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Den nya kvinnorörelsens uppkomst
i Sverige från 1968
Eva Schmitz

Upproret börjar
Gör motstånd  gråt inte! Var glad  gå till angrepp.
Kvinnor!
Känner du dig utnyttjad eller isolerad? Vill du göra något åt det?
Vill du arbeta för  flera daghem, bättre villkor på arbetsplatsen, fri abort?
Vill du vara med i kampen för ett socialistiskt samhälle?
Kom till Grupp 8:s INFORMATIONSMÖTE, torsdagen 11 juni.
Grupp 81

Denna artikel belyser de första årens uppbygge av det som jag avser att karakterisera som den nya kvinnorörelsen i Sverige under
1970-talet och på vilket sätt den kom att lyfta fram kvinnors situation i offentligheten. Artikeln ingår i ett forskningsprojekt2 som bl.a.
ska leda till min avhandling Systerskap gav makt  Den svenska
kvinnorörelsen under 1970-talet (prel.titel). Mitt antagande är att
det är genom rörelse, mobilisering och kollektivt handlande som det
sker förändringar i människors liv. Det kollektiva handlandet är
själva grunden för en social rörelse. Jag utgår också ifrån att den
nya kvinnorörelsen från 1970-talet blev en av de mest betydelsefulla av de sociala rörelser under 1970-talet och vill därför sprida
1 Stencil, 1970 (privat arkiv, materialet kommer att inlämnas till Kvinnohistoriska

samlingar på universitetsbiblioteket i Göteborg).
2 Projektet som har rubriken Att ge sig själv makt. Den nya kvinnorörelsen i Sverige på
1960-, 1970- och 1980-talen är finansierat av FRN och övriga deltagare är historikerna
Elisabeth Elgan, FD och Kjell Östberg, docent på Södertörns Högskola.
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kunskap om dessa kvinnoaktivisters erfarenheter och agerande.
Denna artikel bygger på intervjuer med f.d. kvinnoaktivister,
kvinnotidningar som Kvinnobulletinen och Vi Människor, Grupp
8:s internbulletiner, flygblad, odaterade stenciler samt tidningsklipp. Tidsperioden rör sig främst kring åren då det hela startade
och vilken omedelbar spridning kvinnokampen kom att få inte bara
i Stockholm utan även i övriga landet.
Den tidigare citerade uppropstexten stod i ett flygblad som
spreds av en liten grupp (ca 16 medlemmar) i Stockholm juni 1970
som kallades sig Grupp 8. Aktivisterna delade ut flygbladet till
kvinnor utanför typiska kvinnoarbetsplatser som varuhusen EPA,
Tempo och Åhléns men även utanför industrier som Maraboufabriken. Inbjudan spreds via press och radio som DN, AB, Expressen, SvD, Familjespegeln och till olika politiska organisationer och
rörelser som Fredrika Bremerförbundet, Husmodersförbundet,
FNL, VUF, Förorternas byalag, Invandrarkvinnornas förening,
KFML, SKV, partiernas kvinnoförbund. Medlemmarna förberedde
vidare mötet genom att göra egna affischer som de satte upp vid
sjukhus, affärer och i tunnelbanan.
Själva texten i flygbladet var kännetecknande för den retorik som
den nya kvinnorörelsen kom att använda sig av och innehöll en
uppmaning till kvinnor att börja agera tillsammans med andra kvinnor.
Till informationsmötet kom ca 100 människor, varav några män.
Resultatet av mötet blev att det bildades 4 lokalgrupper  Syd, Norr,
Väst och City  och i varje grupp ingick en gammal 8:a som
cirkelledare. Dagen efter, den 12 juni, fanns en liten notis i Dagens
Nyheter som berättade om att en ny socialistisk rörelse för kvinnofrigörelse hade bildats. En av initiativtagarna till Grupp 8, Barbro
Backberger citerades De etablerade organisationerna visar töntighet och vanmakt i kvinnofrågan. Jag har mött många arga och duktiga kvinnor inne i dessa organisationer, men de kan inte uträtta
något. De är för splittrade och de är bara hjälpredor åt manssamhället. 3
3 Dagens Nyheter 12/6 1970
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En ny kvinnorörelse i Sverige var född. De kommande åren kom
kvinnor i massiv omfattning både ta initiativ, bilda eller söka sig
till olika kvinnogrupper inte bara i Stockholm utan runt om i
Sverige. Grupp 8 kom att bli den största kvinnoorganisationen av
grupperna som kom att utgöra denna nya rörelse. Det var ingen
homogen rörelse utan den omfattades av en mångfald av andra
kvinnogrupper som alla hade det gemensamt att de såg sig som en
del av denna nya kvinnorörelse.4 Det var kvinnor från den nya
medelklassen som kom att bli de främsta bärare av den nya
kvinnoradikaliseringen. Det fanns således ett tydligt samband
mellan de nya sociala rörelserna och det nya samhällsskiktet.5
Vidare rekryterade rörelsen åtskilliga kvinnor på universiteten men
även kvinnor som gjorde klassresor. 6

Bakgrund
Vad var då bakgrunden till denna nya rörelse och varför uppstod den
just då? Vi kan se en tydlig relation mellan den nya kvinnorörelsen
och de sociala, ekonomiska och kulturella förändringar som ägde
rum under 1960-talet.
Under 1950- och 60-talen förändrades kvinnornas livssituation
och familjestrukturen radikalt, från tidigare familjestruktur med
4 Dessa var bl a de många Grupp 8-grupper i landet som Grupp 8 i Borås, Eskilstuna,
Gävle, Falun, Göteborg, Helsingborg, Hultsfred  Vimmerby, Jönköping, Karlstad,
Köping, Lanskrona, Lidköping, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Nässjö, Piteå,
Sundsvall, Umeå, Uppsala, Visby, Västerås, Örebro. Kvinnogruppen i Borlänge,
Halmstad, Hofors, Kalmar, Karlshamn, Katrineholm, Luleå, Lycksele, Motala-Vadstena,
Oskarshamn, Skellefteå, Sölvesborg, Uddevalla, Vilhelmina, Växjö. Svenska Kvinnors
Vänsterförbund. Arbetets Kvinnor som bröt med Grupp 8 i Stockholm 1973.
Nyfeministerna i Göteborg. Lesbisk Front. Kvinnocentrum i bl a Lund, Göteborg,
Kvinnohusgrupper i bl a Stockholm, Malmö, Umeå, Uppsala. Föreningen Kvinnokultur i
Stockholm, Visby m.fl.
5 Gunnar Olofsson menar att både den nya medelklassen och de nya social rörelserna
vuxit fram ur motsättningarna i modernizing capitalist social formations se Acta
Sociologica nr 1/1998 s 28
6 Se vidare Mats Trondman Bilden av en klassresa: sexton arbetarklassbarn på väg till
och i högskolan. (1994). Åtskilliga kvinnoaktivister berättar om hur de kom från
arbetarklassen men nu inte ville hamna i samma position som sina mödrar gjort under
efterkrigstiden  i hemmafrurollen.
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mannen som försörjaren och kvinnan som heltidsmoder till en ny
familj med två förvärvsarbetande. År 1970 var kvinnornas andel i
arbetskraften 60% medan den stigit till 78% år 1999.7 Den offentliga sektorn ropade efter kvinnlig arbetskraft och under 60- och 70talen integrerades kvinnor allt mer som lönearbetare på arbetsmarknaden. Nästan hälften av samtliga förvärvsarbetande kvinnor arbetade dock deltid. Under samma period ser vi också en ökning av
antalet skilsmässor.
Dessa förändringar fick konsekvenser för de samhälleliga uppfattningarna av kvinnoroller och mansroller, av kvinnlighet och manlighet och inte minst stora konsekvenser för kvinnornas egen självuppfattning och identitet.
Det var således en period av stor rekrytering av kvinnor på arbetsmarknaden, allt fler grupper av kvinnor började utbilda sig, samtidigt
som kvinnor fortfarande inte hade rätt att bestämma över sin egen
kropp. I mitten av 1960-talet reste många kvinnor till Polen för att
göra abort. När dessa resor blev mer och mer uppmärksammade
tillsattes en abortutredning 19658 . Barnomsorgen var långt ifrån
utbyggd, omkring 1970 hade endast 5% av förskolebarnen daghemsplats. För många av dessa kvinnor blev erfarenheter av dåliga arbetsoch lönevillkor på arbetsmarknaden, avsaknad av barnomsorg,
huvudansvaret för barn och hushållsarbetet och fortfarande inte rätt
till fri abort allt mer uppenbart. Det var bl.a. dessa motsättningar som
gjorde att många kvinnor började höja sina röster.
Den nya kvinnorörelsen uppstod även i en kontext av en allmän
radikalisering som skedde i mitten och slutet av 1960-talet. I USA
började det med medborgarrättsrörelsen bland de svarta och några
år senare med en omfattande antikrigskampanj mot USA:s krig i
Vietnam. I dessa rörelser befann sig åtskilliga kvinnor som senare
kom att vara drivande i den amerikanska women´s liberation. Flera
kvinnor från norr deltog exempelvis aktivt tillsammans med de
svarta i medborgarrättsrörelsen i södern och härifrån fick dessa
7 På tal om Kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2000
8 Se vidare bl a Gunnel Karlsson Den känsliga abortfrågan i Kvinnor mot Kvinnor, red

Florin, Sommestad, Wikander (1999)
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kvinnor samlade erfarenheter som de hade med sig senare i sina
egna organisationer. 9 Radikaliseringen omfattade även en
arbetarradikalisering. I Sverige började den med de strejkade gruvarbetarna i Malmfältet år 1969 som krävde månadslön och ett människovärde. Deras paroller var bl.a. vi är inte maskiner.
Perioden i slutet av 1960-talet var således en period av dramatiska förändringar i människors liv och en period av stor politisk
aktivitet. Faktorer som skapade ökat utrymme för mobiliseringar och
kollektiva aktioner. Den nya kvinnorörelsen uppstod och utvecklades som en del av denna periods radikalisering.
Kvinnofrågan var dock inte ny. Den debatterades inom olika grupper under mitten och slutet av 1800-talet och åren kring sekelskiftet organiserade sig kvinnor från olika samhällsklasser i bl.a. en
borgerlig och en socialistisk kvinnogren. Kvinnors skilda verkligheter präglade de olika gruppernas kvinnokrav medan kampen för
kvinnlig rösträtt blev en fråga som periodvis fördes gemensamt.
Andra frågor som drevs av sekelskiftets kvinnogrupper var rätt till
utbildning, rätt till arbete, lika lön, moderskapspenning osv. 10 Under 1960-talet aktualiserades kvinnofrågan åter genom Eva Mobergs
uppsats Kvinnans villkorliga frigivning från 1961 där hon menade
att kvinnor inte skulle behöva välja mellan yrke och barn. Något år
senare bildades Grupp 222 där utöver Moberg ett 20-tal politiker,
akademiker, journalister samlades för att diskutera jämställdheten
i Sverige.11 De iscensatte en debatt om mäns och kvinnors könsroller och där de hävdade att både män och kvinnor måste ändra sin
attityd för att jämställdhet skulle uppnås. Vidare menade de att om
kvinnor skulle yrkesarbeta skulle männen få ta sitt ansvar i hemmet
och familjen.
9 Evans, Sara Personal Politics (1980)
10 Se vidare bl a Christina Carlsson Kvinnosyn och kvinnopolitik. En studie av svensk
socialdemokrati 1880-1910. (1986), Ulla Manns Kvinnofrågan 1880-1921. En artikelbiografi. (1992), Eva Schmitz Arbetarkvinnors mobiliseringar i arbetarrörelsens
barndom (1999). För en analys av det kvinnliga organisationsväsendet i Sverige under
mellankrigstiden se bl a Kjell Östbergs Efter rösträtten (1997).
11 Acker, Joan (1992) Två diskurser om reformer och kvinnor i den framtida välfärdsstaten i Kvinnors och mäns liv och arbete
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Det fanns dock en grupp kvinnor som var missnöjda med 60-talets könsrollsdebatt och med den existerande kvinnorörelsens sätt
att arbeta i traditionella föreningsformer. Några av dessa hade träffats på Karin Westman Bergs könsrollsseminarier i Uppsala 19676812 och bestämde sig för att fortsätta att fördjupa sig kring kvinnofrågor. Året var 1968 och det var 8 kvinnor 13 som nu regelbundet
började träffas. De tog sig namnet Grupp 8 då dagens datum för
bildande var den 8 maj och de var åtta kvinnor i gruppen. Dessa
kvinnor var mellan 30-40 år och de flesta arbetade och hade familj.
De hade således egna erfarenheter av dubbelarbete. Gruppen bestämde sig för att vara sluten då de ville ha tid att fördjupa sig i studier kring kvinnofrågan innan de bestämde sig för att utvidga gruppen. Efter ett tag valdes dock 8 nya kvinnor in, på rekommendation
från de gamla 8:orna. Gruppen hade nu utökats till 16 personer.
Inom denna första grupp fanns det olika uppfattningar hur kvinnokampen skulle bedrivas. Några ville ägna mycket tid att studera och
fördjupa sig kring kvinnofrågan innan de började med utåtriktat arbete medan en annan grupp ville genomföra aktioner omedelbart.

Grupp 8 i Stockholm 1969-1970.
12 Westman Berg var intresserad av kvinnohistoria och kvinnolitteratur och efterlyste
kvinnoaspekterna som den akademiska forskningen dittills saknat.
13 Dessa var Gunnel Granlid, Barbro Backberger, Birgitta Svanberg, Ulla Torpe, Birgitta
Bolinder, Greta Sörlin, Mona Malmström och Anne Marie Axner.
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Här ser vi en motsättning kring prioriteringar i kvinnokampen som
kom att prägla åtskilliga kvinnogrupper framför allt i uppbyggnadsfasen.
Denna motsättning hindrade dock inte gruppen för att ganska
snart förbereda sig för konkreta aktioner för att väcka opinion om
kvinnans situation i dåvarande kapitalistiska samhälle. Gruppen
hade en socialistisk grundsyn och deras aktioner riktade sig bl.a.
till de lågavlönade arbetarkvinnornas situation. Här fokuserade sig
Grupp 8 både på kvinnornas låga löner och på deltidsarbetet. De
hävdade att kvinnor betalades lägre lön pga. sitt kön och parollen
kvinnokön ger lägre lön blev en slagkraftig paroll som kom att
användas i demonstrationer, flygblad och i pamfletter av kvinnogrupper runt om i landet för att uppmärksamma detta.
1970 arbetade 40% av samtliga förvärvsarbetande kvinnor deltid. För många var det en nödvändig lösning för att kombinera barn
och arbete då barnomsorgen var långt ifrån utbyggd. Grupp 8 påstod att deltidsarbetet var den den perfekta utsugningen av den
kvinnliga arbetskraften genom att de användes som arbetskraft när
de behövdes och att deras sociala villkor var mycket sämre än heltidsarbetande.14
En av Grupp 8:s strategier var att skapa en opinion mot detta och
få de deltidsarbetande kvinnorna att själva börja agera kring sin
situation. Flygblad som reste frågan: Vem tjänar på deltidsarbetet?
delades ut av kvinnoaktivisterna utanför de stora varuhusen i Stockholm där många deltidsanställda kvinnor arbetade. De kallades till
en debattkväll den 6 mars 1969 i Stadsmuseets sal med representanter från arbetsgivarna och fackliga ombudsmän från Handels i
panelen. Salen fylldes till bristningsgränsen, över tvåhundra personer kom däribland många deltidsanställda snabbköpskassörskor från
Åhléns. Panelen blev ordentligt omskakad och en äldre kvinna, som
jobbat som expedit i trettio år, reste sig upp och sa: Det här gjorde
ni bra flickor. Det här är bara början kom ihåg det bara början. 15
14 Kvinnobulletinen nr 1 1971
15 Vi Människor, Svenska Kvinnors Vänsterförbunds tidning, Nr 1/81 s 7.
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Kassörskan fick rätt, mötet var bara början på en kvinnokamp
som skulle spridas runt om i landet de kommande åren och av olika
grupper av kvinnor. Resultatet av mötet blev att ett speciellt råd tillsattes inom Handelsanställdas Förbund som skulle granska de
deltidsarbetandes villkor.
Förutom deltidsarbetet diskuterades abortfrågan under denna
första period. Kvinnorna i Grupp 8 delgav varandra sina egna erfarenheter av legala eller illegala aborter. Abortutredningen från
1965 hade ännu inte lagt fram ett förslag till ny lag och Grupp 8
tog därför kontakt med den enda kvinnan i abortutredningen. I en
artikel i Aftonbladet skrev två medlemmar kompletterande åtgärder till abortutredningen. 16
Denna lilla grupp av medlemmar såg alla öppningar som möjligheter att uppmärksamma och mobilisera för att fördjupa en medvetenhet om kvinnors situation. Deras strategi var att börja med de
problem som kvinnorna själva upplevde och därmed hoppades Grupp
8 att kvinnor skulle börja agera för sina krav. En av Grupp 8 medlemmarna, Ulla Torpe, konstaterade att trots att Grupp 8 var en
sluten grupp så jobbade man hela tiden på att ha en utåtriktad verksamhet, där konkreta kvinnofrågor belystes, diskuterade och analyserades i ett socialistiskt perspektiv. För att få allmänheten  och
då främst kvinnor  medvetna om dom här problemen.17
Grupp 8 var fortfarande en sluten grupp organisatoriskt men å
andra sidan befann sig denna lilla kärna i offentligheten genom sina
aktioner och opinionsbildande. Här kom de att få draghjälp av den
svenska pressen som skrev en hel del om det nya kvinnoupproret
under rörelsens första år men även omfattande reportage om kvinnors ekonomiska och sociala villkor i dåtidens Sverige. Svensk
massmedia spelade således en viss medvetandegörande roll och de
som skrev om den nya kvinnokampen var ofta kvinnor som själva
var med i kvinnorörelsen eller rörde sig i dess närhet.
16 Enligt Greta Sörlin, en av de första Grupp 8 medlemmarna, kom dessa åtgärder med i
lagtexten 1975. Vi Människor Nr 1/81 s 33.
17 Temabulletinen 5, 1972 s. 10.
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Kvinnorevolten  debatt i Dagens Nyheter.
En av de första artiklar om den nya kvinnorörelsen var införd i
Dagens Nyheter den 26/2 1969 och rubriken var Könsrollsdebatten är död. Dags för WOMAN POWER? Artikeln var skriven av
Kerstin Vinterhed som här introducerade WOMAN POWER, som
en radikal amerikansk kvinnorörelse som bildats av några upproriska vänsterkvinnor, för en svensk publik. I DN-artikeln refererades ett utdrag från en pamflett som kvinnoaktivisterna delade ut vid
fredsmarschen i Washington 1968: Den gamla kvinnan är död. De
gamla goda kvinnorna var vackra  men maktlösa. Kvinnor som
stack upp var vackrare  men ändå maktlösa. Systerskap ger makt.
Mänsklighet är målet. Vidare citerades ett av plakaten som kvinnorna höll Gör motstånd, gråt inte. Parollerna belyste den diskursiva text som var en del av denna rörelse och ganska snart ser vi att
Grupp 8 skulle ta intryck av de amerikanska kvinnoaktivisternas
paroller och slogans.
En av de socialdemokratiska kvinnorna som var drivande med
jämställdhetsarbete, Gertrud Sigurdsson, tillfrågades i DN-artikeln
om Woman Power där hon hävdade: jag hör till dem som inte tycker
att utvecklingen går så långsamt. Man kan inte vänta sig så stora
förändringar efter en tioårig könsrolldebatt .Jag tycker opinionen
har svängt på ett positivt sätt. Nu har vi männen med oss. Woman
power tror jag inte på. Det är ett steg tillbaka. Sigurdssons förhållningssätt till Grupp 8 var avvaktande, tror inte att majoriteten kvinnor ute i landet låter sig imponeras av vad en liten elitgrupp i Stockholm tycker.18
Gertrud Sigurdsson kom dock att ha fel, den lilla elitgruppen kom
att igångsätta en rörelse som nådde långt utöver sina egna led. Barbro
Backberger från Grupp 8 hävdade i samma DN-artikel:

18 DN 26/2 1969
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att könsrollsdebatten inte lett någonvart är just beviset på att den blev
så politisk ofarlig att alla kunde hålla med. Vad som krävs i fortsättningen
är kampgrupper som utövar press på stadsplanerare, kommunalmän, löntagarorganisationer, massmedias representanter i konkreta och aktuella
frågor. Strategin bör vara flexibel. Ibland en sittdemonstration utanför
Stadshuset .19

Drygt ett år senare, den 26 april 1970 inledde Kerstin Vinterhed en
artikelserie om den nya kvinnorörelsen under rubriken Kvinnorevolten. Grupp 8 blev en nationell nyhet när deras budskap fick
en helsida med rubriken Det dubbla förtrycket i hemmet och på jobbet. Grupp 8:s menade att kvinnorna lever under dubbelt förtryck.
De exploateras både i hemmen och på arbetsplatserna. På arbetsmarknaden har de de sämsta och sämst betalda jobben. I hemmen
är de ekonomiskt beroende av männen.20 Det dubbla förtrycket
var Grupp 8:s slogan på åtskilliga affischer, flygblad och utställningar av kvinnoaktivister under hela 1970-talet. Genom att synliggöra det dubbla förtrycket genom symbolik och bild kom detta
att uppmärksammas mycket slagkraftigt och provocerande.
Grupp 8:s socialistiska målsättning och program refererades även
i artikeln. Här framkom att kvinnor måste själva börja kämpa för sin
frigörelse och finna egna former för detta arbete. Grupp 8 ville därför uppmuntra kvinnor att överallt i landet att bilda egna kvinnogrupper. De pläderade för ett kollektivt, demokratiskt arbetssätt som
skulle ge kvinnor större säkerhet, kurage och självförtroende. Grupp
8 gick således inte ut med en färdig organisationsstruktur utan de
betonade att det låg på kvinnorna själva att finna de organisationsformer som passade dem bäst.
Våren 1970 fortsatte sedan artiklarna i DN om  kvinnorevolten.
Flera artiklar belyste den amerikanska kvinnorörelsen och nya begrepp som systerskap, frigörelse, sexism användes av allt fler. Andra
artiklar belyste kvinnorörelsen i Holland och Danmark. I april 1970
tågade femton danska kvinnor nerför Ströget i Köpenhamn och
19 DN 26/2 1969
20 DN 26/4 1970
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hävdade Res er kvinnor, inte för att bli män utan för att bli fria!.
Dessa kvinnor kom från Konstakademin och dagen efter kunde
man läsa i Dagens Nyheter att den första rödstrumpeaktionen var
genomförd.
Jag har ovan belyst olika faktorer som skapade förutsättningar för
denna nya rörelses bildande. Den amerikanska sociologen Jo Freeman som skrev en av de första böckerna om den amerikanska kvinnorörelse, The Politics of Women´s Liberation år 1975 hävdar betydelsen av att det redan fanns ett etablerat nätverk, att detta nätverk var mottagligt för de nya idéerna och slutligen att det måste
finnas en grupp som bestämmer sig för att sluta sig samman och
starta en organisation.21 Dessa faktorer överensstämmer till stor del
för Grupp 8. Drude Dahlerup som skrivit om den danska kvinnorörelsen menar att ytterligare en faktor spelar in och det är den internationella spridning av idéerna.22 Grupp 8 bildades utifrån ett nätverk på universitetet och de slöt sig samman utifrån en gemensamma
syn kvinnofrågan. Efterhand fick de mer kunskap om den internationella kvinnorörelsen, då främst den amerikanska, där de hämtade
mer inspiration.

Grupp 8:s framväxt i Stockholm
När den lilla kärnan av Grupp 8 bestämde sig för att öppna sig utåt
och för att finna ut vilket intresse det fanns för att starta en socialistisk kvinnorörelse hade således budskapet om både det dubbla förtrycket och systerskap redan nått ut till en vidare publik.
Den stora utmaningen för Grupp 8 var nu att gå från en liten kärna
av aktivister till en komplex och varierad organisation. De som nu
sökte sig till Grupp 8 hade olika erfarenheter och kanske även andra avsikter än vad den ursprungliga gruppen hade. Det blev nu en
utmaning för Grupp 8 att reflektera denna mångfald och att komma
21 Freeman, Jo. The Politics of Women´s liberation (1975) s 49
22 Dahlerup, Drude. Rodstrumperne. Den danske Rodstrumpebevaegelses udvikling,
nytaenkning og gennemslag 1970-1985. (1998) del 1 s 162.
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fram till en gemensam målsättning. Samtidigt som den stora utmaningen var att sprida sitt budskap till en bredare publik (och kanske
se offentlighetens svar på förändringar).
De första åren av Grupp 8 sökte sig en jämn ström av kvinnor till
organisationen. Grupp 8 behövde inte gå ut aktivt för att rekrytera
nya medlemmar snarare blev tillströmningen så stor att de tvingades sätta stopp för nyrekrytering under vissa perioder. Det speglar
att det fanns ett stort behov hos kvinnor att organisera sig och att
samtala med andra kvinnor. Utifrån mina intervjuer med f.d. kvinnoaktivister gör jag antaganden kring själva processen att gå med i en
kvinnogrupp. För de flesta som gick med de första åren räckte det
att de såg en notis i tidningen om att Grupp 8 skulle hålla ett informationsmöte på Moderna Museet, fått ett flygblad från Grupp 8 i
handen, köpt den nya kvinnotidningen Kvinnobulletinen23 eller hade
en vän som just gått med i Grupp 8. Steget var då inte långt från att
gå med i Grupp 8. Medlemmarna i lokalgruppen City förklarade
vid ett möte i februari 1971 varför de sökt sig till Grupp 8. Svaren
blev då, behov av aktivitet, länge känt att detta behövs, länge
efterlyst Grupp 8, behov av kontakt med likasinnade, man måste
slå sig samman, måste bli starkare, lägga upp en strategi.24 Det var
uppenbart att många av dessa kvinnor såg även politiska möjligheter till förändring och bestämde sig därför att gå med i den nya
kvinnorörelsen.
Hösten 1970 kom ständigt nya kvinnor till Grupp 8 och redan
efter ett halvår fanns det 200 medlemmar. Lokalgruppen Söder
beskrev sin verksamhet under hösten 1970 med att det kom sammanlagt 50 personer minst en gång till gruppen men att den stora
anhopningen av intresserade gjorde att det inte gick att göra speciellt mycket konstruktivt, speciellt som vi då också höll på att organisera hela Grupp 8.25
23 Grupp 8:s tidning som kom ut fr o.m. 1970 med 4-6 nummer per år. Det sista numret
utkom 1996.
24 Citygruppens protokoll 24/2  71
25 Internbulletinen. Nr 1 1971. Internbulletin för svenskspråkiga kvinnorörelser.

16

Denna situation speglar mycket av den första tiden av kvinnorörelsen. Då flera stadsdelsgrupper upplevde ett gemensamt missnöje över att de ständigt fick ägna så mycket tid till att informera
nya medlemmar om Grupp 8:s aktiviteter och målsättning, började
Grupp 8 organisera särskilda informationsmöten under åren 1971
och 1972. Verksamhetsberättelserna ger oss en bild av den enorma
tillströmningen. I september 1971 kom det ca 50 som ville bli medlemmar, den 17 oktober kom 17 och veckan efter kom 24 kvinnor
och tre nya grupper bildades. I början av december var det åter ett
nytt informationsmöte på Moderna Museet, där informationsmötena
alltid hölls, för de 70-tal kvinnor som anmält sitt intresse. Vi ser
således en ström av nya medlemmar under hela hösten 1971, drygt
ett år efter det första informationsmötet.
Vid dessa möten informerade gamla Grupp 8:or om verksamheten
och samtidigt fick de kvinnor som sökt sig till informationsmötena
berätta om deras motiv för att gå med i Grupp 8. Många var intresserade av att göra direkta aktioner medan andra ville börja i studiecirkel. En f.d. Grupp 8 medlem berättar att vid det informationsmöte
hon gick till ville majoriteten fördjupa sig kring det sexuella förtrycket. Året därpå, 1972, blev intresset ännu större och vid informationsmötet den 25 februari hade 70 kallelser skickats ut och 130
intresserade kvinnor kom. Under hösten 1972 kom över 200 till ett
informationsmöte. Samma år hade Grupp 8 tagit initiativ till den
första kvinnodemonstrationen och genomfört en stor kvinnoutställning, KVINNOR, vilka sannolikt påverkade intresset för fler kvinnor att börja organisera sig.
Intresset för Grupp 8 spred sig även till skolorna och som exempel rapporterades vid ett internt Grupp 8 möte att massor av tjejer
på Södra Latin var intresserade av Grupp 8 och ville starta lokalgrupper på sin skola under hösten 1971.26
De första åren av Grupp 8:s uppbygge i Stockholm präglades
således av en stor medlemstillströmning. Hösten 1972 fanns det 43
lokalgrupper runt om i Stockholm samtidigt som det rapporterades
26 Internbulletin för Grupp 8. 1971
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i en temabulletin att flera 100 kvinnor ville bli medlemmar.27 Det
stora intresset för att vara med i den nya kvinnokampen ser vi på
andra orter under början av 1970-talet. Det var inte alltid lätt för
Grupp 8 att hantera denna enorma ökning av medlemmar. Det handlade om att både ta hand om nya medlemmar samtidigt som många
av de nya lokalgrupperna ännu inte bestämt vilken inriktning de
skulle ha. Den stora tillströmningen förde med sig ständiga diskussioner om hur Grupp 8 skulle fungera, hur den skulle tillvarataga
alla nya medlemmar.

Organisationen
Det som var kännetecknande för den nya kvinnorörelsen, inte bara
i Sverige utan även i andra länder, var att den försökte skapa ickehierarkiska strukturer dvs. en kollektiv och demokratisk organisation där alla skulle vara delaktiga. Det handlade om att få in ett annat
sätt att tänka och arbeta på än tidigare kvinnoorganisationer. Budskapet var att lokalgrupperna skulle vara självständiga och att initiativen skulle komma från medlemmarna själva. Följande citat riktade sig till medlemmarna i Grupp 8 i början av 1970-talet:
Vi vill att var och en ska få vara i den grupp som gör saker som hon själv
är intresserad av... Det är inte nödvändigt att du går med i Grupp 8, du
kan starta egna grupper, som håller kontakt med oss och har visst samarbete. På det sättet kan vi bli en kvinnorörelse Din grupp blir vad du
och de andra gör den till. Det är nödvändigt att själv få göra gruppen till
vad den ska bli, i alla tider har vi fått ställa upp på redan utstakade program, anamma färdiga idéer, överta gamla värderingar osv. Ett led i det
kvinnliga förtrycket är att vi fostras till att inte tänka, inte handla och inte
ansvar. Alltså måste vi lära oss det. På vårt eget sätt. På våra villkor.28

Processen att bygga upp en icke-hierarkisk organisation präglade en
stor del av Grupp 8:s interna diskussioner de första åren. Till att börja
med hade Grupp 8 ett representantskap dit varje lokalgrupp sände
27 Temabulletinen 5 1972 s 12
28 Stencil signerat Systerskap ger styrka och skrevs troligen vintern 71/72 (privat

arkiv)
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en representant. Representantskapet var ett beslutande organ, men
deras beslut måste godkännas av lokalgrupperna. Kritik riktades
snart mot detta representantskap som uppfattades hierarkiskt. Istället beslutade medlemmarna att införa stormöten en gång i månaden
och det var på dessa möten som besluten togs. Ju större organisationen blev, desto svårare blev det emellertid att verkställa besluten
och se till att de följdes upp. Efter ett tag upprättades åter representantskapet som ansågs vara det högsta beslutande organ för Grupp
8 mellan två årsmöten. Varje lokalgrupp utsåg en representant till
detta organ och denna representant roterade.29
Denna organisationsrunda föregicks dock av åtskilliga möten och
diskussioner i internbulletinen, ibland sammankallades särskilda möten eller helger för att diskutera hur Grupp 8 kunde bli bättre. Denna
diskussion fördes dock inte isolerat utan den utvecklades efterhand
som många av medlemmarna fick mer kunskap om andra kvinnogruppers arbete eller att några medlemmar själva deltagit tillsammans med andra kvinnogrupper.

Lundaresan
Ett möte som kom att få stor betydelse för Grupp 8:s organisationsoch ideologidiskussioner var i Lund på Akademiska Föreningen den
26-27 februari 1971. Arrangör till detta möte var studentkåren i
Lund men det var kvinnogruppen Kvinnoligan som hade en medlem i studentaftonutskottet som ordnade debatten rent praktiskt.
Kvinnokamp var rubriken på detta möte och i panelen satt 6
kvinnor från Rödstrumperörelsen, Irene Matthis och Susanne Osten från Grupp 8, Carin Mannheimer som debattledare och två kvinnor från Women´s Liberation i London. Kvinnorna hade övertagit
den stora salen i kårhuset i Lund för en kväll. Alla namn på ärevördiga herrar typ Rydberg och Tegnér som prydde väggarna var
effektfullt överklistrade med vit tejp och från läktaren hängde banderoller med namn på kvinnor som Rosa Luxemburg, Angela Davies
29 Jag har här gjort en mycket kort sammanfattning av organisationsstrukturen. Denna
kommer jag belysa mer utförligt i min avhandling.
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och Sara Lidman. Över podiet hängde en röd tygbandsbanderoll
med orden Systerskap är makt omgivet av kvinnotecknet med
knytnäven. Nu hade kvinnorörelsen spridit sig till södra Sverige.
Salen var fullsatt, över 1000 personer kom och majoriteten var
kvinnor.
Till detta möte hade 23 kvinnor från Grupp 8 rest ner och för de
flesta blev mötet med kvinnorna från Rödstrumperna och Women´s
liberation mycket omtumlande. De uttryckte bl.a. att de blivit
mycket imponerade av dessa kvinnors sätt att fungera som grupp och
den trygghet de tycktes känna med varandra och klarheten i resonemang och analys.30
Detta möte kom sedan gå under beteckningen Lundaresan och
föranledde omedelbart diskussioner under våren och sommaren
1971 på internmötena i Stockholm. Flera av de Grupp 8 medlemmar som var med på mötet i Lund skrev ner sina erfarenheter på en
särskild stencil som sedan spreds till övriga medlemmar. Stencilen
kom bli utgångspunkt för vidare diskussion i lokalgrupperna. I den
kunde medlemmarna bl.a. läsa:
Vi kände alla det som mycket viktigt att allvarligt snacka igenom våra
arbetsformer, som tydligen för med sig att det utbildas grupper som blir
betydligt aktivare än de övriga medlemmarna. Vi har byggt en typiskt
hierarkisk organisation utan att reflektera på det, vilket antagligen beror
på att vi helt accepterat övriga politiska organisationerna sätt att arbeta R
och WL tycks ha löst det här problemet genom att ha självständiga grupper och bara en samordnande  inte en överordnad grupp. Alla i gruppen måste fatta beslut och ta ansvar för sina egna aktioner  det finns ingen
utom de övriga grupp medlemmarna att fråga R och WL har ett centralt kontor där uppgifterna sköts av en lokalgrupp i taget. Bulletiner,
interninformation, kontakt med pressen och liknande administrativa uppgifter rullar mellan de olika grupperna. Någonting för oss? 31

Det var inte enbart det organisatoriska sättet att fungera som gjort
intryck utan även de ideologiska diskussioner som Kvinnoligan och
Rödstrumperna förde. Kritik riktades nu från några Grupp 8 med30Stencil Lundaresan, 1971 (privat arkiv).
31Stencil Lundaresan, 1971.
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lemmar att det pratades för mycket om det ekonomiska förtrycket
och nästan ingenting alls om det ideologiska förtrycket. En av medlemmarna, Louise Walden hade dessutom varit i USA några veckor
våren 1971 och hade med sig tillbaka material från den amerikanska kvinnorörelsen32 som några lokalgrupper började läsa.
Ett av dessa material var en stencil om medvetandehöjning som
var en metod som användes mycket inom bl.a. den amerikanska
kvinnorörelsen och vissa lokalgrupper i Stockholm började nu även
inspireras av denna. Lokalgruppen Lilla Citygruppen beskrev stämningen i sin lokalgrupp från 1971:
Några hade den historiska lundaresan i minnet och ville att vi skulle lära
känna varandra, snacka, lite medvetandehöjning eller vad man skulle
kalla det Vi ville känna solidaritet och stöd hos varandra innan vi vågade ge oss ut på gator och torg med bulletiner och slagord. Så vi satte
igång med att lära känna varandra vi tycker det att det är ett bra sätt att
nå till Systerskap som är styrka. Vi har blivit så starka och vackra att vi
tagit hand om kontorsrutinen den här månaden. 33

De amerikanska idéerna kring systerskap och medvetandehöjning
började få ett allt större gehör hos en del lokalgrupper samtidigt som
andra lokalgrupper fortsatte att fokusera sig vidare kring det ekonomiska förtrycket.
Grupp 8 fick ganska snart allt fler internationella kontakter och
de tog också initiativ till en Internationell Konferens i augusti 1971.
Ett 80-tal kvinnor från Italien, Frankrike, England, Västtyskland,
Holland, Norge, Sverige och USA samlades i Stockholm till den första konferens av dess slag.
Denna konferens hade många likheter med den amerikansk
kvinnokonferens från november 1969  Congress to Unite Women 
som journalisten Anna-Lisa Bäckman berättade om i Dagens Nyheter.34 Konferensen i New York var stängd för män och pressen var
32 Materialet innehöll stenciler om medvetandehöjning, om kvinnokultur, ett 4th World
Manifesto m.m. enligt intervju.
33 Internbulletin för Grupp 8. 1971
34 DN 18/1 1970
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portförbjuden. De viktigaste målen från denna konferens var krav
på barntillsyn och att bekämpa sexismen. Till konferensen i Stockholm var även pressen portförbjuden35 och män var ej tillåtna att
deltaga. Den holländska kvinnoorganisationen Dolla Minas hade
dock med sig en manlig medlem vilket föranledde mycket diskussioner.
Vid denna konferens kom en mängd nya frågor, funderingar och
erfarenheter att dryftas. Grupperna i de olika länderna intog olika
ståndpunkter i en rad olika frågor, men det rådde en total enighet
runt de centrala frågeställningarna som kravet på fri abort, smärtfri förlossning och en lösning av daghemsfrågan. Syftet med konferensen var inte heller att ena kvinnorörelsen utan att dryfta
problemställningarna och skapa kontakter enligt Grupp 8 medlemmen Irene Matthis.36
Resultatet av både Lundaresan och den internationella konferensen blev att nya organisationsdiskussioner och nya ideologiska diskussioner startades. En av de första medlemmarna, Ulla Torpe, sammanfattade situationen i en Temabulletin från 1972.
Vi började alla  gamla som nya  bli medvetna om just dom här problemen om vad det psykologiska kvinnoförtrycket åstadkom med oss
men något grepp om dom problemen fick vi inte förrän under sommaren 71  under internationella seminariet
Den feministiska vågen
kom över oss genom tjejerna från USA, i Grupp 8 hade man bara fått
den socialistiska biten, nu fick man äntligen den sexuella-psykologiska.
Och med detta kom känslan att en kvinnorörelse måste fungera spontanare, utan fast organisation men framför allt så att alla medlemmar  inte
bara de vana gamla och de aktiva nya  skulle få en chans. Man såg
detta som en utveckling i demokratiska riktning och beslöt rätta organisationen efter detta.37

35 Konferensen refererades dock i Dagens Nyheter (19/8-71) av Anna-Lisa Bäckman

som själv var med i Grupp 8. Bli boss över din egen mage. Militant kvinnokonferens
var rubrikerna.
36 DN 19/8 1971
37 Temabulletin 5/72
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De första åren av Grupp 8 präglades således av åtskilliga organisationsdiskussioner, både vad för slags rörelse de ansåg sig bygga
och dels på vilket sätt de skulle organisera sig, i lokalgrupper, arbetsgrupper osv. För en del blev dessa kontinuerliga diskussioner både
främmande och kanske handlingsförlamande medan för andra var
processen att bygga upp en ny kvinnorörelse och att själva vara aktörer i detta uppbyggande något helt nytt. Här blev de delaktiga i organisationens förändringsprocess genom alla de brev, stenciler och
internbulletiner som skrevs där de fick ta del av både självkritik, hur
organisationen fungerat men där de samtidigt förväntades ta ett
aktivt ansvar.
Denna självkritik framkom i det informationsbrev38 som skrevs
till medlemmarna i Grupp 8. I det kan vi läsa att
Under våren (1971, egen anm.) började vi upptäcka att vi nog inte var
så bra som vi hade trott. De som var duktiga och erfarna tog på sig alla
uppgifter och blev ännu duktigare och erfarnare. Alla de andra blev mer
och mer passiva och osäkra. Många lämnade Grupp 8 och sa att den var
en elitorganisation. Men många stannade kvar och tog itu med problemen. Hösten 71 har vi mer eller mindre slopat vår högeffektiva organisation och börjat arbeta mer självständigt. Fortfarande pågår diskussionerna om hur vi ska lösa våra problem. Det finns nämligen en massa olika
åsikter ibland oss...en del lägger tonvikten på kvinnans ekonomiska förtryck medan andra betonar det ideologiska förtrycket.39

Ovanstående brev ger oss en bild av hur Grupp 8 fungerade de första åren. Det var således en pågående utveckling där styrkan låg i
att de lärde av andras och egna erfarenheter och processen var spännande och framåtskridande då den var öppen för ständigt nya idéer
och impulser. Parallellt med denna organisationsprocess fördjupade
Grupp 8 sin analys av kvinnofrågan. Studiecirkelverksamheten blev
en av de främsta uppgifterna för medlemmarna, gamla som nya.
Enligt Ulla Torpe krävde varje aktion förstudier, noggrann plane38 stencil Systerskap ger styrka, odaterad (privat arkiv)
39 stencil Systerskap ger styrka, odaterad (privat arkiv)
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ring, samordning och uppföljning.40 Åtskilligt arbete lades ner för
att finna en lämplig studiecirkel och den förändrades i takt med att
allt mer material började produceras och skrivas av
kvinnoaktivister, framför allt i USA, England, Holland, Danmark
och som översattes till svenska.
Särskilda så kallade Temakvällar arrangerades där mer kvinnoideologiska diskussioner fördes och till den första, hösten 1972,
hade Lilla Citygruppen förberett en stencil med utgångspunkt från
Kate Millets, Sexualpolitiken. Ett 50-tal kvinnor hade kommit och
i smågrupper diskuterades det sexuella förtrycket. Temakvällarna
fortsatte sedan för att diskutera teori och praktik i kvinnokampen.
Dessa diskussioner kulminerade i en nationell socialistisk kvinnokonferens november 1972.
Processen att bygga upp en ny kvinnorörelse var mycket komplex.
De som bildade Grupp 8 hade liknande utgångspunkter och så länge
det var en mindre grupp var det mer lätthanterligt. Grupp 8 växte
sig snabbt och blev efter några år en relativt bred rörelse av kvinnor
som hade olika utgångspunkter när de gick in i Grupp 8. En del hade
främst ett behov av att fördjupa sig i studier kring kvinnofrågan,
medan åtskilliga kvinnor ville göra konkreta aktioner. Det gällde att
förena dessa olika ståndpunkter. Dessa diskussioner kom många
gånger att stärka kvinnoaktivisternas självförtroende och mångfalden i de utåtriktade aktionerna visar på ett allt annat än handlingsförlamat tillstånd. Vi ser här således hur en rörelse utvecklades och
att förutsättningarna för en social rörelses utveckling är skapandet
av ett gemensamt kollektivt medvetande och ideologi. Detta var
nödvändigt för en lyckad mobilisering.

40 Vi Människor Nr 1/81 s 7
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Medvetandegöra  spridning  aktioner  mobilisering
Sociologen Tarrow talar om contentious collective action som
grunden för en social rörelse.41 Min analys av Grupp 8 fokuserar
mycket kring det kollektiva handlandet som utgjorde den främsta
resursen hos kvinnoaktivisterna i den nya kvinnorörelsen. Här är
det intressant att studera vad som händer när kvinnoaktivisterna
agerade kollektivt och vilken betydelse den kollektiva mobiliseringen fick inte bara för organisationen utan även för den allmänna
kvinnomedvetenheten. En central slogan hos Grupp 8 nämligen,
Gör motstånd  Gråt inte! Var glad  Gå till angrepp kom alltfler kvinnor att utgå ifrån när de försökte finna sina organisationsformer och sina krav.
Parallellt med organisationsdiskussionerna bildades alltfler lokalgrupper. Under åren 1973-74 fanns det omkring 40 registrerade
lokalgrupper i Stockholm och i varje lokalgrupp fanns ca 8 kvinnor.
Lokalgrupperna var självständiga och grupperna bestämde själva
sin verksamhet. Det var i lokalgrupperna som de största aktiviteterna skedde och det var dessa som kom att utgöra den nya kvinnorörelsens kärna. Inom lokalgrupperna fick kvinnor ökat självförtroende både genom medvetandehöjande och genom de omfattande
studierna.
Lokalgruppernas utåtriktade verksamhet utgick oftast från de krav
som Grupp 8 hade i sitt handlingsprogram.42 Flera av dessa krav
hade rests tidigare i historien men det nya var att Grupp 8 fann andra
former för att uppmärksamma och medvetandegöra dem. Kring
varje krav lanserades ofta slagord, sånger och sedan aktiviserade
sig medlemmarna kring dessa antingen genom demonstrationer,
genom utställningar eller debattkvällar. Syftet var hela tiden att
medvetandegöra en bredare publik och få fram kvinnofrågorna i
41 Tarrow, Sidney. Power in movement: social movements, collective action and politics.
(1998) s 2
42 De krav som de hade var: Lagstadgad rätt till arbete på samma villkor som mannen.
Förbättrat stöd till vuxenstuderande. Bra och gratis daghem till alla barn mellan åren ½ 12år. Fri abort. Lika rätt till smärtfri förlossning. Kostnadsfri tillgång till preventivmedel.25 % av nybyggnationen byggs som kollektivhus.
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offentligheten. Karakteristiskt för den kollektiva handlingen var att
den expanderar andras möjligheter.43 Genom att ställa nya frågor
på dagordningen som andra människora kan identifiera sig med,
skapar detta i sig nya möjligheter för andra att börja agera. Vi ska
nedan se på några av dessa krav och mobiliseringarna kring dem.

Bra och gratis daghem till alla barn från ½ år till 12 år.
Daghemsfrågan var en central fråga för Grupp 8. Lokalgrupperna
Väster och City var drivande att skriva remissvar till den dåvarande
barnstugeutredningen (1970) och förberedde olika aktioner för att
uppmärksamma kommunpolitikerna kring utredningen under åren
1971 och 1972. Utställning om barnstugor gjordes likaså.
En aktion som lokalgruppen i Täby tog initiativ till i december 1971
belyser den handlingsberedskap som var vanlig hos kvinnoaktivisterna vid denna tid. När lokalgruppen fick kännedom om att
Täby kommun skulle ta pengar från daghemmen för att klara ett
budgetunderskott samlade de snabbt till ett opinionsmöte i en skola
i Täby. På en vecka hade de gnuggat varenda daghem som existerade i Täby, tryckt 10 000 flygblad, 100 affischer och delat ut
flygblad till alla hushållen. Vid det fullsatta mötet antogs en resolution och man beslöt om en demonstration i Täby köpcentrum.
Täbygruppen beskrev att demonstrationen blev magnifik och att de
nådde ut till de grupper, som annars var inaktiva och oengagerade,
bl a hemmafruar. Inför kommunfullmäktigemötet bildade ungdomar och småbarnsföräldrar en häck med banderoller och plakat. 44
Vid ett annat tillfälle, 1974, störde kvinnoaktivister och
daghemsgrupper ett fullmäktigemöte i Stadshuset genom att veckla
ut banderoller och ropa i talkörer Nya barnstugeplanen  struntar
i barnen. Bra och gratis daghem åt alla barn.45 Kvinnobulletinen
skrev artiklar om hur aktionsgrupper skulle organiseras för att
lyckas i sina aktioner.
43 Tarrow (1998) s 96 f.
44 Internbulletin för GRUPP 8/ december 1971
45 Kvinnobulletinen nr 3 1974
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Under början och mitten av 1970-talet bildades åtskilliga
aktionsgrupper för daghem runt om i landet mot kommunernas förskoleplaner. Grupp 8 samarbetade med dessa och gemensamma
demonstrationer arrangerade.

Lagstadgad rätt till arbete på samma villkor som mannen
De första åren av Grupp 8:s verksamhet ägnades mycket åt att medvetandegöra om kvinnors situation på arbetsmarknaden. Medlemmarna läste och granskade dåvarande Låginkomstutredningen (1970)
som de menade var ett dokument över kvinnans förtryck.46 De nöjde
sig inte enbart att läsa olika utredningar utan en strategi för några
Grupp 8 aktivister de första åren var att söka upp dessa lågavlönade
kvinnor på deras arbetsplatser. På så sätt fick de direkt information
om dessa kvinnors arbets- och lönesituation samtidigt som de även
försökte sprida Grupp 8:s budskap till dem.
Lokalgruppen i Farsta besökte exempelvis fabriken RIFA i Bollmora där de delade ut flygblad, informerade om Grupp 8 och sålde
Kvinnobulletiner. Då många av kvinnorna enbart talade finska, så
översatte de flygbladet och återkom en vecka senare. Aktionen ledde
att lokalgruppen fick kontakt med tre kvinnor som var intresserade
av Grupp 8:s verksamhet. 47 Några medlemmar i Norrgruppen jobbade en kort tid på Marabou för att få som de sa direkt kontakt med
problemen.48
Inom Grupp 8 diskuterades livligt hur de skulle nå ut till de kvinnor som de menade var mest förtryckta av det kapitalistiska systemet, nämligen arbetarkvinnorna. Denna problematik var ett återkommande problem för den nya kvinnorörelsen och vi ser här olika

46 Se Kvinnobulletinen Nr 1 1971
47 Internbulletinen 1/71
48 Internbulletinen 1/71
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Demonstrationståg i Stockholm hösten 1974.
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försök att lösa detta. Inom Grupp 8 Stockholm rymdes olika uppfattningar hur detta skulle gå till, något som ibland även ledde till
splittring.49
Den 8 september 1971 arrangerade några lokalgrupper ett låglöneteach-in på ABF. Vid detta möte beskrev några kvinnor sin
konkreta arbetssituation och ställde frågor/krav till en panel bestående av en LO-representant, utbildningsministern, SAF-representant och representant för ett privat städbolag. Syftet med mötet var
att få igång en pressdebatt om låginkomstutredningen och samtidigt
vara ett stöd för kvinnor vid de olika företagen.
Utöver offentliga möten börjar Grupp 8 att använda sig av demonstrationen som medel för att uppmärksamma kvinnokraven. Den 8
april 1972 gick det första demonstrationståget för kvinnans frigörelse genom Stockholms gator. Inför denna demonstration delade
medlemmarna i Grupp 8 ut 20 000 flygblad med uppmaningen Gråt
inte  Bli förbannad  Gå till angrepp. Det var således en oerhörd
mobilisering och kraft som dessa kvinnoaktivister uppvisade.
Drygt tusen personer demonstrerade under huvudparoller: Arbete
 nej till kvinnan som arbetskraftsreserv, Daghem  nej till
konjunkturstyrd barntillsyn, Utbildning  nej till kvinnoyrken 
låglönejobb.50 Slagord som Kvinna se din situation, upp till kamp
för revolution, Nej till kvinnan som sexobjekt ropades och ett plakat med texten: Vi är trötta på att få jobb sist, att sparkas först, att
daghemsköa, att dubbelarbeta belyste tydligt den situation som
många kvinnor befann sig i. Vi ser här hur Grupp 8 reste frågor som
andra kvinnor kunde identifiera sig med och demonstrationen blev
här den kollektiva handlingen som skulle inspirera andra till vidare
handling.

49 En av de största splittringarna var när lokalgruppen Clara Zetkin beslöt sig för att
lämna Grupp 8 och bildade Arbetets Kvinnor 1973. De kritiserade Grupp 8 för att
utvecklas alltför feministiskt och Arbetets Kvinnor ville medverka till att bygga upp en
proletär kvinnorörelse. Se Rödhättan nr 1 1974 som innehåller brytningsdeklarationen
med Grupp 8
50 DN 9/3 - 72
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Fri abort
Grupp 8 fortsatte att mobilisera och vara drivande i processen för
fri abort. När abortfrågan debatterades som hetast under valet 1970
samlades lokalgrupperna för att uppmärksamma frågan. De störde
valmöten med paroller, flygblad och diskussionsinlägg. De klistrade affischer med parollen fri abort runt om i Stockholm och genomförde en picketline på Sergels Torg.
Kampen för fri abort var en av de viktigaste frågorna för den
internationella kvinnorörelsen och en internationell demonstration
för fri abort hölls den 20 november 1971. Grupp 8 deltog i denna
med en picketline runt Sergels Torg där de delade ut flygblad med
krav på Abort utan papperskvarn och Födda barns rätt att vara
önskade. Andra aktioner de gjorde för att påskynda lagen var när
lokalgruppen Nike gjorde en aktion vid läkarförbundets möte i abortfrågan. När SAP hölls sin kongress hösten 1972 talade Olof Palme

Picketline på Sergels torg 1971
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om kvinnans frigörelse samtidigt som abortutredningen hade lagts
på is i väntan på resurser. Grupp 8 gjorde en aktion vid kongressens sista dag utanför Folkets Hus där de delade ut omkring 1000
flygblad för att visa sitt missnöje. Inte förrän 1975 fick kvinnor fri
abort i Sverige.

Lika rätt till smärtfri förlossning
Lokalgruppen Väster tog initiativ till aktioner kring rätt till smärtfri förlossning och genomförde ett teach-in Föda barn  ångest eller
glädje? på Stadsmuséet den 5 maj 1971. Hela Grupp 8 mobiliserades och medlemmar spred 6000 flygblad över stans mödravårdscentraler och barnavårdscentraler. Bakgrunden till mötet var att det
fanns ingen hjälp för de mödrar som ängslades över sitt havandeskap och över förlossningssmärtorna.
Medlemmar fick ställa frågor till Socialstyrelsens representanter,
läkare och andra ansvariga som var ditbjudna. I salen satt hundratals kvinnor och flera av dem berättade om medicinska övergrepp
vid förlossningar. En av dem hade dessutom blivit bemött av en av
gynekologerna i panelen med argumentet det är en naturlig smärta.51
Den 6 maj innehöll Dagens Nyheter en helsida med bl a information om olika smärtlindringsmetoder under rubriken Får kvinnan föda smärtfritt.52 De kommande åren blev det allt mer diskussion kring smärtfri förlossning både i press och i TV. Med hjälp av
sina aktioner och med hjälp av media påskyndades en process där
Grupp 8 bidrog till att kvinnor allt mer började att ställa allt krav
på smärtfri förlossning.
Jag har ovan belyst några av de frågor som stod i centrum för
Grupp 8. Vissa av frågorna kom att fokuseras mer i början av 70talet som exempelvis abortfrågan, smärtfri förlossning och deltidsarbetet medan bl.a. daghemsfrågan och kampen mot den sexuella
exploateringen av kvinnor stod i förgrunden under hela 1970-talet.
51 Vi Människor 1/81 s 9
52 DN 6/5 -71
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Detta hör samman med att vissa frågor fick sin lösning efter hand
och här spelade Grupp 8:s mobilisering kring frågorna med stor sannolikhet betydelse. Vilka frågor som stod i förgrunden berodde på
den samhälleliga situationen men även vilka frågor medlemmarna
valde att prioritera under vissa perioder. Detta berodde även på
medlemmarnas ökade kunskap och förståelse kring olika frågor.
Här spelade den ökade utgivningen av böcker i kvinnofrågor även
stor roll. Detta betydde inte att det inte fanns olika uppfattningar om
frågornas vikt. Vissa ville fokusera mer kring sexuella frågor medan
andra ville agera mer konkret kring de ekonomiska och sociala
frågorna.
Vi kan se här hur den nya kvinnorörelsen engagerade sig i ett
brett spektrum av frågor som påverkade de dagliga erfarenheterna
i kvinnornas liv. Ovanstående händelser/aktioner får också ses som
en medvetandeprocess  där människor blir involverade antingen
genom att gå med i demonstrationen, att gå med i en viss kvinnogrupp osv. Kvinnoaktivisternas kollektiva aktioner rörde sig främst
utanför de etablerade maktstrukturerna med syfte att uppnå politiska, sociala och ekonomiska förändringar för kvinnor. Deras
kampformer var ofta okonventionella och slagorden tillspetsade,
vilket torde ha bidragit till att alltfler människor uppmärksammade
Grupp 8:s krav.

Kvinnoideologiska verktyg
Grupp 8:s tidning Kvinnobulletinen som kom ut med sitt första
nummer 1970 gjordes av de olika lokalgrupperna de första åren och
den återspeglade då respektive lokalgrupps inriktning. Nr 1 handlade exempelvis om låginkomstutredningen och nr 2 om barnstugeutredningen. Det första numret trycktes i 5 000 exemplar och ett
halvår senare fanns det endast 400 exemplar kvar. Enligt redaktionen hade den varit lättsåld.
Enskilda kvinnoaktivister skrev även böcker som fick stor spridning. Maud Hägg från lokalgruppen City och Barbro Werkmäster
från Grupp 8 Uppsala skrev böckerna Frihet, Jämlikhet och sys32

terskap (1971) och Kvinnor och sex (1973). Dessa böcker kom att
spridas och läsas av många fler än de som var med i Grupp 8. De
ingick i studiecirklar som arrangerades runt om i landet. Barbro
Werkmäster omtalar om en omfattande föredragsturnén kring boken Kvinnor och sex, och att hon ofta var bjuden till grupper eller
organisationer utanför Grupp 8. Senare på 1970-talet gav lokalgruppen Aurora från Stockholm ut boken Nio kvinnor nio liv (1977)
och en av medlemmarna i gruppen berättar att den bidrog till att nya
grupper av kvinnor kontaktade Grupp 8. Även denna bok fick stor
spridning.
Förutom spridningen av Kvinnobulletinen och kvinnoböcker
började åtskilliga kvinnoaktivister att skapa teater, konst, musik,
utställningar för att föra ut sitt kvinnopolitiska budskap. Även denna
uttrycksform bidrog till att medvetandegöra nya grupper av kvinnor men även män. Samtidigt som det skapade en oerhörd glädje,
gemenskap och engagemang hos lokalgruppsmedlemmarna.

Kvinnopjäser
Under oktober-november 1971 satte Garpe och Osten upp pjäsen
Tjejsnack i Stockholms Stadsteaters och barnavårdsnämndens regi
på 35 ungdomsgårdar i Stockholm. Intresset för föreställningarna
var stort. Budskapet i pjäsen var att uppmärksamma unga kvinnors
situation och att försöka få dem att förändra den. Pjäsen inleddes
med:
Att vara tjej är t ex att bli på smällen
sitta hemma och vänta hela kvällen
Stora chanser att bli ensam mamma
för honom gör det nämligen detsamma
Om det blir barn eller inte
det är inte hans problem
han får ingen mage eller svullna ben.
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För att fortsätta med bl a följande budskap:
Tjejer BRYT
skaffa ingen unge
förrän du har ett jobb
någonstans att bo
en lön som räcker till
å saker att göra
å kompisar du gillar

för att sedan avslutas med Åååå tjejer, ååå tjejer ni måste höja era
röster för att höras 53
Susanne Osten ville med denna pjäs även mobilisera och aktivera
medlemmarna i Grupp 8 och i en särskild stencil uppmanade hon
dem: Kamrat och syster. Vi behöver Dig ute på ungdomsgårdarna
när vi snackar med tjejer i 13-18 årsåldern Snacken är en inventering av de blivande låglönetjejerna. Vi försöker få reda på varför
de inte pluggar, varför de är rädda, tysta och förtryckta redan nu. Vi
snackar om arbetsmarknaden, om killar, om barn. Det är VÄSENTLIGT att bara komma och snacka. Alla dessa tjejer vill snacka, vill
få reda på grejor.54
Tjejsnack var den första av fem kvinnopjäser, skrivna av Osten
och Garpe, som var och en belyste olika situationer av kvinnors
verkligheter. 1973 kom Kärleksföreställningen som gick till hårt
angrepp mot porrindustrin och dess förespråkare. Under denna period genomförde Grupp 8 åtskilliga aktioner utanför porrklubbar. På
Sergels Torg utfördes aktioner med parollen: Stoppa kapitalets porrindustri. 1973 genomfördes en gemensam nordisk manifestation
mot porrindustrin. Lappar med texten Här utnyttjas och förnedras
kvinnan klistrades på reklampelare, i tunnelbanor varhelst de möttes av kvinnoförnedrande reklam. Pjäsen Jösses flickor kom 1974
och handlade om flertalet generationer av kämpande kvinnor från
seklets början till 1974. Den sista pjäsen, Fabriksflickorna, spela53 Pjäsen refererades i tidningen Vi nr 46 13/11 1971 s 10-11.
54 Stencil, 1971 TJEJER TJEJER.
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des 1975 och skildrade hur ett kvinnligt kollektiv kämpade för att
behålla sina arbeten.55
Ostens och Garpes kvinnopjäser spelades på ungdomsgårdar (endast Tjejsnack) såväl som på de stora teatrarna på olika platser i
Sverige. Dramatiken kom att fungera både mobiliserande och medvetandehöjande för kvinnor precis som den flora av kvinnomusik
som började produceras. 1973 utkom den första kvinnoskivan
Sånger om kvinnor och den handlade om hur kvinnor verkligen
hade det i Sverige vid denna tidpunkt. Initiativtagare till skivan var
Grupp 8 medlemmarna Susanne Osten och Louise Waldén som menade att det fanns ett stort behov av sanna sånger om kvinnor mot
den förljugna och passiviserande schlagermusiken.56 De ansåg att schlagermusiken innehöll lögner och falska ideal som stämde
illa med den verklighet som kvinnorna levde i och därför blev denna
första kvinnoskiva ett led i den ideologiska kampen. Skivan innehöll sånger om dubbelarbete, låg lön, ackordshets, isolerade förorter, inga daghem och förljugen reklam.
Året därefter kom nästa kvinnoskiva, Tjejclown, denna gång med
andra kvinnor från Grupp 8 samt kvinnor som var intresserade av
att deltaga i den. Nu inriktade sig dessa kvinnor mer på kvinnors
känslor och Tjejclown beskrev hur det kändes att vara kvinna i dåvarande samhälle.
Vi ser här således hur både kvinnopjäserna och kvinnoskivorna
speglar den förändringsprocess som pågick inom kvinnorörelsen.

55 År 1974 strejkade ASAB - städerskor på åtskilliga platser i landet för att få bättre
arbetsvillkor. Deras strejk kom att få en oerhörd uppmärksamhet i massmedia. Grupp 8
och andra kvinnogrupper (även vänstergrupper) kom att organisera stödkomitteer och
andra manifestationer för dessa städerskor
56 Samröret, månadsbulletin från SAM-Distributionen, nov. 1974
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Flygblad inför 8 mars 1972.
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8 mars
8 mars 1971 återupplivade Grupp 8 den internationella kvinnodagen57 genom att genomföra en picketline med sandwichplakat på
Sergels Torg. Året därpå efter arrangerade Grupp 8 tillsammans med
Svenska Kvinnors Vänsterförbund58 det första 8 mars möte på Åsö
gymnasium. Mötet refererades dagen efter i Dagens Nyheter med
rubriken Tusentals tjejer höjde rösterna Ååå tjejer, ååå tjejer. Vi
måste höja våra röster för att höras. Vidare refererades stämningen på mötet med följande mening: Det var öronbedövande när tusentals kvinnor stämde upp sina röster och sjöng tjejsånger på det
största kvinnomöte svenskarna upplevt på årtionden. Huvudparollerna var Arbete, Daghem, Fri abort och Internationell solidaritet. 59
En f.d. Grupp 8 medlem berättar hur hon för första gången i sitt
liv stod på en scen och entusiasmerades av Suzannes Ostens dirigerande med musik och sång. Känslan av gemenskap och sammanhang var överväldigande för både kvinnoaktivisterna som stod på
scenen och alla som kommit till detta fullsatta möte. 8 mars skulle
bli en av den nya kvinnorörelsens viktigaste manifestationer de kommande åren.
Utställning
Kännetecknande för den nya kvinnorörelsen var att den ständigt
försökte finna nya idéer att medvetandegöra och förhoppningsvis
även inspirera kvinnor att organisera sig. Skapandet av utställningar var ett av dessa uppslag. Den första gjordes av lokalgruppen
Bergshamra och Täby under oktober och november 1971. Bakgrunden till utställningen var bl a att lokalgruppen var inbjuden till Grupp 8
i Göteborg (som bildades samma höst) för att informera om Grupp 8.
57 Den internationella kvinnodagen instiftades vid den andra socialistiska

kvinnokonferensen 1910 i Köpenhamn av bl a Clara Zetkin (ledare för den tyska
socialistiska kvinnorörelsen ) i syfte att främst kämpa för kvinnlig rösträtt. I Sverige
genomfördes den första internationella kvinnodagen på varierande datum år 1912.
58 Svenska Kvinnors Vänsterförbund konstituerades 1931 som en fortsättning av
Frisinnade Kvinnors Riksförbund som bildats 1914.
59 DN 9/3 1972
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Utställningen skildrade kvinnors
liv från 13 till 65 år, målad, ritad
och med collage på 30 meters spännpapper. Den hade formen av ett
tärningsspel och varje nummer
illustrerade olika situationer i
kvinnors liv, till exempel om de
fick abort eller inte, daghem eller
inte. Kreativiteten visste inga
gränser och numrena illustrerades
med en liten moralisk vers som t
ex: Jag var lugn och säker på min
sak/hade inte pengar eller ork till
vak/ville inte just nu ha barn/och
Ett av grupp 8:s slagord
förresten: försvunnen var karln. /
jag sökte abort på stubinen/ och enligt sjukhusrutinen/ det gick som
en dans/på indikationen psykisk obalans/ Det är värt ett extra
slag/ tycker jag.60
Med denna utställning åkte 8 medlemmar från lokalgruppen till
Göteborg i november 1971 och informerade om Grupp 8 i två dagar på Hagahuset. De hade även med sig bilder från låglönedebatten, Kvinnobulletiner, Tjejsnack, affischer och informationsmaterial. Om detta möte omtalade medlemmarna från lokalgruppen
i Internbulletinen följande: så värst mycket spel blev det inte, eftersom salen var så packad med folk att ingen kunde röra på sig,
men dom som kom i början spelade i alla fall och det fungerade.
Vi fick en hel del positiva reaktioner vi tycker alla att det var en
mycket positiv upplevelse, framför allt det gensvar vi fick både från
Göteborgs  åttorna och från alla intresserade, men också att vår
grupp svetsades samman genom resan och utställningen. 61
Kvinnoupproret hade nu även kommit till Göteborg och även här
var intresset för den nya rörelsen stort.
60 Internbulletin för Grupp 8 Nr 1/1972, mars
61 Internbulletin för Grupp 8 dec-71 s 7.
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Denna utställningen, som gick under namnet Tjejspel, visades
därefter i Lund i slutet av januari 1972 och även där blev den en
succé. 2000 personer besökte den och Kvinnoligan som hade bokbord hävdade att varannan besökare köpte Kvinnobulletinen, skiva
eller böcker.62 Utställningen gick sedan vidare till Landskrona och
Malmö.
I april 1972 visade Grupp 8 en annan utställning, KVINNOR, på
Moderna Museet i Stockholm. Utställningen gick under temat produktion, reproduktion och sexism. Den sågs av över 13 000 personer under en månad. Utställningen var även en direkt uppmaning
till alla kvinnor att se över sin situation, skaffa sig kunskaper och
börja organisera sig med andra kvinnor för att gemensamt ta upp
kampen, en retorik som vi sett Grupp 8 använda sig av i alla möjliga situationer. Under denna utställning arrangerade Grupp 8 flera
temakvällar. Vid en av dessa visades en pjäs av några medlemmar
av Women´s Liberation, en annan kväll visades filmen Flickorna
på Marabou och en annan kväll debatterades hur kvinnokampen
skulle föras.
Det stora intresset för utställningen och massmedias relativa stora
intresse kring Grupp 8.s aktioner i Stockholm betydde att Grupp 8
hade medvind som några av de aktiva sa. Vi har också sett det i
den stora medlemstillströmningen till lokalgrupperna. Kvinnoutställningen blev snabbt känt över hela landet och efterfrågan efter
den blev stor. 1972 visades den bl a i Västerås, Norrköping, Uppsala, Vilhelmina, Köping. Hösten 1973 visades den på biblioteken
i Piteå, Luleå och Gällivare - Malmberget och våren 1974 på flera
skolor i Linköping. Denna utställning kom troligen att medvetandegöra många om kvinnans situation i Sverige under början av 1970talet och inspirerade kvinnor på respektive ort att börja organisera
sig.
Jag har ovan visat på några av de krav som Grupp 8 drev och gick
ut och mobiliserade kring. Vidare har jag kortfattat belyst på vilket
sätt kvinnoaktivisterna även använde sig av kulturen för att
62 Internbulletin 1/72
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medvetandegöra fler om Grupp 8:s budskap. Aktivismen och
skaparglädjen visade ofta inga begränsningar. Mobiliseringarna
kom även att i sin tur öka gemenskapen och systerskapet bland
medlemmarna.
Det var under dessa första år som grunden till den nya kvinnorörelsen lades. Under ett fåtal år lyckades Grupp 8 bygga upp en
stark organisation som fick stor betydelse inte bara för alla de kvinnor som var organiserade i den men även för många kvinnor utanför. Kvinnoförtryck och kvinnokamp blev synligt för allt fler. Det
kollektiva handlandet hade spritts och detta stärkte också rörelsen.
Det var en period då allt verkade möjligt.

Kvinnoligan i Lund 1970-73
Ungefär samtidigt som Grupp 8 öppnade sig utåt bildades hösten
1970 en kvinnogrupp i Lund, Kvinnoligan. 63 De flesta av de kvinnor som bildade Kvinnoligan hade varit aktiva i vänstern eller
umgåtts i vänsterkretsar. En av anledningarna till att de bildade
kvinnogruppen var att de upplevde att de inte var med på samma
villkor som männen i vänstern. De flesta kände varandra även ganska väl. Den första perioden fungerade Kvinnoligan främst som en
studieorganisation där samtliga läste samma bok samtidigt, ofta
kring marxistisk teori,64 som diskuterades på smågruppsmötena.
Ganska snart sker dock en annan utveckling då en av medlemmarna i Kvinnoligan hade varit i USA samma höst. Där hade hon
kommit i kontakt med Women´s liberation och hade med sig hem
amerikansk kvinnolitteratur. Nu började alla medlemmar läsa Sisterhood is beautiful. An Anthology of Writings from the Women´s
Liberation Movement. (Edited by Robin Morgan, 1970) som var den
första omfattande samlingen av artiklar från den nya amerikanska
63 Jag kommer här endast kort summera gruppens utveckling och belysa lite hur den
skiljde sig från Grupp 8 i Stockholm. I denna skrift ger f.d. aktivister i Kvinnoligan
utförligare analys och berättelse om denna kvinnogrupp.
64 Exempelvis E. Mandel. Inledning till marxistisk ekonomi.
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kvinnorörelsen. De feministiska idéerna om systerskap kom in i
Kvinnoligan och flera av kvinnoaktivisterna upplevde nu att de
kunde erkänna för sig själva att de varit förtryckta och hur de varit
förtryckta.65
Kvinnoligan bildades således oberoende Grupp 8 och det var
egentligen först under det stora kvinnomötet på AF i Lund i februari
1971 som dessa kvinnogrupper möttes.
Möte på AF ledde till en stor tillströmning av kvinnor till Kvinnoligan och under våren 1971 bildades åtskilliga basgrupper där flertalet började använda sig av medvetandehöjning. Tanken bakom
medvetandehöjning var att kvinnor skulle tala om sina egna erfarenheter av uppväxt, uppfostran, sina relationer till män, sina erfarenheter i yrkeslivet och på andra områden enligt en särskild mall.
I basgruppen skulle de inse att andra kvinnor hade liknande erfarenheter och att det fanns ett mönster. På det sättet skulle man upptäcka att det personliga är politiskt.66 Medvetandehöjning skulle
göra kvinnan starkare, ge ökat självförtroende och därmed en grund
till politiskt handlande. Den skulle även ge en grund för solidaritet
mellan kvinnor, kvinnor skulle upptäcka att tillsammans kan de vara
starka, tillsammans kan de göra något.
Alla i Kvinnoligan var dock inte överens om denna inriktning och
menade att det var inte meningsfullt att ägna sig åt sitt eget förtryck.
Dessa kvinnor bröt med Kvinnoligan i mars 1971 och bildade Socialistiska Kvinnogruppen. De hävdade att det var arbetarkvinnornas ekonomiska förtryck som var det centrala.
Våren 1971 organiserade sig Kvinnoligan motsvarande den amerikanska kvinnorörelsen och den danska rödstrumprörelsen med
autonoma basgrupper som själva bestämde vad de ville syssla med.
En gång i månaden hade de stormöten. Medlemmarna var vid denna
tid fyllda av aktivism och med stor entusiasm planerade de att sätta
igång projektgrupper kring kvinnokamp-klasskamp, kvinnans historia, granskning av läromedel, barnstugor, fri abort, smärtfri för65 Den nya kvinnorörelsen. En studie av Grupp 8 (Stockholm) och Kvinnoligan av N.
Carlsson-Townsend och J. Hinderson. Uppsats. Sociologiska Institutionen 1977
66 Den nya kvinnorörelsen av Carlsson-Townsend och Hinderson s 47
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lossning, kvinnan i bild, internationell kvinnogrupp, litteraturdokumentation. När de rapporterade till Grupp 8:s internbulletin berättade de att de har djävligt trevligt och tycker att vi jobbar bra. 67
Intresset att gå med i Kvinnoligan var mycket stort men under
hösten bestämmer sig gruppen för att inte ta in nya medlemmar förrän i december 1971 då de arrangerade ett kvinnomöte på stadsbiblioteket. Mötet öppnades med en sketch om kvinnoförtrycket som
det upplevdes av tonåringen, sekreteraren, håll-i-gång-studentskan
och den politiska studentskan. 400 kom, flera fick inte plats och
fick stå utanför. Följande dag stod det i pressen: Medan
Kvinnoligan ropade om förtyck och manssamhälle satt männen
utanför och passade barnen. 68 I studentstaden Lund fanns det således ett oerhört intresse för den nya kvinnorörelsen. Kvinnoligan
höll på att drunkna i nya medlemmar, som inte kände varann och
som hade för lite kontakt med de första kvinnorna i Kvinnoligan
och allmän villrådighet rådde. Denna situation var inte ovanlig hos
många av de första kvinnogrupper som bildades inte bara i Sverige
utan även utomlands.
När Grupp 8:s utställning Tjejspel visades i januari 1972 hade
Kvinnoligan hela tiden medlemmar som skötte ett informations 
och bokbord i lokalen. Under våren 1972 var det framför allt basgrupperna som fungerade samt projektgrupperna kring barnstugor,
kvinnohistoria och abort. Samtidigt var det enbart abortgruppen som
genomförde någon konkret aktion som en abortdemonstration i
Malmö. Denna fick dock inte någon större uppslutning från medlemmarna i Kvinnoligan. En av förklaringarna kan vara att i praktiken fick de flesta kvinnor abort vid denna tidpunkt även om lagen
om fri abort ännu inte hade gått igenom. Våren 1972 fick Kvinnoligan även en egen lokal.
Den enorma tillströmningen innebar samtidigt början till Kvinnoligans nedgång. Våren och sommaren 1972 ägnades åt en förlamande målsättningsdebatt som inte ledde framåt och som ledde till
67 Internbulletin Nr 3 för svenskspråkiga kvinnorörelser 16 juli 1971
68 Aftonbladet 3/12 1971
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att många lämnade organisationen. Precis som Grupp 8 i Stockholm
hade Kvinnoligan svårighet att ta emot alla nya medlemmar. Den
nya organisationsformen, som byggde på att alla skulle aktiveras,
ingen skulle styra eller leda någon annan, fungerade inte för att ta
hand om alla de nya. Många av de nya som kom in i Kvinnoligan
hade en annan utgångspunkt än de gamla och hade förväntningar
som Kvinnoligan inte kunde uppfylla. De ville arbeta utåtriktat eller med studiecirklar. Det uppstod en klyfta mellan nya och gamla.
Både ideologiskt och organisatoriskt. Nya och gamla blandas inte
i basgrupperna.
Höstterminen 1972 rådde stor passivitet och många hade lämnat Kvinnoligan. Så här skrev några kvinnoaktivisterna om situationen.
Vi beslöt att med drastiska åtgärder rädda vad som räddas kunde. De
som nu vill arbeta i Kvinnoligan får själva bemöda sig om att hänga
med. Vi har tänkt att alla nuvarande aktiva engagerar sig samtidigt i ett
projekt en tid för att sedan, allihop, växla över till nästa. En utåtriktad
bulletin att sälja är vad vi närmast vill göra. Men även i fortsättningen
har vi tänkt vara med utåtriktade och konkreta än hittills.69

Kvinnoligans period blev inte långvarig. Under dess korta period
var det många som anslöt sig samtidigt som det blev en kort period
för de flesta av aktivisterna i kvinnogruppen. Däremot kom tiden i
Kvinnoligan att få stor betydelse för många av kvinnoaktivisterna
som berättade hur de fick ett ökat självförtroende och började ta upp
kampen mot kvinnoförtrycket i olika situationer, i hemmet, på arbetsplatsen. Medvetandehöjningen (och upplevelsen av systerskap)
som dominerade i Kvinnoligan fick säkerligen stor betydelse för många
av aktivisterna samtidigt som organisationen i sig inte lyckades
omvandla detta i större politisk handling. Däremot kom åtskilliga
f.d. medlemmar av Kvinnoligan senare på andra platser i landet ta initiativ till bildandet av en ny kvinnogrupp där.
69 Stencil Kvinnoligan, 1972.
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Grupp 8 grupper bildas från söder till norr.
Grupp 8 i Stockholm och Kvinnoligan i Lund blev startpunkten för
den nya kvinnorörelsen i Sverige. Våren 1971 bildades en Grupp 8
i Malmö (efter att några av dem varit i Stockholm för att få mer
information om organisationen), en Grupp 8 i Uppsala, men det är
först hösten 1971 och under 1972 som Grupp 8:s budskap om att
bilda kvinnogrupper runt om i landet fick ordentlig genomslagskraft.
Vad var det som gjorde att kvinnor började bilda Grupp 8 eller
självständiga kvinnogrupper runt om i landet? För att få svar på det
behövs en analys av de olika kvinnogrupperna runt om i Sverige.70
Men uppenbart är att den enorma skaparaktivitet, glädje och energi
som kvinnoaktivisterna i Grupp 8 i Stockholm visade med publiceringen av Kvinnobulletinen, med utställningarna Tjejspel och Kvinnor, kvinnopjäserna, sångerna, kvinnoböckerna, teach-in  mötena
spred ett nytt budskap och ett helt nytt sätt att initiera och uppmärksamma kvinnokampen än vad tidigare kvinnogrupper gjort.
Grupp 8:s aktioner och kvinnoideologiska verktyg kom med all
sannolikhet att inspirera och användas av kvinnor runt om i landet
för att på sin respektive ort börja föra en kvinnokamp och få med sig
andra kvinnor i denna kamp. Många av dessa kvinnor gjorde sedan
egna aktioner, egna utställningar, egna kvinnotidningar, skrev kvinnoböcker, skrev kvinnosånger osv.
Kvinnoaktivisterna satte fokus på kvinnoförtrycket med sina
aktioner. Grupp 8 blev synonymt med den nya kvinnokampen i
Sverige. Så här skrev man i Temabulletinen 5/72:

70 Denna analys ingår i min avhandling om den nya kvinnorörelsen från 1970-talet. Här
gör jag omfattande intervjuer med f.d. kvinnoaktivister från flertalet orter samt insamling
av de olika kvinnogruppernas källmaterial, protokoll, internbulletiner, banderoller,
affischer, foton m.m. Källmaterialet kommer att placeras på Kvinnohistoriska Samlingar i
Göteborg.

44

ett är säkert och det är medvetenheten om kvinnans förtryck har ökat
hos svenska folket och speciellt bland kvinnorna, det här sista året. Det
märks bland debatten som äger rum idag, i massmedia, i de allt fler
pocketböckerna som börjar komma ut om kvinnofrågan och den allmänna
diskussioner, människor emellan. Naturligtvis är det inte Grupp 8 isolerat som har påverkat den här utvecklingen utan vi måste också ta det
internationella läget i beaktan, där kvinnofrågan nu penetreras ganska
friskt, och som i sin tur har påverkat utvecklingen i Sverige.71

Uppenbart uppfattade fler och fler kvinnor att Grupp 8 var en kvinnoorganisation som försvarade deras intressen. Några exempel från
Stockholm är när en grupp kvinnligt anställda vid Skandia tog kontakt med Grupp 8 hösten 1971 för stöd. När kvinnokliniken på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm var nedläggningshotad (febr 1980)
tog de anställda sjuksköterskorna och sjukvårdsbiträdena kontakt
med Grupp 8 för stöd kring aktioner. Inom Kommunalarbetarförbundet tog en grupp kvinnor initiativ till Grupp 8:s studiecirkel i
fackets regi.
Kulmen för uppbygget av en ny kvinnorörelse manifesterades
med den första socialistiska kvinnokonferensen i november hösten
1972 på Åsö gymnasium i Stockholm. Initiativet kom från Grupp 8
i Stockholm som redan under våren börjar resa frågan om att bjuda
in Grupp 8 ute i landet och alla kvinnogrupper som var intresserade
av arbeta för en socialistisk kvinnorörelse till en konferens.
Till denna nationella kvinnokonferens kom 400 kvinnor från 26
orter. Konferensen var den första av sitt slag och mest tänkt som
en inledning till kommande samarbete. Vidare var konferensen till
för att få kännedom om vilka olika grupper som fanns i landet, vad
de arbetade med, vilka inställningar som fanns i olika frågor osv72 .
Ett förslag till en nationell organisation röstades ned. Däremot beslöts att starta en nationell internbulletin och att grupperna skulle
träffas igen. Konferensen avslutades med en appell där deltagarna
uppmanade till kamp under parollerna: Kamp mot kapitalismens
71 Temabulletin 5/72 s 13
72 Konferensbulletin 1972
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arbetslöshet, Gratis daghem åt alla, Förkortad arbetstid för alla
med bibehållen lön, Kamp mot den sexuella exploateringen, Kamp
för kvinnans frigörelse.73
Uppslutningen var stor och många kvinnogrupper som deltog på
konferensen bestämde sig senare för att ansluta sig till Grupp 8:s
program och kalla sig Grupp 8 medan andra valde att kalla sig enbart för Kvinnogruppen. Grunden till en ny kvinnorörelse var lagd. De
kommande åren kom kvinnogrupperna runt om i landet att agera
självständigt utifrån de villkor som präglade respektive ort och beroende på gruppens sociala sammansättning.
De olika kvinnogrupperna träffades årligen vid nationella konferenser eller kongresser. En av de få nationella manifestationerna som
genomfördes av Grupp 8 var en kvinnoarbetslöshetskampanj 1978.
Detta år blev också en av de största 8 mars manifestationerna på
1970-talet, enbart i Stockholm demonstrerade uppemot 2 000 personer.

ASAB städerskor som demonstrerar i Malmberget januari 1975
73 Konferensbulletin 1972
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Den nya kvinnokampen spreds även utanför Grupp 8 grupperna
och övriga kvinnogrupper som såg sig som en del av denna nya
kvinnorörelse. När det gäller att förstå en rörelses utveckling är en
undersökning av spridningsförloppet av avgörande intresse. Det
gäller såväl spridning till nya grupper och skikt inom samhället som
dess geografiska utbredning. Spridningsförloppet kunde också ske
mycket spontant  ofta kanske kvinnoaktivisterna deltog i aktioner
eller att en kvinna gick med i en demonstration utan att kanske ha
avsikten att organisera sig i själva rörelsen
Under 1970-talet började kvinnor på sjukhusen, på kontoren, i
industrin och i fackföreningarna att ställa krav och diskutera sin
situation och hur de drabbades av förtrycket just för att de var kvinnor. De hämtade ofta sin inspiration från kvinnorörelsen både genom användandet av Grupp 8:s retorik och material. Inom SIF i
Stockholm bildades ett kvinnoråd som hade till uppgift att bevaka
kvinnoförtrycket inom olika områden i SIF och rätta till missförhållandena. Inför Kommunaltjänstemännens kongress 1976, som
organiserade främst kvinnor, gick kontoristerna ut och hävdade att
de var förtryckta, kuvade och lågavlönade och åtskilliga motioner
strömmande in från kvinnor som ville värderas lika med männen.
Under mitten av 1970-talet gick åtskilliga lågavlönade kvinnogrupper ut i strejk eller andra kollektiva aktioner, bl a ASAB-städerskor, Barsonsömmerskor, Algots Nord sömmerskor, Eiser-sömmerskor. Dessa kvinnor kom att få ökat självförtroende och inspirerade
i sin tur andra lågavlönade kvinnor att agera för sina intressen. Vi
ser här således ett samband mellan den nya kvinnorörelsens framväxt och kvinnors ökade aktiviteter på arbetsplatsen.
Kvinnoaktivisternas många offentliga manifestationer där de
kraftfullt krävde sina rättigheter som kvinna, ökade med all sannolikhet andra kvinnors styrka och självförtroende att själva börja
handla. Det var också en av Grupp 8:s första avsikter med sitt bildande av en ny kvinnorörelse och med det lyckades de uppenbart
också. Samtidigt som de flesta av dessa kvinnor valde att stå utanför denna rörelse.
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Det var denna nya rörelses sätt att arbeta, de utåtriktade aktionerna och manifestationerna som betydde att kvinnofrågan kom
upp på dagordning som aldrig förr. Den skapade debatt, som spred
sig som ringar på vattnet långt ut över kretsen aktiva och som vände
upp och ned på en ganska fastlåst kvinnosyn.
När kvinnorna började organisera sig i nya grupper och började
utveckla en kollektiv identitet baserad på deras likhet74 som kvinnor och medvetenhet om könsojämlikheterna i samhället, skapades
strukturella förutsättningar för kvinnornas kollektiva mobilisering.
Dessa kollektiva mobiliseringar var den nya kvinnorörelsens styrka
och även en ny situation i hur kvinnorna kunde använda sig av rörelsen för att försöka förändra den rådande samhälleliga situationen.

74 Diskussionen om kvinnors likhet och olikheter och problematiken kring begreppet
systerskapets begränsningar kommer jag att fördjupa mig mer i min avhandling.
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1968 och den nya
kvinnoradikaliseringen
Vittnesseminarium

Utskrift av band inspelade vid SHIs
seminarium 8 mars 1999
Alla utskrifter innebär naturligtvis en tolkning. Att göra om talspråk till
skrivet språk innebär ett antal övervägningar som kan diskuteras.
I denna utskrift har paneldeltagarnas inlägg tagits med in extenso. Inlägg från övriga seminariedeltagare har däremot refererats. Tyngdpunkten har härvid lagts vid inlägg som innehåller ett vittnesmål från
kvinnorörelsen under den berörda perioden.
Redigeringen har utförts av Elisabeth Elgán, forskare vid Samtidshistoriska institutet. Den ursprungliga utskriften av bandinspelningarna
utfördes av Monica Jädervik, institutets dåvarande sekreterare. De sex
vittnena har haft möjlighet att läsa igenom sina inlägg och göra ändringar. Några av dem har därvid gjort smärre ändringar.
Seminariet inleddes med fyra längre inlägg. Professor Drude Dahlerup
talade om den danska kvinnorörelsen Rödstrumporna på 1960- och 1970talen. Professor Christina Florin och fil. dr Bengt Nilsson talade om 1960talets könsrollsdebatt och dåtidens jämställdhetsaktivister. Doktorand Eva
Schmitz redogjorde för den nya svenska, radikala kvinnorörelsens uppkomst och utveckling i Sverige under slutet av 1960-talet och på 1970talet.
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Ebba Witt-Brattström:

1972 gick jag med i Grupp 8. Jag deltog i de tre utvecklingsfaserna
som [Drude Dahlerup beskriver i sin bok Rödstrumporna] definierade som de politiska aktionernas tid 1970-1974, utvecklande av
en feministisk motkultur 1974-1980 och specialiseringens tid 19801985. Jag är alltså typisk och inte unik.

Maud Hägg:

Jag gick med i Grupp 8 1971 och hade innan dess gått igenom Karin
Westman Bergs könsrollsseminarium Uppsala. Många som startade den nya kvinnorörelsen tog avstamp där. Det gjorde också
Barbro Werkmäster som jag sen skrev om kvinnofrigörelsen tillsammans med. Jag var sen väldigt aktiv i Grupp 8 under 1970-talet.

Kajsa Ohrlander:

För mig började det när jag läste psykologi på Stockholms universitet. Det var en rått- och kaninpsykologi som gjorde mig oerhört
upprörd och som fick mig att avbryta mina studier för att bli psykolog. I stället nådde mig vänsterrörelsen och svepte med mig.
1972-1974 satt jag i Sveriges kommunistiska partis kvinnoutskott.
Skrev mellan 1970 och 1975 fyra rapportböcker från industrin, om
arbetarkvinnor, som byggde på intervjuer.
Elisabeth Berg:

År 1970, när jag gick med i Kvinnoligan, var jag färdigutbildad
bibliotekarie och jag hade varit med i vänstern några år. Visste
egentligen mycket lite om kvinnofrågor men kände att det var någonting som var fel. Jag gick då med i Kvinnoligan hösten 1970,
när den bildades.
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Margot Bengtsson:

1970 satt jag på bokkaféet i Lund tillsammans med nio andra damer och jag kan absolut inte komma ihåg varför jag hamnade där.
Men tydligen var det några utvalda kvinnor i vänstern som reagerade och någon måste ha släpat med mig för jag har liksom inget
minne alls av att jag skulle ha haft någon aktiv, feministisk våldstendens just då. Vid nästa möte var vi dubbelt så många och sedan
växte det explosionsartat. När jag inte satt på bokkaféet så gjorde
jag samma sak som Kajsa [Ohrlander], studerade psykologi. Men
till skillnad från Kajsa så övergav jag inte psykologin utan jag var
inställd på, och är det fortfarande, att förändra psykologin.

Kerstin Bergöö:

Det ska bli spännande att höra vad det var som gjorde att nio kvinnor samlades på bokkaféet. Jag vet det inte heller. Jag var lärare
då och arbetade på lördagarna på bokkaféet, frivilligt. Plötsligt
skulle det vara ett kvinnomöte och då var jag med på det. Men jag
har ingen aning om varför. Jag förstår inte vad det var som drog
mig dit.
Elisabeth Elgán som tillsammans med Eva Schmitz organiserat
seminariet på uppdrag av Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola, inom ramen för institutets seminarieserie om 1960och 1970-talens politiska radikalisering, tackade paneldeltagarna
för att de accepterat att delta. Hon delgav också publiken det
frågebatteri som sänts till paneldeltagarna innan seminariet. Här
återfanns följande frågor: Hur var det att vara feminist, eller snarare, eftersom termen feminist inte användes på samma sätt vid den
tid seminariet intresserar sig för, hur var det att vara medveten
radikal kvinna i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet? Var
det svårt eller var det lätt? Var den nya kvinnoradikaliseringen,
andra vågens feminism som den kallats för, en reaktion på aktiviströrelserna och på vänsterrörelsen eller ska den mer ses avknopp51

ning? Hur såg ni, vänsterradikala kvinnor, på 1960-talets
könsrollsbyråkrater och jämställdhetsbyråkrater, byråkrater med
visioner som Bengt Nilsson och Christina Florin kallat dem? Vilka
kvinnofrågor var viktigast för er? Vem gällde ert engagemang, er
själva först och främst eller andra kvinnor? Och varifrån hämtade
ni er inspiration?

Maud Hägg:

För att kunna beskriva förhållandet till vänstern och proteströrelserna i slutet av 1960-talet och på 1970-talet, måste jag ta upp lite
grann om min egen bakgrund: Varför jag engagerade mig i de här
frågorna och i kvinnorörelsen.
För mig var det helt en fråga om en reaktion utifrån mitt eget liv,
när jag såg min egen mamma, hur hon levde, och andra kvinnor i
min omgivning. Jag kommer alltså från arbetarklassen och de kvinnor jag såg hade inte mycket att säga till om, vare sig de var hemmafruar eller yrkesarbetande. Det var också de som skötte barnen
och hushållet. På den tiden var det ju så i de flesta fall. Min mamma
var hemmafru under hela min uppväxt, men trivdes inte särskilt
med det, därför att hon var konstnärlig och hon spelade och ville
hålla på med att måla och spela. Det där med barn och hem och hushållsarbete låg inte för henne alls, fast jag tycker hon har varit en
väldigt bra mamma ändå. Men hon fick inte ägna sig åt allt det
andra. Hon försökte väl, men vi upplevde henne som ganska missnöjd med sitt liv som kvinna och som mamma. Det värsta som jag
kunde föreställa mig det var att få samma liv som hon. Det skulle
vara döden, tänk om man fick barn tidigt och allt det där. Jag kunde
inte tänka mig något värre faktiskt. Jag upplevde också, så som det
ofta var i arbetarklassen, att mamma inte hade något eget människovärde. Hon betraktades inte som en självständig människa med
egna åsikter och egna värderingar. Hon uttryckte sig väldigt sällan också. Idag är hon över 80 år och har börjat mopsa till sig och
säger: vad roligt det är med politik. Somliga kan vakna sent!
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Jag kände att jag hade väldigt svårt att identifiera mig med henne
[min mamma] och andra kvinnor som jag såg i omgivningen. Jag
tog egentligen avstånd från henne, tyvärr, bara för jag kände att jag
inte ville ha det livet. Jag var tvungen att avlägsna mig ganska hårt
från det för att komma vidare själv. Det var ingen i min familj eller i min släkt som hade någon studietradition och speciellt inte om
man var flicka, det var ju helt uteslutet. Men min mamma hon
stödde mig, jag fick komma vidare till läroverk och gymnasium.
Hon har egentligen alltid varit stolt över det jag kunnat göra, mycket
av det hon skulle velat göra själv men inte kunnat. Sedan dröjde
det faktiskt ganska länge, en bit upp i vuxen ålder, innan jag insåg
att min mamma på sätt och vis var ett offer för det samhälle som
fanns då och för det liv hon levde, att hon egentligen inte hade
kunnat påverka så mycket. Jag tycker ändå det är viktigt att se att
kvinnor, vare sig då eller nu, är offer. Vi är subjekt och vi kan påverka våra egna liv. Vi kan förändra livet. Speciellt om vi hjälps åt
och gör det gemensamt.
Men det var inte bara hemma som jag protesterade, utan det var
också i skolan. Jag hamnade ofta i dispyter om just kvinnans situation, om kvinnans roll. Jag vägrade att finna mig i den här traditionella kvinnorollen som jag upplevde som väldigt fientlig mot mig,
mig som människa.
Under 1960-talet läste jag allt jag kom över när det gällde
kvinnofrågorna. Eva Moberg och Barbro Backberger, de har betytt väldigt mycket för mig. Rita Liljeström, det hon forskade om,
det läste jag också mycket. Jag studerade sociologi, bl.a., och försökte inrikta mig på kvinnoaspekterna av nationalekonomin. Jag
skrev om daghemskostnader. En person som betydde väldigt
mycket var Karin Westman Berg som var litteraturhistoriker i Uppsala. Mot slutet av 1960-talet startade hon seminarier som hette
Könsroller i litteraturen. Åren 1967-1970 läste jag vid universitet i Uppsala och 1969 kom jag med i hennes seminarier. Så småningom ledde jag en studiegrupp om könsdiskriminering i akademisk kurslitteratur. Det materialet gavs sedan ut i bokform. Många
utav oss som sedan blev aktiva inom kvinnorörelsen, en del av dem
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som startade Grupp 8, deltog i Westman Bergs seminarier. Hon
hade en väldig förmåga att stötta kvinnor. Jag tror att hade inte hon
varit så vet jag inte om jag hade kunnat komma igång med att skriva
eller hade vågat yttra mig offentligt i sådana här frågor. Även om
jag var en argbigga, så behövde jag ändå stöd. Jag tycker att hon
är någonting utav en urmoder för den nya kvinnorörelsen i Sverige.
På hennes seminarier träffade jag Barbro Werkmäster och vi skrev
två böcker tillsammans: Frihet, jämlikhet, systerskap: En handbok
för kvinnor och Kvinnor och sex.
Om jag ser vidare på mitt eget liv, så var just 1968 ett ganska
speciellt år för mig, för då födde jag mitt första barn. Jag gick där
i Vietnamdemonstrationer, och överallt, med stor mage. Det blev
en flicka och vad jag förstått senare år är de nästan lite av kultbarn,
de som föddes 1968. Hon har fått höra det i olika sammanhang. Det
har lite kultstatus!
Den allmänna radikaliseringen som ägde rum förde också med
sig andra saker. För mig innebar den bl.a. att jag 1970 flyttade tillbaka till Stockholm för att flytta in i kollektiv. Det startades hur
många kollektiv som helst på den tiden och jag anser fortfarande
att det är ett mycket bra sätt för kvinnor och barn att kunna hävda
sig och att kunna få ett bra liv. Jag bodde i det här kollektivet i över
20 år. Det upphörde inte förrän i början av 1990-talet. Jag ser det
som ett enormt stöd för mig, i mitt liv och för den kvinnokamp jag
fört för kvinnans frigörelse. Det här kollektivet dominerades utav
starka kvinnor som kunde stötta varandra och vi hade ett stort hus
på Lidingö och där hade vi en del informationsträffar då det gällde
att informera nya om Grupp 8 t ex. Vi startade grupper därute och
även i stan. Speciellt så minns jag att i början av 1970-talet hade
Grupp 8 flera internationella möten med kvinnor från olika
kvinnorörelser i olika länder. Flera av deltagarna bodde hemma hos
oss och ställde till med ett väldig rabalder. De män som bodde där
försökte på sitt sätt och flera utav dem startade mansgrupper och
engagerade sig ganska mycket i det, faktiskt.
Andra saker: Tillsammans med männen jobbade vi mycket för
daghem, hade dagisaktioner, vi blev något av ett sorts aktivistcenter
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på Lidingö, i de här frågorna.
Vi kvinnor jobbade också för fri abort t.ex. Ibland hade vi hårda
diskussioner i storfamiljen, som vi kallade oss, för det fanns män
där som tyckte att kvinnor fick väl skylla sig själva. Men som sagt,
vi höll ihop i över 20 år och mina och de andra medlemmarnas barn
har vuxit upp i storfamilj. Det tror jag att de har stor glädje av i dag.
Mitt engagemang i kvinnofrigörelsen bottnar alltså i min egen
upplevelse av det kvinnoförtryck jag såg runt omkring och som jag
upplevde själv tidigt eftersom jag var ung då jag fick barn. När man
hade gått i skolan, och i gymnasiet. då skulle man ha arbete, då
skulle man klara sig bra. Men när man kom ut i verkligheten så såg
man ju att det var något helt annat, speciellt om man hade barn och
var kvinna.
Det var alltså en allmän radikalisering som förde med sig en massa
olika saker. Men vad angår frågan om kvinnoradikaliseringen, eller feminismen, var en reaktion på den manliga proteströrelsen eller
en avknoppning från den, så vet jag inte om jag tycker att den var
någondera faktiskt. Det är klart att de befruktade väl varandra på
något sätt, men min egen upplevelse och upplevelsen hos många
som jag känner, det var att medvetenheten om kvinnoförtrycket
kom tidigare. Redan i realskolan tror jag, ja redan som tolvåring
minns jag hur jag reagerade på det och det var ju faktiskt långt innan
den här tidpunkten. Så jag tror att för många så fanns inte det här
[sambandet]. Jag var aldrig så där väldigt engagerad i vänsterrörelsen. Jag gick väl med lite grann men det var först i
kvinnorörelsen jag kände att jag hörde hemma. Och det bottnade
långt, långt tidigare än det här, det som ägde rum kring 1968 alltså.
Men någonting som var positivt med vänstern, tycker jag, det var
att den förde in maktbegreppet i diskussionen. Man såg att förtrycket av folket handlade om vem som hade den ekonomiska makten i samhället. När sen kvinnorörelsen och Grupp 8 också tog med
den aspekten i sin kamp och fördjupade det man tidigare kallat för
könsrollsfrågor till en fråga om att kvinnor hade mindre makt än
män över sina liv, att män hade makt över kvinnor, då ville många
män inom vänstern inte veta av det. Det viktiga för dem var klass55

kampen. Kvinnorörelsen och kvinnokampen sågs som väldigt underordnad och egentligen som en borgerlig rörelse. Det var inte
någon riktigt folkets kamp, så att säga. Många män inom vänstern
var ju, och är ju fortfarande idag, minst lika manschauvinistiska
som många andra män. Jag såg det redan då. Många av de männen som engagerade sig hade en borgerlig bakgrund och det var
ett fadersuppror. När de hade avverkat det så var det inte så intressant längre med det här med folket, arbetarnas frigörelse eller kvinnornas frigörelse. Och många av dem har ju gått in i etablissemanget i dag.
Det här begreppet feminism, det var inte en självklarhet för kvinnor inom Grupp 8 från början. Jag hade ju varit i USA under 1972
och där hämtade jag väldigt mycket inspiration till den här boken
Kvinnor och sex. Det fanns en helt annan medvetenhet inom den
amerikanska kvinnorörelsen. Man var medveten om att kvinnoförtrycket genomsyrade allt i samhället och trängde ända in i sängkammaren. I Sverige ville man ju helst tala om att det handlade om
kvinnans roll på arbetsmarknaden, att det var arbetet det handlade
om i första hand. Det fanns ingen större medvetenhet om att det
förtrycket gick väldigt djupt, ända ner i grunden för samhället. Jag
minns speciellt hur Annika Nordin, om det är någon som kommer
ihåg henne, och jag, vi kämpade hårt för att man skulle föra in feminismen som begrepp i Grupp 8. Det var inte alla som gillade det.
Det var också en grupp som gick ur som kallade sig Arbetets kvinnor, där var det fortfarande arbetet som gällde.
I Grupp 8 arbetade vi utifrån begreppet consciousness raising,
som vi tog från de amerikanska kvinnorna, alltså en slag medvetandehöjning helt enkelt. Sen så småningom accepterade man det
här med feminismen och den djupare synen på vad förtrycket på
kvinnor handlade om egentligen. Jag tycker att på något sätt så är
vi idag tillbaka på 1960-talet, då talade man ju om könsrollsfrågor,
det handlade ju om det då. I dag talar man om jämställdhetsfrågor.
Det är samma sätt att lägga lock på, det finns ingen maktanalys i
det, när det faktiskt handlar om att man har olika makt över sina
liv och framför allt att man inte har den ekonomiska makten. Det
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är ju det som är det allra viktigaste, även för kvinnokampen och
kvinnofrigörelsen: att vi har möjlighet att bestämma över vår ekonomi och samhällets ekonomi så att pengarna går dit de ska och
inte tas om hand av en liten klick, som det är idag.
Vad jag också har tänkt mycket på, nu när man har lite perspektiv, det är att det man en gång har uppnått det måste man ständigt
kämpa för, för att det ska bevaras. Om och om igen får nya generationer göra det. Många kvinnor av idag känner inte till så mycket om
historien, om kvinnohistorien eller om vad vi gjorde. Det var samma sak för oss, när vi startade. Jag visste ingenting om kvinnohistorien tidigare. Det är ju synd att alla måste börja från scratch, när
man borde kunna hjälpa och stödja varandra. Idag är det ju mycket
forskning på det här området och det är väldigt roligt. Att man måste
kämpa om och om igen, det beror mycket på att vi fortfarande har
kvar det patriarkala samhället och ett samhälle som bygger på ekonomisk vinstmaximering, utan hänsyn till vilka offer det kräver.
Ebba Witt-Brattström:

Jag är så glad att jag inte sett [fråge]listan. Jag har nämligen inte
fått utskicket, så jag vet inte vilka frågor jag skulle ha svarat på. I
stället har jag tillbringat helgen med att grubbla och gått igenom
en bok, Nio kvinnor, nio liv. Det var ett fruktansvärt ögonblick för
mig, jag läste om mitt kapitel i den här boken. Här sitter också
förresten en annan medlem i lokalgruppen Aurora som gav
kvinnorörelsen ett ansikte, 1977. Jag hade inte läst om mitt bidrag
på 20 år. Det var fruktansvärt! Jag är så generad att jag nästan dör!
Vad det handlar om är... - jag tänker inte förneka att det här var mitt
livs höjdpunkt - att vi beskriver ett liv som var helt, för alla de här
kvinnorna i den här basgruppen. Grupp 8, det var det en period när
våra liv var inflätade i varandras och i kvinnorörelsen. Det var en
fantastisk period men, nu när jag läser om det här, upplever jag att
vi var... Det är så att jag har ett rättesnöre i min verksamhet som
universitetspedagog. Det är att jag aldrig, aldrig ska släppa kontakten med den student som jag en gång var och som upplevde skam57

men i att tillhöra det kulturellt, vetenskapligt, historiskt, politiskt och
socialt utplånade könet. Det är ett sådant raseri i mig, som jag försöker hålla kontakten med. Jag måste hålla kontakten med den där
kvinnan som var jag, och som såg det här 1977 och levde det här
livet. Men det finns en programmatisk övertro, en överöppenhet,
Man kan säga att alla kvinnorörelsens paroller, som bl.a. Drude
Dahlerup och Eva Schmitz talade om i morse, dem omsatte vi, vi
levde dem, vi prövade dem. Egentligen var det ett fruktansvärt dubbelliv också. Fastän jag såg inte, och nu talar jag för min egen del,
jag såg inte att det var ett dubbelliv jag försökte balansera på, jag
trodde att jag försökte få ett helt liv. Jag hade samtidigt ett annat
liv med en man och andra sammanhang som jag verkade i, en familj. Jag upplevde inte det här som jag vet att många i Grupp 8 sa,
att inte vilja bli som mamma. Min mamma var yrkeskvinna, jag är
född 1953, och 1963 hade hon kunnat svara på den enkäten som
jag tror Christina Florin tog upp: 63% av alla yrkesarbetande kvinnor trivdes i sitt yrke. Hon stortrivdes, hon älskade det! Jag beundrade min mamma, hon var fantastisk. Hon var inte feminist, hennes älsklingsfras var kvinnan är kvinnans värsta fiende.
[Raseriet] kommer från en basal, grundläggande förödmjukelse
för en ung kvinna, att känna att man inget är värd. Man har kurslitteratur där man inte bottnar i några kurslistor.
Det är klart att det är väl förskönande [boken Nio kvinnor, nio
liv], men vi har försökt på något sätt att sammanfatta. Jag tror att
det var rätt tydligt för många av basgrupperna. Det är inte [med
Grupp 8] på samma sätt som i Rödstrumperörelsen [i Danmark] att
man var samma ålder eller att man kom från precis samma håll.
Som ni ser här [i boken] så är det olika bakgrund, olika yrken, olika
många - eller inga - barn, gifta, skilda, samman- eller ensamboende,
födda under 1930-, 1940- eller 1950-talet. Denna otroliga upplevelse har jag verkligen haft. Det vill jag understryka för jag tror att
det är ett problem för ungdomar i dag, denna generationssegregeringen. Den var alltså upphävd i den här historiska parentesen.
För mig betydde det allt. Det betyder alltså att det var kvinnor som
kunde varit mödrar till mig, och vi var systrar.
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Vad var det nu jag skulle säga? Jo, att det viktigaste för mig det
var identifikationen med dem som var nya kvinnor, någonting som
Drude Dahlerup också tar upp. Jag är ganska påverkad av henne.
Jag recenserade hennes bok i Expressen, jag tyckte den var oerhört
genomgripande och jättebra.
Jag har förklarat varför jag blev feminist. Jag hade naturligtvis
ett stort problem när det gällde socialismen, eftersom min mamma
kom 1944 som flykting från Estland med min mormor. Resten av
den släkten är utplånad i Sibirien. Det fanns ju liksom ett grundproblem här. Men jag var beredd att ta socialismen om jag kunde
få feminismen, som återupprättade mig. Jag pluggade på, ganska
duktigt, får jag lov att säga: [Alexandra] Kollontay och kapitalismens grundlagar, och så där. Därför upplever jag att de här frågorna
[förhållandet till vänsterrörelsen?] inte berör mig alls. Mitt engagemang är ett otroligt djupt engagemang som jag tror aldrig kommer att sluta och som jag alltså tror handlar om upprättelse. För
kvinnokönet och för mig (självironiskt skratt).
Elisabeth Berg:

Vi från Lund har kommit överens om att göra så här: Jag ska göra
en historisk redogörelse för Kvinnoligan, från början till slut. Margot [Bengtsson] fortsätter sen och talar om hur teorin växte fram.
Kerstin [Bergöö] avslutar och berättar om hur Kvinnoligan påverkade henne i hennes yrkesliv.
Det var precis som Margot [Bengtsson] sa att hösten 1970 så
samlades en liten grupp på 9 kvinnor på Bokkaféet i Lund. Det var
en hemlig grupp, precis som den här Grupp 222. De [gruppen i
Lund] skulle diskutera kvinnoförtryck, kvinnokamp och marxism.
Alla hade varit, eller var, aktiva inom vänstern och var rätt missnöjda med vänsterns kvinnosyn och nu skulle de arbeta fram något nytt. Det var en kompis som berättade om gruppen för mig och
vi tänkte att vi går dit och ser vad det är för någonting, och så gjorde
vi det. Då kom det fram en tjej och tittade misstänksamt på oss och
undrade vad vi gjorde där. Det var ju ingen bra början, men vi bet
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oss fast ändå och måndag efter måndag gick vi till bokkaféet. Jag
minns att vi läste Marxismens ABC av [Ernest] Mandel. Det var väl
kanske inte så upphetsande, men det kändes ändå nyttigt. Men så
en kväll började det hända saker. En mycket ung flicka som hette
Lisa Nilsson upphov sin röst och undrade: -Varför läser vi Marxismens ABC? Vad hade Marxismens ABC med oss att göra, med
kvinnoförtrycket att göra? -Vad menade hon? -Jo, sa Lisa Nilsson,
om vi ska lära oss någonting om vad kvinnoförtryck är då måste
vi studera förtryck överhuvudtaget. Och så kom det sig att vi började läsa Frant Fanon, Jordens fördömda. Det var någonting oerhört fascinerande och alldeles nytt. Lisa Nilsson hade varit i USA
ett år och mött den nya kvinnorörelsen där. Hon berättade att i USA
arbetade kvinnorörelsen med någonting som hette consciousness
raising, medvetandehöjning, och så borde vi också jobba. Det
innebär alltså, sa Lisa Nilsson, att vi delar upp oss i basgrupper och
sedan går vi systematisk igenom våra liv och våra erfarenheter av
kvinnoförtryck och så drar vi slutsatser utifrån det. Det personliga
är politiskt, sa hon. Då utbröt faktiskt tumult i vår grupp: -Vad är
det frågan om? -Skulle kvinnokampen verkligen handla om oss
själva? Men andra tyckte att det här lät enormt spännande, så vi
beslöt oss för att pröva det här. Vi delade alltså upp oss i basgrupper
och sen träffades vi hemma hos varandra i stället för på bokkaféet.
Det här var faktisk otroligt omvälvande för oss allihop, men det var
också förvirrande och provocerande. Vad det vi höll på med egentligen? Och vi som levde ihop med män som var aktiva inom vänstern, vi hade det värst. Vi skulle liksom stå till svars där hemma.
De frågade t.ex.: -Hur var det på mötet i kväll? Vad diskuterade ni?
-Våra mammor!
Men så var det. Vi gick igenom allt som betydde något i våra liv.
Det var mammor, pappor, platsen i syskonskaran, hur vi hade haft
det i skolan, den första killen, sexualiteten, förhållandet till andra
kvinnor, ja allt! Många gjorde det här under stort motstånd i början. Jag minns en jul då det var en fest hos en väninna. Ryktet om
vår grupp och våra konstigheter hade börjat sprida sig. Jag minns
att jag blev utfrågad: -Vad håller ni på med egentligen? -Sitter ni
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och pratar sex? Jag minns att jag skämdes, jag orkade liksom inte
prata om det. Jag var faktiskt enormt ambivalent under lång tid och
det var jag inte ensam om. Det var ett antal kvinnor som helt enkelt bröt med gruppen och bildade en ny grupp som de kallade Socialistiska kvinnor. Det var ju tryggare på något sätt. Men jag blev
trots allt kvar och det var nog det bästa jag gjort. Jag minns våren
1971 som en enda lång smekmånad. Jag vet inte hur jag ska beskriva den där känslan, det var vi mot hela världen! Bara namnet,
Revolutionära Kvinnoligan, det var oerhört tufft och fräckt. Egentligen var det ett öknamn. Det var vad vänstern kallade oss. Det var
en sådan fantastisk kick att det vi höll på med handlade om oss
själva. För allt politiskt arbete vi dittills hade hållit på med handlade om någon annan egentligen, det var på något sätt ställföreträdande. Det handlade om Vietnams folk, gruvarbetarna, Latinamerikas folk. Så att få utforska sin egen erfarenhet och sedan få dra
slutsatser från det, det var en otrolig upplevelse. Men vi var väldigt ambitiösa också, det fanns t.ex. tvärgrupper inom de här basgrupperna. En grupp studerade kvinnohistoria, en annan läste
böcker av viktiga feminister som Shulamith Firestone, om någon
kommer ihåg henne; Kate Millett och Germaine Greer, och i någon grupp läste man romaner som var skrivna av kvinnor. Jag
minns den regniga sommaren 1971 då låg jag på en soffa i en hyrd
fiskestuga i Borstahusen utanför Landskrona och läste hela Gunborg-serien av Tora Dahl, och Cora Sandels böcker. Det var otroligt. Jag minns också att i 1 maj-demonstrationen det året, bildade
Kvinnoligan en alldeles egen sektion. Vi hade färgglada kläder på
oss och spelade på musikinstrument. Vi hade blommiga plakat och
vi dansade och sjöng genom hela demonstrationen. Det väckte ett
visst uppseende. Vi gjorde utställningar, vi gjorde boklistor, vi åkte
till Köpenhamn förstås och träffade Rödstrumporna och några av
oss vågade åka till Femö och träffa kvinnor från hela Norden. Så
hade vi en internbulletin. Ansvaret för den gick runt mellan basgrupperna. Det var en otrolig aktivitet hela tiden, men överallt där
vi drog fram fick vi försvara oss. Mest inför männen men också
inför kvinnorna.
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Jag tror det var på hösten 1971som vi bjöd in Grupp 8, Rödstrumporna och Womens Liberation från England till en stor konferens på AF [Akademiska Föreningen?] i Lund. Det var en fantastisk upplevelse, framför allt att träffa kvinnorna från Womens
Liberation i England, för de var så totalt anarkistiska, de gjorde
precis vad de ville. Jag minns att några satt i en panel och stickade
hela tiden. Det var något alldeles, alldeles nytt. Det hade vi inte varit
om.
Senare var det en konferens på Åsö gymnasium [i Stockholm]
och där blev vi otroligt hårt angripna, vi var inte värda ett ruttet
lingon. Kvinnoligan, ansåg man, var navelskådande, egotrippande
och suspekt i största allmänhet. Jag minns att vi liksom satt och
hukade där på Åsö gymnasium. Men ändå klarade vi det. Man kan
fråga sig hur? Det berodde nog på att vi hade varandra. Vi upplevde
en väldigt stark gemenskap. Och så fanns den där upprymdheten
som genomsyrade oss hela tiden. Tillsammans var vi starka, det
kände vi, och alla var vi med om någonting stort: Nu skulle världen förändras!
Systerskapet t.ex. var ju någonting alldeles nytt då. För mig hade
liksom kvinnlig vänskap alltid kommit i andra hand. Det var ju
männen som var de intressanta, de som var viktiga och viktigast
var naturligtvis en karl att gifta sig med. Och så gjorde jag det och
struntade i väninnorna. Men plötsligt befann jag mig alltså i en krets
av underbara kvinnor, som inte bara var fantastisk stimulerande att
umgås med utan också utstrålade så mycket kraft och kärlek och
värme. Och, som sagt, så var vi ju en del av en rörelse som skulle
förändra världen.
Efter två år var vi fortfarande en sluten grupp. Jag tror vi bestod
av en 40-50 personer. Då sa vi till varandra att nu är det dags att
öppna sig. Så vi gick ut med flygblad: Alla kvinnor var välkomna
till Stadsbibliotekets hörsal. Det kommer nog en 50 stycken, sa vi
till varandra, och då delar vi in oss i grupper och har medvetandehöjning, det blir bäst så. Det där med gruppindelning var nämligen
väldigt viktigt, det var ett sätt att arbeta som var oerhört viktigt för
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oss. I dag är ju det någonting som självklart, men det var inte det
då. Äntligen fanns det en metod att låta alla kvinnor få sina röster
hörda.
Till mötet i Stadsbibliotekets hörsal, kom det ohyggligt mycket
folk. Det bara vällde in, 400. Jag minns inte hur vi klarade det överhuvudtaget. Jag tror inte att vi tappade greppet. Jag tror alltså att
vi lyckades dela in folk i grupper. Dessa grupper skulle sedan bli
basgrupper var det tänkt, och de gamla basgrupperna skulle vara
faddergrupper till de nya. Så var liksom gången. Detta lyckades i
en hel del fall men det blev inte riktigt bra, minns jag, Det var på
något vis här Kvinnoligans förfallsperiod började. Det var som om
Kvinnoligans styrka, den ultrademokratiska organisationen, nu visade sig ha svagheter.
Den hösten fick jag ett jobb på Kirsebergsbiblioteket i Malmö.
En månad innan jag skulle börja hade de hört att jag var aktiv inom
kvinnorörelsen och de undrade om jag inte kunde ordna ett program
till en stor utställning de skulle ha där på biblioteket. Jag gick till
min basgrupp och sa att biblioteket vill att jag ska ordna ett program: -Vad säger ni? -Jo, sa basgruppen, vi bjuder in alla kvinnor
i Kirseberg och så har vi medvetandehöjning. Det blev ett oförglömligt möte även detta. Det kom förstås massor av kvinnor och
alla delade in sig i grupper och det blev jättebra samtal också i grupperna. Men aldrig ska jag glömma hur det hela började. För plötsligt när vi så fint delat in oss i våra grupper så ljuder en röst genom
rummet, det var Kerstin Bergöös röst: -Vem är mannen där borta?
Och det var alltså en kvinna som hade tagit med sig sin man och vi
enades alla att han måste ge sig av. Och det gjorde han.
Det var faktiskt oerhört det som hände där. Vi vågade alltså
hävda att kvinnor måste få arbeta i enkönade grupper ibland. Våra
basgrupper utvecklades i olika riktningar. Margots [Bengtssons]
grupp t.ex. sökte kollektivt medlemskap i VPK och min basgrupp
blev för personlig, helt enkelt. Det urartade till personliga uppgörelser mellan medlemmarna. Vi har egentligen aldrig rett ut vad det
var som hände, men basgruppen upplöstes.
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När basgruppen inte fanns längre, då var det som om det inte
fanns någon form för mig att vara aktiv i Kvinnoligan och dessutom
födde jag mitt första barn i mars 1973. Men Kvinnoligan fanns kvar
ett år till, tror jag. Upplösningen skedde successivt.
Nu kan man fråga sig: Varför dog Kvinnoligan? Jag tror att strukturen var för lös helt enkelt. Det saknades styrning, det ingick ju i
ideologien, det skulle inte finnas någon styrning. Ibland hade vi
roterande ledningsfunktioner, men det fungerade inte. Kvinnoligan
upphörde alltså som organisation men, det kan jag lova att för praktiskt taget alla av oss som hade varit med, hade dessa år varit otroligt omvälvande.
Margot Bengtsson:

Jag tycker att du [Elisabeth Berg] har sagt allt. Det visade sig när
vi träffades, Kerstin [Bergöö], Elisabeth [Berg] och jag, att jag har
fruktansvärt dåligt minne. Jag har bara flashbacks. Det kommer
bilder som inte hänger ihop. Vi upptäckte att Lisa [Elisabeth Berg]
har kronologiskt minne men att jag kan komplettera med flashbacks. Men jag har till och med glömt att jag skulle komma med
teorier. Tur nog, eftersom jag inte kommer ihåg riktigt ordentligt,
så har jag skrivit en del under årens lopp.
Första gången jag skrev om Kvinnoligan och feminismen var i
nr. 2, 1973 i tidskriften Zenit som var den svenska vänsterns försök att efterlikna New Left Review. Jag vet inte om Sven [E. Olsson, numera E. O. Hort] är kvar, men det var du och jag som totade
ihop titeln på den här artikeln: Jämställdhet eller frigörelse,
kvinnorörelsens dilemma. Jag kommer ihåg hur glada vi blev då
vi kom på det. Där skriver jag bl.a. det här om feminismen: att vi
vill inte bli män, vi vill bli människor och att revolutionen börjar i
våra huvuden och våra hem. I en annan artikel som publicerades
i Ord och Bild 1977 och som jag till min förvåning fick höra ingår
i en massa kurser som exempel på 70-talsfeminismen, skriver jag
utifrån det här att Det personliga är politiskt. Och här blir jag som
Ebba, jag rodnar ömsom, framförallt inför de här personliga grejer64

na som jag tycker är hemskt, med gamla karlar och sådana hemska saker, men sen blir jag å andra sidan våldsamt imponerad över
hur politisk medveten jag var och jag ser nu vad jag har förlorat i
politisk känsla och vad jag tycker att jag har missat i det avseendet
på senare tid.
Sen har jag också nu blivit en koryfé för 68-rörelsen i en samtidshistorisk bok som har getts ut av Kim Salomon och Göran Blomqvist, som ni kanske känner till, Det röda Lund. Där skriver jag
också en artikel med titeln Det politiska är personligt.
Jag tänker på vad den här killen från i förmiddags sa, att medvetandehöjandet skulle vara något liknande begreppen falskt
medvetande och ideologi som fanns i vänstern då. Det var män
som tyckte att de var en elit som förstod sig på världen, medan vi
som inte tillhörde eliten, vi förstod oss inte på världen. Den här
eliten var männen som hade det sanna medvetandet medan andra
hade det falska medvetandet. Sedan skulle man gå ut till folk och
visa att de hade ett falskt medvetande. Det var ju sådana här saker
som vi kvinnor reagerade våldsamt mot då eftersom många av oss
var egentligen väl inlästa på samma saker som de här männen. Om
jag ska tala för mig själv, led vi av ett sådant här Annie-get-yourgun-komplex, d.v.s. att allt vad män kan göra kan jag göra bättre,
på det intellektuella planet. Och jag kunde absolut inte acceptera
att jag skulle reduceras till någon som hade falskt medvetande och
inte förstod mig riktigt på saker och ting. För jag hade ju läst Althusser och jag läste franska, jag läste tyska och jag läste Adorno
och jag satt där och var jätteduktig och ingen lyssnade på mig alls
av de här männen. Jag tror också att det var därför jag blev inbjuden till den här träffen på bokkaféet.
Vi, de här duktiga vänstertjejerna, som minsann hade läst samma
litteratur men som ingen ville lyssna på även om vi minsann var
lika klipska som de här männen. Det var en sådan bakgrund vi hade,
vi som satt där i början [i Kvinnoligan], i alla fall jag.
Men sen fanns det för min del också ett annat inflöde. Jag hade
varit med i flera år i en radikal vänstergrupp på Psykologen [Psykologiska institutionen vid Lunds universitet] och Psykologen var
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på den tiden en schizofren disciplin, som å ena sidan hade hand om
råttor, möss och måsar och å andra sidan gjorde psykoanalyser.
Lund var det psykoanalytiska fästet i Norden. Men det var ju inte
alls den här idealiserade psykoanalysen som vänstern trodde på,
vänstern i Lund med Marcuse och frigörelse och lusten till makten och fantasin. Utan det var den väldigt patriarkala, freudianska
psykoanalysen där läraren alltid stod och talad om för oss kvinnor
att vi var narcisistiska, masochistiska, passiva och var vi inte så blev
vi lesbiska, o.s.v. Men det kom då en massa litteratur från USA,
det bara vällde in. Det fanns en liten bokhandel, som numera är nedlagd, i Lund och det var någon där som var väldigt på bettet att
plocka in radikal litteratur från fram för allt USA och England. Där
sprang jag och läste om upproret mot psykoanalysen och det tog
vi upp i den här gruppen på Psykologen. Det var ju väldigt stort det
här, att man inte enbart var förtryckt av kapitalismen och det ekonomiska systemet utan att vi också hade det här inre förtrycket och
att vi måste vi frigöra oss ifrån det, då skulle det bli en verklig frigörelse. Inte bara det att man kastade kapitalismen över ända utan
man ändrade liksom hela subjektiviteten och det var liksom
Wow.
Alltså hade jag redan en grupp där den här typen av diskussioner togs upp. Sen när Lisa Nilsson också kom med den här litteraturen så appellerade det väldigt starkt till mig och flera stycken
andra. Plötsligt så fick man tala i egen sak. Plötsligt var det inte
någon annan man skulle göra revolution åt och man skulle inte vara
elit och tänka åt någon annan utan man fick tänka själv och man
fick göra revolution själv. Det var ju liksom det där med
legitimiteten, att få släppa loss handling och kraft och att känslor
är förnuftiga, mot den idiotiska formen av rationalitet och intellekt
som vänsterns män och forskarna på universiteten var bärare av.
Det var den vi ville bryta upp. Så det var de här olika faktorerna
som sammanföll och appellerade starkt. Det blev väldigt emotionellt och passionerat, det minns jag, nu blir jag passionerad själv
när jag tänker tillbaka på det, det var det viktiga för mig.
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Kerstin Bergöö:

Det är så intressant, för så mycket går ihop och är ändå så olikt.
Jag tror att min stora fråga i kvinnorörelsen var att jag plötsligt förstod att jag hela mitt liv hade varit en mans dotter. Den första mannen var min riktiga pappa, den levande; den andra var vänstern.
Men jag var aldrig fel, för om man är en älskande pappas dotter då
är man ju rätt även om man är fel kön. Det roliga är att jag skulle
ha hetat Per för min pappa var så övertygad om att hans första barn
skulle bli en pojke, för det var ju det han önskade sig. När han då
fick en flicka, med hans starka ego, så blev jag ändå rätt och fick
ett flicknamn och ett flickliv. Men jag var på något sätt ändå hans
son, förstår jag nu efteråt. Han var då brinnande kommunist, aktiv
i kommunistisk partiet så jag blev ju partiets dotter, på något sätt.
Min uppfattning av världen den var att de snälla, de var kommunisterna, marxisterna eller socialisterna. Därför att de kommunister jag träffade var ju inte de i Sovjet eller de i öststaterna, utan de
på Limhamn i Malmö. Och de var alla jättesnälla och, förutom min
pappa, så var de alla arbetare. Min pappa var lärare. Jag trodde att
kommunism det är rättvisa och fred, och det blev mitt livsprojekt.
Det var det jag lärde mig där. Så småningom gick jag med i Vänsterns Ungdomsförbund och i det som var VPK. Jag trodde att det
vi sysslade med, det var frågor om rättvisa. En rättvis fördelning
av det som finns på jorden, allas lika rätt. Jag förstod nog inte att
jag var fel kön då. I efterhand, i någon slags historisk förståelse,
kan jag se att jag inte var där som flicka eller som ung kvinna utan
först och främst som den store kommunistens dotter. Det var väldigt fint att ha kommunistisk bakgrund i vänstern. Jag var ju nästan en äkta arbetare. Det gjorde ju att för mig var frågor om kön
väldigt länge alldeles osynliga. Ni ska få se en bild som jag fortfarande känner väldigt starkt för. Det är en bild som jag aldrig skulle
begripit mig på när jag var 20 år. [Visar en bild] Så kunde en kvinna
inte se ut när jag växte upp Jag blir så tagen då jag ser den, därför
att för min mamma var den helt fel för den visar flickan som inte
skaffade sig utbildning utan sysslade med sådant som flickor inte
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skulle syssla med: sig själv och sina egna upplevelse. I bilden finns
också en antydan om att hon bryr sig om pojkar. Där jag växte upp
skulle man bry sig om världen och utbildning och sen, så småningom, då man var klar med det, kunde man få bli kvinna och gifta
och skaffa barn.
Jag vet inte hur det här gick till. Detta är en bok [visar en bok]
som många har pratat om. Det är Kvinnors liv och arbete, som Studieförbundet näringsliv och samhälle gav ut. Jag läste den inte när
den kom 1962 men jag läste den 1968 när jag precis var nybliven
lärare. Jag arbetade på gymnasieskolan och tyckte att jag mötte
elever som trodde att de inte levde i ett klassamhälle, som trodde
att det inte fanns ett kvinnoförtryck, som trodde att det inte fanns
kolonialism och som trodde att det inte fanns invandrarfientlighet.
Då var mitt stora projekt att hjälpa dem, att predika den rätta läran
för dem. Men jag hade ju väldigt lite på fötter vad gällde kvinnofrågor, i den här boken fick man dock lära hur mycket som helst.
Här stod allt om hur kvinnor egentligen var, att vi är lika begåvade.
Det står det i Kvinnors liv och arbete, man hade massor av tabeller på det. Det enda vi inte svarar upp mot är att vi har inte samma
muskelmassa. Massor av myter vederläggs i denna bok och jag
förstår inte hur det kom sig att jag läste den men det måste väl ha
funnits en omedveten förståelse av att jag var fel i vänstern. Men
ingen sa det. Det vara bara så att kvinnofrågorna, i Malmö förnekade man inte att det fanns kvinnofrågor, det var bara så att dem
skulle man ta sen! När klassfrågan var löst. Det fanns ett falskt
medvetande och det delades av kvinnor också. Det skulle män upplysa dem om. Det fanns aldrig, som jag minns, någon som helst
strömning som sa att man själv kunde ta reda på vem man var. Det
handlade aldrig om att arbetarna själva skulle formulera sina frågor, det skulle ju eliten göra åt dem och kvinnornas elit var ju männen.
När boken Womens liberation kom då läste jag boken så fort
jag köpt den... Här handlar det ju inte längre om att bevisa vem man
är, utan här handlar om att vi i vår egen rätt försöker definiera vilka
vi är utan att vara inställda på att berätta det för männen. Det spe68

lade ingen som helst roll vad män frågade mig om eller vad de sa,
jag var oerhört övertygad om att det var vårt privilegium att själva
definiera det [vi var?].
Det som var svårt för mig var att under den här tiden, jag var ju
lärare då Kvinnoligan startade, upplevde jag lite vagt att jag gjorde
min undervisning på pojkarnas villkor. Jag kunde inte komma åt
det, men jag kände på något sätt att för att klara av stora grupper
av tonårspojkar och tonårsflickor så var det enda sättet att göra så.
Kvinnliga, feministiska pedagoger har ju formulerat det här sedan.
Jag visste det inte då men jag gjorde det. Flickorna knöt jag till mig
genom någon slags personliga... alltså, man kunde prata lite på rasterna, prata lite i biblioteket, vi pratade om vad vi läste, vi pratade
om deras liv, deras killar. Det gjorde att när jag hade dem på lektion så var de en del av mitt projekt, något slags vännineprojekt oss
emellan. Var det inte riktigt roligt på lektionerna, så skötte de sig
själva i sina tvåsamheter. De satt och var med och ville jag ha in
dem så gick de in, men de orsakade mig inga problem. Pojkarna
däremot, de pågick någon slags maktkamp mellan dem och mig om
makten i klassrummet. Flickorna deltog inte utan det var pojkarna
och jag som slogs om makten. För att disciplinera dem så valde jag
frågor, ämnen och böcker som pojkarna kunde ställa upp på. Och
så körde jag med någon slags dold underordning av flickorna utan
att riktigt begripa vad jag gjorde.
Jag var med en socialistisk lärargrupp och tog upp det här problemet i gruppen och ville diskutera det. Diskussionen bara dog.
Vi hade inga redskap, inga ord för det vi gjorde. Jag hade nu inte
tänkt berätta det här men jag gör det i alla fall därför att på något
sätt är det en stark erfarenhet för mig: En av mina manliga kolleger hade med sig [till ett av gruppens möten?] en utskrift från en
lektion han hade bandat. De var två manliga lärare i klassrummet
och de hade grupparbete med eleverna. De hade bandat introduktionen till lektionen. Eleverna hade just varit ute på rast, det är
högstadiet, och en flicka fyller år den här dan. Då har hon fått, av
en grupp pojkar klassen, en löspenis i födelsedagspresent. Det är
mycket skämt och glam då eleverna kommer in i klassrummet, och
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lite upphetsning. Och så hör man på bandet att lärarna gå in i det
här skämtet. Den här flickan får stå där med sin födelsedag och sin
kvinnlighet och höra en massa skämt om den där löspenisen. Och
så sitter vi [i den socialistiska lärargruppen] runt ett bord och ska
diskutera den här lektionen, det vi diskuterar då är alltså
erfarenhetspedagogik. Hur man tar vara på elevernas erfarenheter
i undervisningen. Då säger jag så där lite omedvetet att jag tycker
att det är obehagligt med den här situationen, att för mig finns det
någon slags linje från att få en löspenis på lektionstid och till en
våldtäkt. Jag tycker det hör samman på något sätt. Åh, det blev ett
jäkla rabalder, det var min första riktiga upplevelse av att jag var
fel som kvinna, med mina upplevelser. Sen dör diskussionen och
det blir paus. Då säger min mycket gode vän och manlige kollega,
när vi går ut: - Om du någonsin pratar mer om de här sexskämten
så pratar jag aldrig mer med dig.
Det jag tänkte avsluta med att säga, det är att det tog oerhört
många år innan man började diskutera sådana här frågor. Jag var i
Kvinnoligan alla de här åren utan att riktigt begripa vad jag skulle
kunna göra av mitt kvinnomedvetande i mitt läreri. Sen kom ju, som
ni vet, mängder av undersökningar där man visade på flickors och
kvinnors faktiska underordning i klassrummet. Man kan mäta det.
Ni vet, två tredjedelsregeln kom: Läraren talar två tredjedelar, av
den tredjedelen som blir över tar pojkarna två tredjedelar. Det kom
massor av statistik, man visade på alla olika sett det sker, språkligt
och fysiskt och så. Men det kom inga stora diskussioner om pedagogik utan det som var typiskt det var ju att säga att det var flickorna det var fel på. Flickor var fel i klassrum. Jag tänkte avsluta med
att läsa en liten skönlitterär historia som jag precis har använt. Nu
är jag lärarutbildare nämligen. Hela det kvinnomedvetande som vi
ändå utvecklade i kvinnorörelsen är egentligen fortfarande väldigt
lite omsatt i strukturer i den institution som alla flickor och pojkar
går igenom, nämligen skolan.
Detta är idag, 1999. Den här berättelsen som jag nu ska läsa den
tycker jag är intressant. Det finns också en pedagogik kring den.
Jag vet inte om ni känner till den här boken av Annika Holm, Mod
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Matilda Markström!, en liten feministisk barnroman. En god vän
till mig, som är lågstadielärare, hon har lästa den här boken. Den
handlar alltså om flickor som gör uppror i skolan. Den är lite programmatisk och feministisk och den är väldigt tydlig. Så går min
goda vän med den i korridoren och så möter hon en av sina flickor
i tvåan som säger: - Oh, har du också läst den? -Ja, säger min kompis, jag tänkte faktiskt vi skulle läsa den i klassen. Och då säger
Linda, den här lilla flickan: - Vågar vi det? Och nu tänkte jag att
jag skulle läsa lite för er ur den här texten som en flicka i dag kan
tycka är så farlig att man ska inte läsa den i klassen för kan pojkarna
bli arga:
(Det är två flickor som kommer försent, och de kommer springande in och så pratar de lite om pojkarna i klassen.) Matilda säger:
- Hoppas han är sjuk, snälla låt honom vara sjuk.
- Vem då?
- Arne, förstås.
- Jag tycker Andres är värre, han slår så hårt. Eller August, han
ser alltid så arg ut.
- Men August är inte lika.., börjar Matilda.
Men så möter de fröken i dörren till klassrummet och hon ser
irriterad ut.
- Ni kommer försent, säger hon.
- Nej de ringde precis, vi gick in meddetsamma, säger flickorna.
Och fröken suckar och säger: - Ja, ja och hon ska bara hämta en
låda med böcker så de kan gå in och sätta sig så länge och ta fram
färgkritor och pennor. Hon ska läsa ur en bok och de ska rita medan
hon läser.
Skönt, tänker Matilda då hon sätter sig i bänken. Det är roligare
att rita än att räkna. Det är nästan jätteroligt att rita. Hon öppnar
bänklocket och tar fram kritorna. Tittar på Axel. Axel är ganska
kraftig och tar stor plats. Han är på väg mot sin bänk när han går
förbi Monica svänger han armen som om han höll i en piska. När
han sitter sig i bänken och sekunderna innan, faller en ask färgkritor
ut från katedern, sprids ut över golvet. Monica slår händerna för
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ansiktet och börjar gråta, inte högt så att det hörs men så hon skakar i hela kroppen. Ingen äger någonting, alla tittar på Monica. När
fröken kommer in reser sig Axel häftigt upp och säger:
Hon gjorde det med flit. Fröken ser på de trasiga färgkritorna på
golvet och på Monica, Men Monica, säger hon. Men längre kommer hon inte för Arne ryter att hon ska hålla tyst. Och det blir verkligen tyst i klassen. Fröken ställer ner boklådan på katedern och ser
ut över klassen. Hon ser inte längre på Monica och inte på Axel
heller, hon ser inte på någon och ändå på alla. Plocka upp kritorna,
säger hon. My som sitter närmast och villigast att alltid göra som
fröken säger, börjar krypa mot katedern. Axel nästan reser sig i
bänken och upprepar: Hon gjorde det flit, och Arne skriker: Hon
är knäpp i skallen. Och fröken tar en bok och sätter sig på katedern.
Nu talar vi inte mer om detta, nu ska jag läsa en spännande saga
för er medan ni ritar. Men Monica då, viskar Matilda till Alice, ska
hon bara sitta där och gråta? Ska ingen trösta henne? Hon slutar
efter stund att gråta, sen går fröken och så är lektionen över.
När vi läser den här med lärarkandidater, så reagerar de inte som
fröken. De reagerar på att pojkarna är så dumma. Så långt har vi
kommit. Alltså det är inte flickorna som är dumma längre, det är
pojkarna. Men de pedagogiskt [skolade?] vuxna ser det som en berättelse om dem. När då den här flickan Linda säger: -Fröken, vågar vi läsa den? menar jag att hon är medveten om två saker. Hon
säger: Vågar vi? Hon är medveten om kön. Vågar vi tjejer läsa den.
Så säger hon också vågar vi? Hon är också medveten om makt.
Men alla mina lärarkandidater, pojkar och flickor, mest flickor,
som har gått i skolan, de har aldrig varit medvetna om att detta är
en fråga om pedagogik. Min kollega som är lågstadielärare och som
läste den här boken, hon trodde ju att de skulle diskutera könsroller. Hur flickor är och hur pojkar är. Hon vill ju diskutera hur
dumma pojkarna är mot flickorna. Och att flickorna är dumma för
att de låter pojkarna hålla på. Vi ska så att säga slå igen. Och då
visar det sig att hennes elever är totalt ointresserade av att läsa den
här berättelsen om könsroller, som är lärarens text. De läser en helt
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annan text. Elevtexten handlar om rättvisa och orättvisa lärare. Det
är det hennes elever är upprörda över. Det jag lärde mig i
kvinnorörelsen, det här att kvinnor duger. Men det jag inte lärde
mig, det var strukturer för hur man utövar makt och hur man får
grupper att arbeta jämbördigt när det gäller makt. Det ser jag som
den stora pedagogiska frågan och det fick jag aldrig hjälp med, vare
sig i vänstern eller i kvinnorörelsen.
Kajsa Ohrlander:

När jag började förbereda det här föredraget, har jag hållit på om
nätterna och gått igenom mitt arkiv. Det är en ohygglig massa dammiga protokoll, internbulletiner, upprörda debatter, konflikter, recensioner, manus, intervjumaterial, det är massor alltså.
Det var som att dyka in i en gammal tid igen också känslomässigt hamnade jag där. Det är väldigt egendomligt det här att berätta,
utan att egentligen ha gjort forskning. Att ha varit med om någonting, att glida dit plötsligt och känna samma saker igen, och så försöka distansera sig. Så det jag säger får ni ta med en nypa salt för
det är inte bestämt att det är så här min uppfattning idag.
Det här är första gången jag går tillbaka till 1970-talet sedan jag
lämnade de här holkarna och de började damma 1977, då jag gick
ur SKP. När jag gick igenom de här holkarna, var det rätt mycket
som var pinsamt och Gud må förlåta mig somliga rader. Jag kände
också en väldig förtjusning och det är faktiskt en förtjusning över
den här vänsterrörelsen som jag hade möjligheten att vara med i.
Kvinnorörelsen var för mig en del av vänsterrörelsen. Eller kvinnofrågan, som vi sa.
Vi var unga människor, utan institutionella maktresurser och
egentligen utan materiella resurser. Vi gick ut på vår fritid, vi gick
in i arkiven, studerade varenda fråga. Vi studerade världsläget, kriget, situationen hemma, klasskampen, gruvstrejken, städerskestrejken, kvinnorörelserna, de borgerliga och arbetarklassens. Vi
studerade revolutionens nödvändighet, staten och monopolkapitalet, Vietnam, U-ländernas situation, etc. Varje sak var en
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fråga som vi skulle studera, lära oss. Och vi skulle dessutom studera själva, ingenting var givet, ingenting gick att tro på. Den information vi fick från universiteten var inte giltig, tidningarna stod
för borgerliga värderingar eller vad det nu var. Vi måste undersöka
allting. Och jag tycker att vad vi gjorde, det var att vi på något sätt
förändrade och moderniserade det offentliga samtalet. Vi förde in
nya frågor och vi förde in nya röster. Vi gick ut i förorterna, vi gick
ut och undersökte. En väninna till mig lade in sig på Sundby mentalsjukhus i tre månader för att sedan skriva en artikel i Pockettidningen R om psykiatrin. Vi gick ut i barnens liv. Det var på något
sätt så fantastiskt, trots allt. Och jag tycker också att man ska se all
den nya kultur vi skapade: teater, litteratur, musik, osv. Där var ju
jag en del på något sätt.
När man pratar i förenklade bilder, förenklade analyser och ser
det agitatoriska, måste man också säga samtidigt att det här var otroligt komplext. Det var ju så att allting som vi gjorde skulle sättas i
relation till varandra. Det som vi gjorde som kvinnor skulle ju vara
en del av var arbetarrörelsen befann sig i revolutionen och i världen, på något sätt. Vi gjorde komplexa analyser av saker och ting.
Jag tycker också man ska påminna om att de vi höll på med knappast var något som vi kunde ta med i några meritlistor eller som
kunde göra oss attraktiva, varken på universiteten eller på arbetsmarknaden. Man har glömt hur oattraktiva vi faktiskt gjorde oss och
hur svårt det var för många av oss att få jobb efteråt, att vi faktiskt
inte var särskilt väl sedda på en massa platser.
På något sätt tyckte jag då att det var stora saker som stod på spel.
Jag var en del av det och det jag tog upp i kvinnofrågan var på något vis en del av det. Men som sagt, min del i kvinnorörelsen hade
att göra med SKP, Sveriges kommunistiska parti, KFML, som förändrades, kommer inte ihåg när, till SKP. Jag satt i kvinnoutskottet
där och försökte formulera en ny marxistisk-leninistisk
kvinnofråga, vilket inte var så lätt.
Jag skrev fyra böcker, Kvinnor som slavar 1970, Dikter från
Malmberget 1971, 22 timmars arbetsdag 1971, en pjäs på Dramaten - jag var väldigt aktiv- Sonja, Mona, Maja - arbetets döttrar,
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och 1975 Arbeta - inte slita ut sig. Jag gjorde sammanlagt ett sextiotal intervjuer med arbetarkvinnor och det var också på något vis
ett sätt att skapa en ny slags forskning.
Jag hade ju ett tråkigt förhållande till universitetet och det var
också något som vänstern ägnade sig åt: att skapa nya idéer på universiteten. Man skulle ge röst åt, och det har väl att göra med medvetandegörandet, på något sätt.
Men när det gällde den politiska verksamheten, tycker jag att
problemet för mig var att jag skulle ge röst åt andra, men själv drunknade jag i andras röster, Jag hade inte någon röst där.
Jag tänkte ta upp lite om det här med råttorna. Det är en viktig
sak, som sen återkommit hela tiden i vad jag gjort. Det var i psykologiundervisningen på Stockholms universitet som var
Lombrosos typlära. Vi lärde oss inte att det fanns en kritik av denna
utan vi lärde oss att detta var absoluta sanningar. På 1960-talet var
det verkligen en kulm för behaviorism och jag fick en chock alltså.
Jag tyckte att det var så fruktansvärt att vi som blivande, ofta statsanställda, psykologer skulle arbeta med människor utifrån dessa
kunskaper. Det var som om galenskapen fått fäste i staten och tänkandet. Att vi som psykologer skulle sortera, kategorisera människor som råttor! Vi var ju några som reagerade, men jag vill påstå
att det inte var så många. Men det var ju några på pedagogisk institutionen på Stockholms universitet som skrev boken Konsten att
dressera människor, som handlade om kritiken mot människamaskinmodellen, taylorismen, osv. Det här är på 1960-talet. I slutet av 60-talet får jag så mera kontakt med marxismen. Jag går med
i VUF, Vänsterns ungdomsförbund, ett litet tag. Jag går ut därifrån
och går med i Arkiv samtal, som jag inte vet om någon känner till,
men jag tar upp det senare. När jag då läser marxistiska texter så
sammanfaller det med min bild av det som jag lär mig på Psykologiska institutionen [vid Stockholms universitet], d.v.s. att kapitalismen, det moderna samhället, river sönder idyllerna, sorterar,
kategoriserar och stressar människor och att ömheten, människovärdet och människan som subjekt, inte finns där.
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När sedan några människor, i slutet av 1960-talet, några offentliga debattörer, de som Christina [Florin] och Bengt [Nilsson] pratade om: Per Holmberg, Curt-Steffan Giesecke, dåvarande SAFchefen och ett antal borgerliga kvinnosakskvinnor från Fredrika
Bremer-förbundet, o.s.v. började ta upp att de tycker att kvinnan
ska ut till det löpande bandet, till i produktionen i den här människamaskinmodellen... De säger att kvinnorna är improduktiva men att
om kvinnorna kommer ut i industrin så ökar produktiviteten jättemycket och att man blir slö och dum av att vara hemma, att man
ingen nytta gör... Jag reagerade väldigt starkt mot detta. Så när 1969
jag gick upp med ett manuskript till Bonniers bokförlag så var min
bild klar: Den var att kritisera den borgerliga kvinnorörelsen som
uppenbarligen varken önskade att jordens förtryckta skulle befrias
eller att det skulle bli några förändringar i människovärdet för de
förtryckta. Den ville inta de observerande och kontrollerande positionerna i samhället. Jag gick in för att skriva en bok som riktades mot detta. Och den skulle ge utrymme åt kvinnor i industrin som
skulle berätta hur det var där. Det blev en bok som hette Kvinnor
som slavar och som kom 1970.
Det blev ett fruktansvärt liv omkring den boken. Den var ett avslöjande reportage och de var också så att jag mötte förhållande som
var värre än jag trodde. I recensionerna pratades det om att kvinnor spräcker myten om välfärdsstaten, kvinnorna framför grottekvarnen och att kvinnorna var som utbytbara maskiner. Det var ju
en slags reaktion. Här kom det en bok som pratade om kvinnor på
ett annat vis, att det fanns en kvinnlig arbetarklass. Det var en massa
negativa recensioner också. Kvinnor på Arnbergs korsettfabrik i
Höganäs kallade - ja, jag blev åtalad för den här boken - direktören för en riktig nazist. De sa att det bara är piskan som fattas över
oss sömmerskor, att det är som ett fängelse här, o.s.v. Jag blev åtalad för grovt förtal av direktör Arnberg på korsettfabriken. Men jag
blev friad. Jag fick hjälpa av Författarförbundets jurist Anders Fischer. De här sömmerskorna hade kontrollerat allting och det
stämde.
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På Marabous chokladfabrik t.ex., så var bostäderna knutna till
fabriken och miste man jobbet så miste man bostaden. Där var det
också det gamla systemet där kvinnor kontrollerades och inte fick
ta emot besök efter kl 22.
I Luleå där intervjuade jag kvinnor som var knutna till Norrbottens järnverk. Där kallades AMS, som vi pratade om förut, för resebyrån därför att människor fick resebidrag för att flytta från Norrbotten till storstaden. Där var det en arbetsmarknadsdirektör som
blev oerhört upprörd över att han blivit citerad. Han hade då sagt
att kvinnor vägrade att flytta och att kvinnor inte vill ta jobb som
städerskor och sådana där saker.
Det här blev ett problem, det utarbetades linjer i kvinnofrågan
och det blev en stor politisk tvist i kvinnorörelsen omkring det här
med arbete: Är det arbetet som befriar eller är det andra saker? När
jag tittar tillbaka på vad jag skrev på den tiden, ser jag att jag var
väldigt svävande på målet. Jag kunde inte påstå att det bara var
arbetet som skulle vara befriande, eftersom det ju uppenbarligen
fanns olika typ av arbeten. På något sätt ville jag ge röst och komplicera bilden: att kvinnor var olika; att barn, kärlek och familj
betydde mycket för många. I det stödde jag mig på intervjuerna som
jag gjort.
Men sen begav jag mig upp till gruvstrejken samma år för att
intervjua kvinnorna vars män strejkade. Det var i mars 1970. Det
är mycket som händer det året. Jag använde studielånet - på något
sätt så var vi väldigt illojala mot de rådande och tog oss friheter som
ungdomar i tidigare generationer inte hade gjort - och skulle intervjua kvinnor om deras syn på strejken därför att LO:s vice ordförande hade gått ut i pressen och sagt att kvinnor kom och grät och
ville att gruvarbetarna skulle gå tillbaka till gruvan, och sluta
strejka. Då var jag övertygad om att de inte ville det eftersom jag
hade min bild av klassolidariteten och att det skulle råda gemenskap. Men när jag kom upp till Malmberget träffade jag Harry
Isaksson, den röde strejkledaren, och han sa att han tyckte inte att
jag skulle skriva en bok och intervjua kärringarna, som han sa, om
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vad de tyckte. Till skillnad från er [övriga paneldeltagare] så tycker
jag att jag var oerhört flat för de här männen som dominerade överallt. Jag lade av mitt projekt, men jag åkte runt och samlade dikter
om strejken som gruvarbetare och gruvarbetarhustrur hade skrivit.
Och det blev en bok som hette Nog är det så att ventilation inte
behövs så länge dina lungor fungerar. Det är en märklig bok faktiskt, jag skrev själv dikter där.
Sen fick jag ett erbjudande från Dramaten om att skriva en pjäs
åt den grupp som skulle bli Fria Pro-teatern så småningom. Det var
kul. Jag har de här dokumenten från hur vi undersöker arbetarrörelsens historia, kvinnorörelsens historia och kapitalet, alltså ekonomiska analyser. Den där stackars teatergruppen satt i sex månader och studerade svensk politisk historia. Sen gjorde vi intervjuer
med kvinnor på ett elektroföretag i Bollmora som hette Rifa. Och
sen gjord vi den här pjäsen som var ett grupparbete. Udden var att
lösningen på alla problem var sex timmars arbetsdag. Det var så
man kunde göra det möjligt att vara både försörjande och ha barn,
möjligt att leva ett liv i det kapitalistiska samhället. Grupp 8 demonstrerade vid premiären, för Grupp 8 hade ju den linjen då att man
ville ha heltid, rätt till heltidsarbete för alla kvinnor. Premiären var
antingen våren eller senhösten 1970.
Man kan säga att vad jag hamnade i var logiken med marxismen,
att det var kapitalismen som var människans boja, att det var profiten och vinsten som skulle avskaffas. Man skulle bygga ett
Utopia, ett gott samhälle för alla. Jag kom inte ur det tycker jag,
solidariteten med klassen. Och förhoppningen om allt gjorde att jag
inte kunde gå längre än att ta upp arbetarkvinnornas situation. I
samma ögonblick som jag gjorde det, tycker jag att jag dolde mig
själv bakom dem. Det fanns ingen möjlighet att formulera något
eget. Vem var jag jämfört med Vietnams folk eller med de stora
frågorna i världen? Det här var, tillsammans med maktfullkomlighet och det auktoritära tänkandet, de auktoritära organisationsformerna det som gjorde att jag faktiskt gjorde mig själv osynlig i
den här rörelsen. Efter den sista boken, Arbeta - inte slita ut sig,
slutade jag med att ta upp de här frågorna och gömde mig.
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[Efter paneldeltagarnas berättelser släpptes publiken in. Nedan
refereras i kursiv de viktigaste inläggen. Av förståeliga skäl är det
inte materiellt möjligt att be diskussionsdeltagarna att läsa igenom och korrigera sin inlägg på samma sätt som panelen. Panelens inlägg däremot redovisas in extenso.]
Ann Falkinger, ordförande i Fredrika Bremerförbundets Stockholmskrets, påpekade att man inte får glömma att kvinnorörelsen
under den period som här diskuteras hade mycket större partipolitisk bredd än den rent socialistiska och vänsterinspirerade
kvinnorörelsen. FBF samarbetade kring 1975 med Grupp 8 och
många andra kvinnoorganisationer. Förbundets Stockholmskrets
drev frågor som definitivt hade stor partipolitisk bredd och som
många kvinnor skrev under på t.ex. frågan om, fler dagisplatser.
Barnomsorgen var då en stor fråga. Frågan om regelbunden mammografi var också aktuell liksom kvinnomisshandelsfrågan. FBF
deltog här i organiseringen av Kvinnohuset som det var väldigt
mycket demonstrationer kring. Prostitutionsfrågan var också uppe.
FBF [Stockholmskretsen] växte under den här tiden från en liten organisation på omkring 350 medlemmar till närmare 1000.
FBF var en utav de 10 mest opinionsbildande i Sverige omkring
1980.
Ebba Witt-Brattström:

Det stämmer att mot slutet av 1970-talet och kring mitten av 1970talet började vi med de här samarrangemangen. Men fram till dess
så är det ju faktiskt så att det som driver den utomparlamentariska
kvinnorörelsen, det är det som Drude Dahlerup i förmiddags kallade för kvinnofrigörelsefeminism och den är i sig utopisk på ett
sätt som utesluter att man egentligen har en annan politisk inriktning än en socialistisk eftersom den säger ingen kvinnokamp utan
klasskamp-ingen klasskamp utan kvinnokamp. Det är en paroll
som är lika viktig som den om att det personliga är politiskt. Att vi
sen kunde enas i vissa frågor, ibland gick det väldig bra, det minns
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jag också att det gjorde, och ibland gick det väldigt dåligt, som t.ex.
i kvinnorättsfrågan. Jag var med i kvinnohusgruppen och man kan
ju säga att vi var väldigt drivande i den gruppen men man stal
kvinnohuset från oss - Mats Hulth stal det, kan man väl säga - och
gav det till Alla Kvinnors Hus och vi var tvungna att finansiera ett
eget kvinnohus. Så det är klart att det feminismen i den form vi diskuterar nu, är ett vänsterprojekt.
Maud Hägg:

Jag tror att i slutet av 1970-talet vitaliserade t.ex. Grupp 8 Fredrika
Bremer-förbundet, därför att Fredrika Bremerförbundet var väldigt
öppet för att ta in. Jag reste runt och föreläste mycket utifrån våra
böcker, och det gjorde Barbro [Werkmäster] också, utifrån det jag
hade lärt mig i kvinnorörelsen, som var Grupp 8 i första hand. Men
det var mycket kontakter, det var det. Jag ville bara bekräfta det.
Emma Isaksson, idéhistoriker, frågade panelen hur de hanterade
konflikten mellan feminism och marxism. Kön och klass var viktiga begrepp, feminism ville rörelsen inte använda först. Man kan
sen skönja en utveckling mot en mer radikal feminism bort från den
traditionella marxism. Hur upplevde panelen den konflikten?
Kajsa Ohrlander [vänd mot den övriga panelen]:

Det var ju ni som löste de. Jag trodde ju inte att det gick att lösa
den, med de perspektiv som jag hade inom SKP och den delen av
vänstern. Men det fanns andra personer inom SKP som moderniserade och överskred de här ramarna. De pratade också om systerskap.
Margot Bengtsson:

Jag ser inte att vi riktigt löst den konflikten än, men det beror på
vad man har för infallsvinkel. Om man ser det teoretiskt kan man
följa hur kvinnoforskningen försökt tackla detta. Först genom
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[Heidi] Hartmanns tvåsystemmodell: kaptalismen och patriarkatet
som samverkar. Och sen så kom radikalfeminismen, mot strukturella teorier över huvud taget, och sen kom det som brukar kallas
ståndpunktsfeminismen, alla kvinnor har ett gemensamt intresse.
Det fanns också amerikansk litteratur som sa att kvinnor är som en
klass, eller att det är ett förtryck som går igenom hela den västerländska civilisationen. Det fanns mycket litteratur på det området.
Sen kom en motreaktion mot detta. Den var fransk och Foucaultinspirerad, med hela det här ifrågasättandet, att vända sig från
strukturer som liksom trycker ned folk. Så skulle man istället analysera mikromakt och ha ett Foucault-perspektiv.
Med Foucault är det ju så att han har ju egentligen inte ett könsperspektiv. Men det var den vägen som många försökte i slutet på
1980-talet och sen på 1990-talet. Detta på det teoretiska planet. Jag
tycker inte att den frågan är riktigt löst ännu.
Sen kan man ju se det politiskt, att vissa rörelser överskred det
här. Kvinnoligan överskred det på rörelseplanet en period, men sen
upplöste den sig. Jag tror att det är den här nordiska modellen som
Drude Dahlerup var inne på, att där fanns så starka politiska organisationer och en tradition att förändra samhället politiskt som
gjorde att man förr eller senare tog sitt förnuft till fånga och gick
in på mer etablerade politiska spår, därför att det var på den vägen
man kunde få någon form av makt att faktiskt förändra verkligheten i vissa riktningar. Det som du [Fredrika-Bremer-förbundets representant?] var inne på, det här med barnomsorg. Det var ju väldigt viktigt. Och sex timmars arbetsdag. Sådana här pragmatiska
idéer, som fått väldigt stor genomslagskraft, framförallt i Norden
och allra mest i Sverige. När man är ute som kvinnoforskare, framförallt i de anglosaxiska länderna, så går det liksom inte att förmedla
detta på något sätt, hur vi har kunnat komma så långt trots att vi har
så dåliga teorier. För de tycker ju inte vi är några teoretiska ess,
precis.
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En deltagare ur publiken (namnet ohörbart) menade att hon aldrig upplevde någon motsättning mellan socialism och feminism, för
sin egen del. Hon delade parollen ingen kvinnokamp utan klasskamp - ingen klasskamp utan kvinnokamp. Motståndet från männen på vänsterkanten såg hon då som övergående. Särorganiseringen uppfattade hon också som övergående, senare skulle män
och kvinnor samarbeta och skapa det socialistiska samhället tillsammans.
Ebba Witt-Brattström:

Jag skulle vilja säga att vi löste motsättningarna pragmatisk, på det
sättet att vi sa att vi får börja med det som går att förändra i det här
samhället. Kvinnans frigörelse och människans frigörelse det skulle
sen ske i det klasslösa samhället. Men på vägen dit fanns det tillräckligt mycket att förändra och vi hade ju t.ex. kollektivhusidén
som var ett steg i rätt riktning och sex timmars arbetsdag, dagis åt
alla, o.s.v. Ja, det var pragmatiskt. Det [socialismen?] fanns med i
planeringen men det var inget man bollade med dagligen.
Gina Stalanjy, etnolog från samhällsplanerarlinjen vid Stockholms
universitet, frågade panelen om invandrarkvinnornas engagemang
i Kvinnoligan och Grupp 8 och om hennes antagande att dessa
kvinnorörelser hade mycket lite kontakter med invandrarkvinnor
under den period som diskuteras här stämmer.
Ebba Witt-Brattström:

[Skämtsamt:] Mycket bra fråga, fler frågor. Det är ett problem, eller hur? Det är ett klart problem. [Vänd mot den övriga panelen]
Vet ni något?
Panelen:

Nej.
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Eva Schmitz berättade att hon personligen kom ihåg, från gruppen Arbetets kvinnor och Kvinnohusgruppen i Malmö, där hon var
med, att de i samband med 8 mars vid mitten av 1970-talet försökte
bredda sina kontakter och hade då kontakt invandrarkvinnoföreningen i Malmö. Någon från den organisationen talade på 8
mars och några deltog i demonstrationer med sina banderoller.
Men i den dagliga verksamheten var det inte mycket kontakter med
invandrandrarkvinnor eller deras organisationer. Under den mest
aktiva perioden sades det visserligen ibland i kvinnogrupperna att
det vore önskvärt att ge sig ut i förorterna och bedriva kvinnoarbete där. Men rent konkret var det egentligen främst i samband med
firandet av den 8 mars som den kvinnorörelse vi här behandlar
hade kontakt med invandrarkvinnor.
[Någon ur panelen föll här in i diskussionen och påpekade att i
början av 1970-talet uppfattades det inte som om det fanns så
många invandrare och flyktingar. De som kom sen på 1970-talet
var från Latinamerika. Från Kvinnoligan minns den här personen
att det fanns några kvinnor som flydde från USA och England
för att de ville leva i det mer jämställda Sverige.]
Gina Stalanjy [se föregående inlägg] frågade när Grupp 8 upphörde.
Ebba Witt-Brattström:

Man kan säga att Kvinnobulletinen var det sista som kvarstod av
Grupp 8 och den fanns ju ända tills för fyra år sedan. Jag slutade
att vara aktiv i början på 1980-talet men betalade medlemsavgift
längre.
Inga-Lisa Sangregorio berättade om hur kallelserna till möten slutade komma efter ett tag. Sista numret av Kvinnobulletinen kom ut
1996. Därefter avvecklades tidskriften men Inga-Lisa Sangregorio
har ett litet lager av gamla tidningar hemma hos sig eftersom hon
tyckte det var viktigt att rädda denna oskattbara kvinnohistoria.
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Intresserade kan alltså köpa en komplett samling av Kvinnobulletinen hos henne.
Inga-Lisa Sangregorio berättade vidare att Grupp 8 i Stockholms arkiv från de första åren finns på Arbetarörelsens arkiv och
bibliotek. Hon fick reda på det en dag då hon blev intervjuad av
en ung, kvinnlig journalist. Journalisten hade varit och tittat på
detta arkiv. Hon var förvånad över två saker. Dels hur vettiga de
krav som ställts var, dels att det enda brev som ingick i arkivet var
ett brev från Inga-Lisa Sangregorio till Grupp 8. Inga-Lisa
Sangregorio berättade att detta brev skrev hon från Paris där hon
studerade, för att få kontakt med Grupp 8. För när hon hörde talas om Grupp 8 kände hon att detta var den rörelse hon väntat på
i hela sitt liv. Men hon fick aldrig något svar på sitt brev.
Inga-Lisa Sangregorio kunde också berätta att de arkiv från
Grupp 8 i Stockholm som finns på Riksarkivet var hon med om att
lämna över, på inrådan av Harriet Clayhills. Arkivet överlämnades osorterat.
Britta Ring berättade om hur svårt det var att vara kvinna i den
kommunistiska rörelse inom vilken hon växte upp. Själv kämpade
hon mycket för att få kvinnofrågan att gå ihop med klasskampen.
Inom rörelsen skulle kvinnorna annars sy, samla in pengar och
koka kaffe men Britta Ring upplevde kaffekokandet som förnedrande och satte sig med männen att diskutera politik. Då sågs hon
som en svikare av kvinnorna. Grupp 8 kom att innebära en otrolig
inspiration för henne och antagligen för många andra, berättade
Britta Ring vidare, även om hon aldrig var medlem där utan fortsatte att kämpa där hon fanns. Grupp 8 sade vad hon länge tänkt
och precis som Inga-Lisa Sangregorio hade Britta Ring en känsla
av att hon väntat på denna rörelse hela sitt liv.
Britta Ring kom senare att arbeta aktivt i kvinnorörelsen själv,
genom Svenska kvinnors vänsterförbund ett tag, på 1980-talet.
Förbundet ordnade demonstrationer på 8 mars. Britta Ring minns
att det var slitsamt, inte minst idémässigt. Hon resonerade som så
att det fanns tre olika sorters förtryck: kvinnoförtryck, rasförtryck
och klassförtryck. Dessa utgjorde olika sorters förtryck men kam84

pen mot dem borde ju gå att förena. Det var den slutsatsen Britta
Ring drog då. Var man emot förtryck så måste man ju vara emot
kvinnoförtryck, klassförtryck och rasförtryck, emot alla sorts förtryck. Detta borde ju vara självklart. Men samtidigt var männen i
arbetarrörelsens mycket rädda för att kvinnor ur arbetarrörelsen
skulle samarbeta med borgerliga kvinnor. Britta Ringa analyserade detta som ett svaghetstecken och en rädsla att förlora kontrollen från männens sida.
Britta Ring minns också att demonstrationerna på den 8 mars
var svåra att få tillstånd av p.g.a. samarbetssvårigheter mellan organisationerna. De olika organisationerna försökte hitta gemensamma krav men det var svårt, det hela blev tunt. Några personer
framförde då tanken att kvinnoorganisationerna kanske inte behövde enas kring vissa krav utan att varje organisation kunde föra
fram sina egna krav i demonstrationen.
Speciellt minns Britta Ring hur svårt det var att få grupperna
från Kvinnohuset på Snickarbacken där bl.a. Grupp 8 ingick att
demonstrera tillsammans med de borgerliga kvinnorna. Britta Ring
reagerade med att tänka att om det nu är så att det finns ett kvinnoförtryck, då måste väl kvinnor ändå ha så pass mycket gemensamt att det gick att demonstrera tillsammans den 8 mars. Britta
Ring minns att hon frågade sig själv om Grupp 8 verkligen trodde
på sitt eget budskap? För om Grupp 8 gjorde det, om Grupp 8
ansåg att det fanns ett kvinnoförtryck som var så viktigt att det
kunde jämställas med klassförtrycket då måste det väl vara möjligt att gå ut och demonstrera för någonting gemensamt den 8 mars.
Britta Ring sade att hon fortfarande grubblar över den frågan och
att hon tycker att den aldrig har fått något ordentligt svar.
Ann Falkinger från Fredrika-Bremer-förbundet tog upp frågan
om varför och när Grupp 8 försvann. Hon erinrade sig att Grupp
8:s organisationsform med celler eller lokala avdelningar gav
stora möjligheter men att den också medförde problem, bl.a. svårigheterna att ta snabba beslut. Ann Falkinger menade att på en
sådan punkt kunde en gammal, upparbetad och rikstäckande or85

ganisation som Fredrika Bremer-förbundet ha ett företräde. Ann
Falkinger drog därvid en parallell mellan Grupp 8:s sätt att fungera och de nätverk som bildas inom kvinnorörelsen. I nätverkets
platta och lösa struktur finns både fördelar och nackdelar.
Lena Lennerhed, idéhistoriker Södertörns högskola (publik) frågade i vilken mån panelen tyckte att begreppen likhetsfeminism och
särartsfeminism var relevanta för att analyser de delar av kvinnorörelsen som panelens deltagare var med i. Lena Lennerhed menade att man i den fasen som Drude Dahlerup tidigare under dagen karaktäriserade som kvinnokulturfasen kunde finna inslag av
särartstänkande, av särartsfeminism, medan det tycks som om
denna typ av feminism var främmande några år tidigare?
Ebba Witt-Brattström:

Det här med särart och likhet är en diskussion som jag minns uppstod någon gång i slutet på 1970-talet, eller hur? Det är inte någonting som fanns när vi fortfarande var i det här pragmatiska görandet.
Apropå det Du [vänd till Ann Falkinger] säger om basgruppens
styrka och svaghet, så håller jag med dig . Men, som Drude
Dahlerup säger, så var basgruppen ju [rörelsens] huvudstrategi. Det
var ett sätt att försök ändra det egna livet. Detta kanske inte gäller
om våra nätverk nu, vi vill slå politiskt, vi vill att det äntligen ska
hända något och då jobbar vi på ett annat sätt. Men i basgruppen
så handlade det om att leva sitt liv på samma gång [som man kämpar för någonting?]. Och det är klart, att när man levt färdigt just
det livet och fått de erfarenheter man kan få därifrån, då går man
vidare. Det är det som är det feministiska projektets paradox. Det
handlar om att frigöra varje kvinnas individualitet, det gör den individuella kvinnan själv, men hon kan aldrig frigöra sig om inte hela
gruppen kvinnor frigörs. Det är ju det och hur ska det ske som är
feminismens paradox. Man kan ta vara på sin egen frigörelse, man
kan klara en mindre grupp, men så fort vi blev fler ... Det är vad ni
också vittnar om i Kvinnoligan. Plötsligt väller det in människor
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och vi försöker dela in dem i grupper. Jag minns en fruktansvärd
upplevelse - jag har försökt lista alla grupper jag suttit i inom Grupp
8. Plötsligt bestämde vi, det var 1973-1974 och jag var väldigt ny,
att jag skulle jag ingå i introduktionsgruppen. Jag fick en adress där
det hade samlats en massa som skulle gå in i Grupp 8. Jag går in i
ett vardagsrum och det är proppfullt och vem ser jag som sitter mitt
i och ser sur ut om inte en av mina storasystrar som var 8 år äldre
än jag och just jag, som var 20 år, skulle introducera henne. Hon
gick ur sen. Men ni förstår problematiken,
Vi hade våra klassiker, som vi utgick ifrån. Vi läste [Alexandra]
Kollontay och Marxismens grunder, men det var också lite smygfeministiskt, det fanns också någon slag broschyr om hur man
skulle gå tillväga i det här med medvetandehöjandet. Det skulle var
tre faser, om jag minns rätt, och vi hade ständigt lika dåligt samvete för att vi inte kunde pricka av de här faserna. Vi skulle ju gå
ifrån de här väldigt privata och så skulle vi på något vis hamna här
uppe [gest].
Den här diskussionen om särart den mötte jag först när jag kom
in ... [i kvinnoforskningen?]. Därför kan jag inte heller riktigt kan
vittna om hur tog Grupp 8 slut, som jag tror Eva [Schmitz?] skulle
vilja. Det var en omärklig gräns när jag plötsligt gled över i de
kvinnoforskningsmiljöer som var under uppbyggnad och var med
i den grupp som startade Forum för kvinnliga forskare [i Stockholm?]. I sådana sammanhang kom den här diskussionen, likhet särart, upp. Vi kanske hade förklätt det i borgerlig och marxistisk
feminism tidigare. Diskussionen var svår att genomskåda, den var
knivskarp. Och precis som idag med det här med konstruktivism
och essentialism, så bara uppstod den: B L O I N K! Och så skulle
man ta ställning till om hur pass mycket av en som var essentialist
och hur pass mycket som var konstruktivist, Jag upplevde att det
där var teoretiska resonemang som hade väldigt lite med verksamheten att göra, såsom vi bedrev den som aktivister. Jag säger inte
att det är en oväsentlig diskussion, absolut inte, men den hängde
inte samman med verksamheten, enligt min upplevelse.
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Margot Bengtsson:

Utifrån mitt perspektiv så kom aldrig den diskussionen [likhet kontra särart] in någonsin. Den var någonting som kom mycket senare.
Kvinnorörelsen för mig, utifrån det här Kvinnoligeperspektivet, var
hela tiden inriktad på att bryta mot gamla och auktoritära, manliga
mönster. Det fanns ett gemensamt intresse att gå emot män och
manliga strukturer. Det var ju det att vi skulle bryta totalt, vi skulle
bryta alla gamla gränser, vi skulle skapa någonting alldeles nytt.
Sen det här med kvinnokultur. Jag minns det mest som lärare för
då hade jag startat en grundkurs i kvinnopsykologi, tillsammans
med en lärarkompis. Och då minns jag, mest från eleverna, en lång
bit in på 1980-talet, att de hade börjat läsa in sig på Nancy
Chodorow och fått uppfattningen att kvinnor var en bättre art. Jag
kommer ihåg att Jitka Lindén, min kompis, vi stod där och bara
gapade över de eleverna som kom dit och sa att de var en bättre art
och sa när jag höll mitt flickebarn insåg jag att vi var identiska.
Då stirrade vi på henne. Det gjorde att jag personligen drog mig från
den här undervisning, för jag klarade inte av att möte detta tänkande
för det var så obegripligt för mig. För mig är särartstänkandet förknippat med en senare period, det är inte förknippat med
kvinnorörelsen överhuvud taget.
Maud Hägg:

Jag vill också säga att den här frågeställningen [likhet kontra särart] känns inte aktuell i det här sammanhanget, jag tror att den kom
upp mycket senare. Jag vill ändå ta upp lite om hur den påverkade
oss, i alla fall mig och de kvinnor jag träffade i min omgivning. Det
var någonting nytt, för mig var det så. Jag hade ju själv kämpat
tyckte jag, från tidiga tonår - jag tror jag var 12 år när jag först blev
medveten om att jag var kvinna och att det var något väldigt speciellt. När man träffade killar och så och sa att för mig var det självklart att kvinnor skulle kunna jobba i verkstäder i blåställ, då höll
de ju på att svimma. Jag förstod inte först att de inte tyckte som jag,
för jag såg kvinnan som en människa som kunde göra vad som
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helst. Men sen förstod jag att det förstod framför allt inte män. Naturligtvis var det många kvinnor som inte gjorde det heller. För mig
var det som en uppenbarelse när jag träffade andra kvinnor, framförallt på Karin Westman-Bergs seminarier. Och när jag träffade
Barbro Werkmäster så förstod vi varandra direkt. Innan dess var
det nästan ingen som hade begripit vad jag pratade om. Och det var
så underbart också att kunna få skriva, att kunna få beskriva en
världsåskådning från början till slut, som såg annorlunda ut än den
etablerade.
Det blev ju kollision hela tiden. Det här att kvinnor slöt sig samman måste, som jag ser det, ha varit något ganska nytt, i varje fall
i sådana proportioner. Att kvinnor tog initiativet till att träffa bara
andra kvinnor. Det blev ju diskussioner om män skulle få vara med.
Det fanns män i vissa lokalgrupper, tror jag. Men de flesta uteslöt
männen.
Just det här att männen inte skulle få vara med... Det fanns ju män
som ville vara med. Tidigare blev ju kvinnorna över på något sätt
och hänvisades till varandra därför att de blev över och att det var
männen som bestämde vad de skulle göra.
Jag tror också att för de kvinnor som engagerade sig i det här så
blev det liksom ett heltidsengagemang. Ja, för mig var det mitt liv.
Jag känner att jag skulle absolut inte ha varit den jag är idag, och
jag vet knappt om jag skulle ha överlevt, utan kvinnorörelsen. Så
mycket betydde den för mig, så ensam kände jag mig i mitt uppror, i den miljön jag kom ifrån och bland dem jag träffade.
Jag vet också att många kvinnor har upplevt det väldigt olika
beroende vilka som var med i just deras lokalgrupp. Jag vet det
därför att när jag har berättat för andra kvinnor att i min lokalgrupp
så blev jag inspirerad att börja meditera då det var flera utav kvinnorna som gjorde det, så har de sagt till mig: -Var det möjligt, kunde
Grupp 8 omfatta någonting sådant?
Och som trodde att alla kvinnor var jättemilitanta och bara var
ute på gatorna och skrek och brände BH och vad det nu stod i tidningarna! Den här illusionen! För min del, så fick jag många bitar
i mitt liv just av Grupp 8, som jag är väldigt tacksam för. Men jag
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vet att det också finns kvinnor som har känt sig utestängd, uteslutna
o.s.v. Vad det kan ha berott på, det kan jag inte säga.
Någon ur publiken eller i panelen [Kajsa Ohrlander?] påpekade
att den byråkratiska feminismen, som Christina Florin talade om
på förmiddagen, var aktiv också på 1970-talet. Språkbruket ändrades, från kvinnligt och manligt till mänskligt, flickskolorna avskaffades, lärarinneseminarierna avskaffades, i läroplanerna började man tala om barn istället för om pojkar och flickor, en könsneutral diskurs. Samma inställning fanns också inom vänsterrörelsen i stort. Vänsterrörelsen motsatte sig alla sorters biologisering, rasfrågor t.ex. fick inte biologiseras. Härinunder föll också
talet om manligt och kvinnligt in. Personen som höll detta inlägg
säger sig inte minnas att frågan om biologisk olikhet mellan könen någonsin diskuterades vid den här tiden och i de här sammanhangen.
Christina Florin, historiker vid Stockholms universitet och föredragshållande på förmiddagen, menade också hon att frågan om
likhet kontra särart inte uppfattades som en fråga under den period som här behandlas. Särartsfeminismen hade en klart starkare
ställning utanför Norden och att motsättningen mellan särartfeminismen och likhetsfeminismen inte var särskilt uttalad i Sverige.
Christina Florin delgav seminariet sin personliga erfarenhet. År
1978 åkte hon och en grupp kvinnor från Umeå där hon då var
bosatt ned till Stockholm på kvinnokulturfestival. Gruppen blev
mycket inspirerade av vad de såg i Stockholm och sen beslutade
man att bild en kvinnogrupp i Västerbotten. Gruppen kallade sig
Kvinnor och arbetet, Västerbotten. Den utvecklades till en stor
grupp som i sin verksamhet blandade kvinnokultur och likhetsfeminism: problemen vid Algots i Skellefteå och i Kramfors blev
föremål för aktioner liksom städerskestrejken, men också sådana
frågor som tamponger. Att göra sina egna tamponger av tvättsvampar bedömdes som mycket progressivt. Gruppen satte också
framgångsrikt upp föreställningen Jösses flickor och
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turnerade med den. Konstutställningar och kvinnokulturfestivaler m.m. stod också på programmet.
Inga-Lisa Sangregorio underströk att Grupp 8 förändrades mycket under den tid organisationen fanns. Dessutom var de olika
lokalgrupperna mycket olika sinsemellan. Inga-Lisa Sangregorio
har haft tillfälle att konstatera, då hon diskuterat med andra tidigare aktiva, att bilden av det som hände växlar mycket från person till person.
Inga-Lisa Sangregorio gav också sin bild av samarbetsproblemen kring demonstrationerna på den 8 mars. Hon menade att det
var Grupp 8 i samarbete med SKV som började med dessa demonstrationer som först senare utvecklade sig till att bli det hon
tror sig minnas kallades enhetsfront. Inga-Lisa Sangregorio satt
inte själv med i de grupper som diskuterade gemensamma paroller men hon minns att de kvinnor från Grupp 8 som gjorde
det kom tillbaka och rapporterade att de var skakade över att
några andra försökte bestämma över vilka paroller de skulle
få ha.
Inga-Lisa Sangregorio hade själv en liknande upplevelse från
en demonstration om barnomsorg som skulle vara så bred som
möjligt, även moderater var med. Inför demonstrationen hade det
påbjudits att den sedvanliga parollen Ropen skalla, daghem åt alla,
inte fick användas. Alla deltagare i demonstrationen ville inte ha
daghem, minns Inga-Lisa Sangregorio, som också minns att hon
och andra kvinnor från Grupp 8 gick med i demonstrationen men
att de kände sig utanför. Slutligen ropade de tyst Ropen skalla, daghem åt somliga.
Inga-Lisa Sangregorio menade också att Ebba Witt-Brattström
har rätt i sin beskrivning av hur Grupp 8 upphörde och liksom gick
över i annan verksamhet. Mot slutet omfattade organisationen ett
stort spektrum av frågor och aktiviteter och förväntades kunna lösa
alla världens problem. En specialisering inträdde: kvinnojourer
och kvinnoforskning t.ex. Det handlade snarast om en avknoppning. Aktivisterna valde att arbeta på ett annat sätt för
kvinnofrågorna.
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Inga-Lisa Sangregorio reflekterade också över Grupp 8 och
dess organisationsform och dess tillkortakommanden. Hon menade att för dagens feminister med sina olika nätverk är det ett
problem att det inte finns någon samlande kraft som kan ta
intitiativ till en samlande aktion. Enligt Inga-Lisa Sangregorio
kan detta avhjälpas med en flat organisation av den typ Grupp
8 hade och som verkligen var dess styrka. Som exempel citerade
hon när de kvinnor som var med både i Grupp 8 och i SKP
tvingades välja mellan de två organisationerna. Vissa valde
Grupp 8, andra SKP. De som gick ur Grupp 8 kritiserade då
Grupp 8 enligt modellen Även om man sitter på lokalen varenda kväll så kan man inte kontrollera vad som händer i Grupp
8. Inga-Lisa Sangregorio menade att just detta faktum var
Grupp 8:s styrka. Där fanns inga anställda, inga förtroendevalda, inga som var ledare över några andra.
Ruth Bohman berättade om den radikala kvinnorörelsen 1930talet som hon var verksam i, liksom om Fogelstadsgruppen. Redan
vid den här tiden läste Ruth Bohman Alexandra Kollontay och andra marxistiska klassiker i kvinnofrågan som sedan återupptäcktes på nytt av kvinnorörelsen på 1970-talet. Hon menade att mycket
av den här litteraturen oförtjänt fått dåligt rykte idag och att det
fortfarande finns mycket intressant att hämta här. Genom sina skriverier i Kvinnobulletinen försökte Ruth Bohman väcka intresse för
den här typen av litteratur.
En kvinna i publiken berättade, i anknytning till vad Christina
Florin sa, att gruppen Kvinnor och arbete i Västerbotten, som hon
var medlem av, länge och väl diskuterade om man skulle kalla sig
för Kvinnokultur eller Kvinnor och arbete. Ur Grupp 8 och Kvinnoligan uppstod alltså mång olika nya, informella rörelser. Specifikt
för Västerbotten var kanske Västerbottens turistrafikförbund som
ordnade kvinnomarscher: 300 kvinnor vandrade i fjällen under en
dag och efteråt så var det bastu och sen föredrag med diskussion.
Personen ifråga, som lett en sådan här marsch, föreslog diskussionsgrupper kring temana kvinnor och arbete, kvinnor och sex,
kvinnor och ekonomi, kvinnor och barn och kvinnor och skuldkäns92

lor. 85 % valde Kvinnor och skuldkänslor! Deltog gjorde kvinnor
från alla håll, skogsarbetarhustrur och andra personer från glesbygden. Alla hade de ett behov av att prata personligt om kvinnofrågor och det var just det som Grupp 8 och Kvinnoligan inspirerade till, runtom i hela landet, på ett sätt som ingen borgerlig kvinnorörelse kunde göra då.
Arne Jarrick, historiker vid Stockholms universitet, framhöll att
inom vänstern överhuvudtaget, under den period som här behandlas, så diskuterades dilemmat mellan kvinnokamp och klasskamp,
ibland livligt. Det var alltså inte bara inom kvinnorörelsen som
man förde den diskussionen. Arne Jarrick frågade också varför
vissa personer i panelen sagt att de känt sig generade då de tittat
på gammalt material från den här studerade perioden.
Elisabeth Elgán frågade panelen vilka spörsmål som var de viktigaste för den nya kvinnorörelsen i dess inledningsskede: var det
könsrollsdebattens krav på daghem och arbete eller handlade det
inte så mycket om specifika krav som att skapa en rörelse av kvinnor.
Ulrika Thomsson doktorand i statsvetenskap vid Stockholms
universitet frågade panelen vilket genomslag den ansåg att den nya
kvinnorörelsen fick, sett i backspegeln.
Ebba Witt-Brattström:

Till Elisabeth [Elgán] vill jag säga: Ja, det handlade om att skapa
en kvinnorörelse och det var ett kroppsligt projekt. Och till Arne
[Jarrick] kan jag då säga att det är just det som är genansen. Det
här var ett kroppsligt projekt, det var ett försök att föra samman,
att få någon slags kontroll, att uppleva sig själv. Att inte uppleva
sig själv [?] som man kunde göra om man någon gång förirrade sig
in [i vänstergrupperna?]. Jag var aldrig med i vänstergrupperna men
man hamnade i sådana sammanhang. Och då kände man alltid att
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man var fel. Det var fel på en, kroppen var fel. Eller man gick in på ett
seminarium, det var fel, allt var fel. Och var man en ung kvinna som
ville bli tagen på allvar, då tittade männen på en på ett särskilt sätt
och allt var fel. I kvinnorörelsen, t.ex. när jag var på Femö, där fanns
inga speglar. Vilken otrolig upplevelse! Drude Dahlerup låter en av
sina informanter formulera det så här: det är en kroppslig eufori. Hon
säger att tiden utmärktes av köldrysningar, alltså hon får köldrysningar
av att minnas den starka energi vi delade. Vill man se på det nu, ja
då är det ju narcissism. Underbart, hon likadan som jag! Det är likadant som det här rummet, det är bara vi.
Vad gäller frågan om genomslag: Jag upplevde att jag fick en
kropp. Det var en annan kropp, det var en subjektkropp, det var inte
en objektkropp. Genomslaget var säkert utmärkt i vissa frågor som
daghemsfrågan. Vi var väldigt aktiva när det gällde sexualbrottsutredningen, e.t.c. Men det vi absolut inte lyckades med, det var
att föra ut den kroppsliga euforin som uppstår genom att vara aktiv som kvinna och uppleva att man är liksom i ett, att allt hänger
samman. Vi kunde heller inte formulera erotiska motbilder. Jag kan
tänka, i förhållande till de unga kvinnor som växer upp idag och
blir medvetna, att de har inte en chans. Vi har inte kunnat göra
någonting för att rädda dem från det detta invällandet av pornografi,
modebilder, TV-kanaler och TV-våld. Så jag ser inte på TV. Det
är fyra kvinnomord varje fredagskväll, det är inget roligt.
Någonstans så är det [Grupp 8:s genomslag?] väldigt svårt att
greppa teoretiskt. Det är klart att när man läser, att det var det här
det handlade om så blir man generad, för det är ju på något sätt så
basalt. Men det är precis som Maud [Hägg] säger, jag skulle hellre
ta gift än att säga att jag skulle ha velat vara någon annanstans. Jag
skulle aldrig ha velat vara någon annanstans än där [i Grupp 8?].
Jag hade inte levt om jag inte varit där. Jag hade inte haft en grund
att stå på. Det fungerade också som en inskolning i en helt ny typ
av kvinnovarande som gjorde det möjligt för oss att sen fortsätta
och agera. Och kanske till slut göra någonting, även om den stora
frågan om pornografin och utnyttjandet av kvinnokroppar förblev
olöst. Vi har inte ens börjat ta i den.
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En person ställer frågan om det största genomslaget för den nya
kvinnorörelsen kanske främst var det individuella.
Ebba Witt-Brattström:

Ja, det skulle man kanske kunna säga, utom i vissa frågor, som är
nog så viktiga. Många av oss har ju sen gått vidare. Stödstrumpeaktionen är ett barn av Grupp 8. Så det är klart att vi har gjort
mycket, på en viss nivå. När det gäller jämställdhet har vi kommit
väldigt långt, men när det gäller frigörelsefeminismen så återstår
väldigt mycket.
Maud Hägg:

I Grupp 8 var de flesta mer eller mindre utbildade kvinnor, vilken
bakgrund man sen än hade. Vi förde kampen för daghem t.ex., det
var jätteviktigt. Det var den starkaste drivkraften jag hade. Jag
måste ha någonstans att göra av mina barn! Vad skulle jag annars
göra med min utbildning, vad skulle jag göra med mitt liv? Det går
ju inte om jag inte har någonstans att göra av mina barn. Detta är
också kopplat till [kraven på] sex timmars arbetsdag. Vi ville inte
slita ut oss bara genom att arbeta. Vi ville ha rätt till arbete men
ändå, i viss mån, på våra villkor. Också frågan om fri abort hörde
ihop med det här. Vi skulle kunna bestämma över våra egna kroppar. Det har haft inflytande, det tror jag. Vi fick ju ändå fri abort.
[Vad gäller] arbetet så kan vi ju tyvärr se hur det slagit tillbaka idag,
var kapitalismen och kvinnorna står idag. Det är en stor fråga som
vi inte kunde påverka så mycket, i det långa loppet.
Jag tror att det som låg bakom var just den här känslan när vi fick
träffa andra kvinnor, att vi kunde göra varandra till subjekt. Jag
kände att jag existerade fast jag var kvinna. Det var knappt att jag
kände det i andra sammanhang. Om jag inte var en underordnade
kvinna blev jag inte accepterad, fast jag själv tyckte att jag var en
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människa först och främst. Att då få träffa andra kvinnor som förstod vad jag pratade om och som upplevde samma saker... vi tog
fram systerskapet. Det kändes väldigt starkt, den gemenskap som
låg i det här. Jag tror att det är det som lever kvar, även om det kanske inte syns på ytan så mycket. Men det lever under ytan någonstans och det påverkar de nya generationerna fast man kanske inte
ens vet varifrån det kommer. Samtidigt har samhället slagit tillbaka
något enormt, när det gäller porr, våldsvideo. Och man tar ifrån oss
arbetena. Så vi lever ju fortfarande i samma gamla samhälle. Men
det finns en väldig kraft.
Några exempel på vad som hänt sedan: Jag var med och försökte
starta ett kvinnoparti i slutet av 1980-talet, men det gick inte det
heller. Men detta kommer ur det här starka som hände i slutet av
1960-talet och i början av 70-talet. Någonstans så lever det vidare
och det är väldigt roligt att några vill börja forska om det och föra
det vidare. För det är ju också det som är vårt stora problem, att det
som kvinnor gör det förblir alltid osynligt. Det är svårt att nå varandra. Men vi har ju skrivit böcker, vi har dokumenterat väldigt
mycket av det här. Det gäller att få ihop det och föra det vidare. Jag
ser väldigt optimistiskt på det hela. Jag känner att det finns en väldig kraft bakom det här.
Kajsa Ohrlander:

Förutom det som ni andra har sagt, vill jag bara säga att jag tror att
det här var en otroligt viktig tid på det viset att man bröt med ett
gammalt samhälle, gammalt tänkande, kvinnors plats, kvinnors
tystnad, underdånighet och lydnad, som fortfarande fanns på 1950och 1960-talen. Det moderniserades så enormt. Det finns ett annat
sätt att se på unga kvinnor idag. Trots alla nya problem som har tillkommit så är det väldigt mycket av det gamla som är borta.
Margot Bengtsson:

Det som var så viktigt för mig då, det var ju det här att man fick
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syn på förtrycket. Att man ringade in det, att man plötsligt kunde bli
varse hur pojkar blir pojkar och flickor blir flickor och att man plötsligt fick redskap för att förändra det - kanske när man själv fick barn
t.ex. Allting blev tydligt, det kändes väldigt viktigt... den här solidariteten mellan kvinnor, att uppgå i en kvinnogemenskap och känna det
här systerskapet. Det är ju också någonting som jag fått vara med
om sen dess, det viktiga i mitt liv.
Under den här perioden 1960-1990, samverkade flera faktorer:
ungdomsrörelsen, kvinnorörelsen och vänsterrörelsen och, i vissa
länder, ett relativt överflöd. Dessa faktorer samverkade till att förändra samhället och demokratisera samhället, i många avseenden,
och kvinnokampen vann väldiga framsteg här i västvärlden. Nu kan
vi ju jämföra de nordiska länderna i förhållande till USA och England, som inte haft en stark stat som backat upp och sett till att det
här genomslaget har förankrats på olika sätt. Hur snabbt allting har
kunnat tas tillbaka i de länderna, i förhållande till våra [nordiska]
länder. Vi får ju inte den här så kallade backlash-effekten i
Sverige förrän på 1990-talet. Men då började i Sverige precis
samma process som den som hade varit på 1980-talet i USA och
England.
Jag kan tycka då, och det är väl mitt gamla dåliga vänstersamvete, att jag aldrig har lyckats få ihop det riktigt, det här med
klassolidariteten och kapitalismen. Det man kan se, det är att så
snart man släpper efter och släpper lös de här kapitalistiska krafterna så innebär det könsförtryck, klassförtryck, etnicitetsförtryck
om och om igen. Och vad jag har dåligt samvete för, det är att jag
personligen, och vi tillsammans, inte klarade av att dra insikten om
detta hela vägen fram. Men sådana krav kan man naturligtvis inte
ställa på sig själv. Men ska man ha dåligt samvete för något så är
det ju det att det inte är givet hur det går nu.
Som universitetslärare för en ung generation, undrar jag också
över hur ska vi kunna appellera till den yngre generationen på ett
sådant sätt att varje generation inte behöver uppfinna feminismen
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på nytt.
Kerstin Bergöö:

Det är någonting som ni alla har nämnt och det är det roliga. Livet
blev roligare efter det att kön blivit politiskt och kvinnor lärt sig att
hantera det själva. Det är det personliga och det tycker jag inte är
individuellt, om än personligt. Det blev en politisk kraft. Det som
jag kanske tycker är det roligaste uttrycket för detta, det är att politiska människor, som sysslar med politiska frågor, de är barn av
kvinnorörelsen, menar jag. Och att frågor om barn blev politiska
frågor på allvar. Det tycker jag kanske är det roligaste. Det är ju
både en personlig och politisk fråga.
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