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Han heter Bengt Rosengren och är ny
ordförande i Riksförbundet VISIR,
bosatt i Göteborg, professor emeritus,
författare till ett par hundra vetenskapliga
skrifter och medförfattare av läroböcker
och populärmedicinska skrifter.

Bengt Rosengren har en vision om att
försöka påverka människors livsstil så att
risken för tumörsjukdomar minskar.

– Det har visat sig tidigare att då
minskar även risken för att drabbas av
nästan alla andra sjukdomar, säger han.
Folkhälsan i sin helhet förbättras.

Naturligtvis pekar Bengt Rosengren
ut tobaken som fienden nummer ett. Han
efterlyser liksom VISIRs avgående ord-
förande Eivor Svenonius mera forskning
kring snuset vars cancerframkallande ef-
fekter har reviderats de senaste åren –
men där man kan räkna med ännu inte
vetenskapligt bevisad påverkan på hjärta
och kärl. Om detta skrev Bengt Rosen-

gren i nr 4 av VISIR-Aktuellt i fjol och
konstaterade att snus t ex kan vara can-
cerframkallande på det ställe under läp-
pen där prillan har sin plats.

Bengt Rosengren efterträder som
ordförande Eivor Svenonius, docent och
tidigare barnöverläkare i Malmö. Hon
hade lovat att svinga ordförandeklubban i
två år – det blev tre. Vid det extra för-
bundsmötet i Stockholm i april av-
tackades hon varmt för goda insatser. Hon
lovade att alltid bära med sig VISIRs
verksamhet i hjärtat och i portföljen när
hon nu kan koncentrera sig på de många
andra uppgifter inom folkhälsoområdet
som hon har; sommarläger för allergi- och
astmasjuka barn, rökavvänjning på olika
apotek, kurser och föreläsningar, ett inter-
nationellt forskningsprojekt etc.

– Att jag bär med mig VISIRs verk-
samhet och engagemanget för fler rökfria
miljöer bekräftas av att jag alltid försöker
värva nya medlemmar till VISIR, i alla
sammanhang har jag med mig förtryckta
inbetalningskort.

Eivor rekommenderade de 30-talet
deltagarna i förbundsmötet att göra sam-
malunda.

Bengt Rosengren sa vid förbundsmö-
tet bland annat att alla vet idag att rök-
ning är hälsovådligt. Problemet är att
man blundar för det tills man blir beroen-
de av nikotin och inte kan avstå från to-
baksbruk.

Bengt sammanfattade i några viktiga
punkter:
• Motverka att ungdom börjar röka.
• Göra offentlig rökavvänjning reellt

Bengt
ny
ledare
för
VISIR

Ordförandeskifte

Bengt Rosengren tackade för förtroendet att bli vald till ny ordförande i Riksförbundet VISIR
– och avtackade avgående Eivor Svenonius.



tillgänglig, inte bara att säga att den
finns.

• Bättre information om riskerna med
passiv rökning.

• Betona det goda exemplets makt
genom större engagemang av alla an-
ställda i offentlig tjänst.

Med sig i ledningen för Riksförbundet
VISIR får Bengt Rosengren profes-
sorskollegan Göran Löfroth, även han
verksam vid Nordiska hälsovårdshögsko-
lan i Göteborg. Göran medverkade i
VISIR-Aktuellt nr 4 2000 med en artikel
om passiv rökning.

Vid förbundsmötet i Stockholm höll
han en faktaspäckad och intressant före-
läsning om aktuella forskningsresultat.
Göran Löfroth invaldes i styrelsen efter
Carlösten Nordmark som avböjt åter-
val. Göran utsågs vid senare konstitue-
rande styrelsemöte till vice ordförande i
VISIR.

Förbundsmötet lördagen den 21
april, där Paul Nordgren från Folkhäl-
soinstitutet var huvudföreläsare om to-
baksfrågan, följdes på söndagen av en
ordförandekonferens där distrikt och för-
eningar redovisade framtidsplaner.
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Cancerfonden, Folkhälsoinstitutet, Hjärt-Lungfonden, Apoteket AB och Centrum för Tobaksprevention

Här är ledningen för VI Som Inte Röker. Från vänster Gunnar Edgren, Stockholm,
Lars-Erik Behm, Visby, mångårig kassaförvaltare, ordföranden Bengt Rosengren och vice
ordföranden Göran Löfroth, båda Göteborg, Claes Lindmarker, Karlskrona, Marianne
Wännström, Härnösand, och Arne Ståby, Stockholm. Ståby blir från och med nästa nummer
ansvarg utgivare av VISIR-Aktuellt.

Det extra förbundsmötet 2001 ägde rum i Hälsans Hus vid Fjällgatan i Stockholm med
delegater från hela landet. I Hälsans Hus finns sedan ett år kontoret för Riksförbundet VISIR
med Ragnhild Berglund och Ulla Palmgren som deltidsanställda kanslister.
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Danslystna ungdomar 
... men

tobaks-

bolagen

har

blivit

mer

diskreta

Försommarnatten är ännu ung.
Det är en torsdag i början av juni och

det är fortfarande ganska tomt på barer-
na, diskoteken, pubarna i de smala me-
deltida gränderna.

Men om bara några veckor kommer
här att sjuda av liv. Då ska skratt, rop, fyl-
leskrän och semesterstämning eka bland
ruinerna och de ölstinna göder de beröm-
da rosorna till en blomprakt som sen
räcker en bra bit in i december.

Vi är alltså i Visby.
Den riktiga turistsäsongen har ännu

inte kommit igång, men stan är beredd.
De flesta restaurangerna är öppna och
uteserveringarna uppbyggda. Det är bara
stora publiken som ännu fattas.

Men det ska snart braka loss. Även
denna kväll, trots att turisterna ännu inte
anlänt, ska om cirka en timme här ljuda
av sång, skratt, ölrap och diskomusik.

Studenterna!

Sommarstaden Visby, år 2001.
När studenterna kommer in i lokalen som de har hyrt för att festa

möts de av en stor upplyst skylt för Prince. I sommar vimlar det av
festglada ungdomar som redan i entrén får veta vilket märke som
gäller – men viktigare är vad kompisarna tycker.

Ungdomsställen landet runt är den med intressanta platser för
tobaksbolagens reklamsatsningar. Men reklamen har blivit diskreta-
re. Fortfarande får diskotek och restauranger förmånliga priser på
serveringspersonalens kläder – eller de får ett antal uppsättningar
utan kostnad. Det gäller t ex Blend vars nya svarta förpackning
lanseras på många krogar via personalen. Snygga svarta byxor eller
långkjolar, förkläden, pennor, inga blaffiga texter, inga påträngande
och skrikiga tröjor, skjortor eller askfat.

När VISIR-Aktuellt tittade på krogarna kring Stureplan i Stock-
holm, Avenyn i Göteborg, Falsterbo och Båstad i Skåne och på som-
marens ungdomsställe nummer ett, Visby, fann vi att ölreklamen var
betydligt mer påstridig. De kvällar vi var ute kunde man också
snabbt konstatera att det var mera kröken än röken.

Rapporten från Göteborg på nästa uppslag.
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▼

möts av cigg-reklam

När vi börjar vår krogrunda i Visby
innerstad är de nykläckta studenterna
fortfarande ute och åker traktorsläp i yt-
terområdena och ”värmer upp” inför den
långa ljuvliga natt, som de med all rätt
betraktar som sin.

Men  ännu är det lugnt.
Vi inleder på nyöppnade Underbar

vid Stora torget, som har premiär och ser-
verar gratis öl och smörgåstårta för in-
bjudna. Här finns ingen reklam alls och
en av delägarna, Isa Gevriye, säger att to-
baksbolagen inte längre är lika intressera-
de av att betala  för reklam på askkoppar
och personalens t-shirts.

– Varför vet jag inte. men så är det.
Samma sak är det på intilliggande

Munkkällaren. En cigarrettautomat med
reklam, det är allt. Bartendern har där-
emot ölreklam på sin tröja.

– För några år sen hade vi Blend på
tröjorna och det var inte ovanligt att

tobaksbolagen vid vissa tillfällen sponsra-
de med bjudcigarretter, men det har näs-
tan helt försvunnit, säger han.

Och likadant är det på krog efter krog
som vi besöker. En del krogar håller med
cigarrettautomater och på dem finns det
naturligtvis reklam, men i övrigt är det så
gott som kemiskt reklamrent.

Men ett litet undantag ska vi ändå
stöta på den här kvällen.

Det börjar när vi så småningom åter-
vänder till Stora torget. Nu strömmar stu-
denterna till. De är glada och högljudda
och den stående studentrepertoaren
”Sjung om studentens…” och ”Vi har ta-
git studenten” ekar skärande falskt och
lyckligt. Några har raketer med sig, som
de övermodigt håller i händerna när de av-
fyras. Fingrarna klara sig dock denna gång
och även fönsterrutorna i de intilliggande
fastigheterna, även om de några gång är
mycket nära att träffas av raketerna.

Så småningom drar sig studenterna
ner till Gutekällaren där de abonnerat
diskoteket. Och där, på en vägg vid ing-
ången till själva dansgolvet, sitter en stor
väggfast och elbelyst reklamskylt för
Prince.

Några jag frågar förnekar att de på-
verkas av cigarrettreklamen. Det är snara-
re vilket märke kompisarna röker som på-
verkar deras eget val.

En hastig blick runt bland de upp-
sluppna studenterna avslöjar att många
av dem röker. Flera säger, när jag frågar,
att de enbart röker när det är fest och
några vägrar ställa upp på bild för de vill
inte att deras föräldrar ska upptäcka att
de röker.

19 år gamla smygrökare!
Men det dricks betydligt mera öl än

det röks cigarretter. Öl dricker alla.
Men det är ju en sån natt.
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John Olofsson, 18:

Varför röker du?
– Jag röker bara i samband med när jag dricker öl.
När började du röka?
– När jag var 16 år.
Tänker du sluta?
– Jag tänker inte så. Det får bli som det blir.

Anna Ekdahl, 18:

Varför röker du?
– Jag började smygröka och sen fast-
nade jag.
När började du röka?
– När jag var 16.
Tänker du sluta?
– Jag har försökt men det har inte
fungerat.

Crille Löfstedt: 18:

Varför röker du?
– Det är gott. I dag har jag rökt tre paket, men normalt blir det bara ett paket om dan.
När började du röka?
– Jag var bara 14 år.
Tänker du sluta?
– Kanske om någon nära familjemedlem dör i cancer, eller om cigarrettpriset stiger kraftigt.

Elin Ahlquist, 18:

Varför röker inte du?
– Det är onödigt, oekonomiskt och ohäl-
sosamt. Jag provade en gång i sjuan och
då blev jag jättedåligt. Sen dess har jag in-
te tagit ett enda bloss.
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Jakob Norrby, 17:

Varför röker inte du?
– Jag tycker inte det är gott. Och så är det skadligt och jäkligt osmart. Mina föräldrar har lo-
vat bekosta mitt körkort om jag låter bli att röka.

Alexandra Lundin, 18:

Varför röker inte du?
– Jag förstår inte dem som medvetet förstör sin kropp. Jag har aldrig haft en cigarrett i mun-
nen och har aldrig varit nyfiken att testa. Ingen i min familj röker heller.

Text Bernt Nilsson 

Foto Karl Melander



Torsdag är medelåldrarna ute. Vid 21.00
är de flesta lokaler i högform. Inkastaren
på Farrelliés får ta första smällen från
Visir. Har ni en rökfri avdelning här?

– Nja, egentligen inte, svarar han. Vi
har rökfria bord men inget som stoppar
röken att vandra över från den rökiga av-
delningen. Jag är själv inte rökare och
tycker inte om att behöva sitta bredvid
bordet där någon röker.

Det är samma visa på övriga ställen.
Personalen vet om att man måste ha och
’’nästan’’ alla har rökfria bord men inga
väggar som som stoppar röken. Men

tendenserna visar ganska tydligt att rö-
karna absolut inte favoriseras. Och istället
för cigarettreklam är det reklam för spri-
ten som dominerar.

På Brasserie Lipp finns det en rökfri
avdelning. Åtta bord där det ryms drygt
30 gäster. Det är fullt på den rökfria av-
delningen. Nästan fullt i den övriga re-
staurangen, i baren och på uteverandan.
Publiken är mellan 25–50 år. Av cirka 200
gäster är det endast 10-talet som röker.
Flest kvinnor. Serveringspersonalen gör
reklam för Carlsberg och Campari. Sorlet
tyder på stor trivsel.

Runt hörnet, inne på Parkgatan ligger
Peppes. Bästa pizzan i stada. Här har man
25 rökfria platser. Men endast efter
beställning!  Alltså, beställ rökfritt bord
och du får det. Sen kan man ju räkna ut
resten. Det kan ha suttit 25 storrökare och
blossat minuterna innan du får bordet.

På The Rose&Crown, som har lite
yngre publik är det klara rökregler. Ej rök-
fritt! Tack för informationen och adjö.

Bryggeriet är ett av de populäraste.
Mest yngre publik som pratar och försö-
ker lyssna på tre skottar som spelar på
scenen. Högt. På teven spelas det golf
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En vanlig kväll: Mera k
En torsdagskväll på

Kungsportsavenyn

i Göteborg. Det här

är gatan med stort

G. Hit skall de

flesta för att festa.

Och det finns

många olika ställen

att välja bland och

spåren efter kraval-

lerna vid EU:s topp-

möte i juni är

igensopade när

sommarrusningen

börjar
Fyra tjejer på Bryggeriet. Tre av dem är rökare. Rökfritt bord på Bryggeriet utan avdelning från rökar
Lipp, rökare intill. Ulla-Britt Hedlund rökfri sedan 3 år gör ett kort besök på Julien Brasserie&Restaur



med Ulfbåge som kommentator.
Här dominerar uteverandan som är

knökad denna torsdag kväll.Vid baren dy-
ker fyra yngre kvinnor upp. Beställer drin-
kar och fumlar lite i handväskan. Det ryms
säkert ett litet paket cigaretter i dessa.

Barkillen i svart t-shirt gör reklam för
Blend Made in Sweden, är snabb. Han
önskade säkert att han varit född med tre
händer som kunde sträcka fram eld mot
tjejerna. Samtidigt. En av tjejerna röker
inte! Nu inträffar något märkligt. Tjejer-
na är medvetna.

– Foto? Ja, visst får du ta en bild. Men
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kröken än röken

inte med några cigaretter mellan fingrar-
na!

Största lokalen på Avenyn har Joe
Farelli’s i två våningar. På ett minimalt
dansgolv dansar fem tjejer. Då och då
trycker discjockeyn på en knapp och
discoröken fyller golvet med tjejerna.
Publiken är mellan 25–35 år. Rökfria
bord på étaget men inget som avskärmar
röken. Falcon och Budweiser dominerar
reklamen.

XLNT runt hörnet, på Vasagatan, är
abonnerad för studenterna denna kväll.
Rökfritt? Nej!

Det klassiska Valand, näst största in-
nestället i Göteborg, går i samma stil.
Inga rökfria bord.

En ’’rökfri kväll’’ måste avslutas stånd-
mässigt och därför drar vi oss upp mot
Götaplatsen. Där ligger sedan cirka
15–20 år Julien Brasserie&Restaurang.
Denna lokal är svår att motstå. Den bju-
der in alla som passerar till en trevlig
atmosfär. Men för att kunna trivas och
njuta av detta inneställe måste du kunna
acceptera rök. Här finns ingen rökfri av-
delning. Här försöker man inte ens erbju-
da ett rökfritt bord.

På varje bord dominerar svarta ask-
koppar som får bilden av en cowboy vid
lägerleden, i solnedgången, med hingsten
bunden intill, att flamma upp.

Text & Foto

Kjell Hedlund

Asken media, Mölndal

re. Rökfritt bord med vita dukar och utan askoppar på
rang på Götaplatsen 9 i Göteborg.

Stort drogfritt party
ett sätt att möta
tobaksfesterna

Ett stort anti-drogparty anordnas i höst
i Folkets Park i Karlshamn. Det är
VISIR i Blekinge som tillsammans med
kommunen och övriga föreningslivet
står som arrangörer.

– Vi vill slå tillbaka mot tobaksbola-
gens ungdomsfester, säger eldsjälen och
VISIR-medlemmen Harry Moscán.

Föreningar och fritidsgårdar ska
hjälpas åt med arrangemangen och
kommunen ställer lokaler till förfogan-
de. Olika företag bjuder på läsk och till-
tugg.

Festen är planerad till den 2 septem-
ber. Förutom det kända clownparet
Max & Monick blir det andra artister, t
ex ett rökfritt lokalt rockband, manne-
känguppvisning och mycket mera.

– Detta är verkligen stort, säger
Harry Moscán och noterar med glädje
den stora uppslutningen från andra för-
eningar, från affärslivet och från kom-
munen.

Han tog emot
tobakspengar.
Tvingades att avgå

I DN berättade vetenskapsredaktören
Karin Bojs för några veckor sedan om
Richard Smith, redaktör för British
Medical Journal. Han var också profes-
sor i medicinsk journalistik vid Not-
tinghams universitet. Han avgick därför
att han tagit emot motvarande 53 miljo-
ner kronor i forskningspengar från ett
tobaksbolag. Pengarna skulle gå till ett
centrum för ”företagssetik”.

När anslaget blev känt fick tidskrif-
tens läsare rösta. Frågorna var två: 1.
Borde universitet lämna tillbaks peng-
arna? 2. Om inte pengarna lämnas till-
baka, borde då Richard Smith avgå?

84 procent av de 1075 personer som
sa sin mening ansågatt pengarna skulle
returneras. 54 procent tyckte också att
Richard Smith borde avgår.

– Det står klart att en mycket stor
del av British Medical Journals läsare,
varav de flesta är läkare, anser att forsk-
ningen måste stå fri från tobakspengar.
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’’Det var vårt fel att A

När Ewa och Ken fick sin efterlängtade dotter övergick glädjen

snart i oro. Jämt fick de åka till akuten med lilla Alexandra.

Efter fem år ställdes äntligen rätt diagnos. Och det visade sig

att föräldrarna var orsaken – utan att ha förstått det!
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och sugas på slem i luftrören. Det skulle
bli många, många gånger under de tuffa år
som väntade lilla Alexandra. Hon verkar
född förkyld, sa läkarna.

Det tog fem år innan hon fick rätt dia-
gnos: allergisk astma. Det var överläkaren
Eivor Svenonius på Barnallergimottag-
ningen i Malmö som såg det så fort hon
fick en remiss dit. Och ytterligare fem år
innan hon kunde börja leva ett friskt liv –
utan allergiska reaktioner, hosta, andnöd,
slemstopp i luftrören... Innan hon vågade
gå utanför dörren utan inhalator och
akutpåse.

Idag kan hon äta allt (utom ärtor och
nötter), tar ingen medicin och har inga
besvär – utom när hon är förkyld. Men det
är hon å andra sidan väldigt sällan.

Lösningen kan synas enkel så här i
efterhand - när mamma slutade röka blev
Alexandra frisk. Men ingen – innan hon
kom till Eivor Svenonius – hade någonsin
sagt något om sambandet mellan rök-
ningen och Alexandras sjukdom.

– Jag rökte aldrig en cigarett inomhus
och trodde därmed att jag skonat Alex-
andra. T.o.m. när jag hoppade på sluta
röka-kursen gjorde jag det för min egen
skull för jag kunde inte tänka tanken att
min rökning utomhus kunde göra Alex-
andra sjuk. Jag hade rent samvete. Då!

– Nu förstår jag mer hur det hänger
ihop och visst känner jag skuld för

vad jag utsatt Alexandra för. Men jag
visste ju inget. Vi har blivit mycket mer
upplysta sedan dess, tack och lov.

Men när Alexandra föddes var Eva och
Ken överens om en sak: man röker inte
när man har barn i huset. Så Ken började
snusa och Eva gick ut. Det var svårt, tyck-

te Ken, att fimpa och det var lika svårt
några år senare att spotta ut den sista pril-
lan. Det tog tid, men det gick.

– När jag blev gravid var det ingen som
sa något om att jag borde sluta röka och
själv tänkte jag inte på det, säger Eva. Men
jag hade problem under graviditeten och
när man upptäckte att fostret inte mådde
bra rådde en läkare mig att dra ner på rök-
ningen. Från 20 om dagen drog jag ner till
fem. Men så blev det kris och vi blev
inlagda - och då blev jag så stressad att jag
rökte 22. Vi hade kämpat så länge för att
få barn och jag trodde aldrig det skulle gå
vägen – i panik gjorde jag helt fel saker.

Babyn var för svag för att födas normalt
så det blev akut kejsarsnitt.

Jag vaknar dagen efter, ser en tom säng
bredvid mig och ett vak som sitter och
passar. Skräckslagen ligger jag där, vågar
inte öppna ögonen. Du har fått en dotter,
säger hon då. När jag vaknat till kommer
en sköterska in och visar en bild på henne.
Hon ligger i kuvös på barnsjukhuset. En
lite plutta på två kilo.

Glädjen över den lilla dottern blanda-
des med oron för hennes hälsa.

– Vi åkte ut och in på akuten och var på
väg att mista henne många gånger. Hon
fick andnöd och slem i luftrören och lades
in för observation men vi blev inte kloka-
re av det.Tills jag en dag krävde en utred-
ning och vi då kom till Barnallergin där de
tog tag i det med en gång. Då var Alex-
andra fem år.

Genom tester kom man fram till en
lång lista på ämnen och mat som hon var
allergisk mot. Hemmet i Tygelsjö blev
allergisanerat - bort med heltäcknings-
mattor och tygmöbler, in med plastblom-
mor och skinnsoffor. Alexandra fick
medicin och inhalator, hon fick gå på
astmaskola och lära sig hantera sin sjuk-
dom. En vecka varje sommar åkte hon på
astmaläger och det var den enda vecka
Ken och Eva kunde koppla av och ägna
sig åt varann.

Att vara förälder till ett astmasjukt
barn är att leva under ständig press. Ingen
vill passa ett sjukt barn så man kommer
aldrig ifrån. När som helst kunde hon
behöva hjälp, när det var som värst åkte

Idag mår Alexandra bra men när
hon var liten kunde Ewa och Ken
inte ta med henne någonstans. Det
räckte med en blomma eller ett
rakvatten för att framkalla ett
anfall.

Ewa Nilsson var 14 när hon började röka,
precis som mamma och storasyster. Så
mötte hon Ken, också rökare, de gifte sig
och satte bo. När det efterlängtade barnet
Alexandra föddes fem år senare var det en
baby som redan rökt tusentals cigaretter.

Och hon hade bara varit hemma någon
dag när hon första gången fick åka in akut

Alexandra fick astma’’
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Eivor Svenonius 
– barnläkare
–Barn röker inte själva utan det är vi
vuxna som röker åt dem, säger Eivor som
under sin tid som överläkare på barnaller-
gimottagningen på MAS i Malmö gjorde
en undersökning om sambandet mellan
barns astma och föräldrars rökning.

– Den som påverkas mest är fostret,
rökning under graviditeten är det allra
farligaste. Om modern röker 20 cigaretter
om dagen tar fostret till sig gift motsva-
rande 38 cigaretter.

För 19 år sedan när Alexandra föddes
var man inte helt klar över detta. Ej heller
att passiv rökning kan ge i princip samma
skador som aktiv rökning.

– Jag blev själv förvånad, erkänner
Eivor, över att passiv rökning gav ett så
kraftfullt utslag. Små barn bryter ner
nikotin mycket långsammare än en
vuxen. Redan tio cigaretter ökar risken för
att ett friskt barn ska utveckla astma.

Man har också sett samband mellan
rökning och lunginflammation, öronin-

flammation och plötslig spädbarnsdöd för
att nämna några.

– Av de 49 astmasjuka barn jag under-
sökte var 37 passiva rökare. 42 föräldrar
nappade på erbjudandet om rökavvänj-
ning. Hälften av dem slutade röka. Deras
barn slutade gå hos mig, säger Eivor. De
blev friska!

Vill du veta mer?
www.tobaksfakta.org
Sluta-röka-linjen 020-84 00 00

NYBLIVEN MAMMA?
Så påverkas din baby av rökning!
• Nikotin koncentreras i modersmjölken tre gånger så mycket som i ditt eget blod.
• Barn till rökande mammor har ökad risk för kolik och är oftare frusna.
• De går inte upp i vikt lika mycket som barn till icke-rökare.
• De har 4-5 gånger högre risk att få astma och allergier.
• De får oftare övre luftvägsinfektioner som varar längre.
• Barn till rökare blir ofta själv rökare.

VINST DIREKT!
när du slutar röka
• Efter 20 minuter går blodtryck och puls ner.
• Efter 8 timmar blir syrehalten i blodet normal.
• Efter 24 timmar minskar riskerna för hjärtinfarkt.
• Efter 48 timmar förhöjs lukt- och smaksinnet.
• Efter  2-12 veckor förbättras blodcirkulationen och lungkapaciteten.
• Efter 1 år är den överhängande risken för kärlkranssjukdomar hälften av en 
• rökares.
• Efter 5 år minskar dödligheten i lungcancer till nästan hälften.
• Efter 10 år är lungcancerdödligheten lika med icke-rökarens.

Dessutom får du
• fräschare hy • bättre luktsinne
• vitare tänder • friskare hår 
• bättre andedräkt • färre rynkor
• bättre smaksinne

Alexandra in på akuten två gånger om
dagen.

– Bekantskapskretsen blev mindre, vi
kunde inte gå bort, en blomma, ett rakvat-
ten, en gömd ärta, vad som helst kunde
framkalla ett anfall. När Alexandra börja-
de klia sig över hela kroppen och det pep i
luftrören visste vi att det var dags.

Eivor Svenonius hade i sin forskning
kommit fram till att 76% av de allergiska
barnen rökte passivt, dvs hade en eller två
rökande föräldrar. Även om du röker
utomhus eller under fläkten finns röken
kvar i utandningsluften timmar efteråt.
Dessutom sitter den i kläder och hår. Så
hon startade en sluta röka-kurs för föräld-
rarna.

– Det var tre hemska år, erkänner Eva,
det var mycket svårt att sluta efter 23 års
rökande, ett paket om dagen. Men jag
tröstade mig med att bara Alexandra blir
stor kan jag börja igen. Det tog alltså tre år
innan jag en dag på stan kände doften av
rök och utbrast: fy, vad det luktar!

– Vad sa du, mamma? undrade Alex-
andra.

Det var vändpunkten. Idag är Eva en
riktig anti-rökare.

Det som fick henne att kämpa vidare
mot målet var trots allt kicken att se Alex-
andra bli bättre och bättre. Redan efter tre
veckor hostar hon mindre, hon får tillbaka
aptiten, börjar växa och framför allt kom-
mer de otäcka astmaattackerna alltmer
sällan.

Mer och mer börjar Alexandra leva ett
normalt liv. En bättre belöning kunde inte
Eva och Ken tänka sig.

Rosslandet i luftrören dag och natt, de
eviga pencillinkurerna, den ständiga oron
att komma för sent till akuten, allt det där
kunde de lämna bakom sig.

– Jag har aldrig fått så många spontana
kramar, både av Alexandra och Ken, som
sedan jag slutat röka. Nu när man inte
luktar inte längre!

Alexandra, 19, har nu återhämtat den
kraft och styrka hon saknade under de
första åren och familjen har lagt  de tio
jobbiga åren bakom sig. Det känns svårt
att tänka på dem, säger Eva, det är så
mycket man skulle velat göra annorlunda.
Men det enda som räknas nu är att Alex-
andra är frisk. Och jag kommer aldrig mer
att sätta en cigarett till min mun.

– Inte jag heller, lovar Alexandra.

Text Lisbeth Welin

Foto Johnny Zaar
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Behövs teve som en rökfri zon i vår tillva-
ro? Bör den förhärdade nikotinisten Van
Veeteren förmås att avhålla sig i rutan,
eftersom svaga själar i annat fall kan finna
frestelsen övermäktig att ta efter honom?
Och med darrande händer få fram en
tagg, som annars skulle ha fått ligga kvar i
paketet, och därmed ödelägga sina liv?
Spelar det någon roll?

Jag tvivlar.
Det häpnadsväckande målet i USA

mellan tobaksindustrin och en rökare –
tydligen med fullt förstånd, han försörjer
sig och de sina som fastighetsmäklare –
öppnar oanade perspektiv. Mäklaren till-
dömdes som bekant ett snuskigt antal
miljarder dollar i skadestånd för att han
hade rökt sig sjuk. Han lyckades sedan
övertyga rätten – också den rimligen med
fullt förstånd – om att han intet ont anan-
de hade låtit lura sig av förledande ciga-
rettannonser och försäkringar om att
cancerrisken var överdriven. Kanske var
det värt pengarna.

Med sådana odds borde teve natur-
ligtvis fimpa fortare än kvickt. Å andra
sidan är det sannolikt egalt för inbitna
storrökare, som vår amerikanske vän, om
Van Veeteren gör det eller ej.

Eller är det den lättledda ungdomen
man varkunnar sig över? Det brukar vara
det andra skälet för alla dem som ivrar för
att  självbestämmanderätten ska inskrän-
kas i något avseende. Och här har den
totalliberala frihetsdoktrinen besvär, den
saken är klar. Med tillräckligt tjusiga rö-
kare i tillräckligt lockande miljöer går det
säkert att lura både en och annan tonåring
på villovägar.

Frågan är bara: vilka frihetliga in-
skränkningar måste vi i solidaritetens
namn gå med på av omtanke om samhäl-

lets små och viljesvaga? Får vi röka hem-
ma om vi har minderåriga barn i huset?
Får vi gå ut på balkongen och ta ett bloss
och riskera att få grannar som passiva
rökare? Får vi förpesta atmosfären på all-
män plats?

I alla tider har censuren sysslat med
detta: hur få folkmängden att avhålla sig
från allehanda missbruk, inte minst när
den tar del av reklam och konstnärliga ut-
tryck i ord och bilder?

Jämt och ständigt påstås det att oöns-
kade beteenden stimuleras när man läser
om eller tittar på folk som kopulerar, su-
per eller drogar. Eller, för den delen, ser
människor begå våldsbrott till följd av alla
otäckheter man får se på teve eller läsa om
i tidningarna. Men ingen har någonsin
lyckats lägga fram ett enda bevis för att
det skulle ligga till på det sättet. Ingen har
kunnat visa på en enda upptänd sexualdå-
re som har störtat ut från porrfilmsbio-
grafen och antastat någon medmänniska.
Ingen har med bestämdhet kunnat hävda
att man tagit sig ett glas eller tänt en ciga-
rett för att någon annan har gjort det på
bio eller i teve. Likväl diskuteras proble-
met outtröttligt. Och märkligt nog mest
av dem som själva aldrig skulle drömma
om att låta sig påverkas. Det är det bara
andra som gör. Dem som vi måste skydda,
mot sig själva och andra.

Jag vet ärligt talat inte vad jag ska tro.
Eller rättare: jag vet vad jag tror men jag
har svårt för att ge riktigt goda skäl för
det. Copy cat-debatten i USA – där den
ena sidan menar att unga människor
efterhärmar våldsverkare, och den andra
sidan ser det bara som ett försök från ung-
domarnas sida att få uppmärksamhet –
den debatten lämnar mig bara förvirrad.
Resultatet blir ju detsamma. So what?

SVEN WOLLTERSRÖKANDE
TV-POLISANMÄLD– Det var ett regelbrott av SVT att visa så mycket

rökning i Återkomsten och i Anderssons älskarinna,

anser VISIR och anmäler programmen till Gransk-

ningsnämnden för Radio och TV.
Sid 4–7

Nr 1 april 2001      •     Medlemstidning för Riksförbundet VISIR      •      Tel 08-591 282 11

RÖKFRITTpå krogen – ett lyft för alla
Sid 8–10

FFriskriskarare Live Liv

Sven Wollter som storrökande kommis-
sarien Van Veeteren i SVT 1.

Vad det i slutändan handlar om är vil-
ken sorts samhälle vi vill bo i, ett med an-
svarstagande medborgare eller ett med
omtänksamma förmyndare och snälla
undersåtar. Eller för att återgå till rökruta
ett: vem vinner och vem förlorar på om
kommissarie Van Veeteren röker eller in-
te?

VISIR tycker uppenbarligen att han
borde sluta, både för sin egen skull och
andras. Det tycker jag också. Dock inbil-
lar jag mig inte för en sekund att det skul-
le påverka någon annan. Tror VISIR det?

Den litterära personen Van Veeteren
skulle avgjort förlora på kuppen. Står det
i manus – och i romanförlagan – att han
röker, kanske rent av för mycket, så är det
en integrerad del av konstverket. Vill man
ändra i det, får man göra en annan histo-
ria.

För övrigt kan jag inte finna annat än
att Sven Wollter på ett utmärkt sätt ge-
staltar Van Veeterens vånda, när han tän-
der en cigarett. Han tycker nämligen inte
om att röka. Han vill sluta lika gärna som
VISIR vill att han ska göra det. Själv
tycker jag bara att det ser rätt äckligt ut.
Men jag är ju heller inte rökare.

Text Ulf Örnkloo

Deckarexperten Ulf Örnkloo skriver om rökningen i TV-serien med Sven Wollter:

’’Att ta bort rökningen vore ett
ingrepp i den konstnärliga friheten’’
Efter den stora uppmärksamheten kring VISIRs anmälan mot SVTs
deckarserie byggd på Håkan Nessers böcker bad redaktionen för
VISIR-Aktuellt deckarexperten Ulf Örnkloo, producent för radions
Deadline att göra en jämförelse mellan rökningen i böckerna och det
närmast hysteriska rökandet i TV-serien. Örnkloo levererade i stället
nedanstående text där alla jämförelser saknas. Hans drapa kan inte
få stå oemotsagd. Se nästa sida!

VISIR-Aktuellt nr 1/2001.



Jag påstår till sist
att det inspelnings-
bolag som SVT-
Drama anlitade kan
vara sponsrade av
tobaksindustr in.
SVT-Drama, eller
SVT-Fiction som är
det nya namnet, har
valt tystnadens väg.
Chefen Johan Mar-
dell har i ett kort 
e-mejl meddelat att
den biträdande che-
fen Hans-Jörgen
Riis Jensen ska svara. Men har Riis Jensen
svarat på ställda frågor? Nej. Har SVT-fic-
tion kontroll över produktplaceringar i
teve-inspelningar som läggs ut på friståen-
de bolag? Svaret är tydligen nej.

Carlösten Nordmark

VISIR anmälde televisionens deckar-
serie om Van Veeteren till gransknings-
nämnden. Kommissarien, spelad av Sven
Wollter, rökte för mycket. Ja, när rättslä-
karen bjuder på cigg i obduktionssalen
begår hon ett lagbrott eftersom rökning i
offentliga lokaler är förbjuden.

Kring anmälan och debatten som
blossade upp tyckte jag att det var på sin
plats med en jämförelse mellan rökandet i
Håkan Nessers böcker och det myckna
blossandet i TV-serien. Jag bad redaktö-
ren för radions utmärkta deckarprogram,
Ulf Örnkloo, att han skulle göra den jäm-
förelsen. Han lovade att göra det men
förbehöll sig förstås rätten att tycka vad
han ville. Några veckor senare sågs vi och
han berättade att i de aktuella böckerna
röktes det inte alls lika mycket som i teve.
Han skulle göra den av VISIR-Aktuellt
önskade jämförelsen – och naturligtvis i
den stora journalistiska frihetens namn
tycka vad han ville.

Sen gick veckorna och till sist kom ar-
tikeln på sidan 13. Inte mycket till jämfö-
relse mellan böcker och teve-serie, som
läsaren kan se. Ulf Örnkloo låter oss, trots
sin sakkunskap, sväva i ovisshet om verk-
ligen teve-blossandet har täckning i
böckerna. Jag påstår att så icke är fallet.
Och Örnkloos högstämda mening om
den konstnärliga friheten är i det här fal-
let bara nys; det går att visa att Van Veete-
ren röker utan att sega ut på scenerna på
sätt som skedde.
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Fel artikel, Örnkloo,
och var finns fakta?

Hela gänget i TV-serierna Återkomsten och Kvinna utan ansikte

För länge sedan var teaterföreställningar
en stor brandfara. Hemska olyckor har
inträffat när det börjat brinna och publi-
ken inte har kunnat ta sig ut i tid. Sedan
blev det bestämmelser om nödutgångar
och förbud att ha eld på scenen, även att
tända rökverk. Och så skaffade man järn-
ridå på stora teatrar så att man kunde
avskilja scenen från salongen brandsäkert.

Nu råder inget sådant rökförbud på
teatrar, vilket tyvärr märks. Man blossar i
tid och otid där, säkert mer på scenen än i
verkligheten. Men frågan är om det är
lagligt egentligen. Vi har nu en tobakslag
som säger att arbetsgivaren är skyldig att
sörja för rökfri arbetsmiljö. Ingen ska mot
sin vilja tvingas arbeta i rökig miljö.

Rökning på teaterscen eller vid in-
spelning av film och TV-program är be-
ordrad av en arbetsledare, som kallas re-
gissör. Den kommer alltså inte från en
enskild arbetstagares behov av att röka,
den kommer från arbetsgivaren och hans
arbetsledning. Detta strider direkt mot
tobakslagen, § 8.

I bakgrunden finns också arbetsmiljö-
lagen, som säger att arbetsgivaren ska väl-
ja den metod och process vid arbetet som
ger de minsta riskerna. Om han då säger
att ’’nu ska vi skapa en dramatisk stäm-
ning, och därför ska du tända en cigarett,
dra några djupa halsbloss och försöka se
ut som Humphrey Bogart på 40-talet’’,
då väljer han en dålig och riskabel metod.

Det måste finnas andra och bättre
metoder, och den regissör som inte väljer
bättre är en dålig regissör. Om han inte
kommer på något annat så kan han välja
en cigarett som aldrig tänds. Då undviker
man att exponera arbetstagare för ett
mycket stort antal skadliga och irriteran-
de ämnen.

Rökning 
Regissörer som
beordrar skåde-
spelare att röka på
scenen bryter mot
lagen, skriver 
Arne Stråby

Expressen, långfredag 2001



Rökningen brukar ofta kännas av i sa-
longen också.Teaterannonser borde varna
allergiker för att besöka vissa föreställ-
ningar där man röker, men det görs aldrig.

Någon säger kanske att konstens fri-
het måste gå före lagen. Nej, det står
ingenstans. I Sverige gäller lagen, om den
inte har ett uttryckligt undantag.

Om konstens frihet skulle gå före så
borde det komma ut riktigt blod vid
våldshandlingar i spelet. Men det är inte
riktigt våld utan bara markerat. Där tänker
man på arbetstagarens hälsa. På operan är
det många som låtsas dö på scenen. När
José sticker kniven i Carmen så kommer
det ut sång i stället för blod, för han sticker
inte på riktigt. Om man ser blod så är det
något annat rödfärgat.Man markerar bara.

Då frågar man sig varför just rökning-

en ska vara på riktigt. Jag har sett många
rökare på teatrar, och ibland sticker
cigarrstanken tydligt i näsa och ögon om
man sitter långt fram. I en nyligen aktuell
TV-serie vållade Sven Wollters kedjerö-
kande polis säkert mycket obehag för
många arbetstagare, för det går åt en del
folk vid TV-inspelning.

TV har nu i år utmärkt sig för uppen-
bara brott mot dispensvillkoren när det
gäller användningen av barnskådespelare
för adventskalendern. Man tycks ha en
inställning att man står över lagen och att
konstens frihet går före.

Varför tillåts detta pågå? Efter vad jag
har inhämtat har det aldrig hänt att var-
ken TV-teatern eller någon annan teater
i Stockholm åtminstone har sökt dispens
från tobakslagens krav hos Arbetsmiljö-

inspektionen (fd Yrkesinspektionen) för
att få tillåta rökning ’’på riktigt’’,med den
oönskade och riskabla exponering av
arbetstagare som då uppkommer. De
struntar i lagen bara, och Arbetsmiljöin-
spektionen tycks inte ha resurser för in-
spektion på den punkten.

Det är också ett publikintresse att få
bort blossandet och röklukten från sce-
nen. På teatern markerar man och har at-
trapper, det vet alla. Diamanterna är av
glas, spritflaskorna innehåller vatten och
kniven och revolvern bara låtsas skada
eller döda. Sätt stopp för brinnande ciga-
retter på teater och i TV! 

Text Arne Stråby
Arne Stråby är styrelseledamot i VISIR och
arbetade tidigare vid Arbetarskyddsstyrelsen
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För rådgivning och informationsbroschyr 
o2oo-23 53 oo, www.banco.se

I samarbete med Riksförbundet VISIR.

Investeringar i fonder innebär alltid en risk. Värdepappersmarknaden går både upp
och ned och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar
som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att hela
det investerade kapitalet återfås.
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Tack för att du sparar med hjärtat och 
stöder Riksförbundet VISIR.

på teatern är olaglig

VISIR var med
när 18 000 festade 
i Visby

På Gotland är det ordning, samordning och fest i
tobaksarbetet med ett nätverk som fungerar och
där VISIR genom bland annat Lars-Erik Behm
är mycket aktiva. Årets Expo01 i Kneippbyn bjöd
på världsmästerskap i motorsåg, VM i att nicka
en fotboll och de bortåt 18.000 besökarna kunde
också se Europas snabbaste bil och världens
största motorcykel. VISIRs monter väckte upp-
märksamhet. Enligt rapport i lokala tidningar
drog VISIR-musikerna Sune Lindkvist, gitarr,
och Egon Lindström, dragspel, mera publik än
melodifestivalens Teresia Bjarneby vars musik-
maskin i grannmontern hakade upp sig.
Alla var glada ändå och många föräldrar intresse-
rade sig särskilt för: Hur ska vi göra för att våra
barn aldrig ska börja röka?



Skriver man orden tobak, snus eller tobacco i sökrutorna hos
nätets vanligaste sökmotorer är det inte säkert att man hittar den
information om tobakens effekter på hälsan, miljön eller ekono-
min som man är ute efter. I stället dyker det upp ett gytter av län-
kar till hemsidor där cigaretter  och annan tobak bjuds ut till låga
priser eller där tobaksbolag bedyrar sina goda avsikter och sitt
samhällsansvar.

Med lite tålamod träffar man också snart på några av de  we-
bbplatser som innehåller seriös information.

En bra väg in i tobakssajternas värld är att starta med
www.tobaksfakta.org, resultatet av ett samarbete mellan Cancer-
fonden, Hjärt-Lungfonden, Folkhälsoinstitutet och Läkare mot
Tobak. Sajten kom till sommaren 1997. Avsikten var framför allt
att erbjuda en kunskapssajt med basfakta om tobak.

Ny kunskap varje vecka
Det visade sig snart att det ständigt tillkommer ny kunskap.
Praktiskt taget varje vecka publicerar någon vetenskaplig tid-
skrift någonstans i världen en forskningsrapport som avslöjar
nya samband mellan rökning och ohälsa. Den senaste tunga
nyheten på det området, när den här artikeln skrivs i mitten på
december 2000, är att ett stort amerikanskt forskningsprojekt
bekräftar vad man misstänkt en tid, nämligen att även tjock-
tarmscancer kan räknas in bland de sjukdomar som är rökrelate-
rade. Tolv procent av dödsfallen i tjocktarmscancer i en stor
befolkningsgrupp kunde tillskrivas cigarettrökningen.

Förutom de täta medicinska nyheterna avslöjas allt oftare
skumraskaffärer från tobaksbolagens sida. Det sker till stor del
tack vare att miljontals tidigare hemliga dokument i tobaksbola-
gens arkiv blev offentliga  i samband med de stora processerna
mellan de amerikanska tobaksbolagen och delstaterna. Det slu-
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Enkel väg till kunskap för lärare
och elever www.tobaksfakta.org
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tade med den landsomfattande uppgörelsen 1997 då tobaksin-
dustrin gick med på att under 25 år betala 1 650 miljarder dollar
som kompensation för de extra  sjukvårdskostnader som rök-
ningen orsakar.

De förut hemliga dokumenten granskas metodiskt av jour-
nalister, jurister och organisationer som arbetar mot tobak. Re-
sultatet blir avslöjanden om smuggling som bolagen regisserat
och nyheter om vilka väldiga resurser tobaksindustrin satsat för
att misskreditera forskare som visat att även passiv rökning är
hälsofarlig och hur man betalat andra forskare för att få dem att
ifrågasätta de för tobaksbolagen negativa forskningsresultaten.

www.tobaksfakta.org har visat sig vara en värdefull kun-
skapskälla för elever och lärare som gör arbeten om tobak.

www.tobaksfakta.org – alltid aktuell.


