till stånd studiecirklar kring
de bemärkta kvinnor som gett
namn åt nitton av Fruängens
gator.- - I många är gick i^g och
funderade och fantiserade omViaan flyttade till bögbus, några år efter att bennes man dött. Här

ner bon sig bemma igen.
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de här kvinnorna. Kata Dahls-
tröm, Elsa Brändström, Jenny
Nyström, Elin Wägner, Fred-
rika Bremer, Karolina Vider-
ström bl a.

- J"g ville veta mer om dom
och tyckte att det borde finnas
andra som också skulle kunna
vara intresserade.

Studiecirkel om
gatunamn
Med stöd från ABF och PRO
har Vivan nu fått igång sin stu-
diecirkel runt Fruängens garu-
namn. Samtidigt som cirkeln
handlar om att hålla liv i en ung
kvinnohistoria blir mötenä
också en studie i Fruängens
egen historia och srrukrur.

- Först läser vi om perso-
nerna bakom namnen, sen fort-
sätter vi med att ta reda på vilka
som bor vid just den garan
idag, vad som händer där, vilka
affärer, daghem m m som finns
där, berättar hon.

Hela sitt liv har Vivan arbe-
tat. Tiden i Segeltorp arbetade
hon i Konsum. Som pensionär
har hon arbetat mycket med
SKV och numera också med
PRO.

- Man måste ta t^g i det som
händer där man bor, menar Vi-
van Nyström. Och det kan
handla om att sälja kvinnopoli-
tiska tidningar, agera för atr
pensionärerna ska våga använ-
da parksofforna vid rorger
(som idag är samlingsplats för
Fruängens utslagna gäng) eller
starta studiecirklar. Men fort-
farande är det kvinnofrågorna
som ligger henne närmast och
bekymrar henne mest.

- Först var det kärnkraften,
sen blev det fredsfrågan. Det
har sugit musten ur oss. Vi ser
resultatet idag när vi verkligen
skulle behövas. tl

"Men måste ta tag
i det som hcinder
dcir man bor!"

Pia Axelsson
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eller slaskrör?

änk dig att du Promenerar över en öppen
plats, f,anske eft lastområde bakom en fa-
brik, och du ser ett berg av tomlådor

framför dig.
Förestäli dig sedan att någon ber dig byggt

ett hus av dessa tomlådor.
Hur tror du att iust din skapelse skulle se ut?
Om du är vuxen och anser-dig vara en ratio-

nell människa tycker du ant-agligen att uppgl[;
ten är fjantig, tidsödande och utan mening' Då
ber du ditt bårn bygg, huset i stället.

Kanske vägar du plocka fram barnet inom dig
och skrider till verket.

Vem som än bygger: resultatet av detta hus-
bveeande är intressant.'Känrk. börjar du stapla lådorna på varandra,
bveeer en eedigen grund, fortsätter med en
,uåä.ttisk iste"tiskt-til ltalande fasad och sedan
(o--.. det roliga. Tornet. En efter en staplar
du lådorn, outttöå varandra. Tornet blir högre
och högre, vingligare och vingligare. Du känner
en pirrande lust att rasera alltsammans.

öitt sätt att bygga utgår från formen' Din
utgångspunkt som--byggäre ät den som står
utantor och tlttar Pa.

ller så börjar du bygga på ett.annat sätt'
Du staplai ladotnå i"nt om dig, bygger
in dig i|;t" i huset och känner efter hur

Ornamentik

du vill att huset skall fungera:
"FIär skall jag ha en öpipni.ng., det får b.li föns-"Här skall yag ha en oPPnlng.' o

ter. Och döitå ttot jä[ skall vara här; mot
öster sä ;ag ser solen ga UPP nat )ag
morgonen. Lat mig sedan se, hm . . .

,tol"", skall vara i äärheten av fönstret' Sängen
skall kännas mysig att krypa uPP i. Den får stå i
en hörna, kanske it "tt den ha äå sänghimmel så

att man får den rätta grott-feelingen när man

går och lägger sig. Köket sedan.- 
Så där kanske du håller På.
Tänker i form eller funktion.

)! >i )i

A /f ilf,lilul HH'fL i'J:.1;tl:.-,'nh
Mforskat i det här med form och funk-
tion. Hennes utgångspunkt är att detta hör.ihop
med "manliga" ä.h,'tkuinnliga" principer inom
arkitektur oäh byggande. I "Kvinnovetenskap-
lie tidskrift" nr t tgSZ finns en översatt artikel

"i h.nn., tidigare publicerad i "\Women's Stu-
dies International QuaterlY".

Flennes teorier utgår ifrån att det moderna
byggandet nu befinner sig i en kris som grundar
rinäa act de "manliga" principerna ensidigt har
öier"ägt vid bygg.äd.r i den industrialiserade
delen av världen.

Detta är vad som hänt inom arkitekturen,
menar Margrit Kennedy, trots att kvinnorna
var de ,rttpö.tgliga byggarna,i nästan alla tidiga
kulturer. i födie väiläen har kvinnorn a p^
många håll fortfarande samma roll som inom
byggandet.

"Förutom att arkitekturen speglar en epoks
tekniska prestationer, reflekterit den emellertid
också dess individuella och sociala prioritering-
ar och värderingar. Om ett samhälle är milita-
ristiskt eller täknikorienterat kommer dess
byggnader och städer. att avsPegla. denna håll-
nrns: om ett samhälle värdärar känslor och
stäriningar kommer dess byggnader att utveck-
la denna känslighet.

Eftersom by"ggandet har blivit en sp.ecialise-
rad aktivit.t dbätterad av män och vanliga vär-
deringar, har följden blivit en växande brist på

öster så iag ser solen gå uPP når jag går ut på
m/\rc'^r1cn I åt miq sedan se. hm . . . bord och
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f:b, T,

...entill...
överensstämmelse mellan
och psykologiska behoven
den miljö som planeras och
skriver Margrit I Kennedy.

Foto: Erja Lempinen

'l\Tu skall man inte förhasta sig och dela
l\l upp det här med form och funktion,

J-U "manligt" och "kvinnligt", i bra och
dåliet, manar Margrit I Kennedy.

Båda sakerna behövs. Det behövs en balans.
Vad Kennedy vill ha sagt är att det finns olika

principer för formgivning och byggande som.är
orsakat av hur vt upptostrats, tormats I vara
sociala könsroller till man eller kvinna.

Flickan uppmuntras dll känslighet, omtanke
och att bry sig om.

Pojkars-uppfostran är rationell, en strävan ef-
ter styrka och att klara saker själv.

Detta är en kraftig generalisering. Uppfost-
ran r)rmmer ofta båd; delarna, därför har vi bå-

de verkliga sociala
å den ena sidan och
byggr å den andra",

.f 7rd har nu detta med form och funktion

V ":3:'å:nar Kennedy, psykologisk- och
socialhistorisk forskning visar att det ttnns
skillnader i mäns och kvinnors sätt att bygga.
Kennedy refererar till Paola Cgppgla Pignatelli
som försökt definiera och förklara det här.

Pignatelli har gjort en analys av hur rummet
anväits "r, ,rrr.t"och kvinna: mannen' till en
början krigare och jägare, har upplevt rummet
som en obegränsad resurs - medan kvinnan i
egenskap av Trambringare och skapare av hem i
piaktiken ser rummet som begränsat.^ Med denna socialhistoriska grund har Pigna-
telli sedan tittat på olika nutida formgivnings-
principer. Hon här upptäckt att kvinnliga arki-
iekter^ tycks rita inifiån och ut, börjar med en
byggnads funktioner och slutar med dess form,
medan männen ofta gör tvärtom.

Margrit Kennedy iar också psykoanalytikern
Erik niiksons forskningsresultät'som beldgg för
sina teorier. Erikson gjbrde vid upprepade till-
fällen experiment med- barn som fick bygg\lo.t-
sar och uppeiften att forma en spännande bak-
srund till^eniistoria de själva hittat på. E,rikson
ipptäckte en markerad skillnad mellan flickors
o-h pojkars sätt att bygga:

poikar konstruerai iortt och gator, en av de-
ras favoritsysselsättningar är att sedan förstöra
dessa. Flickorna byegir interiörer och rum'
med eller utan väggäi, to- bakgrund till histo-
rier ur familjelivet.
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de "manligt" och "kvinnligt" i oss. Oavsett vil-
ket kön vi tillhör.

På så sätt är det inget som säger att kvinnliea
arkitekter enbart *ulle byggr utifrån ä.
"kvinnliga" principerna, eller iti män helt och
hållet tänker utifrån de "manlig"".

De ena-principerna uteslutör inte de andra,
men man kanske kan förklara skillnaderna mel-
lan "kvinnligt" och "manligt" byggande med
mer och än:
o mer brukarorienterat än skaparorienterato mer ergonomiskt än storskaligto mer rörligt än orörligt
o mer socialt än vinstinriktat
o mer långsamt framväxande än snabbt kon-

struerat
Det här var lite kort om Margrit I Kennedys
tankar. Läs gärna artikeln i sin-helhet i "Kvin-
novetenskaplig tidskrift".

>i :i >i-

llen Key förespråkade i början av 19OO-
talet arkitektyrket som en av de "natur-
enliga arbetsområdena för kvinnor".

Inom byggn"drkonsten såg hon möjligheter
I m-en också begränsningar för kvinnorn"I f'ol-
jande ord sade hon när lon vid denna tid höll
ett föredrag:

Mot sådana här resonemang reagerade en del
kvinnor i början av seklet. En kvinna vid namn
Ellen Idström gick till attack med raderna:

"Skall mannen ha på sin lott ornamenriken,
kvinnan inläggningen av slaskrören? Hvilken
härlig sämja mellan könen och hvilken rasande
strid om utrymmet mellan den marmorrrapps-
byggande mannen och den solbarnka--rrinr.-
dande kvinnan!"

Så fördes diskussionerna om kvinnors insat-
ser som arkitekter i Sverige i början av det här
århundradet. Men meninfsutbytena var tämli-
gen teo.reqisk_a för ännu hade inte Sverige fått sin
första kvinnliga arkitekt. Hon urexa;inerades
1919 ' Susanne Johansson

"Inom arkitekturen, denna manligast e af alla
de sköna konsterna, torde kvinnan,oål knappast
komma att skapa nya stilar eller monu-entala
storverk. Men genom am skaffa sig yrkesduglig-
het som arkitekt skulle kvinnan, någon äati'gsom självständig, annars som assist.ttl hoi dä
manliga arkitekterna komma atr i stort öfva
samma inflytandg på _hemmens anordningar,
som hon i allmänhet öfvar, när en familj åt-sig
bygger ett hus."

wffi
,@

v/i,,.i,

aaahbhbh...

försihtigt. . .

25



Sofiorna rustade upp sin R'osengätd:

- Arbetet gav oss
styrka och stolthet!

et var en gång några hus som ingen ville
boi...

Varie eård i området fick en lokal, där två
mammor"turades om att hålla öppet på dagtid
16 timmar i veckan. Meningen var att det skulle
ordnas aktiviteter för barnen kring gärdarna för
att därigenom skapa grannkontakter och ökad
trygghei och hemkänsla i området. Tiil hjälp
föriå halvåret hade man sex fritidsledare.

'n E en "hemma-mammorna" visade sig
ll tl vara starka och initiativrika tjejer, som

ÅUÄpå kort tid utvecklade verksamheten
till att omfatta också aktiviteter för vuxna' som
bordtennis, studiecirklar, syjuntor m m. Sofior-
na gick runt och knackade' dörr, presenterade
sig äch sin verksamhet och bjöd in de boende
til-l lokalen som nu också började hållas öppen
om kvällarna.

När verksamheten växte, började de aktiva
också ställa krav och komma med förslag. Sånt
ses inte alltid med blida ögon av makthavarna.
Särskilt inte om dessa är män och de som ställer
kraven är kvinnor. Från politikerhåll började
det talas om att Sofiorna borde gå in i "redan
etablerade organisationer" och att det kommu-
nala bidrag man hittills fått för dagverksamhe-
ten innebai "orättvisa mot andra föreningar"'

etta var sommaren 1'977.

- Vi blev väldigt starka under den här
tiden, berättar Ir6ne Johansson, som bott

Jr, Så kunde sagan ha börjat - om den
varit en saga. Men ver-klighetsflykt och roman-
tik är knappast det som präglat de senaste ärens
utveckling bland människorna i den ökända
stadsdelen Rosengård i Malmö. Alltihop börja-
de för nästan tio år sedan då Malmös kommu-
nala bostadsföretag MKB anställde nägr.a
"hemma-mammor"-för att ansvara för Social-
förvaltningens och Fritidsförvaltningens I."1.-
grations- öch Aktiveringsprogram (!). Det blev
SOFIA.

Så bär ser bon ut, Sofia i Rosengård. En aa dem aill
säga. Iröne Jobansson, Rosengårdsbo sen 17 år ocb en

aa dom som kämpat bårt för sin hembygd.
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i Rosengård i t 7 är och var en av dem som drog
isång Söfia. Vi fick börja slåss för att fä Pengar
räd"ä efter några månader och då visade det sig
hur många som verkligen brydde sig om sin
miljö o.Lito- ville kämpa för att bygga uPP ett
siälvförtroende och femenskap bland de
boende.



För dyrt att måla om, sA hyresvärden. Då gjorde at
jobbet siälaa...

Demonstrationer och uppvaktningar ord-
nades, men när ärendet kom upp i fuflmäktige,
inträffade det som Ir6ne beskrivär som err srorr
svek.

- De enda som gick emot oss var socialde-
mokraterna! Det kdndes bittert, eftersom de
flesta i Rosengård röstar socialdemokratiskt.
Men det hade gått vägen ändå, om inte vpk just
i den vevan hade splittrats. En apk-rosf fallde
förslaget till vår nackdel.
'f 7td det här laget hade så många kommit

\ t med i Sofia-verksamheten, att man be-Y slöt fortsätta. För arr kunna söka statliga
bidrag, gick Sofiorna med i Riksförbundät
svenska hem- och fritidsgårdar.

- Arbetet med Sofia har vänt upp och ner på
hela mitt liv! Det är värme och eniuiiasm i lr6n-
es röst och orden flödar med sådan fart atr der
är svårt att hinna sroppa in de frågor jag trots
allt vill ställa.
. - J^g var nog lite knepig förr, hade lätt att
döma andra och så. Tyckte folk betedde sig
konstigt, fast jag över huvud taget inte kändä
dom. När man känner.en person eller en familj
vet man ju mer om bakgrunden och eventuella
problem och har lättare ätt förstå r ex err lägen-
hetsbråk. Utan atr bara fordöma. Mitt livs båsta
skola!

- Många har nog tyckt att vi i Rosengård har
varit väldigt passiva och ointresserade. Men nu
vet jag att når det gäller, då reser människor sig!

Hon berättar om hur de lyckades rädda hög-
stadiet vid Värner Ryd6nskolan i området från
nedläggning.

- Det första protestmötet anordnade vi i en
liten lokai och hoppades att åtminsrone några
skulle komma. Det kom 300 stycken! Jag var
tvungen attprata i mikrofon för att höras!

osengård består av 7 000 lägenheter och
är planerat för ca 20 000 människor. DetÄ Ubyggdes under miljonprogrammers da-

gar och _husen ser ut därefter. Bötongklossar i
obestämbar smu_tsgrå fårg. "Statarlångor på
höjden" var det hånfulla omdö-et - från dem
som slapp bo där. Alla negativa omdömen och
skriverier om Rosengård här inte gjort det lätta-
re för de boende. Det är svårt att liånna identitet
med och stolthet över sin hemmiliö, när alla
utgår från att man innerst inne skäms över den.

Området är indelat i tre bitar: MKB:s, som
omfattar 1 200lägenheter, em HSB-område och
ett område med privara fastighetsägare. Störst
har problemen varit i det allmä.rnytiig" MKB:s
område - förstås, kunde man tilldgga, eftersom
allmännyttan måst e ta alla hyresgdster som bo-
stadsförmedlingen anvisar, och -därför fär en
högre kvot av boende med sociala problem, in-
vandrare etc. Ca hälften av Rosengårds invånare
är av utländsk härkomst. Arbetslösheten är tre
gånger större än i kommunen i övrigt, medelin-
komsten är lägst i stan och bara 2 piocent av de
boende är högutbildade.
l-1 enom att Rosengård snabbt fick låg sta-
t i,-yr, blev omflyttningstakten hög. Många
\J flyttade så snart de fick en bätträ bostaä.

Man kom in i en ond cirkel med ökande sociala
problem, vantrivsel och hårt slitage på den re-
dan från början torftiga miljön.
, ..F1rr.r ,är byggda. antingen som uppradade
nognus eller som lagnus runt en gemensam
gård. Gårdarna och friytornavar tidigare knap-
pa_st _värda namnet. Stora visserligen, mön
oskyddade och föga inbjudande, uran annan
växtlighet än lite torrt gräs.

Den syn som nu möter en besökande är en
annan: lummig gröns.ka bäddar in .gårdarna,som nu även rnnehåller lekplatser, bord och
bänkar, pergolor m m. Lägenheterna i botten-
planet har på många håll fått egna ureplatser
med markkontakt och mot bostadsgatorna har
man på en del håll byggt upp avskärmningar i
foqm av staker, häckar och frindar. Det ödiliga
och kala har ersatts av intimitet och variation."

Genom att de boende själva deltagit i både
planering och plantering, har varje gåid fått sitt
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eget utseende och samtidigt har människorna
hirnnit utveckla en särskild känsla och ansvar
för "sin" gård.

- Vi har länge tjarat på MKB att få allt trä på
vår gård - planiringslådor, lekutrustning rn m -
o-Äålrt, men dom har sagt nej. Det kostar för
mycket, berättar Kerstin och Annelie på en ?.t
höghusgårdarna. Då erbjöd vi oss att-göra.allt
joblet t"jälu" om vi bara fick färg. Det fick vi.

är iag hälsar på i Rosengård har skolor-
na iu"st slutat^för dagen och flera av hu-
sets barn och ungdo-mar är i farten med

penslar och färg.' - Det har gått enormt fort, säger Irene,. som
bor vid ,"--ä gård. Alla har hjälpts ät pä kväl-
lar och helger och jobbet är inte svårare än att
ocksä ungarna kan vara med.

- När"man kommer Lrem ser man en "måla-
re" uppe på skärmtaket, en bakom sandlådan -
det känns iättefint . . .

Det som möjliggjort den här snabba och
märkbara förändriä[en av den fysiska miliön i
Roseneärd år förutom det starka engage-
,r,rns.i bland de boende - Projekt Bättre Bo-
stadimillo.

Det kom igång 1'977 som ett samarbete mel-
lan MKB o.f, H"vt.ssästföreningen och omfat-
tar också nägra' ^nät^ "problämområden" i
Malmö. Koniaktkommitt6er bildades i Ro-
sengård och i många- fall bestod dessa av gamla
"soTior". Irdne talai fortfarande om "min Sofia"
när hon berättar om arbetet i gårdsgruPPen'
trots att Sofia-projektet formellt är upplöst.

ålet med Proiekt Bättre Bostadsmiljö
är iust att aktivera de som bor i husen
f.ör att de ska känna ansvar och intres-

se för sin.miljö. Därför valde man att böria med
upprustnlngen av gärdarna, för att människorna
oä .,, ,,"tut-iigt säti skulle komma i kontakt med
iarandra o.Lik.tyta både ytliga och mer privata
bekantskaper.

- Man kan ju inte bli bästis med alla, men det
är väldigt viktigt för trivseln att känna grannar-
na så ptit tr, män kan låna saker av varann, eller
be om hiälp att fylla i en- krånglig blankett t ex'
säger Ir6ne. Vilket var och en som nän gäng bott
i eit anonvmt hvreshus kan instämma i.

Att projekter kom igång berodde naturligtvis
inte på någon allmän välvilja från kommunen'
utan det liade helt enkelt blivit en tvingande
nödvändighet att göra något åt de växande pro-
blemen -"och tofiotn. [ade redan visat vilka
resurser som faktiskt fanns bland Rosengårds-
borna. Däremot var deras ekonomiska resurser
mycket begränsade.

et ökande antalet tomma lägenheter i
Rosengård hade blivit en tung ekono-
misk börda för MKB, vilket föranledde

socialdemokraterna
om åtgärder för att
välkommen. om än
för sofiorna.

att motionera i fullmäktige
förbättra boendemiliön. En

något senkommen, seger

När motionen antogs, anslogs samtidigt näs-
tan tre miljoner kr, soå tvä är senare späddes. på
med ytterligare en milion. De här pengarna har
inte budgeterats, utan använts som "restpost-
pengar",-när man inte kunnat fä loss.pengar
irån de ordinarie förvaltningarna. Det betyder
att projektet har haft ganska gott om Pengar'
och'alltså kunnat qenömföra kostsamma för-
bättringar, som t ex-att dela de breda asfalterade
bostadigatorna på mitten med träd...gräs. och
lyktstollar - en mycket märkbar miljöförbätt-
ring. Dät har gällt att hitta vågar bort från det
omånskligt storskaliga. Arbetet med gårdsfpr-
bättringaina har o.litå gått snabbt, vllket har
betvtt mvcket för att hålla människornas intres-
se levande. De många förberedande planerings-
mötena har varit mycket välbesökt a; c? hälften
av alla i Rosengård har på något sätt deltagit i
gårdsiobbet." - Det har hela tiden varit viktigt för oss att
fördela ansvaret på många, framhåller lr6ne.
Dom som är -.tt aktivJfår inte bli "fixare"
som kväver andra initiativ!

- Vi var glada över det när ett kollektiv flyt-
tade, som häde bott vid vår gård i många år och
där alla varit mycket aktiva. Visst saknade vi
dom, men det märktes inget avbrott i själva ar-
betet på gården eller i lokalen.

n en lokal lr6ne nämner är den som varje
I t gård tilldelats av MKB för planering och

JJ, äktiuit.t.r. All verksamhet drivs av dem
som bor vid gården och på vissa gärdar är det
fullt upp varjä dag, hela väckan' Bakning, kera-
mik åön annan" hobbyverksamhet finns på
många gärdar och på helgerna har gårdens
unsar diskotek.

önd.t "sofia-tiden" trodde många att det
rörde sig om ett kvinnoprojekt. Det berodde
inte bara"på namnet, utan-på att många kvinnor
var aktiva i iobbet och att äet var tiejer som var
pådrivande. Fortfarande spelar kvinnorna en

"ik,ie roll i förbättringen- av Rosengård och
kansfe framförallt i iobbet med att skapa - och
upprätthålla!- ett socialt nätverk. De flesta går-
däi htt fortfarande kvinnogruPPer en dag i vec-
kan. Då får män och barn stanna hemma.

Ättttu är inte alla problem i Rosengård lösta'
Men sakta men säkert "vinner de sin hembygd
äter" som Hyresgästföreningen i södra Skåne så
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poetiskt kallar det i sitt bostads- och miljöpoli-
tiska program.

Totalt är ca 1O pro_cent av Rosengårds lägen-
heter fortfarande öuthyrda. Men Ut<n:s oÄrå-
de står hela 25 proceni av lägenhererna romma.
Några av dessa används som gemensamhetslo-
kaler, och de övriga har MKB Törsökt samla till
ett hus i områdets utkant, som så småningom
ska bli kollektivhus, om tillräckligt många är
intresserade av den boendeformen.

unt de gårdar som gjorts fina med plan-
teringar och annat, märks redan e.r klarJ. fftendens till minskad omflyttning. Folk

stannar kvar när de ser att deras eget arSete ger

om "utomstående" kan man ana en viss
"konkurrens" mellan kommunens folk

konflikten härrör sannolikt fråå åren då iofior-
na kände sig motarbetade av kommunen, som
nu kan tyckas _komma och sno åt sig äran mitt
för.näsan på dem som gjort det t.räg" initial-
iobbet.

.Sanningen ligger väl som vanligt någonstans
mitt emellan. Den ena parten skulle oäojlig.r,
ha kunnat åstadko-mi en så genomgripräd.
förbättring, både fysiskt och soii"lt, ö"., d.r,
andra partens medverkan. Samarbete och peng-
a.r - el oslagbar kombination i miljöföibäi-
ringsarbete.

Så blir det också allt färre som frågar "FIur
kan du bo i Rosengård . . . ?" Arbetet- med att
lqsa alla problem hai stärkt sammanhållningen.
Så här formulerar Leif Hoffman, rosengård"sbo
sen tio år, sin känsla:

- !^g kan inte tänka mig att flytta från Ro-
sengård, jag trivs jättebra oih är stolt över min
stadsdel.

- Folk har fått klart för sig art vi som bor här
tycker att vi har något art ta itrid för!

l:/ och de gamla sofiorna, om vem som
egentligen har gjort förändringen möjlig. I)en

resultat. Och vilket resultat sen! Man kan iäte
låta bli att imponeras av den rika och väl kom-
ponerade floran. På vissa gårdar kan man räkna
till 100 olika växter! Hur klarar "vanlisa männi-
skor" av så pass avancerade trädgårdari

-. Va1i.e gård- som ställts i or-dning har haft
en landskapsarkitekt dll hjälp, bekoltad med
kommunala^ pengar, berättar Ulla Johansson på
Bostadsbyrån. Hon arbetar nu som projektse-
kreterare i Rosengård och är med råtia mycket
stolt över allt sornåstadkommits.

- Rosengård är en oerhört kraftfull stadsdel.
Ibland blir all den här kraften snedriktad, när
den inte har något meningsfullt att vändas mot.
Det är de här möjligheterna vi vill ta till vara
och jag tror am vi är på rätt väg!

Barbro Larson, Frilansgruppen
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KOLLEKTIVHUSLIV
o

-, på gott och ont

Matsalen i kollektiabuset Fristad, Stochholm Lena Karlsson

n Stolplyckan i Linköping, Stacken_ i Göte-
borq, Friitad i Bromsten, Stockholm. De senas-
te åfen har flera bostadsbolag satsat på kollekti-
va experiment, bland annat för att få sina lä-
genheter uthyrda." D.t öppnar ny^ möiligheter t-ill gemenskap,
inflytanäå och ömsesidig hiälp.i b-o.+4et - men
kofektiven risk er^r också att bli skyddade oaser
för de unga, rika och välutbildade.

Kollektivhuset är ingen nY
uppfinning. 1934 Presenterade

"ikit.kt.ti Sven Markelius ett
kollektivhus på Kungsholmen i
Stockholm - med skälen:
"Många gifta kvinnor och
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mödrar måste ha ett yrkesarbe-
te för att med sin arbetsin-
komst bidraga till familiens
uppehälle. .. Många gifta kvin-
nor och mödrar vilja ha ett yr-
kesarbete på grund av intresse,

beeåvnins eller vilian till eko-
noirirkt äberoende". Ren och
skär omtanke om kvinnorna
alltså. Sympatiskt.

Idag 
-blir kollektivhus allt

populärare. Många kommuner



planerar eller är i färd med att
byggt. Vilka är anledningarna?
Intresset har ökat, det är tyd-
ligt. Varför? Sven Markelius'
skäl är 50 år senare fortfarande
gångbara.

Ca 80 proc av alla kvinnor
förvärvsarbetar i Sverige idag,
många på deltid. Det är tungt.
Männens arbetsinsats i hemmet
har ju inte ökat nämnvärt un-
der dessa 50 år. Samtidigt oroar
sig framtidsminister Ingvar
Carlsson och andra över att det
föds så få barn i Sverige.

- Det år naturligt för mig
som politiker att försöka ta re-
da på varför det föds allt färre
barn, säger han och har tagit
initiativet till en bok om detta,
som just kommit ut.

Kanske hade det varit enk-
lare att fräga vilken dubbelar-
betande småbarnsmamma som
helst. Svaret: Vi har de barn vi
orkar med.

Tillåtet med barn
Barnen är ett tungt skal för de
kvinnor jag möter i kollektiv-
huset Fristad i Bromsten i
Stockholm, när jag frägar var-
för de valt det här sättet att bo.

- Här har man bygg, in
ungarna. Det är tillåtet att ha
barn i det här huset, säger Ka-
tarina,34 är, som har ett barn.

Katarina bodde tidigare i
storfamilj, men ryckte att det
var alltför nära inpå. Hon och
hennes man ville inte överge
kollektivtanken och hoppas nu
att Fristad skall bli en lagom
kompromiss.

- Det är skönt med en egen
lägenhet. Den allra intimaste
cirkeln orkade jag inte öppna.

De andra tre kvinnorna jag
pratade med har alla bott i van-
liga lägenheter, köat och drömt
om att fä flytta in i kollektiv-
hus. De har inte hamnat här av
en slump. Trots det finns det i
huset familjer, som bostadsför-
medlingen placerat där, därför
att de behöver bostad, inte för
att de vill bo kollektivt. Det är

synd på själva id6n, men man
hoppas att också kunna inte-
grera dessa familjer i arbetet
och gemenskapen i huset, som
nu håller på att byggas upp.

Ingen har bott här länge och
långtifrån alla har ännu flyttat
in. Huset, som år samman-
byggt med ett pensionärshotell
och ett sjukhus, kommer att få
133 lägenheter. 80 av dem är nu
bebodda.

Storleken på lägenheterna är
från ett rum till fem, alla utrus-
tade med kompletta kok. Mat-
salen är gemensam med pen-
sionärshotellet. Hyresgästerna
måste varje månad köpa 10 ku-
ponger till restaurangen ä 20
kr. Det blir en ganska hög
kostnad, hyran är redan i taket.
Kupongsystemet är inte popu-
lärt. Någon annan gemensam
mathållning är inte inplanerad,
matlagen spirar i stället för
fullt.

Den gemensamma ytan i öv-
rigt är 80 m2 och 'dessutom

finns två gästlägenheter. Vad
som skall bli av dem är ännu
inte bestämt.
Lotta, 29, och hennes man,
som har två barn, har just sepa-
rerat och skaffat sig varsin lä-
genhet i Fristad. E,tt sätt att lö-
sa skilsmässans problem. Hon

har stora förväntningar.
- I^g har kämpat i kontakt-

kommitt6er i nyproduktio-
nen. Hit flyttar folk för att de
vill något annat, det är lätt att
hitta likasinnade, som har sam-
ma värderingar om livet. Här
känner jag mig alltid trygg. Jag
kommer att satsa mycket av
mitt liv, för här kan jag få en
helhet.

Kerstin, 37,rned ett barn och
ensamstående och Gerd, 33,
två barn och sammanboende,
tror också att mycket av deras
samhällsengageman.g . kommer
att rnvesteras l kollektivhuset.
Särskilt i början, innan huset är
inbott och fått en egen stabili-
tet. Det finns redan åtta-nio
grupper som arbetar med allt
från utsmyckning till hyresför-
handlingar. Fluset skall, när det
är klart förvaltas av hyresgäs-
terna själva, som därigenom får
direkt inflytande i boendet.

Ett socialt skyddsnät
En av id6erna bakom kollek-
tivhustanken är inbördes hjälp,
samarbete, inte bara avlastning
av hushållsarbete. Att vara för-
älder måste vara betydligt lätta-
re i kollektivhuset t. ex. Inte
bara delad barnpassning, när
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Ko lle ktia b u s e t Frista d
är idag bebodda.
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kommer att rymrna 133 lägenheter. 80 aa dem



det behövs, utan också delade
problem, som kan göra ansva-
iet mindre tungt, särskilt om
man är ensam.

Barnen får kontakt och lår
känna flera vuxna. Grannar
kan stötta och hjälpa. E,tt soci-
alt skyddsnät kan byggas upp,
särskilt viktigt i en tid når fa-
miljer och generationer splitt-
ras. Ensamma får rner okom-
plicerat en personlig kontakt,
gamla fär extra-barnbarn och
hjälp. För det är pe-ni.1gen att
ett genomsnitt av befolkningen
skall bo här.

- Det målet är inte uppnått,
tror Gerd. Det finns fyra-fem
invandrarfamiljer från Latin-
amerika, som speciellt valt att
flvtta hit. men annars måste
-an ha ganska bra ekonomi för
att ha råd. Hyran är hög. Så
visst finns det risk för en viss
segregation.

- En annan fara, säger Kata-
rina, är att vi får en slags skyd-
dad tillvaro. Våra sociala behov
blir tillgodosedda. Vi når resul-
tat med vårt politiska arbete
(äntligen) och kan gotta oss i
det. Vi blir fast i huset och be-
höver inte gå ut.

- Men vi kan återhämta oss
också, menar Gerd, och kom-
mer tillbaka med förnyade
krafter.

Vill vara öppna
Småstadsidyllen och landsorts-
hålan föresvävar. med skvaller

och social kontroll på gott och
ont. De hoppas att lära sig
tackla det. Att förändringen
kan innebära förändring inte
bara socialt. men att de blir
öppnare människor, som inte
stänger om sina problem, utan
prat^r öppet om dem och lär
sig av dem. Privatlivet blir av-
privatiserat. Det kan fungera
så, att människor kan komplet-
tera och berika varandra i ett
ömsesidigt samspel.

- Det vet vi inte nu. Kom
igen om fem år, när huset är
inbott, då vet vi bättre.

Kanske kan kollektivhuset
bli lösningen på många pro-
blem i Sverige idag. De byggs
och projekteras över hela lan-
det. Fördomar om sovsalar och
köksbaracker har försvunnit.
Fler och fler är intresserade.

Flera kommuner satsar
I Upplands Väsby utanför
Stockholm byggt Sveriges förs-
ta kollektiv-villor, avsedda för
fyra hushåll. Sj" villor ligger
grupperade i en sluttning, med
gemensam undervåning för
bastu, gar^ge m m och övervå-
ningen enligt de boendes öns-
kemåI. Där finns olika grad av
kollektivisering. Från ganska
traditionell uppdelning med
enbart gemensamt trapphus,
till gemensamt kök, vardags-
rum och TV-rum, där själva lä-
genheterna 6ara har pentr/,

sovrum och badrum. l)en förs-
ta inflyttningen blir i dagarna.

De sju kollektiven, som be-
står av vänner, av släktingar
och av ett ganska slumpartat
ihopsatt gäng, har varit med i
planeringen från början. Sam-
ma id6 som Fristad, men i myc-
ket mindre skala. Upplåtelse-
formen är bostadsrätt utan
profitintresse och medlemmar-
na bestämmer själva ev nya del-
ägare om någon flyttar.

Sedan finns det Stolplyckan i
LinköpinB, och Stacken i Gö-
teborg, och i Sundsvall, lJmeå,
Lund.. .

Det år otvivelaktigt så att
kollektivhusens renässans bott-
nar i nya livsmönster, nya fa-
miljebildningar. Den livslånga
kärnfamilien har försvunnit,
generationerna bor miltals från
varandra. Och inte byggdes
småhusområdena, långt från
arbetsplatserna, för att under-
lätta kvinnornas förvärvsar-
bete!

Det år dags ^tt tänka om.
Stadsplan erare och arkitekter
måste liera sig med sociologer
och feminister och undersöka
hur livet levs. Hur drömmar
om gemenskap och delat an-
svar fortfarande pyr och glöder
hos det svenska folket. Hur
kvinnor vill bo för att orka
med fler barn. Skall familjen
överleva måste den byggas om
och öppna sig. I

Eva Ekelöf
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"- Här har man byggt för unga.rnA."
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Dröjer revolutionen?

BySg där du sdr
böria i boendet

tr Boendet som plattform för en framtida sam-
hällsförändring?

Många böriär fräga tig det idag - o;h gå.r
ifrån ta'nken att det är i ärbetslivet en föränd-
ring kan starta.

Ätt" bor - inte bara den halvan av befolk-
ningen som förvärvsarbetar.

-"Man måste iu böria nånstans. Boendet är
en bortglömd del av livet, säger Kerstin Kärne-
kull, arkitekt.

Samhällsförändringar börjar i
arbetslivet. Det har länge varit
utsånsspunkt både för väns-
,.å oih alternativrörelsen. Det
år pä arbetsplatsen som männi-
skör upptäöker att de har ge-
mensamma intressen. Det är
där som de börjar kämPa för
högre lön och hota med strejk.
Jobbet är det som syns utåt;
iön.förh"ndlingarna' refereras
som fotboll i massmedia.

Boendet däremot är osynligt
och privat. Och självklart. Alla
bor ^- inte bara den halvan av
befolknineen som förvärvsar-
betar. Paif"r har många börjat
fräga sig om det inte är i boen-
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det samhällsförändringarna
skall böria istället.

Kerstin Kärnekull är arkitekt
på SABO (Sveriges allmännYt-^tig" bostadsföreiag) och har
lååg erfarenhet av bostads- och
plaäeringsfrågor. Hon är en av
ä.- som ser boendet som
plattform för framtida föränd-
rlngar.

- M.tt måste ju börja nån-
stans. Människor som har Pas-
siva och stressiga jobb med små
möjligheter. att vara med och
besiäåma har ofta samma si-
tuation där de bor. Arbetslivet
är svårt att förändra. Det är så
omgärdat av regler och avtal.

Det ar inriktat på ekonomi.
Andra frågor kommer ofta i
andra hand. Se bara på kravet
på 6-timmars arbetsdag som är
iom bortblåst lagom till varje
avtalsrörelse! Boendet däremot
år en stor bortglömd del av
livet. Lars Ingelstam uppskat-
tar den obetalda tid vi lägger
ned på arbetsinsatsen under vår
fritid som mer omfattande än
all tid pävärajobb.

- Vår livskvalitet i vid me-
ning är beroende av inte bara
vailvi tiänar utan också vad vi
gör av vår fritid. Vi hushällar,
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- Det oiktiga är aårt beroende aa ,uarandra, och att ai måste samarbeta för att komma nånstans.

målar tapetserar, sIr, ändrar
osv. Det är det som gör att vi
kan hålla en högre standard än
om vi skulle köpa allting. Det
har man bortsett från tidigare
då vi hade en stigande löneut-
veckling. Tidigare fick man
kunskap av grannar, föräldrar,
släktingar, människor i grann-
skapet. När man flyttade från
det förlorade man inte bara
värme, kunskap, kontakter
utan också ekonbmiska förde-
lar. När man pratar om nyfatti-
ga menar man nog människor
som flyttat till srora anonyma
bostadsområden och utarmats
just på det sättet.

Börja i boendet
- Att böria i boendet är också
en solidaritetsfråga. Alla bor
ju. Och det är inte bara gamla,
sjuka, barn, hemmarbötande
och hemm afruar som skall läg-
ga ned tid på boendet utJn
också vi andra. Det viktiga i
samhället är vårt beroendå av
varandra och att vi måste sam-
arbeta för att komma nånstans.

Kerstin Kärnekull skrev
1,977 en artikel i Vi Mänskor
om de förlorade förorterna.
Hon försökte beskriva kvin-
nornas situation så långt det

var möjligt. Uppgifterna var
könlösa, dolda bakom begrepp
som hushåll och familiefo-rsöi-
jare. Men pusselbitarna bildade
det mönster som hon själv som
småbarnsmamma i ett förorts-
område anat. Kvinnorn a var
isolerade och ensamma.

- Det år inte bättre idag.
Snarare tvärtom med vår nuui-
rande arbetslösher som drabbarkvinnor allt hårdare, rror
Kerstin.

Men idag finns åtminstone
fakta bakori det påståendet. En
studie i det nordiska forsk-
ningsprojektet "Det nya var-
dagslivet" visar hur- unga,
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danska, arbetslösa kvinnor
upplever sin situation. De blir
isolerade, passiviseras och fär
svårt att ta-initiativ. De gör sig
själva ansvariga för sin situa-
tion på kvinnans urgamla sätt..

Psykologen Maria Nord-
ström beskriver i en raPPort
vad som händer när en familj
flyttar in i ett villaområde.
Kvinnorna blir mer isolerade;
avstånden är längre och det är
färre människor hemma. Män-
nen däremot får dels något me-
ninesfullt att göra på fritiden
-.ä hut.t ocliträdgården dels
får de kontakt med andra män
"över häcken."

Lena Jarlöv avslöjar i sin av-
handling myten om sommar-
stugedrömmen. Kvinnornas
arbätsbörda i hemmet blir dub-
bel medan männen upplever att
de i den egna täppan kan skaPa
och bestämma på ett sätt som
är omöjligt för dem både På
jobbet och i lägenheten.

Kvinnor och barn
bor "mest"
Barnen, de som skall fortsätta
vära föråndringar och genom-
föra det vi inte förmått blir
också isolerade i välfärdens
förorter. Det är de och kvin-
norna som bor "mest".

Kerstin:
- Bilismen har t ex begrän-

sat barns och ungdomars möi-
lighet att röra sig fritt. De kan
inle utforska samhället På egen
hand. Avstånden blir längre,
samhället glesare och mer uP.P-
delat i omiåden för olika ända-
måI. Barn blir beroende av sina
föräldrar som vakter och
chaufförer. Men bilismen är
bara en av de faktorer som På-
verkar barns relationer till and-
ra människor. ArbetsPlatserna
l-igger långt från .bostaden' Af-
tärer och servlcelnrattnlngar
samlas i centrum. Barn får inte
längre anledning att träffa and-
,, iu*n^ an foraldrarna kring
bostaden. Lägenheterna är
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också stereotyPt planerade. De
inbiuder inte till vardagsge-
menskap. Det största rummet
blir TV-rum och blockeras av
en enda verksamhet. Barnen
liksom föräldrarna passiviseras.

- För att bostadsområdena
skall se annorlunda ut måste
kvinnorn a var^ med i Plane-
ringen, menar Kerstin.

Men kvinnorna har sällan en
sån ställning eller sånt Yrke att
de via sina arbeten kan vara
med och påverka. Bristen Pä
forskning och erfarenhetsåter-
föring .ri .tt kvinnopersPektiv
är näitan total. I nämnder och
styrelser som har ett direkt in-
flvtande på samhällsPlanering-
en t ex byggnads- och fastig.-
hetsnämndJr, kommun- och
länsstyrelser år andelen kvin-
nor sårskilt låg; i bästa fall 10-
20 procent, män ofta ingen alls.

Kerstin:

- Fortfarande jobbar kvin-
nor genomsnittligt me{ än
männen. Utöver barn och ar-
bete hinner vi inte iobba Poli-
tiskt och fackligt. Och så länge
vi inte är med i planeringen får
vi ha detta tuhga vardagsliv
som tar all vår tid osv osv. Så
uppstår en ond cirkel.

Inte bara en kvinnofråga
- Men detta är inte bara kvin-
nofrågor. Det angår ju i högsta
grad hännen hur barnen har
ä.,. Däri ligger också lite av
strategin att böria i boendet. Vi
kan aldrig förändra vare sig ar-
betsliv e[ler samhällsPlanering
om inte män och kvinnor ge-
mensamt har erfarenheter av
hur boplatsen och livet där
fungerar.

- Men män har också ham-
nat i en ond cirkel. Arbetslivet
fängar dem hårdare inte minst
nu när kraven pä effektivitet
blir mer uttaladä. Det tillåter
inte dem att ta fullt ansvar för
hushållsarbete och barnuPP-
fostran.

- Hur bryter vi de onda cirk-
larna?
- Det vet jag inte. Men iagv,gt'
att det inte finns någon väg till-
baka till 1800-talet fastän det
ibland verkar som om kvinnor-
na skulle fösas tillbaka till mik-
rovåssusnarna för att föda
barn] ft, siälvklart krav år
kvinnors rär till egen identitet
och rätt - och möjlighet - att
försörja sig själva. Och att föda
barn! Båda ett och flera. Om vi
vill! Men idag är samhället så
snålt och ovänligt mot barn att
man inte kan säia att det valet
är fritt. Och fak-tum är att det
föds allt fårre barn. Både ar-
bets- och vardagslivet måste
utformas för barn och föräld-
rar. E,tt första siälvklart steg
mot den förändringen är dag-
hem åt alla barn och 6-timmars
arbetsdag så att kvinnor fär
möjlighet att orka och män får
tid till sina barn.

Jämställdhetskommittdn har i
eti åtgärdsförslag redovisat hur
föräldraskap och förvärvsarbe-
te kan kombineras. Men ing-
enstans får vi tips om hur vi
skall klara av den övriga var-
dagen: städning, tvätt, um-
gänge, politiskt arbete.

Forskningsprojektet Det- nYa
vardagslivet- 

^har blivit klart
med "en förstudie. Avsikten
med proiektet är att teoretiskt
försöka utveckla nya modeller
för hur man skall kunna förena
boende, omsorg och arbete.

En av huvudtankarna år att
uppdelningen mellan arbete
olh boende måste överbryggas.
Den uppdelningen född.es med
industrialismen. lnnan dess de-
lade män, kvinnor och barn
samma verklighet och hade
nödvändiga men inte alltid ge-
mensamma arbetsuppgifter.

- Det är den klyftan mellan
produktion och reproduktion
iom bidragit till att målet - ett
bra liv - förväxlats med ett av
medlen - produktion till varje
pris, menar Kerstin.' En annan huvudtanke i för-
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Om bushållen samarbetade, skulle arbetsfördelningen i hemmen bli jämlikare. Både rrannen
och kainnan kunde få mer tid över till barnen, tor Kerstin Kärnebull.

studien är att det enskilda hus-
hållet är för litet som bas för
arbete och andra funktioner
som är knutna till boendet.
Därför behövs det en ny bas -
en mellannivå - där flera hus-
håll samverkar och där arbets-
gemenskap och medbestäm-
mande är viktiga inslag.

- Sådana "växtpunkter" i
form av försök med ökat bo-
inflytande och boendekollektiv
finns idag, även om framtids-
fröna är små, menar Kerstin.

- Syftet med kollektivhus
var från början att ge de för-
värvsarbetande kvinnorna ser-
vice. Men de.upptäckte. så små-
nmgom l tvattstugan, r matsa-
len, på väg till och från dagis att
de fick kontakt och gemenskap
och att det var minst lika vär-
defullt som att ha det bekvämt.
Man kan inte bygga upp ge-
menskap i boendet bara för att
man har gemensam lokal. Det
fungerar inte. Man måste sam-
las kring något. Mycket av hus-
hållsgöromålen som ändå år
grundläggande viktiga kan man
göra tillsammans.

- Det gäller att skapa anled-
ningar att träffas. Ju flera desto
bättre. Formella tråffar skapar
informella kontakter. Det kan
vara styrelser för dagis och fri-
tidshem eller kontaktkommit-
t6er. Sedan kan man bygga pä
med t ex matlag. Då kan man
mitt i enkla vardagsbestyr
också överföra arbetsuppgifter
och socialt ansvar till barnen.
De får lära känna andra vuxna
än föräldrarna. De får plikter
och fär låra sig ta ansvar. I
Danmark där man kommit
långt med olika boendeexperi-
ment får barnen verkligen vara
med och bestämma. De tas på
allvar. Jag kom hem efter ett
studiebesök där. Jag jämförde
och jag skämdes...

Olika grader av
kollektivt boende
- Det finns olika modeller och
grader av kollektivt boende.
Stolplyckan i Linköping är
uppbyggt kring kommunens
förskola och dagcenter. Det är
ett exempel på hur man utnytt-

jar de kommunala resurser som
ändå finns. En annan modell är
att de boende löser alla pro-
blem gemensamt, ibland ända
från planeringen, men inte har
något samarbete med den kom-
munala servicen.

- I arbetsgruppen BIG (Bo i
gemenskap) har vi försökt hitta
former så att de försök och ex-
periment som finns i dag också
skall kunna genomföras hos de
allmännyttiga och kooperativa
bostadsföretagen. Annars kan
det vara lätt att nonchalera för-
söken, vifta bort dem med att
det ändå rör en lite exklusiv
grupp. Och Uppsalahem har
nu byggt ett nytt kollektivhus
medan Landskronahem byggt
om ett 4O-talshus för gemen-
samt boende. Fler försök är på
gång runt om i landet.

- Det dominerande svnsät-
tet hittills har varit att vi skall
lösa alla problem med att byg-
ga nytt. Det går inte längre. Vi
har redan fler bostäder än hus-
håll. Istället måste vi utveckla
metoder så att människor kan
leva och fungera i de bostads-



områden vi redan har. Men ti-
den på SABO har lärt mig att
det tar tid. Gränserna mellan
planering, byggtttd. och för-
valtning är fortfarande skarPa.

- Forskningen på d-et här
området är mycket ettersatt.
Byggbranschen är så komPlice-
ridöch invecklad att vi måste
ha exempel och förebilder så vi
vet vartåi vi skall sträva. Av de
30-35 000 lägenheter som ändå
byggt nya varje är borde vi
åirilnstone kunna sätta undan
några procent till experime.nt.
De1 ei dags att göra försök i
verkligheten.

Gun Fälth

Kerstin Kärnekull har nyligen
medverkat i boken
"Barn! - författare, forskare
och skolungdomar diskuterar
varför det föds så få barn"'
Liber förlag 1983.
Delar av innehållet i ovanståen-
de artiklar är hämtat därifrån.
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Hur den enbenta giraffen Stravinskij

äntligen fick se havet

et var en gång en liten flicka som hade blåst bort i en
fasansfull höststorm. Stormen hade fiirt henne långt,
långt hemifrån.

Men det visste hon ingenting om, ör när vinden under ett
ögonblick släppte sitt grepp om henne, loll hon till marken
och tappade minnet. En frostig novembermorgon vaknade
hon under en bädd av f:årggranna höstlöv och kände sig
lorf;irligt ensam.

- Var är jag, undrade hon vilset och gnuggade daegen ur
ögonen.

Men hon fick inget svar.
Träden runtomkring henne sa inget, utan knakade bara

lite när de rätade ut sina stammar som böjts av den hårda
vinden. Flickan reste sig upp, borstade löven från den pric-
kiga kappan och snodde halsduken ännu ett varv runt
halsen.

- När man har tappat minnet, så minns man inte var
man kom ifrån. Alltså kan man inte gå hem, funderade hon
medan dagens lorsta solstrimmor letade sig in bland träd-
stammarna och fick löven på marken att glittra som guld.

- Å ku.t man inte gå håm, så brukar äan gå borT, å går
man bort så brukar man hälsa på nån man känner. Men om
man inte kommer ihåg vilka ens vänner är?

Det var en ensam och hemlös flicka som den här mor-
gonen bestämde sig ör att hitta nya vänner och ett nytt
hem.
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r fickan drog hon upp en bit papper och en röd
krita, tänkte en stund och skrev:

HEMLÖSA VÄNNER SÖTES FÖR EV HUSBYGGAN-
DE. INTRESSERADE MASTE VARA FORKYLDA
MrNST EN VECKA VARJE UÖSr SÅ Vt KAN eÄOOn
NER OSS OCH BERATTA SAGOR. ATT VARA (LITE)
nÄou r-ön sPöKEN Än Err PLUS.

Med en nypräntade inbjudningen under armen traskade
den lilla flickan iväg. Hon drog den röda kappan med stora
vita prickar hårdare om sig. när stigen ringlade ut på en äng
där vinden härjade fritt. Om en {ågel flugit över ängen just
då, hade den säkert trott att det var en liten flugsvamp som
knatade iväg där nere på stigen.

Flickan stannade till mitt ute på ängen och mätte trädtop-
parna i skogsbrynet med blicken. Hon hade fått en strålande
id6.

- Jug skall leta upp det högsta trädet, klättra upp i det
och hänga min inbjudningsskylt i trädkronan, tänkte hon.
Sen är det bara att klättra ner igen och sätta sig på en mjuk,
mossig sten och vänta på de hemlösa vännerna.

Då såg hon det plötsligt, skogens högsta träd, sisådär
trettisju meter bort.

högt
upp

Hm, det här blir besvärligare än jag trodde, sa flickan
for sig själv när hon kommit fram till trädet och kikade
längs stammen.
Det här trädet har ju inga grenar!

en den lilla flickan var en bestämd liten flicka, så
hon tog sats, hoppade upp och slog armarna om
trädstammen.

- Iiiiiiiiiiiiiiiiiii, fnissade trädet, som inte var nåt träd, det
kiiiiiittlas

- Finns det kittliga träd!?!! utropade flickan forvånat. A
kan träd skratta?

- Förvisso, min lilla vän, ropade rösten flera meter upp.
Att träd kan skratta det tror jag. Men det fär du fråga dem
om for jag en giraff. En kittlig, enbent giraff. Gomorron,
Iiirresten, jag heter Stravinskij !

- Gomorron själv, jag heter Flickan, sa flickan. jag trod-
de du var ett träd.

- Jug måste erkänna att likheten är slående, sa Stravin-
skij och syftade på sitt enda ben och den långa halsen som
gick i ett.

- Ska du inte fråga vad som har hänt med de andra
benen, frågade giraffen som ville han örekomma en fråga
han {ått ganska många gånger örut.

- Hur många ben ska en giraff ha då? svarade flickan
som hade tappat minnet. Du sa ju att du var en enbent
giraff, å du har ju ett ben, så allt är väl som det ska?" Stravinskij diog en suck av lättnad. Äntligen en varelse
som firstod.
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- Vad har du under armen, frågade Stravinskij und-
rande.

- Jug letar efter hemlösa vänner som vill byggu ett hus, sa
Flickan. Så jag har skrivit en inbjudan. Jag hade tänkt sätta
upp den i toppen på dej, så att de hemlösa vännerna skulle
sc den.

Stravinskij lyssnade uppmärksamt och utbrast:
- I flera dagar har jag vilat mig här i skogsbrynet, for jag

är ute på en lång rcsa. En hemresa kan man nog kalla det
fast jag egentligen är på väg bort. Där jag växte upp är det
torrt och mycket hett. Jag trivdes intc där. Min innersta
längtan är ett hem vid havet. Det är dit jag är på väg. Vill
du bygga huset vid havet?

- Varör inte, sa Flickan.
Raskt skrev hon till "VID HAVET" efter ordet "HUS-

BYGGANDE" på skylten.

e båda vännerna gav sig ir,äg mot havet. Flickan
klängde sig fast vid Stravinskij som hoppade iväg,
värdigt och balanserat på enbenta giraflers vis.

- Det är ganska lustigt egentligen, mumlade Stravinskij,
jag har aldrig sett havet. Men jae hade en kompis där borta,
en kamel, som hade varit nästan överallt. Han berättade om
vågorna som aldrig tröttnar, om hur man kan stå i timmar
och titta ut mot horisonten. Att havet har lika många sin-
nestämningar som det finns olika djur. Havet kan ryta som
ett lejon, klucka inbjudande som en firlorisk giftorm) vara
lugnt och rofyllt som ett sovande lamm. . . och .. . och . . .

Stravinskij blev som vanligt filosofisk medan han hoppa-
de. Hoppandet var skapandets källa, brukade han säga till
sig själv. Då brukade små visor, lösningar på kluriga pro-
blem och ibland några diktrader alltid ta form.

Den lilla flickan hade ör länge sedan somnat runt hans
midja.

Hoppandet mot havet tog många dagar och många nät-
ter. Stravinskij's rörelser var så mjuka och behagliga att den
lilla flickan vaggades till sömns. Men Stravinskij var inte
ledsen liir några uteblivna pratstunder. Han hade fullt upp
med en hexameter om havet som han inte kunde få ordning
på.

Under sin djupa sömn drömde flickan om huset de skulle
bygga. Ibland vaknade hon till och berättade ör Stravinskij
hur huset växte fram inne i huvudet.

- Glasveranda och syrenberså!
- Verandan for kulna höstkvällar och mörka vinterkväl-

lar med sagoberättande, fralior med ost och korv, varm
choklad, kanske varm punsch till d.j Stravinskij, gröna
slingrande växter runt glasrutorna, kakelugn, mjuka kuddar
och hostmedicin lor forkylningarna.

- I syrenbersån serveras hallontårtor med tjock vispgräd-
de varje sommardag klockan tre ...zzzzzzzzzzzz.
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Flickan öll i sömn igen. Hon sov ända tills hon väcktes av
måsarnas skri och drog in en salt, frisk doft i näsborrarna.

De var framme vid havet.

fter tre dagars tystnad och oavbrutet stirrande ut mot
horisonten återfick Stravinskij talformågan.

,,-l - Vi måste byggu ett högt torn på huset. Ett ut-
siktstorn med fiinster längst upp så jag kan stå inuti det och
se på havet utan att frysa även de kyligaste januaridagar, sa
han plötsligt på den tredje dagen.

- Ska bli! ropade flickan som sprang lorbi med ett lass
bräder i famnen.

Under den tid som Stravinskij borrat ner sig en halvmeter
i sanden och tittat på sitt älskade hav, hade flickan satt
igång med husbyggandet med en energi som bara en hemlös
varelse kan ha.

Hon hade börjat med att byggu vinden, ör tror man
riktigt mycket på ett hus, så kan man börja i vilken ände
som helst.

- Kan du samla damm, frågade hon Stravinskij, en vind
måste vara dammig!

- Uppfattat, svarade den enbenta gira{fen'
- Jug tar och samlar ihop en massa mystiska saker också.

En vind ska vara full av hemligheter som man kan utforska.
När vinden var klar satte vännerna igång med glasveran-

dan. Stravinskij myste åt sin uppfinningsrikedom när han
tillverkat glasrutor av strandsatta buteljer och saltkristaller.

- Högst originellt, sa en främmande röst när Stravinskij
inspekterade sina mästerverk.

Gira{Ien vände sig om och såg
mage närma sig.

en figur med stor, rund

6

- Tillåt mig presentera mig, sa figuren.
pappan och har {ått höra att ni bygger ett

Jag är Mumin-
hus ör hemlösa

t^lTlio.les 
riktig, sa Stravinskij, som genast tyckte om

Muminpappan fir dennes uppskattande ord om glasru-
torna.

- Då tror jag att ni behöver mig, sa Muminpappan. För
tillfållet är jag också hemlös och jag har lång erfarenhet av
byggkonstruktioner.

Han studerade det framskridande bygget på stranden.
Huset bestod nu av vind, glasveranda och ett nästan fårdig-
byggt utsiktstorn till Stravinskij.

- Vad jag kan se så tror jag att vi kan komma mycket väl
överens i fråga om hur hus såa se ut, sa Muminpappan.

å blev det tre hemlösa vänner som byggde huset vid
havet. Muminpappan hade fårdiga ritningar med sig
och ganska bestämda byggplaner.

Huset växte och växte.
En dag, strax öre julafton var det klart. Kvart i fem den

tjugoandra december, när den {-orsta snön stilla öll, täljde
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Christina Alvner

Muminpappan ut de sista slingorna i det tallkottsmönster
som prydde trappräcket upp till glasverandan.

De f d hemlösa vännernas hus var högt och smalt och
utsmyckat med en massa balkonger, trappor och skorstenar.
I övervåningen låg tre små rum och hela nedervåningen
upptogs av en stor, pampig salong. Utsiktstornets spetsiga
tak prydde Stravinskij med en vacker knopp i lökform och
belsöt att forgylla den någon gång längre fram. I varje rum
fanns en kaleugn, en id6 som kläcktes av Muminpappan ör
att de alltid skulle minnas den tid då alla mumintroll bodde
bakom kakelugnar.

Syrenbersån skulle de tre vännerna plantera till våren, lor
tjälen hade redan gått i marken. I stället tänkte man planera
Iiir sommaren i syrenbersån genom att hitta på ett nytt
hallontårtsrecept ör alla sommarens dagar.
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lickan, Stravinskij och Muminpappan betraktade sitt
nya hem, och dansade runt på stranden av lycka lor
att huset blev så fint.

Då prasslade det till bland vassruggarna. Mödosamt vag-
gande kom en liten åsna fram med nedböjt huvud.

- Det snöar alltjämt, sa åsnan dystert. Namnet är l-or.
- Snön har ju just börjat falla, sa Flickan. Titta, I-or, den

är vacker!
Men I-or lyfte inte på huvudet.
- Det är väl händelsevis inte någon som har sett ett hus

eller nånting ditåt här nånstans i krokarna?
De tre husägarna fnissade lite.
- Jo då, sa Stravinskij, vem skulle bo i det?
- Jug kanske . Atminstone inbillade jag mej det, sa I-or.

Men antagligen har jag fel. När allt kommer omkring så kan
vi.ju inte ha hus allesammans.

- Det kan vi nog, sa Flickan med ett varmt leende och
borstade snön från den melankoliska åsnans rygs. Välkom-
men Hem!!

SLUT

Efterord: Innan vintern hade tagit farväl så hade skaran av
f d hemlösa växt. Karlsson på Taket flyttade in i februari.
Han hade drabbats av svindel vilket gjorde ett fortsatt boen-
de på Taket omöjligt.

Karlsson grävde ut en källare under huset och startade en
Kuckelim,r.Lfrbtik (framställning av ffa g6lehallon och
lakritsbåtar).

Den lille prinsen från planet B 612 flyttade in en månad
tidigare och blev vinterns sagoberättare. Ibland blev han
orolig över hur hans lilla blomma hade det där upPe bland
stjärnorna. Men då brukade hans nya vänner ta med honom
upp på vinden och gå på upptäckarstråt.

Då glömde den lille prinsen sin oro.

sJ

Inte utan aissa impulser - om än stulna - -frå, Toue Jansson, A A
Milne, Astrid Lindgren och Antoine de Saint-Exupiry tillkom den-
na saga under en stunds eftertänksamhet i redaktionsarbetet.

Alla bor - heter det påJlera ställen i denna skrift.
Det är inte helt sant.
T1uörr är det inte så att det bara är i sagans uärld man hittar de

hemlösa, de bostadslösa.
De finns - här och nu.
Ockupera mera! 't
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OO 'KOMMER DET UTITRÅN
ELLER INIFRÅN?

Om räd.sla och våtA
i offentliga miliöer

örren slår igen bakom henne. Det däm-
pade sorlei från festen som nu sakta
io-n", in hörs inte längre. Dags att ta

överväger. Hon är rädd.
hända henne i mörkret.
på att alltid behöva beräk-

Hennes rörelsefrihet är begränsad.
Känner du igen dig? Kanske är denna uttala-

de rädsla för överfall och våldtäkt större eller
mindre. Det beror antagligen på vad vi själva,
som kvinnor, upplevt.

Glåpord och smaskande invitationer har väl
många av oss fått när vi rör oss på gator och
torg. En del av oss har också utsatts för direkta
övergrepp.

Det är i hemmen som de flesta fall av kvinno-
misshandel och våldtäkter sker. Men även i den
offentliga miljön råkar kvinnor ut för över-
grepp. Och är det inte så att vi upplever vissa
miljöer som mer eller mindre hotande? Om vi
nu rannsakar oss siälva: står den rädsla vi kän-
ner för att vistas i de här miljöerna i rela.tion till
vad vi egentligen har varit utsatta för? Ar räds-
lan för våldet större än siälva våldet?

Svaret på den frågan kan bara du själv ge.

De kvinnliga arkitekterna har framförallt kon-
centrerat sig på områden som rör hem- och bo-
stadsforskning, miljöer för barn, inredningar
och trädgårdsplanering. De har utgått från den
välfungerande familjens behov. \

Inte många kvinnliga arkitekter har varit med
och påverkat utformningen av transportmiliöer,
t ex buss-, spårvagns- och tunnelbanehållplat-
ser, industriområden, kvrkor, skolor och köp-
centrum.

I ett tidigare nummer av "Vi mänskor" nr 1-
2 1,983 fanns en artikel som samm anfattar tyska
kvinnliga arkitekters studier av kopplingen
mellan våld mot kvinnor och den offentliga mil-
jön i Västtyskland. Har du inte det numret kan
du beställa det från oss.

Den första artikeln i det här numret är en
interviu med Henrik O Andersson, arkitekt
och chef för Arkitekturmuseet i Stockholm. Vi
valde att prata med honom om den offentliga
miljöns utformning, därför att han intresserat
sig för detta i samband med en utställning som
handlade skadegörelse och klotter i just dessa
miljöer. Utställningen kallades "Skada eller
skapa?" och visades hösten 1983.

ntervjun med honom handlar dock inte om
klotter och vandalisering. Det är i sig ett
intressant ämne: att vissa miliöer inbiuder

till spontan utsmyckning eller förstörelse. Det
beror på hur man ser det.

Samtalet med museichef Andersson handlar
om kvinnors rädsla för våld och det direkta våld
som finns i vissa miljöer.

Kvinnors villkor i de amerikanska storstäder-
na skriver Inga-Lisa Sangregorio om i den and-
ra artikeln. Reportaget är ett utdrag i en kom-
mande rapport hon gjort på uppdrag av Bygg-
forskningsrådet.

sig hem. Det är natt, mörket föll för flera tim-
mar sedan.

Hon bor i andra ändan av staden. En stor-
stad.

Hon beräknar och
Rädd för vad som ska

Hon är trött. Trött
na och överväga.

Trött på att denna stora stad
skilt stor för henne om natten.

inte alls är sär-

e artiklar som följer handlar om samban-
det mellan den offentliga miljöns ut-
formning och våld mot kvinnor. Vad är

det i utformningen av en miljö som gör att vi
upplever den som extra skrämmande? Kan man
bygg" in rädsla i det offentliga rummet?

Tittar man historiskt på vilka som format
dessa miljöer, så är det så gott som alltid män.

48
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Han sitter bekvämt tillbakalu-
tad i soffan i sitt stora arbets-
rum pä mus6et. Rummet år
klätt med böcker från golv till
tak, flera hundra volymer om
arkitektur, byggande och pla-
nering av mänskliga miljöer.

När han resonerar kring frå-
gor om sambandet mellan
kvinnors rädsla, risker för
överfall i den offentliga miljön
talar han fritt ur hjärtat.

- Vad jag vet så har det inte
forskats särskilt mycket på det
här området i Sverige. Jag har
inte heller hört kvinnliga arki-
tekter ta upp de här frågorna
särskilt ofta.

- I det här sammanhanget är
det viktigt att hitta graden av
sanning som kan bevisa att vis-
sa miljöer år farliga för kvin-
nor. Hur många överfall och
trakasserier som egentligen
sker där. Inte bara hur stor
rädslan är för att sådana här sa-
ker skall inträffa.

FIan tar ett djupt bloss på ci-
garren och fortsätter:- - My.ket av våra beteenden
man och kvinna emellan tror
jag år en påverkan av och från
den anslosaxiska kulturen.
Ätminstoäe när det gäller våld
och rädsla. I de amerikanska
storstäderna finns en "naturli-
gare" förutsättning för våld
mot kvinnor. USA år ju en
smältdegel för olika etniska
grupper som lnom slg rymmer
mer eller mindre respekt för
kvinnan.

Rädsla och påverkan
- I^g tror att vi här i Sverige
har påverkats i vårt beteende
när det gäller de offentliga mil-
jöerna. Kvinnor har lärt sig att
inta den passiva rollen: hon blir
rädd och försöker undvika fa-
ran, t ex genom att inte vistas i
vissa miljöer. Män påverkas
däremot att inta den aktiva rol-

len: han som utövar våldet, han
som förgriper sig.

- Min svägerska som är bo-
satt i USA förvånade mig oer-
hört när hon var här på besök.
Efter amerikanska mått är hon
en utåtriktad och öppen per-
son. Men hon tvekade inte en
sekund när hon berättade för
mig att hon aldrig kunde tänka
sig att åka tunnelbana efter
klockan nio på kvällen. Inte
ens här i Stockholm.

Känner du sjrila rädsla eller bar
varit utsatt för aåld t ex när dw
åker tunnelbana?
- Det är klart, åker man vid se-
na tidpunkter på helgerna så
har det iu hänt att man blivit
provocerad. Många har ju al-
kohol i kroppen då. Kommer
det in en berusad nazist på vag-
nen, då hänger smockan i luf-
ten. Men några direkta våld-
samheter har jag väl inte varit
utsatt för. Däremot ser man
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". . . kvinnor har lärt sig inta den passirta rollen: hon blir rädd . . ."
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ibland ensamma kvinnor som
blir besvärade av någon karl.
Tyvärr är det så att hon får vär-
ja sig själv rätt länge innan nå-
gon ingriper. Man är ju rädd
for bråk.

Men om nu de här saherna fö-
rek,ommer, äpen om rädslan för
dem kan aara större än siälaa
faran, finns det speciella miljAer
som är mer "inbiwdande" än
andra. Och aarför, i så fall?
- Allmänt sett, utan art särskilt
rikta in problemet på relatio-
nen kvinna-man, så finns det
miljöer som ger fler möjlighe-
ter till våld och kan inbjuda till
aggressivitet. Dessa miljöer
saknar överskådlighet och
människor har svårt att identi-
fiera sig där. Vi kan kalla dem
ingenmansland, ytor och om-
råden som inte har någon klar
funktion eller form.Typ trans-
portmiljöer som behövdes när
avståndet mellan bostad och
arbete växte, gångtunnlar, öpp-
na ytor mellan bostadshus som
egentligen inte är till för något,
miljöer där man delat upp
gång- och biltrafik i olika plan.

- Amerikanen Oscar New-
man stud erade sådana här mil-
jöer och graden av brottslighet.
När hans rapport kom för en
del år sedan slog den ner som
en bomb. Inte många hade fun-
derat över de här sakerna ridi-
gare.

- I en av hans studier iäm-
förde han två bostadsområden i
USA som tillhör den bebyggel-
se som byggts för de fattiga.

Newmans grundföreså11-
ning är att den fysiska utform-
ningen av miljön, alltså hur
man bygger bostadsområdena,
påverkar beteendet hos dem
som bor där. Att det därige-
nom också påverkar antalet
brott.

De två bostadsområdena han
jämförde hade identiska sociala
förutsättningar. Människorna
tillhörde samma sociala grup-
per och det fanns lika hög grad
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av olika etniska tillhörigheter i
de båda områdena.

- Men de båda bostadsom-
rådena såg helt annorlunda ut.
Det första bestod av s. k. skiv-
hus, en serie stora hus som
schematiskt ligger utspridda
med stora ytor mellan. De här
ytorna var'sterila och svåra att
veta vad man skall använda
dem till. Flusens entr6er var
anonyma, inte från någon lä-
genhet hade man någon över-
blick över vem som gick ut och
in. För att ta sig upp i husen var
det tänkt att man skulle använ-
da hissar. Trappor fanns bara

att använda t ex vid bränder.
- Det andra området var

helt annorlunda. Här var husen
lägre och byggda i vinkelform.
På så sätt ringade de in en zon
av ytan mellan husen. De som
bodde i husen kände att detta
inringade område tillhörde de-
ras hus, där fanns planteringar
och det var trevligt att vistas
där. Denna yta kändes naturlig
som husets entrdsida. Den var
Iättare att överblicka. Hyres-
gästerna i det här huset kände
en större tillhorighet med just
sitt hus och man kontrollerade
bättre vilka som besökte det. il

I
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"Den fysiska utformningen aa miljön påoerkar vårt beteende"
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- I det första området, det med
skivhusen, hände det oerhört
mycket oftare att människor
bläv överfallna. Dörrar och
uppgångar var så anonyma att
främmande människor lätt
kunde uppehålla sig där utan
att någon reagerade. Ofta sked-
de överfallen vid eller i hissar-
na. Sedan släpades offret in i
någon av brandtrapporna.
Därifrån hördes inga rop på
hjälp. I det andra området var
antalet rån och överfall mycket
mindre. De som bodde i huset
hade större uppsikt.

- Den här s k informella so-
ciala kontrollen över miljön är
viktig för att minska möjlighe-
terni för brott. Som kan vara
överfall och våldtäkter mot
kvinnor. Att det helt enkelt in-
te är så anonymt. Att vi känner
igen varandra i miljön.

Om man nu har kommit fram
till de bär slutsatsernA, aarför
lägger man inte större vikt vid
aim; planering av miljön?
- Tae tror att det är svårt för en
.rkiök, att föreställa sig att vis-
sa miljöer kan skapa ångest,

rädsla och möjligheter till
brott. När man sitter och pla-
nerar tänker man i positiva ba-
nor, söker efter harmoniska
lösningar.

- Ta till exempei vackra och
idylliska ritningjr av ett plane-
rat italiensktinspirerat inom-
hustorg, en piazza med frodig
växtlighet, springbrunnar, ca-
f6er och harmoniska männi-
skor. Vem har nånsin upplevt
det fardiga torget, köpcentrat
sådant?

Henrik Andersson tystnar
och ser eftertänksam ut. Ett
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leende sprider sig i ansiktet och
han drar sig till minnes:

- I mitten av sextiotalet job-
bade jag på ett arkitektkontor i
Göteborg. Min uppgift var att
forsöka gestalta en planerad
miljö i Angered-Bergum, err
förortsområde. Där skulle det
finnas spårvagnshållplats och
transportsträckor för männi-
skorna att ta sig från spårvag-
nen till ett intilliggande buss-
torg. I anslutning till bussarna
skulle det finnas em köpcen-
trum. Då tänkte man och sökte
efter positiva lösningar.

- När jag senare fick se den
här miljön i verkligheten så
kändes den så ovan och främ-
mande. Man tänker inte på de
negativa förväntningar som
vissa miljöer kan mana fram
hos människor. När det blir för
intetsägande fär man ångest-
känslor.

- Om man återknyter till
den rädsla för sexuellä trakas-
serier och övergrepp som kvin-
nor har idag i Sverige, så tror
jag helt enkelt inte att planerare
av den offentliga miljön tänkte
så mycket på detta när den mo-
derna bebyggelsen växte upp.
Vi har ju inte haft någon lång
tradition av stadsbebyggelse
här i landet. Inte heller de "na-
turliga" förutsättningar för ett
utpräglat våld mot kvinnor,
som t ex i USA som jag sade
tidigare.

Förändrad ideologi
i byggandet
- Någonting som jag personli-
gen tycker illa om är den för-
ändrade ideologi som styrt ut-
formningen av offentliga miljö-
er under de senaste årtiondena.
Man gick ifrån det högtidligt
stela och monumentala och
skulle bygg. mer vardagliga
miljöer. Ett typexempel på en
sådan är en Svensk Arbetsför-
medling.

- Det man har förlorat i
denna strävan efter det vardag-

liga år överskådligheten och
det klara mönstret för hur vi
som människor skall bete oss
och röra oss i miljön. Jämför
t ex Nationalmuseum och Kul-
turhuset i Stockholm. Närmar
man sig Nationaimuseet så
finns där en klart markerad in-
gång. En tydlig trappa leder
upp till entr6n. Jag behöver inte
tveka eller bli villrådig inför
vart jag skall gå. Den här typen
av entr6 blir också den miliö
dår jagvet att jag möter männi-
skor.

- Titta sedan på Kulturhu-
set. Ett gytter av ingångar i oli-
ka plan. Vart skall jag gå? Där
finns ingen inbyggd naturlig
mötesplats för människor.

- Det kanske låter bakåt-
strävande det här, men i de här
vardagliga miljöerna finns en
inbyggd villrådighet som kan
skapa känslor av otrygghet hos
oss.

- En annan sak som vi har
missat inom den moderna arki-
tekturen ar närheten mellan
bostadshus och satan. Med den
teknikutveckling" vi har bryter
vi upp gator i olika plan för bi-
lar och gående. Husens ingång-
ar ligger inte längre i direkt an-
slutning till gatan. Att se gatan
man bor vid som "sln" gata, en
miljö som man känner igen, vet
vilka människor som rör sig
där - det tror jag år en viktig
sak för att vi skall känn a trygg-
het och säkerhet.

Finns det flera k.onkreta saher
du han peka på som kan skapa
rädsla?
- Belysningen i våra offentliga
miljöer är ju viktig. Men den
sortens lampor som är vanliga
är det nog ingen arkitekt som
skulle ha föredragit. Som så
mycket annat inom den fysiska
utformningen av vära miljöer
så är det ju ekonomin som styr.
Det är inte arkitekterna uran
kommunalpolitikerna som fat-
tar besluten.

- Kvicksilverlampor som

ger ett kallt, vitt, ja nästan vio-
lett ljus år vanliga längs vå-
ra gator. Nackdelen med dem
är att de inte har någon större
spridning. När du befinner dig
rakt under ljuskällan så blir då
bländad.

Vad kan man då göra för att
förändra rädslans miljöer? Hur
kan rnan öka den mänskliga
tryggheten ocb sbapa en miljö
softi rymmer öaerblich. och sä-
berhei? Skatl man riva ner de
bär osäkra miljöerna och bygga
upp nya?
- N.j, det är nog inget bra sätt.
Finns det någon miljö som är
så ångestskapande som just riv-
ningsmiljöer?

- Detta medför att du upp-
lever mörkret runt.omkring
som dubbelt så svart. Ar sedan
också en eller flera lyktor längs
gatan krossade, så känns mörk-
ret iust där extra hotande.

När intervjun med Henrik O
Andersson är slut och jag pro-
menerar hemåt i den tidisa
skymningen en decembereftei-
middag så undrar jag stilla om
det överhuvudtaget är möjligt
att bygga bort rädslan.

Vad hjälper det om kvicksil-
verlamporna byts mot ett var-
mare ljus?

Så länge min blotta närvaro
som kvinna nattetid på gatan
upplevs som en sexuell invit? I

Susanne Johansson



USA:

Våldet
städernas
gissel

I Buss- och taxilinjer bara för kvinnor. En vis-
selsignal år ett rop på hjälp. Vanliga hushåll
ställer upp som "Shelter Houses" dit en hotad
kvinna kan ta sin tillflykt.

I de amerikanska storstäderna år kvinnors
rädsla för våld motiverad.

Olika initiativ tas för att öka kvinnornas sä-
kerhet - i väntan på de nödvändiga sociala för-
ändringar som krävs för att också städerna
skall tillhöra kvinnorna.

Våren 1982 gjorde i^g en
månadslång resa i USA, i syf-
te att interviua folk som arbe-
tar med planerings- och bo-
stadsfrågor ur kvinnosynvin-
kel. Jag träffade forskare, ar-
kitekter, politiker, socialarbe-
tare och slutligen kvinnor
som på grannskapsnivå arbe-
tar med "alternativ" av olika
slag.För byggforskningsrådets
räkning har i^g skrivit en
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rapport som dels bygger på
dessa interviuer, dels pä en
litteraturgenomgång. I den
första delen behandlar iag
framväxten av den ameri-
kanska stadsbygden och de
speciella problem den skapar
för kvinnorna. Den andra de-
len ger exempel på hur kvin-
nor inom olika yrkesgrupper
arbetar för förändring.

Rapportenr "Hur stadspk-
nering oclt bostadspolitik på-

aerkat den amerikanska kain-
nans situation. En kunskaPs-
öaersikt." kommer att finnas
tillgänglig via Byggdok, H4l-
singegatan 49, 173 31 Stock-
holm (BFR-anslag 820190-0).

Det utdrag som Vi mäns-
kor här publicerar föregås av
ett kapitel som bl a tar upp de
senastl årens tendens till upp-
värdering av innerstäderna
som boendemiliö i förhållan-
de till villaförorterna och de

itr1":,; iirptt är de grupper (kvinnor cfi
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ch pensionärer) som är mest rädda lör vålr

problem som detta kan kom-
ma att skapa för dem som ald-
rig hade räd att fly när flyk-
ten ut ur innerstäderna var
på modet.

Inga-Lisa Sangregorio

wnga män. Men sitwationen är inte jämförbar. . ."

De omedvetna, "självklara"
kopplingar som människor i ett
land gör mellan vissa företeel-
ser säger ibland mer än med-
vetna analyser.

En sådan självklar koppling
finner man i USA mellan "in-
nerstad" och "våld/brottslig-
het". Den har nått den grad av
automatik dår den förefaller
upplevas som ett naturfenomen
i stället för en kulturellt beting-
ad företeelse. Idealet för kvin-

nor skulle var^ att bo i stan -
om-det-inte-vore-för-våld-
och-brottslighet (och-de-dåli-
ga-skolorna, se där en annan
självklar koppling). Ungefär så
säger många av de kvinnor jag
träffar, och tanken att städer
inte siälvklart måste härjas av
våld och brott och ha dåliga
skolor tycks framstå som väl-
digt exotisk.

Det här betyder inte att alla
jämt går omkring och är rädda. il

är mest rädda för våld minndre drabbade än
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Men det innebär att man, också
på ett självklart sätt, lägger in
risken att utsättas för våld som
en faktor i vardagens kalkyler:
"Jag tar den buss- eller tunnel-
banelinjen i stället för den and-
ra som är litet snabbare, så slip-
per jag gä av vid X (gå igenom
Y)." På ett naturligt sätt forkla-
rar vänliga människor för mig i
vilka delar av olika städer man
kan gå omkring utan risk och
vilka man bör undvika. Dår
ingen gett mig den hjälpen (i
New York, framför allt) mär-
ker jag det ju själv: plötsligt,
från ett kvarter till ett annat
längs samma gata, föråndras at-
mosfären. Människorna, och
ibland tycker jag till och med
husen, utstrålar en desperation
så stark att den känns som en
fysisk närvaro.

Krypande obehag
Själv råkar jagaldrig ut för någ-
ra incidenter, men det blir till
slut omöjligt att bortse från vad
alla berättar, och j^g börjar
känna ett krypande obehag
varje gäng jag står och väntar
på tåget vid någon nersliten
och folktom tunnelbanesta-
tion. Helt konkret upplever jag
det forskningsrapporterna talar
om: hur kvinnors rörlighet och
valfrihet minskar. hur delar av
staden och trafikapparaten i
praktiken blir förbjudet områ-
de för kvinnor.

Jag börjar inte själv tala om
våld och brottslighet med nå-
gon av de kvinnor jag väffar,
men ämnet dyker upp hela
tiden.

I Brooklyn besöker j^g en
gammal väninna till min mor,
som bor med sin handikappade
dotter i en hyreslägenhet i ett
en gång säkert fint hus.
Taxifärden dit gär genom ett
ruinlandskap: vartenda hus är
tomt och utbränt. Fastighets-
ägarna lär sätta eld på husen för
^fi f^ ut försäkringspengarna,
och att döma av resultatet bor-
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"Plötsligt, från ett haarter till ett annat, längs samma
gata, förändras atmo sfären. "

de alla försäkringsbolag vid det
här laget vara ruinerade.

Vågar knappt gå
ut längre
Instängda bakom säkerhetslås
och kedjor finner jag de båda
kvinnorna, som jag inte sett på
mer än trettio är. De vägar
numera knappt gå ut efter att
ha blivit nerslagna och rånade
ätta gånger. Av unga, svarta
pojkar. I Sverige skulle iag ha
sagt att de var rasister. Men här
r.i 1"g hur de lever och hur
omöjligt det är för dem att se
sammanhangen. Deras lilla
värld krymper och hotas: de är
faktiskt värnlösa offer för en
utveckling som de inte förstår.

I Seattle träffar jag en annan

svenska, arkitekt. Hon talar
ganska bruten svenska, och jag
skojar lite med henne för att
hon bryter. Det visar sig att
"brytningen" beror pä en
hjärnskada sedan hon blivit
nerslagen och rånad.

När jag besöker Jacqueline
Leavitt, planerare och lärare
vid Columbiauniversitetet, rå-
kar jag trots hennes noggranna
instruktioner gå av vid fel tun-
nelbanestation och kommer
lite sent till mötet. "Du gick väl
inte genom parken!" ropar Jac-
kie. Det hade jag faktiskt gjort
och känt den där fasan som
strålar från stenar och buskar
men avfärdat det som inbill-
ning. Jackie: "Det är det farli-
gaste stället i hela New York!"

"Jag kör dig till hotellet", sä-
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ger Mui Ho, arkitekt och lärare
vid Berkeley. När jag proteste-
rar att det inte är långt och att
jag gårna tar en promenad över
campusen i den fina kvällen be-
rättar hon att två av hennes
närmaste vänner nyligen blivit
våldtagna och att en gästpro-
fessor från England blev våld-
tagen inne på själva universi-
tetsområdet.

En av tre kvinnor
blir våldtagen
"Den senaste statistiken från
FBI visar att en av tre kvinnor
blir våldtagen någon gång i sitt
liv", säger Dolores Hayden.
"Du borde inte åka tunnelbana
ensam på kvällen. Vi är skyldi-
ga oss själva att inte utsätta oss
för onödiga risker."

Om det nu är så här - och all
statistik tyder på att risken att
råka ut för våldtäkt eller rån
faktiskt är avsevärd - vad beror
det på?

Colette Meunier, psykolog
och planerare i Berkeley, säger
att hon i dag ser "safetI", sä-
kerhet, som den kanske vikti-
gaste kvinnofrågan. Hon me-
nar att den hör nära samman
med stadsplanering och bo-
stadspolittk. Att städerna blivit
så farliga, främst för kvinnor,
hänger samman med medel-
klassens flykt från dem, men
också med hur stadsomvand-
lingen ("redevelopment") har
skötts. I båda fallen har utveck-
lingen stimulerats med skatte-
medel. Det gäller dels de för-
månliga egnahemslånen, dels
de ekonomiska incitament som
ledde till att den tidigare blan-
dade bebyggelsen i innerstä-
derna revs och ersattes av kon-
tor eller väldiga hyreskaserner.

Avsaknaden av säkerhet i da-
gens städer hänger också sam-
man med hur rasfrågan har
skötts eller snarare misskötts i
USA, säger Colette. I stor ut-
sträckning är det en fråga om
de svartas desperation och
hämnd: för att de är fattiga, för

att de är utstötta, för att de är
arbetslösa, för att de som män
berövats sin mandom i bemär-
kelsen förmågan att sörja för
sina familjer, ja till och med be-
rövats sina familjer. Och detta i
ett samhälle där framgång be-
traktas som vars och ens ensak
och allas möjlighet, och där
mannen snarare fär sin man-
dom bekråftad via plånbok och
makt än via sin sexualitet.
Florence McDonald, medlem
av kommunstyrelsen i Berke-
ley, har en liknande analys.
Hon är nu i pensionsåldern och
har varit fackligt och politiskt
aktiv sen trettiotalet och kan
göra jämförelser med den ti-
den. "lJnder depressionen
bodde jag i Södern. Då ankla-
gades de svarta männen för att
uåldtr vita kvinnor, och många
lynchades för det trots att an-
klagelsern a var falska.

"Ett schizofrent
samhälle skapar
självhat"

Nu gör de det faktiskt: det är
ett tecken på den djupa depres-
sion som drabbat många fattiga
i det amerikanska samhället.
De har förlorat allt hopp: livet
är värre än döden. Ett så schi-
zofrent samhälle som det ame-
rikanska leder till siälvhat hos
dem som inte lyckas leva upp
till myterna. Myten säger att
alla kan klara sig, att det inte är
ett klassamhälle, att det beror
på dig själv om du lyckas, och
den myten är så stark att även
de som är dömda att misslyc-
kas tror på den."

Liksom Colette är hon starkt
kritisk till den form stadsför-
nyelsen tagit. "FIär år det
främst de äldre stadsdelarna,
nere vid vattnet, som har drab-
bats. Det är mest svarta och
"chicanos" som bor där. Nu
har det blivit sådana protester
att rivningarna hejdats, men
man har hunnit göra stor
skada."

I och med Reaganregeringen

har anslagen till den offentliga
sektorn krympt: det enda man
satsar på år fängelser, säger
Florence McDonald. "Det
kostar 15 000 dollar om året att
hålla en person i fängelse. Den
som är 'fri' men fattig får inte
ett öre. Efter ett är förlorar
man arbetslöshetsunderstödet.
och den som aldrig arbetat får
inget understöd alls. Ar det så
konstigt att det behövs fler och
fler fängelseplatser ? "

För en utomstående förefal-
ler de här sammanhangen så
självklara att det knappast finns
anledning att diskutera varför
det begås så många stölder och
rän. Arbetslösheten överstiger
10 procent och närmar sig hos
svarta ungdomar 50 procent.
Men i USA får man inte social-
hjälp bara för att man är fattig:
man måste vara gammal och
fattig, ensamstående mor och
fattig, handikappad och fattig.
En ensam man eller kvinna
utan minderåriga barn får inte
ett öre. En av de upplevelser
som chockerade mig mest var
att tåffa på kvinnor som kun-
de ha varit jag själv och som
kom fram och bad om pengar:
"Jaghar inte ätit i dag: du har
inte möjligen en dollar?" Inte
knarkare eller alkoholister utan
helt vanliga kvinnor.

Vad gör en man i samma si-
tuation? Ber om en dollar?

Kvinnor drabbas värst
Det mesta tyder alltså på att
rädslan för våld är motiverad.
Men oberoende av om den är
motiverad eller ej förgiftar den
livet för många, kvinnor mest,
och bidrar antagligen dll att
göra de farliga ställena farligare
än vad de skulle ha varit om
inte rädslan fanns.

Att det år kvinnorna som
drabbas värst av denna rädsla
visar många undersökningar
(Rigel 6c Gordon, 1981). Det
innebär inte att kvinnor är mest
utsatta för brott: i siälva verket
år de grupper (kvinnor och
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pensionärer) som är mest rädda
för våld mindre drabbade än
unga män.

Men situationen är inte jäm-
förbar. För det första finns det
ett brott som nästan uteslutan-
de drabbar kvinnor: våldtäkt.
Och för det andra är unga män
ofta själva aktiva deltagare när
det drar ihop sig till bråk, me-
dan kvinnor och gamla nästan
alltid är offer för våldet. Och
slutligen finns det mycket som
tyder på att de grupper som
upplever sig som hotade frivil-
ligt beskär sin rörelsefrihet och
därmed minskar risken att råka
ut för ett brott. De undviker att
vistas på platser som de upple-
ver som riskabla, de undviker
att gå ut på kvällarna. Delar av
staden och delar av dygnet blir
i praktiken förbjudna för
kvinnor.

Värst drabbas, som vanligt,
äldre kvinnor, fattiga kvinnor,
svarta kvinnor och kvinnor
från etniska minoriteter. De
kan inte fly till säkrare områ-
den, som oftast år dyrare
områden.

Men i realiteten drabbas alla
kvinnor genom att deras val-
möjligheter i fräga om arbete,
nöjen, bostäder, transportme-
del minskar.

Forskning om våld och
om rädsla för våld
Margaret Gordon och Stepha-
nie Rigel har forskat om hur
våld och rädsla för våld påver-
kar människors och framför
allt kvinnors liv. (Gordon m fl,
1980, Rigel 6c Gordon, 1981.)
Deras empiriska forskning
bygger på utfrågning av kvin-
nor (och en mindre grupp män)
i olika delar av San Francisco,
Chicago och Philadelphia.

Resultaten bekräftar tidigare
undersökningar: kvinnor är
mer rädda för våld än män, och
kvinnors upplevelse av sårbar-
het gör att många drar sig till-
baka och undviker situationer
och platser där de kan riskera

att råka ut för våld. Det finns
däremot inget klart samband
mellan hur farlig en stadsdel
faktiskt år (mätt i t ex antal
våldtäkter per tusen invånare)
och invånarnas rädsla.

Ett av de inressantare resul-
taten är att de flesta av de utfrå-
gade kvinnorna bedömde att de
själva var fysiskt svagare inte
bara än de flesta män utan
också än de flesta kvinnor.

Vad är det, frägar Gordon
och Rigel, som får kvinnor att
tro att de är så svaga? Vilka
faktorer i socialiseringsproces-
sen skapar en sådan känsla av
maktlöshet? Och, framför allt,
hur påverkar detta kvinnors tro
på sin förmåga inom andra om-
råden i livet?

Gordon och Rigel ansluter
sig till de feministiska analyser
som ser framför allt våldtäkten
som ett instrument för social
kontroll av kvinnor, "en med-
veten skrämselprocess varige-
nom alla män håller alla kvin-
nor i ett tillstånd av rädsla"
(BrownmrlIer, 1975).

"Fruktan för våldtäkt". skri-
ver Susan Griffin (1979), "hål-
ler kvinnor borta från gatorna
på kvällarna. Håller kvinnor
hemma. Håller kvinnor passiva
och undergivna av fruktan för
att upplevas som utmanande."
Det väsentliga i denna analys är
insikten att våldtäkten som fe-
nomen påverkar alla kvinnor,
oberoende av om de personli-
gen drabbas eller inte.

Däremot kan man säga att
Gordons och Rigels egna resul-
tat i viss mån motsäger tesen
om våldtäkten som alla mäns
vapen mot alla kvinnor. Det vi-
sade sig nämligen att de delar
av städerna som även männen
upplevde som mest otrygga var
de som hade en hög frekvens
våldtäkter.

"Hur orsakssammanhangen
än ser ut", skriver Gordon och
Rigel, "är det oförnekligt att
förekomsten av våldtäkt i err

samhälle försämrar både mäns
och kvinnors livskvalitet".

Rädslan för våld ett
problem i sig
Eftersom rädslan för våld är ett
socialt problem i sig, som dras-
tiskt minskar kvinnors valmöi-
ligheter och skapar ett tillstånd
av Permanent stress, menar
Gordon och Rigel att det är
viktigt att angripa inte bara det
faktiska våldet utan också den-
na rädslan genom åtgärder för
att stärka kvinnors självförtro-
ende.

De ser t ex självförsvarskur-
ser som ett sätt att ändra kvin-
nors syn på sig själva som po-
tentiella offer. Framför allt var-
nar de för alla försök att min-
ska brottsligheten genom att
ytterligare beskära kvinnors
rörelsefrihet.

Nästan alla de kvinnor Gor-
don och Rigel intervjuade till-
lämpade något slags taktik för
att minska risken att råka ut för
våld. Somliga gick aldrig ut en-
samma, andra tog alltid taxi ef-
ter ett visst klockslag, ytterliga-
re andra hade installerat säker-
hetslås och larmanordningar i
hemmet.

Visselpipor och "Shelter
FIouses"

Men vid sidan av dessa indi-
viduella säkerhetsåtgärder har
kvinnor gemensamt försökt
angripa problemen. Det sker
på två sätt. Dels har kvinnorö-
relsen skapat egna institutioner
för att hjälpa offren för våld-
täkt och kvinnomisshandel
(Rape Crisis Centers, Homes
for Battered \Wives), dels har
man vidtagit åtgärder för att
förhindra våldtäkt och överfall.

Det kanske mest genomar-
betade programmet har skapats
av en grupp kvinnor i Colum-
bus, Ohio (Vomen Against
Rape in Columbus). Gruppen
har existerat sedan 1,972 och
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har arbetat pä flera olika plan:
som opinionsbildare, som råd-
sivare till drabbade kvinnor
öch med förebyggande verk-
samhet.
En sådan förebyggande åtgärd
var ett "Whistle Alert"-pro-
gram, som helt enkelt gick ut
pä att få kvinnor att bära vissel-
pipor och lära människor att
reager^ på en visselsignal som
ett rop på hjälp. En annan
ätgård var att förmå en mängd
hushåll att ställa upp som
"shelter Houses", dvs ställen
dit en hotad kvinna kunde ta
sin tillflykt.

Andra åtgärder var självför-
svarskurser och nätverk kvin-
nor emellan för xt bryt^ deras
isolering. Gruppen samarbeta-
de också med det lokala buss-
bolaget för att få dem att ^n-passa hållplatsernas lag,. ogh
utformning för att minska ris-
ken för överfall vid eller på väg
till busshållplatserna.

I den opublicerade samman-
fattning av sin hittillsvarande
verksamhet som gruppen gjort
(Community Aciton Strategies
to Stop Rape) spårar man emel-
lertid en insikt om att det be-
hövs mycket mer djupgående
förändringar för att komma åt

problemen. Risken är, menar
g.upp.n, att de lokala myndig-
heterna nöjer sig med kosmeti-
ka. Gruppen har med tiden bli-
vit allt mer skeptisk till ärgår-
der som de tidigare själva före-
språkade, t ex självförsvarskur-
ser. Det behövs sociala föränd-
ringar som inriktar sig pä att
förbättra kvinnors totala situa-
tion, menar de. Annars kom-
mer vi- aldrig att upphöra att
vara oiter.

Buss- och taxilinier
för kvinnor
I avvaktan på sådana större för-
ändringar fortsätter kvinnor att
ta initiativ som går ut på att
minska riskerna för överfall
och framför allt för våldtäkt.
Ett av de intressantare projek-
ten är de speciella buss- eller
taxilinjer som kvinnogrupper
startat bl a i Madison och Mil-
waukee (Dreis, 1,978).

Dessa trafiklinjer kom dll
för att öka kvinnors säkerhet,
framför allt på kvällarna, men
det har visat sig att de fyller ett
stort behov även som trafikme-
del. Svårigheterna har - natur-
ligtvis - främst varit av ekono-
misk art.

"Myten säger att alla k.an klara
sig, att det inte är ett klassam-
hä\\e..."

En något annorlunda vink-
ling pä problemet "säkerhet
och allmänna kommunikatio-
ner" kom fram vid den stora
konferens om "\flomen's Tra-
vel Issues: Research Needs and
Priorities" som ordnades av
Department of Transportation
1,978 (dokumenterad i Wo-
men's Travel Issues: Research
Needs and Priorities).

Det visade sig att många tra-
fikföretag är allvarligt oroade
över att rädslan för överfall
gjort att kvinnor åker buss och
tunnelbana i mindre utsträck-
ning än tidigare. Det är nämli-
gen av tradition kvinnorna som
är dessa företags bästa kunder,
eftersom de åker kollektivt be-
tydligt oftare än män.

Det slutliga intrycket är ändå
att det som görs för att minska
riskerna för överfall och våld-
täkter inte kommer åt orsaker-
na till problemen. Det våld
som hårjar i de amerikanska
städerna år en fruktansvärd
men logisk konsekvens av ett
socialt system som stänger ute
en växande del av befolkningen
från de belöningar som enligt
samma samhälles officiella my-
tologi är tillgängliga för alla. tr
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n Det viktigas te är att man håller sig väl med
vaktmästare och grannar. De som äger husen
behöver man inte v^ra så rädd för, de år iu
nästan aldrig här. I alla fall aldrig efter Fyra,
eller på helgär, när man siälv är hemma. FIar
man inte gardiner eller blommor i fönstren, så
märker de inte att man ockuperar.

Ania, 23 är flyttade hemifrån när hon var 15.
Hon har aldrig haft en egen lägenhet. De senas-
te två åren har hon ockuperat lägenheter i riv-
ningshus i Göteborg.

Hon ser yngre ut än sina 23 är.
Liten och späd, med kort, ruf-
sigt här och pigga ögon, sitter
hon hopkurad på sängen, med
fötterna uppdragna under sig.
Golvet är kallt. Hon är född i
Norge, och kom till Sverige för
fyra är sedan. Hennes svenska
sJunger.

- Det är inte för att slippa
betala hyra som man ockupe-
rar, säger hon. Här där jag bor
nu, betalar jag till exempel 150
kronor varje månad, till en ge-
mensam kassa för oss i huset.
Vi har köpt tvättmaskin ihop,
målat trappuppgångarna och
lagat taket på utedassen för
pengarna.^ --N.j, hyra vill jag gärna be-
tala, men jag vill kunna vålia att
bo obekvämt, med kallvatten,
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kakelugnar och dass på gården,
och så då låg hyra. Men det är
ju omöjligt nu för tiden. Här i
Haga (stadsdel i Göteborg)
finns massor av tomma lägen-
heter. Men kommunen som
äger husen, har inte låtit någon
flytta in på flera är.Inte ens på
rivningskontrakt.

Många bor "sv art"
Nej, fastighetskontoret i Göte-
borg !yr itrte ut,några lägenhe-
tcr i de rivningshotade husen i
Haga, även om flera kommer
att stå kvar två, tre år till. Det
år fortfarande oklart hur
många hus, och vilka, som skall
bevaras. Riksantikvarieämbetet
har ansett 62 hus så kulturhis-
toriskt värdefulla att man an-

slagit 60 miljoner för att klara
dem. Detta beslöts 1.979, men
efter det har flera av de värde-
fulla husen rivits, eftersom de
förstörs, bland annat av över-
svämmningar från spruckna
vattenrör. Rören har spruckit
under vintrarna, när husen stått
tomma och ouppvärmda.

E,ftersom inga hyresgäster
fär flytta in, när någon flyttar
ut, har det blivit vanligt att den
som flyttar, helt enkelt lämnar
över nyckeln till någon kompis
som behöver lägenhet. Denne
fortsätter att betäla hyran i den
första hyresgästens namn. Eller
så lämnar man nyckeln till nå-
gon granne, som får se till att
någon flyttar in.

Ungefär hälften av de cirka
tusen människor som fortfa-



...men det bär är blåblockor.

rande bor i det gamla Haga,
bor "svart" på det här sättet.
Många vet inte ens vem den
person är som har hyreskon-
traktet, och i vars namn man
varje månad betalar hyran. Det
innebär vanligtvis, att när huset
skall tömmas för rivning, blir
den som bor där utkastad, och
den som har kontraktet blir av
med sina rättigheter.

Om någon däremot säger
upp sin lägenhet, så kommer
fastighetskontorets hantlangare
och "spikar igen" lägenheten,
det vill säga, sätter ett hänglås
för dörren. Det är emellertid
ingen större konst att bryta
upp hänglåset och sätta dit ett
eget, som man har nyckel till.
Det är vad Ania gjort. Detta är
naturligtvis olagligt.

- J"g tycker det är skillnad på
olagliga saker och brottsliga.
Jag skadar ingen genom att an-
vända den här lägenheten, inte
kostar det något för kommu-
nen heller, för elabonemanget
har jag tagit i mitt eget namn.
Men att låta ett sådant här hus
stå och förfalla, det tycker jag
är brottsligt. Omoraliskt. Nu
hindrar jag i alla fall förfallet en
tid, genom att bo här, och hålla
lägenheten varm.

Under de åtta år som gått,
sedan Ania flyttade hemifrån
har hon passerat genom en
uppsjö "bostäder". Hon flytta-
de först från Oslo till Kanada
för att gå på college i ett år.
Hon bodde på en lantgård, hos
en familj som hade nio barn.
Det blev inte så mycket skola,

men desto mer fiske och jakt.
Därefter flyttade hon till ett
kollektiv, som hade byggt ett
eget hus av material i omgiv-
ningen. Det var ett självbygge
av stockar, halm, jord, riv-
ningsvirke och allt möjligt,
som kan hittas på en soptipp.
Gemytligt men primitivt.

Ania kom tillbaka till Oslo
efter ett år, men stannade bara
en månad hos föräldrarna. Hon
och hennes bror flyttade till en
granne och fick bo ovanpå den-
nes oljepanna i källaren i ett
halvår, till Ania bror fick jobb
på ett mentalsjukhus. De flyt-
tade in i en personalbostad som
låg på vinden i det gamla slott,
som förvandlats till siukhus.

- I^g trivdes där, fast det var
lite konstigt med alla förvirrade
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människor runtomkring. Ibland
väcktes man av skrik på nät-
terna.

Det sista året i Norge fick jag
låna en lägenhet av en kompis
som var utomlands. Det var det
bästa lägenhet j^g någonsin
bott i. Tre rum och kök, bad-
rum, varmvatten, centralvär-
me, ja, helt modern, men i ett
sammalt hus. Mitt i centrala
örlo låg den också. Gissa vad
hyran vart 375 kronor i måna-
den. Min kompis hade förstås
ärvt lägenheten efter en släk-
ting. Sådana lägenheter går inte
att fä tag i annars, om man inte
är miljonär.

Ania försörjde sig genom att
ta olika vikariat och tillfalliga
jobb. Hon städade, diskade,
passade barn och vårdade gam-
la. När hon stod modell på
konstakademien i Oslo, blev
hon bekant med en svensk flic-
ka som studerade där. De dela-
de på lägenheten ett tag. När så
Anias hvresvärd kom hem från
sin utlansvistelse, och behövde
lägenheten själv, flyttade Ania
mäd sin svenska väninna till
Göteborg.

- Först bode jag med Lena i
hennes etta i centrala stan. Jag
träffade en kille, blev förälskad
och flyttade hem till honom.
Det tog slut efter nägra måna-
der, och j^g var bostadslös
igen. Jobb hade jag, ett vikariat
på Vasa siukhus, åldrings-
vården.

"Flvtta till
unåkarlshotell !"
Jag gjorde mitt första, och hit-
tills enda besök på bostadsför-
medlingen. Ett rum på_ ung-
karlshoiell var vad de kunde
erbjuda mej. De verkade tycka
det.var konstigt att iag överhu-
vudtaget kom dit. Någon bo-
stadskö, att ställa sig i fanns det
inte, sa de, bara för förtusfall.
Vad det var fick iag aldrig rik-
tigt klart för mej, men jag var i
afa fall inte något sådant.
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Eventuellt skulle jag kunna få
en tvåa för t 900 i månaden i en
förort, när den var färdig-
bvesd, men det var inte alls sä-
käitl Hyresvärldarna brukar
vilja att man har fast inkomst,
påpekade de.^ Ania svarade på annons, och
fick hyra en lägenhet i andra
hand fbr sju mååder. Den låg i
ett unikt område med väldiga
trähus vid Linnd-platsen i Gö-
teborg. Fantastiska kråkslott,
med tinnar och torn, balkonger
och vindskupor, fantasifull
snickarglädje och syrenbersåer.
Inget hus var det andra likt.

E" arkitekt vid Chalmers
som specialstuderat husen, har
räknai ut att om man skulle
bygg" ett sådant hus nu, skulle
däilosta lika mycket som att
bygg. ett modernt bankp?l"!.t.
OÅ- det överhuvudtaget skulle
gå att bygg" det. Så mycket ar-
6ete ocli - hantverkskunnande
låg i husen. Nu år alla utom ett
borta. Det sista skall också
rivas.

En perfekt lägenhet
stod tom
- I iust det hus som står kvar
ockuperade jag en lägenhe1, 1är
killen iag hyrt av kom tillbaka.
Byggnadsföretaget som ägde
husen, hade inte låtit någon
flytta in på flera år. "Min" lä-
gånhet häde stått tom i ett och
ött halvt år. Det gör den förres-
ten fortfarande, fast det är över
ett år sedan jag lämnade den.
Det är hemskt att se.

Lägenheten bestod av två
rum och kök. Den hade cent-
ralvärme, kylskåp, varmvatten
och toalett inne. Badrum fanns
i källaren. Strömmen var på-
kopplad, så det var inga pro-
blem för Ania att börja leva
där.

- När jag blev utkörd, efter
ett år, fick iag en elräkning av
byggnadsföretaget på 600 kro-

"äi."O., var OK. Jåg vill iu gö-
ra rätt för mej. Grannarna var
glada att någon flyttade in. Det

blir otryggt i hus med tomma
lägenher.

- Det fanns en äldre man
som fungerade som en slags vi-
cevärd. Mot hundra kronor i
månaden, skulle han "vakta"
husen. Han tyckte inte riktigt
om ^tt j^g flyttade in. Han
tyckte inte om framfusiga ung-
domar, som inte respekterade
lag och ordning.. Man skulle in-
te gora lntrang I nagon annans
egendom. Han hade en gam-
maldags moral, som iag egent-
ligen tycker är riktig.

- Samtidigt som han ogilla-
de att jag bodde där, så såg han
ju att jag "skötte" mig, att jag
arbetade, höll rent, sov ordent-
liet på nätterna och inte hade

"ägrä vilda fester, så han
rapportetade aldrig till värden
att jag fanns där. Han tycket
inte heller om att husen tömdes
och fick förfalla. Han hade bott
där i 47 är. Nu bor han ensam
kvar har jag sett.

- J"g inredde så gott j^g
kunde. En del möbler fanns re-
dan i lägenheten, andra hittade
j^g pä vinden och i skräpkon-
teiniar. Folk slänger mycket
användbart. Jag var noga med
att inte sätta upp gardiner, eller
att ha blommor eller något an-
nat i fönstren, så att det skulle
märkas utifrån att lägenheten
var bebodd.

Byggbolaget smög
omkring
- Att ljuset var tänt i lägenhe-
ten på kvällarna, spelade där-
emot ingen roll. Gubbarna från
byggbolaget iobbai. iu inte ef-
tår-{yra, så det var ingen risk att
de skulle märka något. Men det
hände ibland att de dök upp
någon gång mitt på dage_n. De
stannade aldrig länge, och gick
sällan in i husen. Då riskerade
de ju att stöta på någon "_.ik-
tig" hyresgäst, som kunde kla-
gi pä ieckinde toaletter, trasiga
Loåtakter. eller underhållet av
husen överhuvudtaget. Så de
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smög nästan omkring.
- De var ju faktiskt inte etr

dugg intresserade av husen, el-
ler dem som bodde där. De vil-
le hela tiden riva. Det var för
marken de hade köpt husen.

Ania bodde ett år i sin ocku-
perade lägenhet. På sommaren
åkte hon till Oslo för två måna-
der, och lånade ut lägenheten
till en flickvän. När hon kom
hem igen, hade väninnan pac-
kat ner alla deras saker för
flyttning.

- Hon hade satt gardiner
och pelargonier i fönstren. Och
odlade gräslök, persilja .99htimjan i en bakonglåda,
utanför. Några dagar innan jag
kom tillbaka, hade byggbola-
gets representant varit där och
upptäckt henne. Du får en vec-
ka på dig att flytta, sa han, sen
går vi till polisen. Så hon våga-
de inte annat än att packa ihop.
Hon skulle flytta hem till sin
mamma.
Där stod jag med mina resväs-
kor, mina flvttlådor och min
katt, och had! ingenstans att ra
vagen.

De första nätterna sov Ania
hos en granne. Det fanns inte
längre så många kvar i huset, de
flesta hade flyttat. Ania och
katten sov hos olika vänner un-
der några veckor, tills hon
ockuperade den lägenhet hon
fortfarande bor i.

Mycket kan göras utan
pengar
Hennes nya bostad ligger i Ha-
ga- Lägenheten år pä knappt 20
m2, helt omodern, ett litet rum,
med konstiga vinklar och ett
pyttekök. Dass på gården.
Fönstren är små, ett vetter åt
norr, det andra mot en hus-
vägg, så det kommer sparsamt
med ljus in i lägenheten.

Andå känns den ljus och
rymlig. Ania har målat allt vitt,
även golvplankorna. Vid fönst-
ren har hon satt upp speglar i
olika storlekar och former,
som reflekterar lius utifrån. E,n
spånplatta på några drickabac-
kar fungerar som säng, soffa
och förvaringsmöbel. Ett runt,
mörkbetsat, blankpolerat bord

med svarvade ben, en ganska
liten, men bullig, fåtölj i röd
sammet och en låg röd bokhyl-
la, som är byggd av sockerlå-
dor, är de möbler som finns.
Några välskötta gröna växter i
stora krukor står på golvet. In-
nanför kakelugnens mässings-
luckor sprakar en brasa. Veden
kommer från Hagas redan de-
molerade hus. Katten har fått
fyra ungar, som leker på det vi-
ta golvet. Det är en vacker lä-
genhet.

- Det var ingen som trodde
att någon skulle srå ut med att
bo här överhuvudtaget. Det var
så mörkt och kyffigt. Det.hade
runnit in vatten genom taket, i
rummet. I korkmattan under
läckan, hade det vuxit en gigan-
tisk mögelsvamp. Jag rev ut all-
tihop, och gick upp på taket
och fixade tegelpannorna. Var-
tenledningen hade spruckit, så
jag fick byta ut ett rör. Efter-
som ingen hade eldat, varken i
köksspisen eller i kakelugnen
på länge, var det svårt aft [ä
igång dem. En kille i huset
hjälpte mig, och när sotaren var
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här, sa han att de kommer att
fungera ett bra tag till.

Arbetarna avslöiar inget
Varken sotare, elavläsare eller
de hantverkare som kommit till
huset har reagerat på att Ania
bor i lägenhetän. Kanske har de
inte tänkt på att den tidigare
varit igenbommad. Kanske
tycker d? inte att det är deras
jobb att hålla uppsikt. Vicev-är-
den brukar varna Ania, när fas-
tighetskontorets inspektörer är
på väs.' - Jäg har blivit erbjuden en
störri -lägenhet, €r som det
fortfarande finns kontrakt På.
Killen som hjälpte mig med ka-
kelugnen, skall flytta. Men _nu
har jäg lagt ner så mycket arbe-
te, och mitt hjärta med för den
delen, så jag har svårt att tänka
mig att lämna. den.h.är lägenhe-
ten, lnnan 'Jag blir absolut
tvungen. Dessuiom har jag och
den tjejen, som bor mittemot
mig i trappan, börjat laga mat i
hop. Vi gar ut och in hos var-
,nårr, nzi"r vi vill, så lägenheten
känns inte så liten längre. Vår
semenskap betyder mycket,
äch darfar vill jag inte 'heller

flytta.

- Känns det inte otryggt att bo
i en ockwperad lägenhet? - Dw
kan iw bli wtkastad när som
helst,' som förra gången. Kan-
she bli åtalad ock,så.

- Trygghet tror jag inte man
får genom yttre omständighe-
ter. Så länge man inte hotas till
livet, alltså. Trygghet är något
som måste komma inifrån. Jag
känner en trygghet i att veta att
jag klarar mig utan en massa av
det som andra människor tyc-
ker är nödvändigt. Det sista jag
ägde, som betydde mycket för
mig, uat en nalle som iag fick
näi i^g var liten, och några
gamla fotografier. I somras
[jorde i.g mig av med dem.
Det verkar kanske dumt, men
jag vill vara helt fri från sådana
bindningar. Jag menar inte att
alla måste göra så, men för mig
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är det viktigt.
- Så länge jag själv tycker att

jag handlar rätt, så är jag inte
rääd för polisen. Men det kan-
ske beror på att jag inte råkat ut
för dem än.

- Vad tror dw om framtiden?
Skall dw leaa så bär jämt?

- Det kommer inte att gä att
bo som jag gör, för det kom-
mer inte att finnas några gamla
hus kvar. Utom de lyxrenove-
rade. Det blir också strängare
kontroll överallt. Redan nu ia-
gar securitasvakter ockupanter,
har i Haga. Hit har de inte
kommit än, eftersom större de-
len av huset år fyllt med folk
som har kontrakt på lägenhe-
terna. Men i de hus som bara
har några få hyresgäster kvar,
stormar de in mitt i nätterna,
och kräver afi f^ se kontrakten.

- J"g tror att allting blir
sämre. Arbetslösheten kommer
att fortsätta att öka. Fler blir
utslagna, drogar sig, eller blir
kriminella. Våldet ökar. Miliön
håller på att förstöras. Jag är sä-
ker på att det blir kärnvapen-
krig under min livstid. På sätt
och vis är mitt sätt att leva, en
förberedelse för sämre tider.
J^g har inga ambitioner att
"bli" något, men jag vill lära
mig att klara mig själv så myc-
ket som möjligt!

Ania är misstrogen mot poli-
tik och politiker. Hon kan inte
heller tänka sig att gå med i en
kvinnoorganisation eller någon
fredsorganisation, fast hon tyc-
ker att kvinnor är förtrvckta,
och att kärnvapen bordä för-
bjudas.

- "Herrarna" vinner i alla
fall. De är för starka. Fast jag
kanske vet för lite. Ibland tän-
ker jag att jag borde engagera
mig aktivt på något sätt. Det är
ju hemskt att säga som jag gör,
att allt gär ät helvete, och så in-
te försöka göra något åt det.
men jag tycker det är svårt att
övertala andra, och jag vill inte
bli övertalad siälv heller. När

folk argumenterar, går jag min
våg. Jtg vill alltid undvika
bråk. Det är kanske fegt, men
det är så jag fungerar.
- Det låter kanske som en Pa-
radox, men jag är ändå opti-
mist. Jag ser verkligen framti-
den helt svart, men inom mej är
jag förhoppningsfull i alla fall.
Dät beror på människorna runt
omkring. Varje d"g blir jag
överras[.ad av att folk är så fina
trots allt. Jag råkar hela tiden ut
för att människor är hjälpsam-
ma och generösa når iag minst
väntar det.

Violer på soptippen
- Egentligen mår itg bäst,

når jag inte har ett öre på fic-
kan, och inte vet var jag skall
sova på natten. Då händer de
mest oväntade saker, männi-
skor jag knappt känner hjälper
mig, utan att vänta sig något i
gengäld. Oftast är det väl såda-
na som själva varit i samma si-
tuation, men också andra. Det
finns mer kärlek och solidaritet
mellan människor ån iag räkna-
de med tidigare, men sånt visar
sig inte förän den verkligen be-
hövs. Det växer violer på sop-
tippen.-J"g frägar om inte hennes
föräldrar är oroliga för henne.

- Jo, ibland. Mer förr. De
vill gärna au jag skall utbilda
mig. Och det kanske jag gör,
orn i^g kommer på vad dg,
skulle iara för utbildninB, och
om det gär. Jag försöker vara
öppen mot mina föräldrar, be-
råtta vad jag gör och vad jag
tänker. Jag tycker man skall re-
spektera äldre. Jag tror de för-
står mig.

- Vill dw siälv ha barn, Ania?
- Inte på' länge än i alla fall,
skrattar hon. Om det blir en
bättre värld för barn, om jag får
tid på mig. Det jag har ndrmast
framför mig, är att åka till Lo-
foten och fiska. I slutet av janu-
ari. Jag har redan fått iobb.

Monica Dalin
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Foto: Martine Durand
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Trille: - Hur många
skulle läsa min poesi
om ia1 skrev böcker?
! Den danska vissångerskan Trille för oss
som växte upp med den nya kvinnorörelsen på
7}-talet, är hon något alldeles extra. Som ingen
annan berättade hon om det mest privata, offi
rädslor och lycka, om trassliga kärleksrelatio-
ner och om 

-den nya kvinnögemenskap som
böriade växa fram. Det privata blev i hennes
visor allmängiltigt.

Trille står aldrig stilla, denna
envisa anarkistiska vispoet.
Från den första LP:n Hej sos-
ter, till den senaste Halvmåne-
tid, har hon utvecklats både
musikaliskt och textmässigt.
Hennes täg har gått från
kampandan och optimismen i
7O-talets kvinnorörelse, till mer
allmänmänskliga texter.

Musiken på Halvmånetid vi-
sar också en annan sida av Tril-
le. som vi inte är vana att höra.
En mer orädd, glad och full-i-
fan-sida. Hon blandar friskt
reggae, pop, rock och dansk
vistradition. De få sångerskor,
som genom åren satsat på kva-
litetstexter till sin musik, har
genomgått en liknande utveck-
llng: Marie Bergmans tuffa, re-
spektlösa rock, Joan Arma-
tiadings nya säkerhet och
livsglädje, Py Bäckmans själv-
ständiga LP "Sista föreställ-
ningen". Alla år de kvinnor
mei mån ga är bakom sej som

- Jag är så trött på att alhid aara
stark.

artister. De stelnar inte i en viss
form och upphör aldrig att för-
våna sin publik.

Flödande värme
På scen är Trille flödande vär-
me och sensualitet. Lusten att
sjunga, nästan erotisk, ström-
mar Jrån henne till oss, publi-
ken, och vi tar emot.

Lite stressad, med en cigarett
i mungipan, stod hon nyss och
riggadä upp mikrofonerna.
Den långa, stripiga luggen föll
envist ner i ögonen. Så kränger
hon gitarrbandet över huvudet
och "rättar till mikrofonen.
Nånting händer. Trille lyser,
hon trivs och ger sig hän åt mu-
siken. Trille är individualisten,
som sjunger om det som rör
henne djupast, utan sidoblic-
kar. Halvmånetid kan göra
kvinnor besvikna, som minns
hennes kamplusta på det glada
7O-talet. Samtidigt fångar hon
in nya lyssnare, som inte hört
henne tidigare.

- J"g måste hela tiden vara
öppen för rya låg?r, säger
Trille, når jag tråffar henne Påett hotellrum i Stockholm.
Hon är vänlig och uppmärk-
sam. Att hon hört frågorna tiu-
go gånger tidigare, låtsas hon
inte- om. Hon lever intensivt
och suger i sej allt hon ser om-
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Nyss stod hon och riggade upp mikrofonerna.

kring sej. Som ett barn, trots
sina 39 år.

- Det krävs mod att inse att
den inslagna vägen kanske inte
var den rätta, trots allt, och att
då välja en ny väg.

Kvinnospråk
Det som främst utmärker Tril-
le, är hennes djupa känsla för
språket. Aven om hon inte är
feminist, så använder hon sej av
ett kvinnospråk. Sällan analy-
serar hon sina känslor med ab-
strakta ord, utan låter i stället
naturen och tingen omkring
henne uttrycka det hon vill för-
medla.

"Jag låter bli att tända lyset
medan jag klär av mej
min kropp, den är som dö-

dad av många skott
full av stora hål efter det
som jag tyckte jag gav
dem ska jag nu fylla ut
det blir nästan som att sprät-

ta UPP
gamla kjolar och sy om dem

till nya
nästan som att hitta bärn-

sten utan storm."
(fritt översatt från "Naesten

som at finde rav", ur LP:n En
lille bunke krummer)

- Jtg har aldrig skrivit en
dikt."Fiur många sliulle läsa mi-

'7^

na dikter, om jag gav ut böcker
i stället för skivor?

Att dikta till musik är ett sätt
att nå ut till många fler, menar
Trille.

Lika dansk som Tuborg
- För mej är ord och musik
ett, det går inte att dela på.

I Danmark är Trille sen ett
tiotal år tillbaka, ett begrepp,
lika dansk som Tuborg eller
rod polse. Innan hon började
producera egna skivor, var hon
sångerskan med förkärlek för
barnvisor och folkmusik.

- Då, når jag borjade skriva
egna låtar, hade jag inget med
kvinnorörelsen att göra. Jagvar
nvskild. hade en liten dotter att
ta hand om, och förstod inte
vad jag skulle göra av mitt liv.
Jag förstod inte ens varfö r iag
blev skild. Min väninna var i
samma situation som jag, och
tillsammans försökte vi bena
upp våra liv. Till slut lyckades
j^g kravla mej upp på benen
igen, och få en överblick. Jag
började få en självkänsla. Ett
sätt att ta sej själv på allvar, det
är att formr:lera sina tankar i
ord. För mei blev det visor.

Gensvaret lät inte vänta på
sej. Trille var något helt nytt,
hon vågade vad andra gick och

tänkte. Hon blev, och är fortfa-
rande, för många kvinnor en
väg till självkännedom och so-
lidaritet kvinnor emellan.

- Att skriva är ett sätt för
mej själv att göra mina erfaren-
heter mer hante rbara.

Hon skriver jämt
Med sej på turn6er har Trille
alltid sin lilla anteckningsbok,
där tankar och id6er skrivs
ner.

- Tankar blir ofta bäst, om
man inte går och letar efter den
rätta formuleringen, utan skri-
ver ner det direkt.

Trille är aldrig stilla, händer-
na stryker bort håret, som fal-
ler ner i ansiktet stup i ett, eller
så tänder hon ännu en cigarett.

- Jrg blev faktiskt förvånad
att så många kvinnor verkligen
tyckte om mina visor. Att jag
kunde ge dom nåt...

Många av Trilles visor hand-
Iar om hennes dotter Sille. som
nu hunnir bli 15 år. Hon blev
den fasta punkten, ankaret i
Trilles liv. I "Et lille lyt i
morkret" väntar barnet på hen-
ne, när hon återigen kommer
hem till huset på landet. Ett
hus som står så stort och svart.
Men där finns värmen och när-
heten i barnet, som ligger och
sover i sin säng.

- Att berätta öppet om mina
tankar, medför också att andra
tror att jag kan lösa deras pro-
blem. De tror att jag har lös-
ningen på allt. Jag år sä trött pä
att alltid vara stark! Och att
vara klok!

Det märks också i hennes
musik. Lusten att bryta med
det invan da, att våga ieva fullt
ut och att hänge sei, sjunger
hon om i "Halvmånetid" och i
kärleksvis an "Ja, hvis du ikke
fandtes". Trille står aldrig
stilla.

Ann-Christine Janson/
EMMA-Reportage

Martine Durand



Här ryms

Anna'W ah lgren : B arnab oken
Bonniers Juniorförlag
Pris: 1 50 hr

Hähäiaia.
Det var min första tanke när

jag såg den tätskrivna, 763 sidor
tjocka Barnaboken av Anna
Vahlgren.

Och sedan:
Finns det verkligen en mark-

nad för ytterligare böcker i bar-
navård? Nyss har socialstyrelsen
gett ut ett ambitiöst verk skrivet
av barnläkaren Lars Gustafsson.
Dessutom finns redan en mängd
mindre skrifter och böcker i sam-
ma ämne, för att inte tala om ny-
utgåvan av dr Spock eller stan-
dardverket i de flesta barnfamil-
jer: Barn av Penelope Leach.

Jo, det finns tydligen en mark-
nad - boken har snabbt tagit slut
hos bokhandlarna. Nya och än-
nu billigare upplagor dyker upp i
travar i varuhusen (130:- är det
billigaste jag har hittat).

Anna Vahlgren är romanför-
f.attare som fått sin största ge-
nomslagskraft som samhällsde-
battör. Hon är kritisk, och det
med besked, både till daghem och
tvångso^mhändertagande av
barn. Asikter som naturligtvis
också slår igenom i Barnaboken.

Trots att iag inte alltid delar
Anna 'Wahlgrens åsikter, och
trots att jag i vissa stycken tycker
att hon spelar med "radikala" in-
strument för en bakåtsträvande
linje, så är Barnaboken en bra
bok. En glad och lättläst bok. En
kärleksfull, intressant och i vissa
stycken "vacker" skildring av
livet med barn.

Dess stora tillgång är den tota-
la avsaknaden av skuldkänslor.
Hon är rak och konsekvent och
vågar lita både till sin egen erfa-
renhet och sitt omdöme. Och
lyckas boken styrka andra för-
äldrar i samma sak så har boken
ett bra syfte att fylla.

Jag känner t ex en alldeles egen
lycka och tillfredsställelse av att
läsa hennes avlivande av myten
att spädbarn kan få för mycket
mat. Jag önskar att både barnlä-
kare och sköterskor på barna-
vårdscentraler vågade ta till sig
denna enkla, självklara förkla-
ring till olyckliga skrikande små
barn.

Nyfödda barn skriker för att
överleva. Och nyfödda ska stän-
digt övertygas, med mat, om att
det kommer de ^tt göra. Och
skulle de få för mycket - då kom-
mer det ut i endera änden förr
eller senare.

När jag fick mitt tredie barn
visste iag tillräckligt för att kun-
na skratta åt barnläkaren som på
BB bekymrat sa:

- Hon fär nog för mycket
mat.

Men det krävdes erfarenheten
av två små skrikande liv under

böcker
fem veckor på barnklinik, som
först efter hemkomsten och
mängder med mat äntligen sov
lugnt och stilla. Minnet av skri-
ken och den senare insikten om
vad som fattades dem väcks till
liv när iag åter hör hur "exper-
ter" fortsätter att rekommende-
ra mindre mat, istället för tvär-
tom, till gråtande småbarn.

Det är inte bara dumt, det är
grymt.

En av hennes bärande teorier,
boken igenom, år att barn ska
göras delaktiga i det vuxna livet.
Barnet ska tas upp i vuxenvärl-
den istället för tvärtom (vuxna
som ständigt slänger sig ner för
att leka med och stimulera bar-
net i barnets värld).

Barn som får känna sig delak-
tiga i livet och överlevnadskam-
pen blir nöida och tillfredsställda
människor, säger Anna Vahl-
gren.

Bl a därför är hon kritisk till
daghem. Där hålls barnen undan
från det produktiva livet, dag-
hem kan aldrig ge dem det de får
av sina egna, famili, släktingar
och vänner, menar hon. Siälv
har Anna tVahlgren uppfostrat
åtta barn och utan att behöva
använda sig av samhällets bar-
nomsorg. Och hon tycker därför
att andra borde kunna göra sam-
ma sak.

Det är synd att hon har så dåli-
ga insikter om den ekonomiska
verkligheten för de flesta barnfa-
miljer. Det är också tråkigt att
hon helt förnekar de krav och de
förväntningar som kvinnor har
på sina liv och sin delaktighet i
produktionen idag.

Och framför allt år det ^ttblunda för att vi faktiskt lever
under vissa samhällsbetingelser,
att produktionen faktiskt är be-
roende av att det finns barnom-
sorg.

inga sku ld-
kän s lor !

,ANNAWAHLGRENJ

B*^u
boken
.BARNAVARD
.BARNUPPFOSTRAN
'0{6AR
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böcker
Istället för att slåss mot Anna

Vahlgrens argument önskar iag
att vi fick satsa kraft och diskus-
sion på att förändra och förbätt-
ra barnomsorgen - utifrån förut-
sättningarna att vi faktiskt är be-
roende av och vill ha daghem.

Pia Axelsson

Stim u lerande
och sensuellt
om att
leva kollektivt
Koltrek*ivhus
fofoiEnkiikehtrg

Miche Berg, Stefan Lundström:
Shogsnäs
Förlaget Nordan 1983

Dick. Llrban Vestbo:
Kollektiabus
från enkökshus
till bogemenskap
Statens råd fö, byggforskning
1982

Som kollektivhusbo sedan 18 år
har iag alltid mer eller mindre
engagerat fölit med vad som skri-
vits om att bo och leva kollektivt.
Två böcker, sinsemellan mYcket
olika, har särskilt fångat mitt in-
tresse. Den första heter SKOGS-
NÄS och är en bok av Micke
Berg och Stefan Lundström. Den
skildrar lättillgängligt kollektivet
Skogsnäs framväxt och vardag i
sensuella bilder och interviuer.

Den andra boken, skriven av
Dick Urban Vestbro-, heter
KOLLEKTIVHUS FRÄN EN-
KÖKSHUS TILL BOGEMEN-
SKAP. och är en ambitiös och in-
itierad genomgång av kollektivt
boende ur såväl praktisk som
ideologisk synvinkel. Från sin
något speciella utgångsPunkt -
inresserad ideolog utan egentlig
praktisk erfarenhet - har Dick
Urban Vestbro i sin bok ställt de
viktiga frågorna om vilka ideal
som funnits bakom kollektivhu-
sen och andra kollektiva bostads-
former och hur dessa ideal fått
sin praktiska utformning. Han
har anlagt ett både historiskt och
internationellt perspektiv.

Boken är innehållsrik och sti-
mulerande i sin spegling av dis-
kussioner och praktiska uttrYck.
Inte oväntat konstaterar han
också, att de kollektiva boende-
formerna i allmänhet mött sitt
huvudsakliga motstånd hos de
främsta representanterna för det

etablerade samhället, nämligen
hos myndigheter och manligt
dominerade organisationer. Som
yttersta konsekvens av detta har
heller aldrig de kollektiva experi-
menten getts en rimlig chans.

Skogsnäskollektivet år ett
talande exempel på ett sådant
ständigt hotat boendeexPeri-
ment. Motståndet har dock
stärkt sammanhållningen mellan
dem som bor där och övertYgat
dem om att de valt rätt. Inter-
viuerna talar sitt tydliga språk.
Lene säger bl a: "Mitt sätt att le-
va är ett politiskt uttryck . . ."
"Få människor är riktigt nöida
med vad de skapar i sitt jobb. Jag
skulle önska att varenda männi-
ska fick en annan stolthet och
kunde leva ett mer fullt liv. För
det är en stor del av glädien med
att bo så här - ^ttf.ä lov att tänka
siäIv."

Dick Urban Vestbro räknar i
sin bok upp de viktigaste orsa-
kerna han kan finna till kollek-
tivboendets uteblivna framgång;
okunnighet och fördomar, bor-
gerliga värderingar kring kärn-
familien som ideal, en antikollek-
tiv marknadsekonomi, en arbets-
marknad som är könssegregerad
och kvinnomarginell och ett nä-
ringsliv som är präglat av kon-
kurrensmentalitet och individua-
lism. Han avslutar sin bok med
att påpeka att det i spåren av bo-
endekollektiven på 60- och 70-
talen och av den radikala stu-
dent- och kvinnorörelsen kom-
mit en omvärdering av kollektiv-
huset. Dels skedde en omsväng-
ning inom arbetarrörelsen, dels
kom krav på nya typer av kollek-
tivhus. Flera experiment startade
med de nya målen.

Vad betyder då denna omvär-
dering? Svaret måste bl a vara
att samhällets intressen nu i hög-
re grad än tidigare sammanfaller

rlll
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med enskilda människors behov.
När den offentliga sektorn inte
längre tillåts växa behövs boen-
degemenskapen för att utbyta
mänskliga omsorger. Och när in-
dustrin och energiförbrukningen
inte längre får lov att expandera,
behövs rent allmänt en resurs-
snålare vardag, dvs ett tätare bo-
ende. Låter vi oss luras? Är det
stordrift och rationalisering av
vårt boende som nu sanktione-
ras? Eller står vi inför en avgö-
rande förändring av vårt sam-
hälle där individernas möjlighe-
ter till ansvar och inflytande över
sitt boende blir en naturlig förut-
sättning för ett bra vardagsliv?

Agneta Gustafsson

Bakvänd
solskens-
h istoria
Dea Trier Msrch:
Aftonstjärnan
Tidens Förlag 1983
Pris: ca 25 kr

Döden, som bekant något av det
mest tabubelagda i vårt moderna
samhälle. Många gånger helt
omöjlig att förstå eller ens prata
om. Endast förknippad med
lidande och vanmakt. Men döden
kan iu också vara lättnad och
ibland befrielse. Det kan också
vara att bry sig om någon in i det
sista, att ta vara pä en älskad
människas sista önskningar och
visa aktning och respekt ända till
slutet.

Dea Trier Msrch tar upp äm-
net i sin senaste roman Afton-
stiärnan. Hon gör det med
grundlighet och realism - väjer
inte för något hur svårt det än
är.

Modern, centralgestalten i en
stor familj har cancer, hon vill
inte låta sig opereras utan önskar
bo kvar hemma. Hon är dock för
klen för att bo ensam och flyttar
därför hem till sin äldste son,
Niels Peter. Han för en ganska
osäker tillvaro som översättare
och lärare, tillika ensamstående
far till två barn.

Mor och son står varandra nä-
ra, men trots detta blir det en
svår tid för Niels Peter. FIan or-
kar inte med vardagslivet och att
dessutom vårda sin mor. Den
stundande slutgiltiga separatio-
nen från henne väcker också
tankar hos honom som gör att
hela hans psykiska balans blir
satt i gungning. Han grubblar
mycket över deras beroendeför-
hållande.

Det finns både befrielse och
smärta i hans tankar över att
modern ska dö. Och boken speg-
lar fint den konflikt som kan
uppstå när man som vuxen inte
riktigt förmår leva sitt eget liv.
Men också den konflikt det kan
innebära för en mor att vara be-
roende av sina barn.

Så småningom dör mamman, i

böcker
hemmet. Det är en vacker död,
alla de nåra år med. Bättre än så
kan man nog inte avsluta sitt liv.
Därefter hyllas den döda med en
vacker och trevlig fest.

Det iag har emot den här bo-
ken är att den för mig framstår
som lite väl tillrättalagd och
trygg, något av en bakvänd sol-
skenshistoria.

Det finns inte en irrationell
handling i hela boken. Alla per-
sonerna är sansade, känslosam-
ma, fulla eller hysteriska på råtta
sättet och vid rätt tillfälle.

Vad iag saknar och har svårt
att förstå, är att iust den van-
makt och ångest som döden ändå
är förknippad med och som rub-
bar de invanda cirklarna inte
finns med här, på något sätt är
dessa människor lika trygga än-
då, vad som än händer, och just
det ter sig lite främmande för
mig och gör kanske inte berättel-
sen helt trovärdig.

Ändå tycker iag om den här
boken, den har en djup mänsklig-
het och värme. Den skildrar ett
sjukdomsförlopp, på ett vad iag
kan förstå, mycket realistiskt
sätt. Det är en ömsint skildring
av hur en stark och vital männi-
ska bryts ner och alltmer försva-
gas - men med bibehållen mänsk-
lig värdighet.

Trots att de anhöriga fortsät-
ter att leva sina vardagsliv med
barn, skola och arbete så finns
deras känslor med, deras förtviv-
lan visas utan några stora åthä-
vor. Kanhända lyckas författa-
rinnan här att något avdramati-
sera döden och låta det bli natur-
ligt att en gammal människa slu-
tar sitt liv.

Dea Trier Msrch har en fan-
tastisk förmåga ^tt skildra en
grupp människor i en speciell si-
tuation eller inför ett problem.
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böcker
Hon lyckas väva samman en rad
livsöden och varje person har ett
eget värde. Det rör sig ofta om
någon form av kollektivt ansvar.
Det behöver inte vara släkt, det
kan lika gärna vara grannar eller
som i romanen Vinterbarn, någ-
ra kvinnor på en förlossningsav-
delning. Jag tror att det är denna
kollektiva hänsyn som gör ^tthennes böcker verkar så levande
och kloka.

Marianne Steinsaphir

Välriktade
verbala
kängor

M arie Louise Ramnefalk. :

Levnadskonster
F örfattarförlaget 1 9 I 3

Det här förstår ju ai
- är det poesi?
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Exempel på en av Marie Louise
Ramnefalks fyndiga kortdikter i
en diktsamling där långt ifrån
allt är det vi vanligen brukar be-
nämna poesi. Tvärtom, den här
samlingen innehåller det mesta,
och har enligt författarinnans
egen baksidestext blivit "diktbe-
rättelser, porträtt, repliker, citat,
grimaser, aforistik, lärodikter,
deklarationer, insikter, utropr
avslöjanden och besvärielser".

Och det är sant, det har blivit
en rolig, slagkraftig och mångsi-
dig diktsamling där M L Ramne-
falk med stor språklig finess dri-
ver gäck med de flesta samhälleli-
ga företeelser. Såväl mansgrisar
som velourmänniskor ligger illa
till, veckopressen gisslas och lika-
så hon som belastar en inte alltid
så intresserad omgivning med si-
na kriser i dikten "Först fick hon
en liten kris på morron".

Det år rolig och intelligent
vers hon skriver, som på många
sätt uppmanar oss att se oss lite
omkring och inte gå på allt.

Gång på gång fascineras iag
över hur väl M L Ramnefalk be-
härskar språket, hon är något av
en språklig ekvilibrist, både när
hon parodierar någon kulturby-
råkrats platta klyschor, som i
dikten "Kulturen - en nulägesbe-
skrivning" eller när dikterna
handlar om mer existensiella
problem. Hon ser och iakttar
verkligheten, genomskådar den
och omvandlar sina intryck till
välriktade verbala kängor.

Nu är dock inte allt kängor i
den här boken, och det har gjort
den rikare, i annat fall kunde dik-
terna stelnat i en upprepande
attityd.

Några av dikterna gestaltar
levnadskonstens villkor, fortfa-
rande med samma tydliga och
genomskådande, ibland lite bitt-
ra levnadsvidsom.

Leanadskonst:
liaet bar bara
att dra åt stryphalsbandet
så blir jag samarbetsaillig:
o
låt mig leaa lite till
så skall jag uara
så tacksam så tacksam

Det känns skönt att bland alla
rappa och genomskådande san-
ningar som fyller boksidorna
också möta en nära och rak lyrik,
ett sökande och en vilia att leva
efter sina intentioner. inte låta
sig ledas in i en bestämd fålla.

lag vill inte mogna
jag vill få som jag ztill

Från början var jag mest förtiust
i den slagkraftiga delen av M L
Ramnefalks poesi, men när iag
läst om boken så ändrade i^g
uppfattning och tycker att dikt-
samlingen är väl avvägd, dvs alla
sinnen får sitt och dikterna stel-
nar aldrig i tomma upprep-
ningar.

Iag tror att den här boken
ganska väl ringar in den tid vi
lever i, den ger en bild av allt
möjligt och omöjligt snömos som
hotar från alla håll, inte ens på
tunnelbaneperrongen år man
säker:

Meddelande i bögtalare T-Centra-
Ien 2 dagar före

j ukfton, öner pelrongen
"På grund aa på förekommen An-

ledning
får ai meddela att julgranar
inte får förekomma i tunnelbane-

,udgndrna
utom med inslagnt grenar".

Marianne Steinsaphir



Iedare

SVENSKA KvINNOnS vÄNsIEnT,ÖRBUND

redaktörr Eva Ekelöf

SKVfyller 70

r Vi ilt stolta
över vår historia
Vi har kommit fram till
1984. Redan har spaltkilo-
metrar skrivits om detta
ödesdigra årtal, som
George Orwell satte som
titel på sin dystra fram-

tidsroman, Mycket av det som Orwell varnade
för verkar idag skrämmanda nära.

Men för oss i SKV ger 1984 trevligare associa-
doner. Vi firar i är 78-ärs lubileum, och det är
med stolthet som vi ser tillbaka. Siuttio år är en
ansenlig ålder för ett kvinnoförbund, och mycket
har hänt sedan låkarna Ada Nilsson och Julia
Kinberg tog initiativet till att bilda forbundet,
som då fick namnet Föreningen Frisinnade
Kvinnor.

Föreningen fick en flygande start. Många av
tidens mest kända kvinnor anslöt sig, och snart
hade man 700 medlemmar. Elin \flägner, som sått
i styrelsen, sa ett förbundet "uppstod spontant
som en folksång". Parollerna "Mot krigspsykos,
för demokrati och kvinnors likställighet" vann
gehör.

När så kvinnorna i Sverige 1921 fick rösta för
forsta gången, invaldes två av föreningens med-
lemmar i Riksdagen, nämligen Elisabeth Tamm
och Kerstin Hesselgren. De var partipolitiskt
obundna och samarbetade i många frågor med so-
cialdemokraterna.

Tidningen Tidevarvet var under 13 år 1923-36
förbundets språkrör, och ur denna krets uppstod
7925 den kända Kvinnliga Medborgarskolan på
Fogelstad. Skolans verksamhet varade fram till
1954. Här mönes kvinnor från alla partier och
samhällsklasser i en miliö som måste ha varit oer-
hört stimulerande. I en period hade 8 av 18 kvinn-
liga riksdagsledamöter varit kursdeltagare på Fo*

gelstad. De ledande inom förbundet engagerade
sigåela tiden starkt i Kvinnliga Medborgarskolan.

Är 1931 ändrade forbundet namn från Frisin-
nade Kvinnor till Svenska Kvinnors Vänsterför-
bund. Var det kanske så att man i det självständi-
ga, oberoende kvinnoförbundet inte tyckte om att
bli förväxlat med Frisinnade partiet? Vi har ju
idag svårt att förklara att vi inte är VPK:s kvinno-
förbund p g a att vi har ordet "vänster" gemen-
samt.

Genom åren har SKV haft en lång rad kampfrå-
gor på programmet. Fredsfrågan har hela tiden
varit en hjärtesak, och förbundet antog 1,924 en.
pacifistiskt fredsprogram. Stöd till ensamma
mödrar, sexualupplysning, utbildningsfrågor,
likalöns-principen var andra saker som män käm-
pade för. Allt detta kommer att belysas närmare i
den bok som SKV ska utge under jubileumsåret.

Kunskap om vår historia är viktigt, det kan ge
inspiriration till dagens kamp. SKV är nämligen
fortfarande en kamporganisation. Idag gäller det
att slå tillbaka mot den sociala nedrustningen som
främst drabbar kvinnor och barn. Det gäller allas
rätt till meningsfullt arbete, sex timmars arbets-
dag, daghemsplatser till alla barn osv. Vi har det
bra i Sverige fortfarande, men våra förmåner har
inte kommit som en skänk från ovan. Vi har måst
kämpa för vartenda framsteg, varenda rättighet,
och vi vet att i dåliga tider är det vi kvinnor som
förväntas ta steget tillbaka till ekonomiskt och
emotionellt beroende. Därför går kampen vidare.

SKV fyller 70. Vi är stolta över vår historia, och
ser med förväntan och optimism mot framtiden.
SKV är en viktig del av d*g.n, svenska samhälle.

Aase Bang
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Kvinnors
frarntids-

.Ovlstoner
Kvinnors framtidsvisioner var
titeln på ett seminarium som
hölls i Stockholm den 29 okto-
ber. Gruppen $0m ordnade se-
minariet har nära anknytning
titl SKV. Här presenterar de
sitt arbete och seminariet.

Kvinnorörelsen har stagnerat!
Etablissemanget kvåver iäm-

ställdhemdebatten i sin breda
famn! Kvinnofientliga påståen*
den hörs allt oftare 

-o.h fotblit
obemötta! Polariseringen av
måns- och kvinnovärlden fort-
sätter oförtrutet!

Vart har vi kommit de senaste
tjugo åren?

Vi behöver en politisk analys!
Vi behöver nya strategier!

Vi måste analysera vilka hind-
ren år idag och föra kvinnokam-
pen på nya vägar!

Det här uppropet från Eva
Ekelöf och Kerstin Juneberg om
bildandet av en diskussionsgrupp
gick till kvinnor som var aktiva
inom olika delar av kvinnorörel-
sen plus nägra kvinnliga vänner
som var allmänt intresserade av
kvinnofrågor.

Gruppen kom efter ett par
sammankomster att besd av ca
sju kvinnor med nära anknytning
till SKV.

Vi har i gruppen diskuterat
och analyserat kvinnorörelsen ur
ett historiskt och nutida perspek-
tiv. Dessa diskussioner ledde
fram till en id6 om att hålla ett
kunskapsseminarium. Ett semi-
narium som skulle behandla oli-
ka delar av en kvinnlig verklig-
het: språk - arbete * familj * po-
litik * kvinnorörelsen. Ett semi-
narium som skulle handla om
Kvinnors framtidsvisioner.

Det mesta som skrivits, sagts

och debatterats har varit analyser
av kvinnans historiska och
nutida problem. Forskningen
kring kvinnor har varit oerhört
viktig, vi har fått ett perspektiv
bakåt och varför inte använda
den kunskapen i en diskussion
om kvinnors framtid? Vi behö-
ver både vetenskap och visioner
for att komma vidare.

Kvinnligt språk
Seminarief to* hollt den 29/20 i
Stockholm inleddes av Ingela Jo-
sefsson, verksam vid Arbetslivs-
centrum, som talade om "Tar vi
reda på kvinnors språk i teknisk
utveckling".

Ingela josefsso., gjorde en ex-
pos6 över den forskning som
gjorts kring kvinnligt och man-
ligt språk, där forskningen har
konstaterat att det rör sig om två
helt olika begreppsvärldar. En
manlig språkvdrld där den torra
sakprosan är dominerande, en
kvinnlig där det personliga språ-
ket är det centrala. Ingela Josefs-
son framhöll att vi behöver bägge
dessa språk, men med den täk-
niska utvecklingen så kommer
det kvinnliga språket att gå för-
lorat.

Ingela Josefsson har forskat
kring datoriseringen av försäk-
ringskassan och där kunant se
hur kvinnors sociala kompetens
kommer i kläm i ett datoriserat
språk. Den personliga erfarenhet
som försäkringskassans personal
har av att lösa försäkringsären-
den med intuition och fantasi
försvann.

Istället sitter kassans personal
vid en dataterminal och kodar
klienten, som nu inte längre är en
person med problem, utan ett
problem att koda rätt. Datorise-
,ing"r, av försäkringskassan in-
nebär en kvalitemförsämring för
alla klienter och ett minskat soci-
alt välstånd för samhället. Ingela
Josefsson kommer a$ fortsättå
och forska kring vad som händer
när sjukvården datoriseras.
Nästa föreläsare var Gunilla Bie-
rdn, antropolog och verksarn vid
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Arbetslivscentnrm. "Vad bety-
der familjeupplösningen för
kvinnor" var titeln på föredraget.

Den gruppering som vi i all-
mänhet tänker på när vi hör or-
det familj är mamma, pappa och
barn, en sammanboende enhet
med gemensamma vardagsfunk-
tioner. Den familjen finns nume-
ra bara i en statistikers huvud.

Dagens minsta enhet är enligt
Gunilla Bjer6n en matricell mor-
barn. Man kan säga att den nuva-
rande familjen består av en mat-
ricell med en anknuten man.
Omloppstiden för den här famil-
jen är'fon, vilket gör att vi fått
vandrande pappor och vandran-
de barn ro-- gåt från den ena
matricellen till den andra matri-
cellen.

Familjeupplösningen har be-
tytt atr. det idag är kvinnorna
som utgör en stor andel av dem
som har det ekonomiska huvud-
ansvaret. Mannens lösa anknyt-
ning ger ju inte bara ett ekono-
miskt ansvar utan åven ett käns-
lomässigt huvudansvar och en
följdfråga till detta blir: vad inne-
bär den nya familjen känslomäs-
sigt att leva i och vad innebär
dessa förhållanden på sikt för
kvinnan?

6-timmarsdagen
Den föredragshållare som till-
drog sig det största intresset var
Anna Christensen genom att i sin
föreläsning om "6-timmars da-
gen" verkligen ha visioner kring
framtiden.

Anna Christensen inledde sin
föreläsning med att säga "6-tim-
mars dagen är som jag ser det den
enda politiska reform om vilken
man kan säga dels aft den faktiskt
är möjlig idag, dels aft den skulle
innebära en verkligt grundläg-
gande förändring av siälva sam-
hällsformen".

Lönearbetet år enligt Anna
Christensen samhällets domine-
rande struktur. Lönearbetet med
sin centrala planering, underord-
ning och arbetsdelning. En ar-
betsform som utvecklats inom
industrisektorn och helt utan
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luitik har övertagits av den of-
fentliga sektorn i organiseringen
av vård, omsorg etc.

Lönearbetet är också fordel-
ningsnyckel av resurser i vårt
samhdlle.

Lönearbetet är den domine-
rande ideologin både på det per-
sonliga planet och det samhälleli-
ga planet. Särskilt tydligt tycker
Ånna Christensen att deffa är när
det gäller kvinnor, som gått från
den ena institutionen familjen till
den andra lönearbetet. För fem*
tic år sedan skulle kvinnorna for*
verkliga sig själva och finna livets
mening i familjen och idag ska
kvinnorna finna detsamma i lö-
nearbetet.

På det samhälleliga planet är
den övergripande ideologien den
fulla sysselsättningen:lönearbe-
rc. Numera producerar vi för att
sysselsätta oss. Talar man om
sysselsättning så menas lönearbe-
te som social ordning, talar man
om arbete menas produktion.

Konflikter
Anna Christensen menar att det
är väldigt svårt att leva i ett sam-
hälle och förstå vad som händer.
En möilighet är att se till interna
paradoxer t.ex.i fackforeningsrö-
relsen, kvinnorörelsen.

En tydlig konflikt är konflik-
ten mellan teknisk utveckling
och lönearbete speciellt för kvin-
norna. Konflikten gör att vi får
ett vacklande systemr å ena sidan
arbetsbesparande teknik å andra
sidan sysselsättningsskapande
åtgärder. Id6n med den tekniska
utvecklingen är att spara mänsk-
ligt arbete men förr eller senare
kommer den att äta upp sin egen
skapelse : lönearbetet.

En annan konflikt är den mel-
lan lönearbetet och självorgani-
serat arbete, t ex föräldrar som
arbetar på dagis, hyresgäster som
reparerar sin bostad etc. Det som
hotar är inte arbetet i sig utan ar-
betet : som organisationsform.

Konflikterna i lönearbetet
syns även i kvinnorörelsen. Kon-
flikten mellan jämställdhets-
forskning och kvinnoforskning,

där jåmställdhetsforskningen är
mycket starkt inriktad på att in-
socialisera kvinnor i lönearbetet.
Medan kvinnoforskningen inte
utgår från lönearbetet som den
helt dominerande strukturen ut-
an tar fasta på andra delar av
kvinnors liv.

Man kan se konflikten på det
sättet att de kvinnor som har det
tunga underordnade arbetet
överhuvudtaget inte är intresse-
radeav den delen av kvinnorörel-
sen som idealiserar lönearbetet.

6-timmars dagen är revolutio-
när på det sättet att den ifrågasät-
ter den rådande ordningen, 6-
timmars dagen är den politiska
reform som innebär öppningar
mor den samhdllsform som förr
eller senare kommer att efterträ-
da lönearbetet.

Kvinnorörelsen
Dagens sista föreläsning hölls av
Eva Gunnarsson, Arbetslivscent-
rum, och hade titeln "Kvinnorö-
relsen och politiken i framtiden".

Eva Gunnarsson gjorde en be-
skrivning av kvinnorörelsen som
från att i början av 7970*ralet va*
rit tydlig, avgränsad och mycket
synlig till att idag vara bredare,
mindre isolerad <lch inte heller
tilldra sig något större mediain-
ffesse. Kvinnorörelsens betydel-
se under 1,970-talet har varit att
ifrågasätta givna strukturer och
genom detta har en mängd attity-
der förändrats. Man kan i princip
indela utvecklingen i tre faser.

Den första fasen var alla elän-
desbeskrivningar om hur kvin-
nor hade det. Fas två den femi-
nistiska fasen och nu är vi inne i
fas tre som är en mycket mera
komplex bild av kvinnors verk-
lighet.

Det som Eva Gunnarsson
framhöll som oerhört viktigt in-
för framtiden är att vi måste för-
ankra de segrar som vi vunnit,
för vi ska inte tro att vi for alltid
säkrat de rättigheter vi idag har.

Den efterföljande diskussio-
nen mellan föreläsare och publik
kom att till största delen handla

om Anna Christensens föredrag
som upplevts som visionärt och
provocerande.

Rätten dll arbete har varit och
är ett av kvinnorörelsens starkas*
te krav. Anna Christensen blev
tillfrågad hur hon såg på "rätt till
arbete". Hon definierade rätt till
arbete genom att säga att det ut-
vecklande, stimulerande arbetet
är något vi konkurrerar om. Vem
har rätt att bli läkare! Rätten till
arbete menar Anna Christensen
gäller inte det tunga okvalificera-
de arbetet, som istället bör vara
plikten att arbeta. Vad vi istället
har rätt till som samhällsmedbor-
gare är afi fe del av samhällets
samlade resurser.

Ovriga föreläsare och publik
var inte helt överens när det gäl-
ler det okvalificerade arbetet.
Rutinarbete kan ha ett värde i
sig. Vad är ett rutinarbete? Äter
framhölls vikten av att hålla fast
vid det gamla kravet rätt till
arbete.

Detta var fragment av en dis-
kussion som innehöll många
tänkvärda frågor och svar. Semi-
nariet som besöktes av ett 100-tai
kvinnor och tre män var ju tänkt
att handla om kvinnors framtids-
visioner och en viss besvikelse
över att det funnits så lite av just
visioner framskymtade. Anna
Christensen varnade för att vi-
sioner i sig kan bli ett ideologiskt
förtryck och menade att en ny
samhällsform bara kan våxa fram
ipraktiken.

Till seminariet hade inbjudits
kvinnoorganisationer, kvinno-
tidningar- och tidskrifter och
fackforbund. Det är viktigt att
påpeka att vi i kvinnooffensiven
inte ser oss som någon ny kvin-
nogrupp. Vad vi vill är iln vara
ett nätverk för både organiserade
och oorganiserade kvinnor för
atr h0ja vår beredskap inför
framtiden. Kvinnorörelsen ska
återta sin roll som pådrivare och
upplysare från början av 1970-
ralet. Seminariet var början på
den nya kvinnooffensiven.

Gun Hedbom
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Vietnam

Målet är uppfyllt men vi
fortsätter!

Som en av de första organisa*
tionerna i Sverige har SKV ända
sedan i början av 60-talet, mora-
liskt och ekonomiskt stöttat
kvinnor och barn i Vietnam, med
Valborg Svensson som initia-
tivtagare och drivande kraft.

Genom åren har SKV-med-
lemmar, energiskt och troget bi-
dragit med stora och små sum-
mor, som till sist blivit en or-
dentlig slant.

Pengarna gick under kriget till
de mest trängande behoven
bland kvinnorna och barnen. Se-
nare inriktades insamlingen pä
att stötta ett kvinnocenter i Ha-
noi och när det stod färdigt, har
SKVS Vietnamrinsamling inrik-
tats på att utrusta kvinnokliniker
på landsbygden i Vietnam.

1980 fick SKV bidrag från SI-
DA och vi satte målet att inom
Ioppet av ett par år utrusta minst
åtta, men helst tio kliniker i nor-
ra Vietnam där många kliniker
förstörts i gränsstridigheter.

SKV-medlemmar och Vi

Hiälp till att bygg"
"mönsterdaghem"
Trots att USA på alla uppdnkli-
ga sätt försöker förhindra Nica-
raguas utveckling i frihet arbetar
det nicaraguanska folket vidare
på att förverkliga sina drömmar.
Om än i långsammare takt på se-
nare tid, eftersom så mycket av
landets resurser nu måste läggas
på försvaret.

Den allra viktigaste drömmen
är forstås att barnen ska få växa
upp i trygghet till en framtid i
frihet. Därför har Nicaraguas
kvinnoförbund, AMNLAE, än-
da sedan segern mot diktatorn
Somoza i juli 1979 satsat på att

Mänskors prenumeranter har
under de senaste tre åren fortsatt
att sända in sina bidrag och peng-
arna har omsatts i gynekolog-
bord, förlossningsbord, blod-
trycksapparåter, pengar, pincet*
ter, saxar, sururnålar, sonder,
speglar, pannlampor, m.m. som
sänts med båt från Stockholm via
Malmö till Vietnam.

I Haiphong har det vietname-
siska kvinnoförbundet tagit hand
om lasten och transporterat den
vidare till olika provinser, bl.a till
Lan Son vid gränsen till Kina.

I allt har åtta set gått iväg. Vart
och ett har innehållit alla instru*
ment som behövs för en allmän
hälsoundersökning förutom de
instrument som används till gy-
nekologiska undersökningar och
vid förlossningar.

Vi har alltså nått vårt mål. Ätta
set, till ett sammanlagt värde av
400.000 kronor, har mck vare
SKV's medlemmar kunnat sän-
das till Vietnam.

Det är inte någon dålig prcsta-
tion och alla som bidragit till att
vi har lyckats kan känna sig glada
och nöida.

Men frågan är om vi skall stan-
na här?

Vietnam är fortfarande ett land
under uppbyggnad. Den nästan
totala ödeläggelse av landet som
USA orsakade har ännu inte re-
pareråts. Med andra ord, Viet*
nams kvinnor och barn behöver
fortfarande vårt stöd och våra
bidrag.

Vi hade ett ursprungsmål - att
utrusta tio kvinnokliniker. Vi har
klarat av åtta * och har alltså två
kvar!

Inklusive frakt kommer det att
kosta ca. 35.000 kronor. Räknar
vi med bidrag från SIDA blir vårt
eget åtagande ca. 27.Q00 kronor.

Låter det mycket?
Det är det inte!
Om alla SKV-medlemmar

och alla Vi Mänskor$' prenu-
meranter bidrar med 5 kronor
per år, når vi den summan på
två år.

Låt oss tillsammans bidra till
dessa två kliniker. Vietnams
kvinnor och barn behöver dem!

Bodil Österlund

pengar vi får in i vår insamling
till Nicaraguas kvinnor och barn
ska gå till att starta ett daghem.

Hur mycket pengar det rör sig
om?

Ja, det beror på vilken typ av
daghem det gäller. Det allra enk-
laste kostar ca 60 000 kr att byg-
ga och driva under ett år och är
då tänkt för ca 200 barn. De så
kallade "Center för barns ut-
veckling", som står som mönster
för hur man vill att samtliga dag-
hem så småningom ska se ut och
fungera, kosta uppåt en 200 000
kr. (Uppgifterna från
AMNLAE.)

Trots att vi lever i ekonomiskt
svåra tider har forbundsstyrelsen

inrätta daghem runt om i landet.
Så får barnen mat och omvård-
nad, medan deras foräldrar arbe*
tar och deltar i landets försvar.

Tyvärr har man hittills inte
lyckats inrätta mer än ett femtital
daghem. Landets resurser Bår,
som sagt, i forsta hand till försva-
ret och man måste därfor förlita
sig till den internationella solida-
riteten när det gäller att bygga
daghem.

Eftersom barnens rättigheter
och den internationella solidari-
teten är två av huvudpunkterna i
SKV:s handlingsprogram var det
ganska givet att SKV:s förbunds-
styrelse vid sitt möte den 19 och
20 november beslutade ail de

llji
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Nicaragua
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ändå vågat sig på beslutet att vi
ska stödja tillkomsten av ett
"mönsterdaghem". Vi vill ju att
alla barn ska ha det så bra som
möjligt, eller hur? Och vi vet arr
just SKV:s medlemmar kan få
ihop de pengarna.

Jrg ska så småningom åter-
komma med tips och idder på
hur Ni kan göra för att få vänner,
arbetskamrater och andra atr bi-
dra till vår insamling.

Just nu brevväxlar j^g med
AMNLAE och olika myndighe-
ter i Nicaragua, för att. f.ä besked
om deras daghemsplanering. Så
fort jag har besked får Ni veta
mer.

Till dess vill jag bara å för-
bundsstyrelsens vägnar tacka Er
alla som har gett bidrag. Det är
inte alltid så lätt am avsrå när ens
kassa ständigt ryter. Men hur
litet bidrag Ni än ger, ska Ni veta
att många bäckar små gör en stor
å! Och vårt stöd till barnen och
deras mödrar i Nicaragua är ett

stöd till deras kamp för frihet
och oberoende!

PG:475 37 19-6.

Vi har skickat klänningar
och tröior
För ett par veckor sedan fick vi
erbjudande arr köpa err parti
klänningar och tröjor, som låg på
en spedition i Göteborg. En
svensk importör hade nekats ta
in dem i Sverige på grund av im-
portbestämmelserna och ville nu
bli av med dem. Vi skulle få kla-
derna, nära ett ton, för 5 000 kr.
Vi sa ja och nu är kläderna pä väg
till vårt systerforbund i Nicara-
gua, AMNLAE.

Vi bestämde oss for Nicara-
gua, eftersom de behöver varje
form av stöd i försvaret mor de
USA-stödda angriparna. Alla
konsumtionsvaror är nu också
mycket dyra r landet, eftersom
USAs krigshandlingar mot Nica-
ragua har wingat regeringen arr

styra över stora resurser från
produktionen till försvaret.

Vi vädiar nu till Er runt om i
landet att hjälpa till att betala klä-
derna. 1 000 kr har vi redan an*
slagit ur SKVs insamling till
kvinnor och barn i Nicaragua,
resten - 4 000 kr - hoppas vi att
Ni kan hjälpa til med.

Det kan Ni göra genom arr
sätta in ett bidrag på Nicaragua-
insamlingens postgirokonto:
475 37 19-6.

Märk talongen "kläder till Ni-
caragua".

Tack på förhand.

Lisbet Schulz,
ansvarig för

Nicaragua-insamlin gen

El Salvador

Stöd kvinnoklinik
at område

SKV har under hösten
tåts av representanter
kvinnoorganisationer i
vador.

tillkomsten av den här kvinno-
kliniken?

Ge då ett bidrag till AMES-in-
samlingen på PG 34 08 51-5 och
skriv "Kvinnokliniken" på
talongen.

40 000 kr är vad som behövs.

"Bataljon Silvia" behöver
också pengar

Den andra kvinnoorganisatio-
nen i El Salvador, som SKV fått
kontakt med är AMPES - Salva-
doranska progressiva kvinnofdr-
bundet, som nu har en stödgrupp

bataljonen, "Bataljon Silvia", in-
om El Salvadors befrielsefront
FMLN-FDR. Stödgruppen i
Stockholm samlar nu in medel
till AMPES, som behöver pengar
till skor, kläder, läkemedel,
tamponger, bindor etc.

Vill Du stödja deras insam-
ling?

Sätt då in Ditt bidrag på PG
98 97 87-7 och skriv AMPES
som mottagare.

i befri-

kontak-
f- dtor tva
El Sal-

Den ena organisationen år
AMES (El Salvadors kvinnoför-
bund). Deras represenranr i Eu-
ropa, stationerad i Paris, har varit
i Sverige frir att bl a få ekono-
miskt stöd till en kvinnoklinik i
ett av de befriade områdena i El
Salvador.

Vid ett offentligt möte i Stock-
holm med AMES-represenran-
ter, där SKV var medarrangör,
beslutade ett flertal organisatio-
ner att stödja den insamling till
den här kvinnokliniken, som
Cenralamerikagruppen i Stock-
holm nu starrar. Vill du stödja

Lisbet Schulz

AMPES är medlem av KDV -
kvinnornas demokratiska världs-
förbund.

En grupp kvinnor ur AMPES
bildade 1980 den första kvinnliga
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Den 11 februari fvlter Eva Palmaer 80 år. Eva som är
fil. lic. och lektor i kemi, är en av stöttepelarna i
SKV.

1964 efterträdde hon med. dr Andrea Andreen
som ordförande i förbundet. Hon avgick som ord-
förande 1979.

Göteborgs första kvinno-
kafd har öppnat!!!
Äntligen har vi fått ett ställe där
kvinnor kan träffas, ta en fika el-
ler läsa en tidning i lugn och ro.
Vi tänker anordna speciella sång
och musikkvällar och givetvis ha
spännande och intressanta te-
makvällar. Kom och gör Violetta
Skymningar till ditt eget stam-
cafe !
Öppettider:
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Söndag

Violetta Skymningar ligger På
Första Långgatan 27, vid Mast-
huggstorget.

Alla kvinnor är välkomna!!!

Holländska kvinnor gillar
kaf6liv
I Holland finns det kvinnoka-
feer i varenda stad. Är staden
liten fungerar ett vanligt kafd
som kvinnokafå en eller två da-
gar i veckan. Ä, den större, finns
det alltid ett riktigt kvinnokaf6
som är öppet varie dag och kväll.
I somras besökte jag två av dem.

På 'Westersingel 27 i Rotter-
dam, inte långt från stationen
ligger kaf6 Dotolozo Ovanpå
finns en bokhandel, Emma. Tje*
jerna hyr huset av kommunen
men har sjålva inrett lokalerna.
På baksidan finns en liten träd-
gård, om man vill sitta ute. Det
går bra ihop ekonomiskt berätta-
de Marieke, som stod i baren när
jag var där. Inredningen är lius
och läcker. Kvinnohuset i staden
finns på Van Vollenhovenstraat
6?.

Kaf6 Saarein ligger i arbetar-
stadsdelen Jordaan i Amsterdam,
på Elandstraat 1,19. Det är ett
härligt, "brunt" gammalt kaf6
med mässingsdisk och urgamla
tappkranar. Man kan gå en halv-
trappa upp till en läktare, eller en
trappå ner till ett undre rum' När
jag var där firade kafdet lO-års
jubileum. Det finns fler kvinno-

kaf6er i Amsterdam och kvin-
nohus på Nieuwe Herengracht
95.

Vårt eget kvinnokafd i Stock-
holm på Snickarbacken 10 har
blivit ombyggt och ommålat till
oigenkännlighet. Mycket.. trev-
ligt. Varför inte fika der? Oppet-
tider: ri, ons, fre, lö t5-22, to 17-
20.

Text och bild: Eva
Ekelöf

18.00-22.00
18.00-22.00
18.00*22.00
19.00*23.30
13.00-17-00



Sextimmarsdagen

På våra
villkor
- Det måste bli mer tryck bak-
om kravet på sex timmars ar-
betsdag från den kvinnliga opi-
nionen. Ånnars finns det risk
för att en arbetstidsförkortning
kommer att införas, men inte
på våra villkor. Kvinnoorgani-
rationerna är en enorm kraft

r opinionsmässigt.
Detta säger Maeg Selder, ak-

tiv i 6-timmarskommittdn i
Stockholm och ombudskvinna i
Statstj änstemannaförbundet.

* På senare tid har arbersddsför-
kortning diskuterats mer och
mer på arbetsgivarnas och män*
nens villkor. Som skiftarbete, så
att maskiner och urrustning kan
hållas igång 12 rimmar om dyg-
net och som 30-timmarsvecka,
där arbetstiden kan förläggas till
wå och en halv dag pei-vecka
(12+12+6 tim). De kvinnliga
synpunkterna, om delat ånsvar
hemma och lilca arbetstid på job-
bet, har kommit bort. Nu Lehövs
tr)'cket från kvinnoorganisatio-

I Stockholm finns en grupp

om sex kvinnor som arbetar som
informationscentral och pådriv-
ningsgrupp för 6-timmarskom-
mitt6er i övriga Sverige. De ef-
terlyser kontaktpersoner, stu-
diegrupper och andra som arbe-
tar med 6-timmarsdagen i Sveri-
ge, utöver dem som redan finns
med i nätverket. (Se nedan.)

Om ni finns, hör av er rill
Stockholms-gruppen! För arr
kunna fungera som informa-
tionscentral behöver de också
hjälp med att sprida informatio,
nen. I Luleå finns sedan länge en
informationscentral för kvinno-
information. Den har ca 300-400
adresser. Cenrralen skall nu flyt-
tas till Stockholm och kombine-
ras med 6-timmarsinformatio-
nen. Tjejern* i Luleå har inte tid
längre. Därför behövs en grupp i
Stockholm, som kan ta sig an
detta. Ring Inger Aurell O92O-
147 34 om du vill veta vad arbe-
tet innebär och kontakta kom-
mittdn om du är intresserad. Ar-
betet är inte alltför betungande,
lovar hon.

* Tyvärr är det så i fackför-
bunden, att 6-timmarskravet inte
drivs, trots atr det finns en klar
majoritet för frågan, särskilt i de
kvinnodominerade förbunden.
De manliga representanterna dri*
ver lönefrågan i stället, säger
Maeg.

Vill du vara med och rrycka på

är det bra att börja med en stu-
diecirkel. Nu finns en godkänd
studiecirkel för 6-timmarsdagen.
Den drivs genom TBV på riksni-
vå och i ABF:s regi i Stockholm.
Syftet med cirkeln är att ta reda
på fakta och att sätta press på
fackförbund, politiska partier,
och massmedia, så att besluten
och uttalandena skall förverkli-
gas. Och att fler lokala 6-tim-
åarskommittder bildas.

Eva Ekelöf

Kontaktpersoner
Stockholm:
6-timmarskommittdn
c/o ST, AB-dsitrikret
Kungsholmsgatan 21
1,12 27 Stockholm

Göteborg:
Zaida Hagman
Regnvädersgatan 4
413 33 Göteborg

örebro:
Annika Lyttbacka
Kumminvägen 1 10
7021,8 Orebro

Umeå:
Ingegerd Lundström
Rödhakevägen 57
902 37 Umeå

Kupong

tr Jag vill veta m€r om SKV

tr.J$ vill bli medlem i SKV. Närmasre avdelning för

Namn:

Adress:

Tel nr
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Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Barnängsg. 23, 116 4l St-ockholm

Postgiro SO SO-g5-0 Insamlingskonto 5lJ 23-4
Tel: 40 92 05

SKV är partipolitiskt obundet och verkar för ett demokratiskt samhälle med en ekonomi som inte bygger på profit utan på

människors behou, ett samhälle fritt från alla former av förtryck.
Förbundets *arattnl"s Ir rit*rt * rot ie-iilt ei *ellan tuir,r,or och män och.för kvinnornas delugande på alla-områden

av der ekonomiska, r*i;?;.h"p"rlilr.- lii"t, r*-r att verka r.;t ." socialt och ekonomiskt rätwist sJmhälle där alla har ett
meningsfullt arbete.

O Att verka för ett samhälle där alla barn och ungdomar kan känna trygghet och har lika värde, och där de tillförsäkras fysisk
och psykisk hälsa och ges samma utbildningsmöiligheter'

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

O Att verka för skydd av vår egen och framtida generationers miliö, för ett resursbevarande samhälle som tar hänsyn till
,na,',r,itkott verkliga behov och sämbanden i naturen'

O Att verka för solidaritet mellan folken, för folkens nation-ella oberoende, för de förtrycktas befrielsekamp' f,?1 en va1ld,!1i

fla,' ""ri" i"rm ay ekonomiskt, politiskt, iocialt och kulturellt förtryck, mot fascism och rasism. Att bekämpa all kommerstell
.*pio",.ting av såväl vuxna som barn. :l-

SKV har i korthet följande historia. 1914 bildades Föreningen frisinnade Kvinnor under pargllen: Mot krigspsykos, för
demokrati och kuinnä;;[kr;i]ih.i. Er rrri "tuidgades-för6'undet 

så arr ert samarbete blev majligt mellan alla kvinnor som

å.rf."i" "r ,r-h:illru*tu".[iirf i'"e"*t"rrik,ning. oaiick förbundet_s_itt nuvarande namn."'Ä;;;;;;rl#S"rnska Kvinn..r ve"rirr?biu""a 1g-3dish vome:-lkfr Federation) till Kvinnornas Demokratirka
Vertirio.["r,d, KDV, (\Women's International Democratic^Federation,YlDF).

KDV har 129 anslutna organrsatroner r 114 länder med flerahgn{a milioner m.edlemmar. KDV har tillerkänts konsultativ
,,*ä ir#'Fr.i,; är.äääär]r.:äilä;il å ;öi- 1" ur.iilsco. Denna status innebär rätt att yttra sig vid sammanträden

och att framlägga egna förslag muntligen eller skriftliger'

SKV-avdelningar Karlrtad
Inger Karlsson
Bergslagsgatan 4
652 22 Karlstad
Tel. A54/15 72 35

Katrineholm
Inser Andersson
Diirlögatan 35-37 C
641 l0 Katrineholm

Linköping
Else-Marie Hedberg
Rvdsväeen 382 B
sdz rc ii"kopittg
Ljungby
Elsmari Edström
Olofsgatan 26 B
341 00 Ljurrgby

Luleå
Agnes rWennberg
Krongårdsringen 30
951 00 Luleå
T€1. 0?201195 34

Lund
Åstrida $vensoon
SKV-Lund
Box 1208
221 05 Lund
Tel. 046/1-t 94 04

Malmbrrget
$iv Lundberg
Grevsatan 13
971 oö Malmberget
Tel.Q97A/218 26

Motala
Agneta Engren
Sundlinesväe l7
590 30 Eoreisberg
Piteå-Munksund
Siri Äldrin
Strandvägen 5
941 00 Piteå
Tel.09rr/372 76

$ala
Ann Genell
Rosenbergsgatan 20
/33 00 Sala
Tel.022a/fi7 76

Skellefteå
Christina Nyström
Böleväeen 54
931 42Skelleftrå
Tel. 0910/758 09

$kövde
Karin Sandelin
Mariesradsvägen 75
541 00 $kövde

Stsclcholmsdistriktet
Britta Ring
Råssatan I
t Id39 Smckholrn
Tel. 08/a3 16 36

Stockholms södra
förorter
Lilly Guilo*e
Paternostervägen 36
12t 4gJohanneshov
Tel. 08/59 88 92

Stockholms innerstad
och norra förorter
Eva Ekelöf
Valhallavägen I4
114 22 Stockholm
Tel. 08115 i3 08

Bromma
Ida Höglund
Grundläggarvägen 9 B
161 46 Bromma
Tel- 08/26 a2 06

Spånga
Kersdn Juneberg
Cervins väg 19C
163 58 Spånga
Tel: 08-760 11 72

Södertälie
Maud Sedemark
Floraborgwågen 12
t5l 5t Södertälie

Uppsala
Eida Äkerlund
Linndgatan 11 C
753 32 Uppsala
Tel. 018/10 +:| 72 ,

.

Örebro
Katarina Sandström
Sruregatan 10
702 fi Arebro

Ärvika
Brita Tener
Högåsvägen 4
671 00 Arvika

Ambiörby
Ellen Eriksson
Box 414
680 52 Ambiörby
Telo563/802 32

Båtskårsnäs
Lilly Johansson
Box 203
950 54 Båtskärsnäs

Deie-Forthaga
Monica Ranung
Bokliden 20
667 00 Forshaga
TeL 054/705 J4

Finspång
Anna-Lisa Göransson
Grytgölsvägen 24
612 0O Finspång

.

Gotland
Gunilla Manneke
S:t Klernensgatan 3
621 00 Visby

Göteborgsdistriktet
Zaida Hagman
Regnvädersgatan 4
417 32 Göteborg
Tel. 031/54 19 94

Västra Götebcrg
Ingela Goksör
Violgatan 7
+21 68 Göteborg
Tel.03l/29 68 90

Östra Göteborg
Erni Friholt
Hornsgatan 7
415 02 Göteborg
Tel. Q3r/2r 24 86

Mötndal
Astrid Gustafsson
Knarrhögsgatan 8A
431 30 Mölndal
Tel. a3r/27 l8 17

SKV:s lokal i Göteborg
i Victoria-skolan är
öppen:
onsdagar 1$-13
torsdagar l7-19
Adr. Linn6g.2l
Tel. 031/14 40 28

Huskvrrna
Ingrid Nilsson
Munkgatan 5
561 00 Huskvarna
Tel.036/B 7a 55

Karlshamn
Sonia Karlsson
Pl 1049
290 Z2 Asarum
Tel.0454/291 60

82



q-

r\...\

Temat för Kvinnokonstkalendern 1981
är blonrstennotiv. Kalendern innehåller
målade och textila bilder av kvinnliga
konstnärer från 1800- och l9O0-talen.
De medverkande konstnärerna är Agnes
Velander. Anna Munthe-Norstedt. Tora
Vega Holrnströnr. Märta Rudbeck,
Lotta Hagernian. Ingalill Sjöblonr. Asa
Bengtsson, Elsa Giöbel-Oyler. Berit
Lange. Anna Berg. Helene Schjerfbeck
och Ann-Mari Forsberg.

Konstverken presenteras i fyrfärgs-
tryck. format 24x16.5 cm. Pris 25 kro-
nor (porto tillkommer).

KVINNOKONST
KALENDERN

1984 Kvinnoförlaget
Östra Vallgatan 25. 223 6l Lund

te| 0461137470

PR,ENUMER,ERÄ
PA

VI koro

Att tidningar går dåligt är inget nytt i dessa tider. Nu
måste vi hjälpas åt att förbättra Vi mänskors ekonomi.

Vi har höjt prenumerationsavgiften med en femma
och infört en stödprenumeration för en hundring.

Vad du kan göra är att bli prenume rant. Vi behöver

! Jag vill prenunre re ra pe Vi rnänskor.I
I
I

dig !

rr-rr-rI rr r--r rrrrrrr
I

rrrr-rrrr rrr--:l

Porto

Vi mänskor

Solidaritetsrörelsens hus

Barnängsg 23
116 41 Stockholm

Pris: 80 kr. Stödprenumeration: 100 kr.

(Skicka ing"r pe ngar nLr. \ti skickar inbctalningskort)

Narnn:

Adre ss:

Po.staclress:

oo
0il l 4) t]l s
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1984
blir inte som du fruktar, lamslagen av Orwells
skräckvisioner.

Ätminstone inte i Vi Mänskor.
1984 med tidningen blir ett år fyllt av även-

tyr, positiva impulser, nya kunskaper och en
och annan kick i ändan att ta saker i egna
händer.

Som enda (?) tidning i Sverige har vi för året
utrustat oss med en egen diungelexpedition i
Amazonas. Den kvinnliga fotografen Kari
Jantzen åker dit med en fransk vetenskaplig ex-
pedition i mitten av januari. I sexton månader
skall hon vara pä resande fot. Kari kommer att
låta oss fölia med på äventyren - i bilder och
resebrev.

Mer äventyr blir det i första numret för året:
den förhoppningsvis späckade tidningen kom-
mer att fylläs måd kvinnliga äventyrerskor och
hiältinnor genom historien. Vad gör en hiältin-
na till en hjältinna?

Har du siälv varit med om något äventyr,
har upptäckarlustan fört dig till platser och loc-
kat in dig i händelser som du vill berätta om?
Skriv till oss då, med en gång! Adressen hittar
du på omslagets insida.


