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Drogfri
uppväxt
Fest i
Väst!

Drogfri uppväxt - nu kör vi!
Kära Läsare!

Du håller i din hand det första
numret av en ny tidning med samma
namn som det nybildade förbundet:
Drogfri uppväxt. Vi är många som
knyter förhoppningar till den nya
organisation som bildades av gamla
SAN och SLN. Med det nya namnet
betonas att det ytterst är för det uppväxande släktets skull som organisationen finns till.
Målgruppen vi vänder oss till för
medlemskap är dock inte ungdomar,
utan vuxna som i sin yrkesutövning
ansvarar för barn och unga. SLN:s
gamla motto ”Drogfri uppväxt –
vuxnas ansvar” gäller i hög grad ännu!
Våra medlemmar är förebilder för de
unga genom att de själva tar avstånd
från alkohol och andra droger.
Drogfri uppväxt vill ge kompetens till dem som arbetar med barn
och unga så att barn i missbruksmiljöer kan fångas upp så snart som
möjligt och ges adekvat hjälp. Men
vi vill också arbeta som en opinionsbildande nykterhetsorganisation,
sprida nya forskningsrön, främja
den nyktra livsstilen och samverka
med nordiska och internationella
nykterhetsorganisationer.
Vi vill synas genom en bra hemsida (drogfri.org utvecklas nu), en
tidning och utåtriktade aktiviteter,
t ex genom deltagande i mässor och
konferenser. Naturligtvis ska vårt
förbund ha en logga, men någon
sådan finns ännu inte framtagen.
Olika idéer finns, men något riktigt
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bra förslag har ännu inte presenterats. Kom gärna med förslag till hur
en sådan skulle kunna se ut!
Drogfri uppväxt har avdelningar
som geografiskt sett kan vara av
mycket skiftande storlek. De kan
t ex omfatta en stad, ett län eller
till och med flera län. De ska ha en
styrelse om minst 3 ledamöter och 1
revisor och hålla årsmöte senast under
februari månad. F n har vi några
sådana aktiva avdelningar: Stockholm,
Väst (Västra Götalands-regionen plus
Halland), Jämtland och Västmanland.
Det vore roligt om vi kunde bilda fler
lokala avdelningar.
Det finns mycket att göra! Aktuella projekt är bl a skapandet av en
ny hemsida, utbildningsdagar för
modersmålslärare, temakvällar i
Växjö och Härryda, ett nytt studiematerial om alkohol, enkät om
lärarutbildningen, nykter student,
spridning av diskussionsmaterialet
Tankebanan, medverkan vid Bokmässan och konferensen Före-bygg.
nu. Vill också tipsa om Face-bookgruppen Drogfri uppväxt!
Vi får tyvärr inte något samhällsstöd. Socialstyrelsen tycker inte att
vår verksamhet är tillräckligt viktig.
Därför är medlemsavgifterna en
mycket viktig inkomstkälla. Vi har
också välvilligt beviljats ekonomiskt
stöd från Förbundet Mot Droger.
/Ali Jerremalm
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Finns en framtid
för Föreningen
Fruktdrycker?
Året var 1951, Sverige var på uppgång efter krigsåren, nyskapande
verksamhet rådde i hela landet och
framtiden såg ljus ut. Charterresandet var knappt uppfunnet - det som
skulle ge svenskarna inspiration från
andra länder och bland annat skapa
en ny svensk dryckeskultur i form av
vindrickande. EU-medlemskapet och
allt vad det idag innebär för Sveriges
levnads- och dryckesvanor var en
okänd företeelse. Det var just det året
som Föreningen Fruktdrycker(FF)
formulerade sitt uppdrag att främja de
alkoholfria dryckerna och startade sin
verksamhet.
Alkoholfria drycker med vuxensmak fanns knappast 1951. Systembolaget lanserade sina första alkoholfria drycker sommaren 1957.
Sedan dess har utbudet utvecklats och
kvaliteten på dryckerna ökat avsevärt.
Detta beror mycket på den ökande
efterfrågan och de mer krävande
konsumenterna.
Intresset för alkoholfritt har
formligen exploderat de senaste 10-15
åren och du finner ett bra utbud även
i dagligvarubutikerna. Trenden för
alkoholfritt växer sig allt starkare i alla
mat- och dryckessammanhang. Detta
är oerhört glädjande för Föreningen
Fruktdryckers engagerade medlemmar
som är ute i många sammanhang och
sprider kunskap om de alkoholfria
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drycker som finns idag.
Systembolaget har i många år sponsrat FFs verksamhet men fr.o.m. 2018
drogs bidraget på 100.000 kr in.
Därför kan inte FF längre, i nuvarande situation, ge bidrag till föreningar som har aktiviter och information kring det alkolfria alternativet. Man hoppas nu på nya sponsorer
och att Systembolaget åter sponsrar
FFs verksamhet. I detta ekono-miskt
kärva läge fanns funderingar på att
låta FF ”vila” eller i värsta fall lägga
ner verksamheten. Men vid årsmötet
10/4 2019 valdes en arbetsgrupp på
5 personer med Ann-Louise Friberg
som ordförande.
Föreningen Fruktdryckers medlemmar är riksorganisationer, företag, kommuner, föreningar och
en-skilda. Du kan bli enskild medlem
och stötta föreningens verksamhet
genom att betala in årsavgiften, 100
kr på plusgiro 45 41 80-1. På Föreningen Fruktdryckers facebooksida,
facebook.se/fruktdrycker, hittar du
information och inspiration fortlöpande. FF har en hemsida, www.
fruktdrycker.se Här kan de också
anmäla dig som ny medlem.
/Barbro Ryberg
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Paul Reichberg:

EU-Valet närmar sig
Det var inte länge sedan vi gick
till valurnorna för att avlägga
våra röster till dem som vi vill
ska representera oss i kommun,
landsting/regioner och stat. Vad
gäller staten/riksdagen lyckades inte
partierna bli överens vilka partier
som skulle företräda oss. Det dröjde
ovanligt lång tid innan vi fick en
fungerande regering.
Den 26 maj är det åter dags att rösta
på vilka som vi vill ska representera
oss i EU-parlamentet. Sverige är
medlem i EU sedan 1994.
EU är organiserat på följande sätt
Europeiska rådet består av
medlemsländernas stats- och
regeringschefer och har till uppgift
att ha ett överspännande ansvar för
unionens utveckling.
EU-kommissionen fungerar ungefär
som en regering vars uppgift är att
lägga fram förslag i olika ämnen vars
innehåll bestäms av EU-stadgan.
Detta organ består av tjänstemän i
EU:s tjänst
Europeiska unionens råd eller
ministerrådet som representerar
medlemsstaternas regeringar och
fattar EU:s beslut tillsammans med
Parlamentet.
EU-parlamentet är det enda
folkvalda organet i EU som
fattar beslut med ministerrådet
EU-parlamentet är organiserat i
partigrupper:
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EPP där M och KD ingår
S&D där S och Fi ingår
ALDE där C och L ingår
GUE/NG där V ingår
Ecr där SD ingår
De gröna där Mp ingår

Våra svenska partier har valt att ingå
i de grupper som de anser ligger
närmast.
För att ett beslut ska kunna fattas
måste å ena sidan Ministerrådet
blivit ense om vad som gäller
och också parlamentet ha kunnat
bli ense om sina slutsatser.
Därefter måste ministerrådet och
parlamentet bli överens.
Av detta kan man förstå att det inte
är en enkel procedur att slutligen
komma fram till ett lagligt beslut.

EU-parlamentsgruppernas
program
EPP
Europeiska folkpartiet är ett proeuropeiskt, kristdemokratiskt och
liberalkonservativt europeiskt parti
och sedan Europaparlamentsvalet
1999 det största partiet som finns
representerat i Europaparlamentet,
där dess ledamöter ingår i
Europeiska folkpartiets grupp.
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S&D
Gruppen Progressiva förbundet
av socialdemokrater i
Europaparlamentet är en politisk
grupp i Europaparlamentet
bestående av 187 ledamöter från
socialdemokratiska partier
Alde
Gruppen Alliansen liberaler och
demokrater för Europa är en
politisk grupp i Europaparlamentet
bestående av 68 ledamöter från
liberala och socialliberala partier.
Ecr
Gruppen Europeiska konservativa
och reformister är en politisk grupp
i Europaparlamentet bestående av
73 ledamöter från konservativa,
ekonomiskt liberala, mjukt
euroskeptiska och anti-federalistiska
partier.
GUE/NG
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Gruppen Europeiska enade
vänstern/Nordisk grön vänster är en
politisk grupp i Europaparlamentet
bestående av 52 ledamöter
från demokratiskt socialistiska,
eurokommunistiska, ekosocialistiska
och antikapitalistiska partier.
De gröna
Gruppen De gröna/Europeiska
fria alliansen är en politisk grupp
i Europaparlamentet bestående
av 52 ledamöter från gröna och
regionalistiska partier. Gruppen
utgörs till största delen av
Europeiska gröna partiet och är den
tredje minsta politiska gruppen i
Europaparlamentet.
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Per-Åke Andersson

En tämligen
nykter familj
Påskaftonsmiddag och
jag sitter med mina tre
syskon, min dotter och
hennes pojkvän och äter
middag hemma hos
storebror. Det är en vacker
och skön aprildag. Min
elvaveckors gamla golden
retrievervalp vilar ut i den
oväntade värmen efter en
skogspromenad.
Samtalet landar så småningom
(utan mitt initiativ) i en diskussion
om smaken på alkoholfritt öl. Efter
IQ-certifieringen och diplom för
vår Sober bar till IOGT-NTO i
Östergötland nyligen finner jag
diskussionen intressant. Jag ger
livsmedelshandeln erkännande för
sortimentet av alkoholfria öl och
viner. Plötsligt övergår diskussionen
i vittnande.
Min storebror som sedan länge är
mycket, mycket måttlig berättar
hur han en gång skulle ta sig hem 2
km på cykel efter att ha ”tutat” en
del med vänner. Han tog sig förbi
knuten på vår mjölkbondes hus och
med starkt fokus på mitt-i klarade
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han även järnvägsundergången i
sadeln. Framme vid vägbron över
den lilla älven längre fram klev han
dock av. Självförtroendet sviktade
så han ledde cykeln över bron.
300 m senare ändade cykelturen i
en liljekonvaljelund där han inte
längre tog sig upp. Lillbrorsan
passerade med bil något senare
och observerade cykeln i diket.
Han stannade och upptäckte även
brodern.
Min lillebror som inte druckit
sedan ungdomen vittnade sedan
om hur han vid ett tillfälle suttit
en hel kväll vid ett framhjul på
en bil. Kompisarna festade inne
på en restaurang. Själv kom han
inte längre. Vid ett annat tillfälle
kom han sent på natten hem rejält
packad från idrottsföreningens
årsfest och försågs av systern med
en hink. Medan han står på alla
fyra över hinken kliver mor Karin
in i rummet och säger: ”Men hur är
det fatt? Är du sjuk?” Min lillebror
insåg att det är lika bra att avslöja
det verkliga förhållandet så han
säger med ömkansvärd min: ”Jä ä
dretfull, morsan!” (Situationen gör
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att översättning känns överflödig.)
Inte långt efter sade min lillebror
tack och adjö till C2H5OH. Han
har levat så sedan dess, ändå med ett
aktivt långt ifrån torrt sällskapsliv.
Min syster valde också att
mainstreama livet in i en måttlig
alkoholkultur under några år efter
att ha lämnat hemmet. Hon tyckte
emellertid det var obehagligt att
förlora kontrollen över vad hon
gjorde, vilket ju ofta är ett pris man
får betala om man är påverkad.
Tillfällena blev allt färre. En dag
berättade hon för mig att hon hade
haft en vinflaska stående i kylskåpet
i ett halvår utan att röra den och
tog så adjö även hon för egen del av
alkohol.
Vi är alla fyra uppväxta under
mellanölsperioden i ett län
som dessutom utsattes för
Alkoholpolitiska utredningens
starkölsförsäljningsexperiment.
Våra föräldrar var aktiva i IOGT
och MHF, med en mor som när
far innan giftermålet ville få henne
att bli medlem i Bondeförbundet
(dåvarande Centern) villkorade
underskriften. Villkoret var att fader
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Emil skulle sluta röka och dricka
och bli medlem i IOGT. De var inte
suputer han och hans bröder men
de spottade definitivt inte i glaset
och ställde till en del bus. Men
kärleken är stark så han ”lastade av”
så att säga och skrev på i sin tur.
Själv tog jag aldrig svängen in i
alkoholkulturen. Det blev ett helt
liv i IOGT-NTO-rörelsen. Men
som vi garvade och tjöt denna
eftermiddag och blev alltmer
högröstade hade en person som stått
utanför fönstret och tjuvlyssnat på
oss aldrig trott annat än att vi tagit
såväl helan som halvan och tersen.
Man önskar ju varann en Glad
Påsk, så varför inte ha roligt?
/ Per-Åke Andersson, Finspång
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SSUH:s historia belyst
fram till 1970-talet

Hans Lindblad, författare
och f d riksdagsman, har
läst och sammanfattar här
den nya boken om SSUH.
Texten först publicerad
på Nykterhetshistoriska
Sällskapets hemsida, nhs.
se. SLN är också medlem
i NHS. Välkommen att ta
del!

Sven Hedenskog gör genom sin
nyutkomna ”SSUH 1896–1973
Sveriges Studerande Ungdoms
Helnykterhetsförbund” en
nykterhetshistoriskt värdefull
insats. SSUH har flera särdrag i
förhållande till de övriga moderna
nykterhetsorganisationerna. De senare
hade ju massiv föreningsvana, medan
SSUH-iterna måste anstränga sig
för att rekrytera skolungdomar och
studenter och att lära föreningarna
mötesteknik för att kunna fungera i
demokratiska former.
På gymnasierna fanns ofta också
litterära och kulturella elevföreningar,
vanligtvis separata för män och
kvinnor, vilket var otänkbart i SSUH.
Däremot dröjde det långt in på
50-talet innan politiska skolföreningar
accepterades. Så länge var SSUH mer
eller mindre ensamt att i skolmiljön
behandla samhällsfrågor.
Hälsoupplysning och studier
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rörande alkoholpolitik var kanske
inte det mest självklara i sena
tonår. Men Sven Hedenskog – själv
förbundsordförande 1962–64 –
konstaterar att man hade roligt. Ola
Ullsten redovisar i sina memoarer en
hel del om din tid i SSUH. Också
han betonar kamratskapet och att det
var just roligt.

SSUH verkade länge i en tid när bara
få procent fick gå i gymnasium och
ännu färre i universitet och högskolor.
De stora folkrörelserna dominerades
av arbetarklass, mindre företagare
och lägre tjänstemannagrupper, i
stark kontrast till de privilegierade
konservativa samhällslagren. Det
nykterhetsrörelserna hoppades var
naturligtvis att SSUH skulle kunna
nå fler med längre utbildning och
därmed vidgade yrkesmöjligheter.
Men det fanns många konkurrerande
intressen för ungdomar, så många
var med i SSUH bara ett eller ett par
år. Det årliga rekryteringsbehovet
var därför relativt mycket större
än i vuxenföreningar. De stora
nykterhetsorganisationerna
uppskattade SSUH och ville på olika
sätt stötta och hjälpa till.
Hedenskogs historik är på knappt
150 sidor. men han lyckats få in
imponerande mycket fakta och
information, inte bara om verksamhet
utan också om det omgivande
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Hans Lindblad i samspråk med Ingrid Sjölin, vars morfar Elof Ljunggren var den
verkliga erldsjälen bakom SSUH:s tillkomst 1896.
samhällets förändringar. Viktigast
hela tiden var att värva och skola
ungdomar. Men SSUH kom i
årtionden också att bedriva en
omfattande barnkoloniverksamhet,
ledd av vuxna kvinnliga entusiaster
och till stor del finansierad med
skattemedel. Också unga kvinnliga
medlemmar ställde upp frivilligt.
Hos den breda allmänheten blev
SSUH till stor del känt genom
att förbundet tillsammans med
Dagens Nyheter svarade för
Nutidsorienteringen. Andra
ungdomsorganisationer var
förmodligen avundsjuka på
uppmärksamheten.
Hedenskog redovisar att det fanns
ett slags förspel till SSUH, på
universitetsnivå. Studenternas
helnykterhetssällskap i Uppsala
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bildades 1888, med Johan Bergman
som eldsjäl. Han blev senare
latinprofessor, nykterhetspolitiker och
riksdagsman. Han låg också bakom
tillkomsten av Nykterhetsvännernas
studenthem i Uppsala. Det var i den
byggnaden SSUH sedan startade.
Hemmet finns kvar, sedan 1957
i en ny byggnad, ”Arken”, för 80
studenter. År 1907 tillkom ett
studenthem vid Drottninggatan
i Stockholm. Det var öppet
ett årtionde. 1963 öppnades
Studenthemmet Tempus i Åkeshov,
som också rymde SSUH:s expedition.
Också i Lund fanns ett studenthem
som SSUH-iterna fick använda.
Eldsjälen bakom SSUH:s tillkomst
1896 var Elof Ljunggren, som blev
både ordförande och redaktör för
organisationens tidning Polstjärnan.
Han hade båda posterna i tio år,

9

medan efterföljarna oftast suttit
ett eller två år. Ljunggren blev
framträdande nykterhetspolitiker,
inte minst inför förbudsomröstningen
1922. Han var redaktör för Blå
bandet 1899-1941. Chefredaktör
för Nerikes-Tidningen i Örebro och
mångårig riksdagsman. SSUH fick
efterföljare i Norge, Danmark och
Finland. 1903 tillkom ett nordiskt
förbund.
Sven Hedenskog konstaterar att
Polstjärnan de första 30 åren
dominerades av ganska tungt
material. Men naturligtvis var det
inte utan betydelse att ungdomar
i brevlådan fick en egen tidning
som kunde lära dem mycket om
alkoholpolitik och angränsande
ämnen. I mindre skala en
motsvarighet till Jalmar Furuskog
i IOGT:s Reformatorn och Justus
Elgeskog i NTO:s Ariel där de gjorde
väldiga opinionsbildningsinsatser.
Läsarna fick argument och impulser
att reflektera och ta ställning inte
bara kring nykterhet utan också
rörande kultur, demokrati och
internationalism. Få andra folkbildare
fick så stort genomslag landet runt .
Den moderna dansen hade
många motståndare, inte bara i
statskyrka och frikyrkor. I SSUH
var det inledningsvis lekaftnar och
ringdanser. Men 20-talets jazz och
swing lockade. Ett problem med
detta för ledningen var att många
medlemmar var mycket unga och att
man var beroende av god relation till
rektorerna. Men efterhand segrade
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Sven Hedenskog
modern pardans vid förbundsmöten
och studiekurser.
SSUH:s sångbok kom i flera upplagor
från 1909 och framåt. Det var kända
svenska sånger m en också några
direkt om SSUH. Det har funnits
flera körer i förbundet. SSUH-kören
blev mest känd och bytte namn till
Musikaliska sällskapet, med David
Åhlén och Johannes Norrby som
dirigenter. Stockholms kvinnliga
SSUH-kör tillkom 1905.
Det tog några år innan SSUH hade
500 medlemmar. Toppen nåddes
1908–09 med drygt 11000, i 240
föreningar, ungefär samtidigt med
att nykterhetsrörelsen totalt var
som störst. Som mest hade SSUH
en fjärdedel av eleverna vid landets
högre läroanstalter som medlemmar.
SSUH ställde upp med talare landet
över, och några av 1900-talets främsta
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nykterhetsföreläsare började sin bana
där.
1944 gjorde Gunnar Nelker på
förbundsstyrelsens uppdrag en
medlemsenkät inom SSUH. 73
procent av medlemmarna var aktiva
och deltog i sammankomster.
Det var betydligt mer än för
folkrörelser i allmänhet. 55 procent
av skolföreningarnas medlemmar
var flickor, medan män dominerade
studentföreningarna.
Både flickor och pojkar
skolades i föreningsteknik och
organisationsledning, så de vågade bli
föreningsordförande eller ledamot i
förbundsstyrelsen. Men ingen kvinna
blev förbundsordförande. Detsamma
gällde dock under hela 1900-talet
också för IOGT, NTO, Blå bandet
och MHF.
Av de sex första
förbundsordförandena, till och med
1918, blev tre riksdagsledamöter.
Därefter ingen. Efter Elof Ljunggren
var det Åke Holmbäck, sedan
statsråd, professor, rektor för Uppsala
universitet och 1959–71 förste
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svenske domare i Europadomstolen.
Den tredje var Einar Haeggblom
i Kalmar län. Ordförande i SSUH
1916–18, redaktör för Polstjärnan
1914–18 Han var engagerad i
Frisinnade Ungdomsförbundet
men blev sedan högerman och
riksdagsman. Lantbrukare och rektor
för lantbruksskola.
SSUH fick ett oväntat slut. Inte
så att man beslöt att lägga ner all
verksamhet. I stället fattades 1973
beslutet att helt ändra inriktning och
bli kamporganisation med namnet
Förbundet mot droger. Varje tid
fattar sina beslut, men landet över
fick medlemmarna veta att strävan
att värva och skola inte längre var
det viktiga. Det finns fler exempel,
inte minst i spåren av 68-vänstern,
där organisationer och tidskrifter i
mer eller mindre kuppartade former
tagits över av grupper som ändrat
inriktning.
En fråga Hedenskog ställer är om
SSUH haft en möjlighet att bestå.
Organisationen var ju unik genom
att finnas på mängder av skolor och
där syssla med en samhällsfråga,
alltså nykterhet. Det blev ett
nytt läge genom att de politiska
ungdomsförbunden gick ner åldrarna
och fokuserade på att värva på
skolorna. Tillsammans gav de ett
bredare utbud och kunde diskutera
ämnen mer mångsidigt än SSUH.
Så kanske hade organisationen
ändå fått ett slut utan infallet med
kamporganisationen.
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När Sverige efter en mycket lång
och hård kamp för allmän rösträtt
och parlamentarism äntligen
blev demokrati fanns redan
hundratusentals medborgare skolade
i demokratiskt beslutsfattande i
lokala föreningar. Nykterhets- och
frikyrkorörelserna blev Sveriges
största skola i praktisk demokrati. Att
man på detta sätt gjorde en ytterst
avgörande insats för svensk demokrati
insåg folkrörelserna kanske inte
själva fullt ut. För den omfattande
utbildningen i föreningsteknik genom
studiecirklar och rätt genomförda
möten gjordes ju i första hand för
respektive förenings ena behov. Alla
hade rätt att säga sin mening före
beslut. SSUH kom att verka i en skoloch universitetsmiljö där den sociala
bakgrunden delvis var en annan än i
folkrörelserna. Det stora undantaget
var naturligt folkhögskolorna
med sina mycket täta band till
folkrörelserna.
När historieprofessorn och förre
riksarkivarien Sven Lundkvist och
jag gjorde ”Tusen nyktra – 100 år
med riksdagens nykterhetsgrupper”
(1996) sökte vi för de tusen
ledamöterna ange vilka organisationer
och samfund de var och en var
medlemmar i. Uppgifter om detta
fanns i Blå boken för en stor del
av tiden. Men SSUH kom nog
bort hos många, eftersom de oftast
angav aktuella organisationer och
inte aktiviteter under skolåren. Ernst
Wigforss var nog ensam om att som
organisation enbart ange SSUH.
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Landet runt måste det ha funnits
ungdomar som efter läroåren i SSUH
gick vidare till politiska partier och
fick förtroendeuppdrag på olika
nivåer. Men veterligen har aldrig ett
försök till kartläggning gjorts.
Bra tre riksdagsledamöter
har med SSUH-uppdrag i de
officiella riksdagsbiografierna.
För tvåkammarriksdagen Elof
Ljunggren och Einar Haeggblom för
enkammaren Anna-Greta Leijon med
uppgiften ”ombudsman i SSUH -59.”
Ola Ullsten har flera noteringar
om SSUH i sina memoarer ”Så
blev det”(2013). Han skriver om
SSUH-kamrater hemma i Umeå.
En nära vän blev sjuk i tbc och
låg länge på sanatorium, sedan
professor i barnmedicin. Redan efter
en termin vid tekniska gymnasiet i
Härnösand gav Ola upp och flyttade
till Stockholm ”där jag genom SSUH
hade många vänner”. Han och Bo E
Åkermark delade en dubblett nära
Hötorget. Åkermark var redaktör för
Polstjärnan 1955–56 och kom att bli
välkänd DN-kåsör.
Ullsten och Åkermark var mycket
aktiva i SSUH, ”det var så vi hade
träffats och det hade gett oss en
stor kamratkrets”. De reste på
förbundsmöten varje sommar
och till studiekurserna i Uppsala
när det var trettondagshelg ”för
att lyssna till bland de bästa av
vad landet hade av föreläsare i
samhällsorienterande ämnen”.
Han nämner Nutidsorienteringen
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ihop med DN. Ola berättar om
stamställen och om en studentbal
han ordnade i Blå Hallen. Han var
väl förtrogen med SSUH:s expedition
på Tunnelgatan 19B. ”För många
blev, medvetet eller inte, det sociala
engagemanget i SSUH styrande för
både yrkesliv och intresseinriktning.”
Ola blev socionom och tjänsteman
vid länsnykterhetsnämnden i
Västerbotten. ”SSUH lärde oss
mycket och vi hade för det mesta
mycket roligt. Romanser uppstod
och falnade, men många bestod.
Vi lyssnade till, läste om och fick
inblickar i hur samhället fugerade.”

särskilt om hade kvar intresset
och kanaliserade det i
nykterhetsorganisationer samt socialt
och politiskt arbete. Men någon
systematisk inventering har som
sagts inte gjorts, så det är mycket
möjligt att det finns fler exempel i
riksdagen. Och förmodligen ännu fler
pålandstings- och kommunal nivå.
/Hans Lindblad, Gävle

Ola var inte medlem i Folkpartiet
när Åkermark tipsade honom
om en annons där partiet sökte
en beträdande sekreterare till
riksdagsgruppen. Det var inledningen
till snabba avancemang.
Ola var veterligen ensam statsminister
som fått sitt samhällsintresse genom
SSUH. Sven Hedenskog nämner tre
blivande socialdemokratiska statsråd,
alla kvinnor: Birgitta Dahl, AnnaGreta Leijon och Leni Björklund,
också den liberala riksdagskvinnan
Hanna Rydh. Dahl blev ju också
talman. Totalt tio sådana kom ur
nykterhetsrörelsen, därtill lika många
vice talmän. Hedenskog nämner
också att C H Hermansson varit
SSUH-ordförande i Sundsvall.
Rimligen hade det betydelse
att ungdomar i skolor och vid
universitet kom att intressera sig
för nykterhet och alkoholpolitik,
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I nästa nummer ska vi
berätta om den andra
boken om SSUH:s historia, från 1970-talet och
framåt, då SSUH bytte
inriktning och namn till
Förbundet Mot Droger.
Den boken är författad
av professor Kjell Östberg.
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Rolf Bromme:

Vad är medicinsk
behandling
av narkomani?
vid användning av ämnen klassade

I Sverige pågår en
snabb förändring av
samhällets acceptans av
narkotika framför allt inom
sjukvården, där behandling
av narkomaner sker i stor
utsträckning genom att
narkotikaklassade läkemedel
skrivs ut som läkemedel
till narkomaner. Denna
behandlingsmetod startades i
slutet av 1960-talet i Uppsala
av professor Gunne, som i
enlighet med en amerikansk
ny verksamhet började skriva
ut Metadon till narkomaner.
Verksamheten fungerade
bra tack vara att den
hade starka restriktioner
för tillämpningen. Dessa
restriktioner upphävdes
2005 genom beslut av
Socialstyrelsen. Därefter
har verksamheten utökats
mycket kraftigt med ett
stort läckage till den illegala
marknaden och med en
snabb ökning av antalet
överdosdödsfall. Det är
sjukvården som är drivande i
denna utveckling.
Narkomani är en form av
drogberoende som uppkommer
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som narkotika. Dessa ämnen kan
grovt indelas i tre grupper med
hänsyn till sina respektive olika
egenskaper: 1. Sedativa (som ha
en lugnande och ångestdämpande
effekt), 2. Centralstimulerande
(uppiggande vakenhetshöjande,
dvs. motsatsen till sedativa), samt
3. Hallucinogener (som kan ge
hallucinationer). Det är viktigt att
ha klart för sig denna uppdelning,
eftersom överdosdödsfallen i
hög utsträckning förekommer i
den första gruppen av sedativa
läkemedel, främst opioider. I
USA dör nu årligen ca. 70.000
människor som använt opioider.
Numera betraktas narkomani
som en sjukdom. Men vad
innebär det? Är det en sjukdom?
Nationalencyklopedin (NE) ger
ett svar på vad en sjukdom är:
”ett tillstånd där en individ inte
fungerar optimalt”. NE anger också
vad ett sjukdomstecken är: ”ett
sjukdomstecken är en fysisk eller
psykisk avvikelse från det normala”.
Vidare att: ”sjukdomstecken är
objektiva, till skillnad från den
sjukes obehag och lidande –
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symptom – som är subjektiva”.
Hur uppstår sjukdomen?
Anamnes är begreppet för
sjukdomshistoria, dvs. (enl. NE):
”patientens egen beskrivning
inför en läkare av hur sjukdomen
uppstod, hur den ter sig och
vilka symptom den ger/har givit”.
Huruvida anamnesen är korrekt
dvs. ger en helt eller delvis korrekt
beskrivning av sjukdomens
historia beror främst på hur väl
den sjuke kan minnas respektive
hur väl patienten kan precisera
densamma, samt om patienten har
anledning att dölja del av eller hela
sjukdomshistorien.
Patienter med narkomani
har ofta, men inte alltid, anledning
att dölja vissa delar av anamnesen
främst sådant som kan avslöja
kriminella handlingar, hur
drogberoendet har börjat (för att
inte avslöja en kompis som har
försett och lärt upp patienten hur
man intar det använda preparatet),
eller hur patienten finansierar
sin droganvändning. Är läkaren
inte uppmärksam på detta kan
anamnesen ge felaktiga svar till
läkaren.
Detta betyder emellertid inte
att patienten behöver vara rädd
för att uppsöka vård. Det sker
ingen rapportering från vare sig
socialvården eller beroendevården
till polis. Sådana påståenden från
narkomaner förekommer dock.
Men de är osanna. Det kan bero på
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att patienten inte har någon avsikt
att sluta med att underhålla sitt
drogberoende.
Mina samtal med och
erfarenheter av drogberoende
personer har gett mig anledning
att reflektera över dessa saker. En
av dessa personer vistades på ett
behandlingshem. Han beskrev
hur han fick en pensionerad
läkare, som bodde inte alltför
långt från behandlingshemmet,
att skriva ut narkotikaklassade
läkemedel genom att hota med att
ange läkaren för att ha skrivit ut
samma eller liknande läkemedel
till andra patienter som också var
narkomaner och vistades eller hade
vistats på samma behandlingshem.
I det fallet blev anamnesen helt
ointressant: läkaren gjorde som
patienten befallde och slapp därmed
att bli angiven för tjänstefel.
Patienten ifråga hade tillgång till
den narkotikaklassade medicinen
metadon (LARO-programmet)
men ville ha möjligheter till extra
berusningstillfällen, eftersom tiden
på behandlingshemmet var så
tråkig.
Med denna
bakgrundbeskrivning kan det
vara på plats att ställa frågan
igen: är narkomani en sjukdom?
Svaret måste, enligt gällande
definitioner, entydigt bli: javisst!
Men nästa fråga måste bli: Vad är
det för slags sjukdom? En klassisk
doktorsavhandling vid Karolinska
Institutet (KI) beskriver det som
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ett driftstillstånd. Med hänsyn till
de anamneser jag haft tillgång till
i väldigt många fall, vill jag göra
ett tillägg: ”ett av lustupplevelser
framkallat driftstillstånd”.
Det är i det sammanhanget
det blir intressant att ställa
frågan, om den medicinska
behandlingen av narkomani, kallad
LARO (läkemedelsbehandlad
rehabilitering), med
narkotikaklassade mediciner1,
egentligen innebär en
rehabilitering eller om denna
medicinska behandling i själva
verket slavbinder narkomanen
vid de lustupplevelser som endast
leder till fortsatt drogberoende2?
Ser man till den statistik som visar
hur många av dessa drogberoende
patienter som efter kortare eller
längre tid blivit drogfria3, är svaret
enkelt: en försvinnande liten
del, – och de som har lyckats, har
inte gjort detta med hjälp av de
narkotikaklassade medicinerna,
utan därför att de själva haft en
stark önskan att bryta helt med
LARO-programmet, som inte ger
någon hjälp mot beroendet! Med
andra ord: de narkotikaklassade
läkemedlen som används i
LARO-programmet4 har haft
en helt motsatt verkan än vad
behandlingen egentlige skulle syfta
till, nämligen ett tillfrisknande från
beroendesjukdomen.
Det finns här anledning
att göra en jämförelse med
ett annat slag av beroende:
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alkoholismen, som också är en
beroendesjukdom och som sådan
fullt jämförbar med narkomani.
Ingen förnuftig människa kommer
på idén att bota alkoholism med
mera alkohol. I ett tidigt stadium –
innan alkoholberoendet har blivit
manifest – kan man göra försök
att uppmana till försiktighet och
måttfullhet vid alkoholkonsumtion.
Men när alkoholismen har
antagit sjukdomsformen är det
helt meningslöst att uppmana till
måttfullhet. Det är det enda man
vet säkert att alkoholisten inte klarar
av. Det enda, däremot, som kan få
alkoholisten att bli frisk igen är att
inte dricka en droppe alkohol. För
det som konstituerar alkoholismen
är just det lättväckta alkoholbegäret.
Men väldigt många alkoholister
har blivit friska igen sedan de slutat
dricka alkohol. Svårigheten består i
att inte börja dricka alkohol igen i ett
samhälle där alkoholnormen är stark
och för många tvingande.
Så är det givetvis i huvudsak
också med narkomani. Många
narkomaner kan sluta helt med
att ta narkotika, t.ex. med hjälp av
12-stegsprogrammet. Svårigheten
är att inte börja igen, vilket ofta
sker vid sammanträffande med
gamla narkomankompisar. Därför
är Anonyma Narkomaner (NA) en
organisation som kan hjälpa dem
att stå fast vid sitt beslut att inte
börja igen. Kamratskapet i NA,
öppenheten och inte minst kravet på
ärlighet är en stark faktor för att hålla
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fast vid ett drogfritt och nyktert liv.
Återstår frågan vad medicinsk
behandling kan ge vid sidan av
LARO-programmet (som inte
hjälper mot drogberoendet, och
som därför skulle kunna benämnas
som en palliativ vårdform) och
12-stegsprogrammet (som hjälper
mot drogberoendet, men inte
är en försäkring mot återfall i
sjukdomen). Dessvärre återstår det
mycket för läkarvetenskapen att
utveckla innan det finns ett bra svar
på frågan.
Men den fråga man inte kan
lämna därhän åt läkarvetenskapen
är vad som händer med ett samhälle
där fler och fler helt fritt kan
använda och använder narkotika
dag efter dag, vecka efter vecka,
månad efter månad och år efter
år? Hur påverkar detta samhällets
motståndskraft mot en kultur, där
användningen av narkotika ses
som normal och förekommer i stor
utsträckning utan att samhället
reagerar eller kan reagera? I
synnerhet om sjukvården, som
driver denna utveckling, inte kan
hjälpa de beroendesjuka till ett
drogfritt liv.
Detta är en process som
leder från epidemisk narkomani
till endemisk narkomani. Är
det rimligt att sjukvården ska
driva samhället framför sig i den
riktningen? Har Socialstyrelsen en
medveten strategi för sitt beslut
att avskaffa alla restriktioner
för LARO-verksamheten
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(underhållsbehandling) eller är det
endast Ad Hoc-beslut som styr
verksamheten i Socialstyrelsens
agerande? Den frågan borde ställas i
riksdagen och utredas av riksdagens
revisorer.
ROLF BROMME
Fotnoter:
1 Metadon, buprenorfin samt
buprenorfin i kombination med
naltrexon.
2 Enligt SERAF-rapport 2 i
Norge vill endast 2,3 % av ca. 7.500
patienter bli avvänjda från LAR.
3 Centrum för utvärdering
av socialt arbete (CUS) år 2000: 11
patienter av 261 blev drogfria.
4 I Norge kallas motsvarande
program LAR och enligt SERAFrapport nr 2 ska behandlingen:
”fortsette så lenge pasienten ønsker og
har nytte av det.”
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Ann Pihlo:

Krönika
Mitt flöde på Facebook
består i stort sett uteslutande
av vuxna människors
statusuppdateringar och inlägg.
Skrollande genom flödet på
fredag eftermiddag innebär att
mötas av ett otal uppdateringar
som behandlar alkohol i positiv
bemärkelse. Ibland bara genom
en bild av ett immigt ölglas mot
en suddig bakgrund, ibland
med den simpla texten ”fredag”
under bilden. Mer behövs inte.
Alla vet vad som åsyftas. Fredag.
Avkoppling. Ett glas vin eller en
öl. Helst flera. Helg. Inläggen
gillas i rask takt. Tummen upp
för det.

Som tonårsförälder är jag
extra nöjd med att jag valt att
leva nyktert. Jag är glad för att
jag ärligt kan säga till min snart
artonårige son att fest och helg
inte behöver vara synonymt med
alkohol. Mest glad är jag över att
jag inte bara kan säga det, utan
att jag faktiskt visar det, hela
tiden. Jag sällar mig inte till den
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stora skaran som kör direkt till
Systembolaget efter jobbet på
fredag eftermiddag. Jag somnar
inte i soffan efter två glas vin. Jag
är vaken och intresserad av vart
min son tar vägen på fredag och
lördag kväll. Jag skjutsar honom
om det behövs. Jag ringer för att
höra att allt är som det ska.
Barn gör inte som
föräldrarna säger utan som
föräldrarna gör, heter det ju.
De flesta föräldrar förmanar
säkert sina tonåringar gällande
alkohol. Förmaningarna räcker
dessvärre troligen inte långt
eftersom barn tidigt lär sig att
det är normalt att dricka alkohol
som vuxen. I stort sett alla gör
det. Alkoholnormen är så stark
att den som av ena eller andra
anledningen inte dricker, får
frågor om sin nykterhet medan
den som dricker betraktas som
normal. Ifrågasättandet av den
som har det avvikande beteendet
att vara nykter, betraktas i sin tur
också som något helt normalt.
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Ann Pihlo

Gymnasielärare i svenska och
engelska.
44-årig mamma till en snart
18-årig son och en 7-årig
dotter.
Kommunombud för Lärarnas
Riksförbund och boende i
Borås.

Det är dessa beteenden som barn
och ungdomar lär sig av. Säkert
ter det sig mycket märkligt i
barns ögon, innan de hunnit
vänja sig, att vuxna å ena sidan
säger att det inte är bra att
dricka, medan de å andra sidan
dricker regelbundet.
För mina egna barn, och för
alla andra barns och tonåringars
skull, önskar jag att vi kunde
få ett samhälle där fredag inte
är synonymt med alkohol. Där
semester inte symboliseras av
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en bild på ett glas kallt vitt vin
i fonden. Där det inte handlar
om att stänga av, utan om att
tvärtom öppna upp. Att tillåta
känslor och att behandla dem
varsamt utan alkohol. Där varje
dag är lika mycket värd. Där vi i
stället berusar oss med kärleken
till våra vänner och vår partner.
Där vi får lugn av att vistas i
naturen eller av att gräva ner
näsan i våra barns hår. Där vi
känner på riktigt.
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Siw som i intensiv!
Siw Hallbert är ordförande i Drogfri uppväxt Väst, en stor
avdelning som omfattar Västra Götalandsregionen plus
Halland. Hon är angelägen om att vi ordnar aktiviteter
för medlemmarna, t ex föredrag, studiebesök, fester,
mässor och utflykter. Det är viktigt att medlemmarna
lär känna varandra, säger Siw. Utöver engagemanget
i Drogfri uppväxt är Siw också en mycket aktiv
kommunalpolitiker i Härryda kommun. Och så har hon
alla vännerna och en stor familj med barn i flera led.
Siw Hallbert föddes i Stockholm
som Siw Lilian Agneta Carlsson.
Redan som barn var Siw en liten
flicka. Detta förstärktes av att hon
var född flera veckor för tidigt, kom
ut i decermber fast hon egentligen
skulle vara ett januaribarn. Det
medförde att hon alltid var yngst
och minst i skolan. Men fröken
tyckte att hon klarade sig bra och
hon fick gå kvar i klassen!
-Jag gick på Vårdingeskolan
1962-63, en internatskola för
13-16-åringar. Min mamma hade
gått på hushållsskola och hon tyckte
att det kunde vara bra för mig
också. Vi satt i bokstavs-ordning
i skolan, jag mellan Bülow och
Hagman, berättar Siw. Bülow och
jag har blivit facebook-vänner på
senare år. Jag tycker om att ha
kontakt med människor jag mött
genom livet, och Bülow var en
sådan person som det var roligt
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att återknyta kontakten med. Min
främsta ansträngning blev dock att
”undvika snibben”. Den ville jag
inte bära!
Efter det blev det Tollare
folkhögskola 1963-65. Där träffade
jag Sture, som blev min man, men
också Eva, en kompis som jag
fortfarande träffar.
Jag var 17, Sture var 23, men
det blev bra. Sture hade två
lärarutbildningar: folkskollärare och
folkhögskollärare. Vi var överens
om nästan allting och aldrig osams
om pengar. Jag var gasen, och han
bromsen. Han stod för lugnet, var
ganska konservativ. Det var han
som myntade uttrycket ”Siw som
i intensiv”! När barnen ville ha
någonting gick de till Sture, för jag
var mer bestämd. På den tiden då
våra barn ännu var små… De yngre
barnen frågade storasyster Henrietta
om mamma och pappa, var dom
var. ”Var e mamma och dom?” Med
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Ovan leder Siw julbingo för gamla
kollegor. Till höger i SLN:s monter på
Bokmässan.
”dom” åsyftades Sture!
Vi kompletterade varandra bra.
Han var ju väldigt aktiv i olika
organisationer, varje julafton
tillbringade vi med hemlösa
och behövande, ”Nykter jul” i
Göteborg, som Sture arrangerade
under många år. 550-600 personer
kom till hans begravning i
Hagakyrkan.
2002 började jag aktivera mig i
kommunpolitiken. Innan dess
var jag nämndeman i Göteborg
och medborgarvittne vid polisen.
Gör nu min femte mandatperiod
i det kommunala. Det finns fyra
barn, fyra barnbarn och fyra
barnbarnsbarn! Man skulle kunna
tro att jag är ungefär 102 år
gammal!

Jag är vald till fullmäktigeledamot
(s) och 2:e vice ordförande i
Välfärdsnämnden som har hand
om så stora och viktiga områden
som utbildning, kultur, fritid
och socialtjänst. Jag sitter också i
Välfärdsutskottet. Det innebär bland
annat sociala ”utryckningar” av och
till.
Jag utbildade mig till förskollärare
1970 och jobbade i 3 ½ år som det.
Raskt blev jag föreståndare efter att
ha jobbat ett år i barngrupp. Jag
jobbade med turkiska barn, och fick
också egna barn. Kan fortfarande
briljera med en del turkiska ord och
uttryck!
Jag tänkte, vad kan jag som svensk
ge dessa barn? Flera av dem hade
bristande kunskaper i sitt eget
språk. Det var primärt för dem att
Forts nästa sida
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lära känna sin egen kropp, tänkte
jag, vad de olika delarna heter.
Så tillkom ett häfte om hur vi
arbetade med kroppen, 20-30 sidor.
Det blev tryckt och spreds under
många år. Så fick jag en tjänst som
invandrarkonsulent 1977.
Så småningom blev jag rektor för
modersmålslärare på Språkcentrum
i Göteborg. Gick i pension 2012.
Samma höst gjorde jag en resa till
Brasilien och i början på 2013 till
Kenya. Jag brukar gå ganska raskt,
i en medfödd takt. Min bror har
samma takt, vi gillar att gå fort.
Varje år ordnar jag fortfarande
julbingo för modersmålslärarna i
Göteborg. Det är mycket roligt och
jag tar det som ett hedersuppdrag.
Jag gillar att vara i farten, att ta
del av nya forskningsrön och t ex

besöker jag ständigt museer, gärna
tillsammans med några vänner. Här
är vi på Textilmuseet i Borås – och
provar hattar. /AJ

Forts från sid 23
butikerna försöker man lyfta fram
de alkoholfria dryckerna genom att
placera dem vid kassorna och på
hyllornas gavlar för att synas och
locka till köp. Systembolaget vill öka
kunskapen och kännedomen om
dessa drycker och visar nyheter och
säsongsvaror på väl synliga platser i
butiken.
Det kommer många bra
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böcker om alkoholfritt t.ex. Tove
Nilsson ”Soda Lemonad & Snacks
och Rickard Mann ”Alkoholfritt”.
Trevlig sommar och njut av
det stora alkoholfria utbudet som
finns idag.
Barbro Ryberg
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Barbro Ryberg:

Alkoholfritt är
en världstrend
Varje år på Föreningen
Fruktdryckers årsmöte
brukar Christina Möller
tala om ”trender i mat och
dryck”. I år valde hon att
besöka några krögare ute i
landet och höra deras syn
på det alkolfria utbudet.
Christina for till Växjö och
träffade Per Bengtsson. De har
haft en ökning på 22% av den
alkoholfria försäljningen. De
producerar egna muster som är
mycket uppskattade och står för en
hel del av ökningen. Han upplever
att kunskaperna hos gästerna
har ökat och tror att trenden har
kommit för att stanna.
På Kungsportsavenyn i
Göteborg träffade Christina
krögaren Björn Persson som driver
restaurang och barer i stan. Han
säger att betydligt fler efterfrågar
alkoholfritt och det är inte ovanligt
att man väljer vartannat glas
alkoholfritt. De försöker skapa
egna alkoholfria måltidsdrycker
t.ex. Kombucha. Detta är en dryck
på svart eller grönt te, socker och
kombuchasvamp. (Du kan googla
och se hur drycken görs).
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Christina
Möller

Stureplansgruppen i
Stockholm märker också ett
ökat intresse för de alkoholfria
alternativen. Många gäster väljer
att varva med alkoholfritt vilket
gjort att det är nyktrare än för 10 år
sedan.
Gastrologiska på Strandvägen
tycker att det alkoholfria spelar
huvudrollen. Det är populärt
med söta torra isdrycker och
restaurangen erbjuder alkoholfritt
dryckespaket till sina måltider.
Kontentan är att de stora
aktörerna fortsätter att ta fram nya
produkter och det som produceras
skall vara för vuxna. Systembolaget
har återigen en ökning under
2018 med 7% i liter räknat och
enligt statistik så handlar 10%
av kunder enbart alkoholfritt. I
Forts på sid 22
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Emmy
Köhlers
Musikmuseum
”Nu tändas tusen juleljus”.
Med denna kända fras börjar psalm
nr 116 i Den Svenska Psalmboken
(1986). Det var Emmy Köhler,
född i Fresta socken, numera
Upplands Väsby kommun, som
skrev både ord och musik till
denna för Sveriges barn och vuxna
välkända psalm. Emmy Köhler
föddes den 22 maj 1858 och var
därmed jämnårig med författaren
Selma Lagerlöf.
Föräldrarna umgicks
med Lina Sandell-Berg och det
var i hennes kristliga kalender
”Korsblomman” som Emmy Köhler
först fick den kända julpsalmen
publicerad 1898.
Emmy Kristina Welin, Köhler
som gift, skolades till lärarinna.
Fadern lät dottern få en förnämlig
musikalisk utbildning hos
kompositören Emil Sjögren. Emmy
Köhler blev också bekant med de
musikaliska storheterna Tor Aulin
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och Hugo Alfvén.
Emmy Köhler avled den 2
februari 1925. Makarna Emmy
och Sven Köhler ligger i vigd jord
på Fresta kyrkogård. Emmy Köhler
spelade en stor kulturell roll inte
bara i Fresta utan också i Kungliga
Huvudstaden. Hennes julpsalm är
uppskattad inte bara i Sverige utan
även i broderlandet Norge. Bland
svenskättlingar i USA lär den ligga
i ”svensktoppen” jämsides med
folkvisan ”Uti vår hage”.
Emmy Köhler skrev tre
visböcker för barn. I museet finns:
Gunnars och Ingas Roliga Bok.
Sagor och Visor för Barn (Utgiven
1898).

Invigningen av
Emmy Köhlers
Musikmuseum
Invigningen av Emmy Köhlers
Musikmuseum för Barnvisor i
Klockarstugan vid Fresta kyrka
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ägde rum söndagen den 20
januari 2019. Efter gudstjänsten
i Fresta kyrka blev det kyrkkaffe
i församlingsgården och där höll
ärkebiskop emeritus Gunnar
Weman sitt invigningstal. Sedan
klippte Weman bandet vid dörren
till det nya museet i Klockarstugan.
Flera andra talade i
församlingsgården och Åke
Barklund, Sanda gård, sjöng
Emmy Köhlers barnvisa ”Den lille
vedhuggaren” och musikläraren
och jazzsångerskan Christina
Nordstrand sjöng två av sina egna
barnvisor.
ALLA är välkomna till
Emmy Köhlers Musikmuseum
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för Barnvisor! Kontakta
Fresta pastorsexpedition eller
Vänföreningen! Besök i museet kan
ordnas på vardagar under kontorstid
och söndagar i samband med
gudstjänst.
Du är välkommen som medlem
i Emmy Köhlers Musikmuseums
Vänförening (50 kr). Kontakta:
EK:s Musikmuseum
för Barnvisor. Musikmuseets
Vänförening.
Rolf Bromme, initiativtagare
och grundare. 0721-98 94 60.
Epost: rolf.bromme@outlook.
com
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Boa Axelsson
Kompis
Det var en vanlig svensk, en av oss.
42 år, av medellängd, cendréfärgat halvlångt hår,
god utbildning, tjänsteman, skattesmitare, okänd i straffregistret
han var på väg till systemet,
skulle köpa ut ett par flaskor vin, hustrun fyllde fyrtio,
man skulle ha en liten tillställning kommande lördag.
Utanför bolaget stod en flicka och en pojke.
Trevliga ungdomar, tänkte mannen.
”Du”, sa de, ”vill du köpa ut lite åt oss, va?”
”Nja...” sa mannen.
”Äh, du kan väl va lite hygglig, va?”, sa de.
”Vi har fyllt 18. Vi borde vara myndiga.
Men du vet Krångel-Sverige
med alla nykterister i riksdan, va?”
”Okej!” sa mannen.”Vad vill ni ha?”
De fick sin påse.
”Va ska du ha för besväret?” sa de.
”Det kostar inget extra.
Man kan väl va lite kompis,” sa han.
Hans fest blev en lyckad tillställning.
Trevliga gäster. Man hade ju själv bjudit dem.
God mat. Man skålade för hustrun.
Hon var fortfarande mycket söt.
På måndagen stod en liten notis i tidningen.
Två alkoholpåverkade ungdomar svårt skadade i trafikolycka.
”Ja den spriten”, tänkte mannen.
Det var en vanlig svensk, en av oss,
42 år, av medellängd, cendréfärgat halvlångt hår,
god utbildning, tjänsteman, skattesmitare, okänd i straffregistret,
...kompis...
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Krypto nr 21

S = 14, L = 3, N = 10, A = 8
Varje siffra motsvarar en bokstav. Bilda ord.
Innehåller en förkortning av en stödorganisation.
Lösning skickas till:
Håkan Paulson
Fiskaruddsvägen 38F
144 62 Rönninge
Bokpris!
Vinnare i SLN-Krypto nr 20: Gunvor Ljunggren, Gävle
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Camilla
Hur många människobarn måste dö
innan vårt ansvar vi tar?
Hur många gånger tar vi oss tid
att tänka på vänner vi har?

Boa
Axelsson

Om därför Camilla väckt oss till slut
förgäves var ej hennes liv.
Ty svaret, min vän, är ej vi eller dom
nej svaret, vi måste bry oss om.
Hur många köper sitt samvete frid

Hur många flyr från en trist verklighet

pengar i stället för tröst?

hjälpta av knark eller sprit?

Hur många ger av sin kärlek till dom

Hur många liv ska gå innan vi

vi helst skulle ta till vårt bröst?

ska inse att droger är skit?

Kanhända är normer och krav någonting

Verklighetsflykt löser inga problem

man aldrig fått i sitt liv.

man orkar till slut inte mer.

Så svaret, min vän, är ej vi eller dom

Så svaret, min vän, är ej vi eller dom

nej svaret, vi måste bry oss om.

nej svaret, vi måste bry oss om.
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