
Nr 4 december 2001   •  Medlemstidning för Riksförbundet VISIR   •   Tel 08-591 282 11
FFriskriskarare Liv

e Liv

TEATERRÖK
MÅSTE STOPPAS
VISIR gör anmälan till Arbetsmiljöverket

Sid 4–5

De 
kämpar
för
rökfritt

Roland & Christina
Sid 6–13 och sista

Werner

Erik

Siv

Britt-Marie
Bo

Astrid



2

VISIR-Aktuellt/Friskare liv är medlemstidning för Riksförbundet VISIR.
Prenumerationspris för övriga: 150 kr. Utkommer med fyra nummer per år.
Ansvarig utgivare: Arne Stråby, arne.straby@telia.com 
Adressen till Riksförbundet VISIR: Hälsans Hus, Fjällgatan 23A, 116 28 Stockholm
tel 08-591 282 11, fax 08-556 988 88. Hemsida: www.visir.a.se 
Förbundsordförande: Bengt Rosengren.
Grafisk produktion: MediaMontage AB, Stockholm. Tryck: Härnösands Tryckeri, Härnösand 2001.
ISSN 0282-0617

▼

Våren 2001 tillsatte förbundsstyrelsen en ar-

betsgrupp för att göra en förutsättningslös

utredning om VISIR:s framtid. Gruppen bestod

av Sven Kinnander, Göran Löfroth och under-

tecknad, senare nyvald som förbundsordfö-

rande.

Efter ett remissförfarande presenterades

utredningen för styrelsen och antogs vid ett

styrelsemöte den 6 november 2001.

Utredningen gick igenom medlemsantal,

ekonomi och olika arbetsområden för VISIR.

Då alla detaljder av utrymmesskäl inte kan

publiceras i tidningen, har jag valt att publice-

ra de viktigaste punkterna, vi kan kalla det en

tabellarisk sammanställning över vem som fö-

reslås göra vad inom VISIR.

Skulle någon medlem/läsare önska ytterli-

gare detaljer är hon eller han välkommen att

kontakta kansliet för att få en kopia på hela

utredningen.

Den punktvisa sammanställningar talar först om typ av aktivitet, omedelbart följt av

vem som ska utföra den.

Förbundsordföranden har ordet:

Så här ska vi fördela
ansvaret för framtiden

Bengt Rosengren, förbundsordförande i VISIR.



1. Förstärka VISIR:s ekonomi och status
– med första underrubrik medlems-
värvning.

Denna ska utföras av föreningar
och enskilda medlemmar.

Andra underrubriken är att söka
sponsorer lokalt – en uppgift för för-
eningarna.

Tredje underrubriken är att söka
nationella sponsorer – en uppgift för
förbundsstyrelsen.

2. Punkten två att följa nationell och
internationell forskning har även den
tre underrubriker där den första – lit-
teraturuppföljning – ska skötas av för-
bundsstyrelsen och enskilda medlem-
mar. Deltagande i och bevakningen av
konferenser, som är andra underrubri-
ken, har samma ansvariga.

Tredje underrubriken handlar om
att popularisera och sprida – en upp-
gift som främst ska fullgöras via
VISIR-Aktuellt.

3. Påverka statlig politik inom tobak-
sområdet.

Remissyttranden svarar förbunds-
styrelsen för. Deltagandet i opini-
onsbildningen är förbundsstyrelsens,
föreningarnas och varje enskild med-
lems ansvar.

Lobbyverksamhet centralt sköts av
förbundsstyrelsen.

4. Påverka kommuner och landsting – en
uppgift för föreningar och medlem-
mar, t ex remissyttranden på utred-
ningar.

För deltagandet i opinionsbildning
gäller detsamma liksom ifråga om lob-
bying.

5. Samverkan med andra.
Fyra underrubriker där den första

heter deltagai nätverk – en uppgift för
förbundsstyrelse, föreningar och en-
skilda medlemmar.

Samverkan med skolor är en upp-
gift för föreningar. Detsamma gäller
samverkan med idrottsföreningar och
organiserandet av kampanjer.

Femte underrubriken lyder: Påvisa
överträdelser mot tobakslagen. En
uppgift för förbundsstyrelsen, före-
ningarna och medlemmarna.

6. Inspirera till rökfrihet.
Denna sjätte punkt har sex under-

rubriker.
För alla gäller att vara opinionsbil-

dare, att hålla tobaksfrågan aktuell,
söka publicitet, skriva insändare i
dagspress, ge råd om rökavvänjning,
aktivera sjukvården för rökavvänjning.
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Cancerfonden, Folkhälsoinstitutet, Hjärt-Lungfonden, Apoteket AB och Centrum för Tobaksprevention

Tuff tobakslag
på Island

Från och med den 1 augusti 2001 gäller
en ny tobakslag på Island. Tobak får inte
säljas på sjukhus och vårdinrättningar.
Tobak och tobaksvarumärken ska vara
placerade så att de inte är synliga för kun-
den. För att få sälja tobaksvaror krävs en
licens.

Fyra nya familjer 
fick hjälp mot
balkongrökande 
grannar
Sommartid besväras många familjer av
grannar i radhusområdet eller i hyreshu-
set som röker på uteplats eller balkong.
VISIR utlovade i fjol stöd och hjälp i de
fall där icke-rökare hade klagat förgäves
hos hyresvärd eller fastighetsägare – eller
utan resultat försökt tala med grannarna.
Det ledde då till att tre hyresgäster fick
aktivt stöd från hyresvärd eller ägare så att
skyltning med rökning förbjuden kom
upp i trappor och andra gemensamma
utrymmen samt en uppmaning att vi rök-
ning utomhus inte borde ske om röken
besvärade grannarna.

I somras tog fem andra hyresgäster
kontakt med VISIR. I tre fall räckte det
med påpekande per brev, i ett fjärde fall
kopplades kommunens miljökontor in
(det hjälpte) medan det i ett äldreboende
ännu inte har kommit till någon lösning.

VISIR-Aktuellts redaktion har hållit i
de här tvistefrågorna och vi kan meddela
att sällan har några brev betytt så mycket.
Så stå på dig om du besväras av grannens
rök.Tala med grannen, skriv till hyresvär-
den, vänd dig till kommunens miljökon-
tor. Hävda din rätt till rökfri miljö.

Skolsköterskeseminarier har hållits i
Stockholm, Göteborg och Malmö nu i
november. På initiativ av utbildnings-
och medieorganisationen Northern
Light i samarbete med Folkhälsoinstitu-
tet och VISIR.

Bakom Northern Light står tre myck-
et engagerade och initiativrika grabbar i
Malmö - Stipan Kopilovic, Arslan
Mehanovic och Amer Olevic.

Seminarierna är en del av det nationel-
la projektet Nyckeln mot rökning, som har
till uppgift att skapa nätverk mellan Sve-
riges alla skolsköterskor. Målet med detta
nätverk är att bidra med erfarenheter och

stöd för bekämpning av den ack så vanli-
ga tobaksrökningen på skolgårdar – trots
gällande förbud.

Eftersom jag är ordförande i VISIR i
Stockholm, blev jag utnämnd till resurs-
person under hela seminariet där. Jag höll
också ett anförande under rubriken Hur
blir vi av med den mest vanebildande dro-
gen – nikotinet, på vår skola? Och jag ord-
nade med förträffliga lokaler i Riksför-
bundet VISIRs gamla kontor i Adven-
tistkyrkans fastighet på Olof Palmes gata
i Stockholm. I Göteborg och Malmö var
Inka Hjelmström resursperson.

Christina Ögrim

Nätverk för skolsköterskor

. . . om framtiden!
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Programmet Folkradion, som går i P3
vid 12-tiden på vardagar, tog upp frågan
och ordnade snabbt en diskussion mellan
mig och Martin Theorin, som är regissör
vid Teater Pugilist i Göteborg. Han satt i
studio i Göteborg, medan jag var i Radio-
huset i Stockholm och satt i samma stu-
dio som programledaren Elin Lindström.
Det var den 11 juli.

Det stod snart klart att Theorin inte
såg något behov av rökfri miljö för skåde-
spelare. Han menade att rökning måste
förekomma på scenen eftersom den före-
kommer i verkligheten.

Om någon inte vill?
Programledaren frågade vad som skulle
hända om en skådespelare inte vill röka.
Han svarade att man får ge rollen till
någon annan skådis då, men det händer
aldrig i praktiken.

– Skådespelare röker som borstbinda-
re, sa han. De sitter ofta på krogen och
röker och super.

Som regissör ville han inte heller ge
roller till den som inte är rökare, ’’för då
kan de inte röka på scenen så att det ser
naturligt ut’’.

Det lät ganska illa för mina öron. Vad
menar karln, förtalar han sin egen kår?
Och hur mycket röker en borstbindare?

Kanske tänkte även programledaren
något i den riktningen. Jag tror att det var
hennes frågor som fick honom att avslöja
sig.

Jag fick tillfälle att förklara varför jag
anser att rökning på teatern är olaglig. I mi-
na inlägg framhöll jag också vikten av att
förändra den positiva attityd till rökning
och alkohol på krogen och rökning inom
kändisvärlden som Theorin tycktes före-
språka – eller i varje fall se som naturlig.

30 miljoner
Attityder till rökning är ett stort sam-
hällsproblem. Nyligen har regeringen an-
slagit 30 miljoner för åtgärder för att
minska tobaksbruket. Folkhälsoinstitutet
disponerar detta belopp, och Visir hoppas
förstås att det används på bästa sätt.

Sedan är frågan var man börjar. Men
jag tror att företeelsen rökning på teatern
skulle vara möjlig att avskaffa, och i så fall
skulle man i alla fall ta bort viktiga rökan-
de förebilder för de unga.

Riksförbundet Visir har tillskrivit den
ansvariga tillsynsmyndigheten, som är
Arbetsmiljöverket, för att få veta vad som
har gjorts eller inte gjorts för att tillför-
säkra anställda inom teater, film och TV
en rökfri arbetsmiljö.

Visir har också tillfrågat Teaterför-
bundet om hur de ser på problemet rök-
ning på teatern - det är ju deras arbets-
miljö. Ett kasettband med inspelning av
det aktuella radioprogrammet har sänts
till Teaterförbundet med begäran om
synpunkter på Theorins uttalanden.

Tystnad
VISIR-Aktuellt sände ut pressmedde-
lande om det olagliga i att röka på teater-
scener när det aktuella numret skulle
komma ut. Radions P 3 nappade alltså,
men från de stora tidningarna har det va-
rit skrämmande tyst.

Annars är man van vid att inte minst
kvällspressen med förtjusning kastar sig
över alla verkliga eller förmodade olaglig-
heter och gör stora reportage, kanske
med nyheten på löpsedeln också. Men
här hör man inte mycket. Teatrarna drar
nog slutsatsen att de kan fortsätta.

Frågan är varför man fortfarande rö-
ker så mycket på teatern - mer än åtta år
efter tobakslagens tillkomst. Att beordra
en arbetstagare att tända en cigarett och
därmed utsätta både sig själv och andra
för flera tusen giftiga ämnen, varav ett
40-tal är cancerframkallande - det är
orimligt och olagligt! 

I VISIR-aktuellt nr 2–3 skrev jag om rökning på teaterscener
och påpekade att den är olaglig, om man ska följa tobakslagen.
Arbetsgivaren är skyldig att svara för att arbetstagare inte 
utsätts för rök (§ 8). Meddelande om detta gick ut som
pressmeddelande och fanns på TT:s och på Aftonbladets
hemsidor. 

Av Arne Stråby

VISIR kräver att Arbetsmi 
rökningen på teaterscener
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Riksförbundet VISIR anmälde dels TV-
serien ”Anderssons älskarinna”, dels TV-
deckarna ”Återkomsten” och ”Kvinna
med födelsemärke” för att det röktes så
mycket. VISIR hävdade att TV-pro-
grammen innehöll utmanande sekvenser
med tobaksrökning. Frågan ställdes om
detta är förenligt med de regler som gäl-
ler för Sveriges Television.

Anmälan gick till Granskningsnämn-
den för radio och tv och VISIR ville också
att Granskningnämnden skulle uttala sig
om programföretagen har någon muntlig
eller skriftlig policy i tobaksfrågan.

I intervjuer med ansvariga personer
inom SVT kunde VISIR-Aktuellt visa
att varken SVT-Drama eller nyhetsre-
daktionerna hade diskkuterat tobaksfrå-
gan – än mindre fanns skriftliga regler
eller rekommendationer.

Granskningsnämnden gick till verket
med stoppur i hand. I ”Anderssons älska-

rinna, del 1” visades sex sekven-
ser med rökande personer. Fyra
sekvenser var endast några sekun-
der, två sekvenser var omkring en
minut långa.

I ”Återkomsten, del 1” visades sex
sekvenser med rökande personer –
företrädesvis huvudpersonen van Vee-
teren (Sven Wollter). Fem av skeven-
serna var korta, endast några sekunder.
Den sekvens som började efter ca 28
minuter och som utspelade sig i en
obduktionssal var drygt en minut lång. I
sekevensen skymtade emellertid cigaret-
ter endast under några sekunder åt gång-
en.

I ”Kvinna med födelsemärke, del 1”,
visades tre sekvenser där huvudpersonen
rökte. Alla tre var korta, endast några
sekunder långa.

Skrev alltså Granskningsnämnden
och slog fast att de korta skevenserna

Nr 3 2000      •     Medlemstidning för Riksförbundet VISIR      •      Tel 08-591 282 11

Stöd kampen för rökfritt – bli medlem!
Sid 8

Va’nudå, harVISIR egetstorband?
Sid 4–5

Medlems-enkäten gervisioner förframtiden
Sid 3

Rökstopp
på krogen
en fråga

om frihet
Sid 6

Tobaks-bolag i USAfår betala
miljarder

Sid 8

MINNESDAGFÖR TOBAKENS OFFER
Den 20 november ska varje år bli en sorgedag till min-

net av tobakens offer. Detta beslutade VISIR vid sitt

förbundsmöte i maj. På flera sätt och på olika orter

runt om i landet manifesteras tobakens risker och det

faktum att över 8 000 människor årligen dör en för

tidig död på grund av tobak. Ständigt kommer det

nya rapporter om risken för barn när gravida kvinnor

röker, sämre tänder för rökare m.m. Vid minnesdagen

ska flygblad delas ut om tobakens risker och att det

viktiga arbetet för fler rökfria miljöer fortsätter.

SVEN WOLLTERS

RÖKANDE

TV-POLIS

ANMÄLD

– Det var ett regelbrott av SVT att visa så mycket

rökning i Återkomsten och i Anderssons älskarinna,

anser VISIR och anmäler programmen till G
ransk-

ningsnämnden för Radio och TV.
Sid 4–7

Nr 1 april 2001      •   
  Medlemstidning för Riksförbundet VISIR      •   

   Tel 08-591 282 11

RÖKFRITT

på krogen – ett ly
ft fö

r alla

Sid 8–10
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Sven Wollter so
m storrökande kommis-

sarien Van Veeteren
 i SVT 1.

Nr 4 2000      •     M
edlemstidning för Riksförbundet VISIR      •      T

el 08-591 282 11

Nytt om medlemsvärvning & pengar

Sid 16

Bra tobaks-

fakta för

elever och 

lärare

Sid 6-10

Filmens

stjärnor

som dog

av rökning

Sid 12

Två brev

om tobak

gav resultat

direkt

Sid 13

VISIRs granskning av hur ofta tobak före-

kommer i de svenska TV-kanalerna visar att

både cigaretter och snus exponeras både i

underhållningsprogram, sport, nyheter och

reklam. Under de två sista veckorna i okto-

ber följde vi fem kanaler mellan klockan 17

och 23. Slutsatsen att det röks och snusas för

mycket i TV bygger dels på undersök-

ningens fakta, dels är det ett moraliskt

konstaterande eftersom VISIR tillsammans

med andra organisationer arbetar för fler

rökfria miljöer.

Sid 2, 3, 4 och 5

DET RÖKS

& SNUSAS

för mycket i TV-program
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Nr 2–3 juli–augusti 2001   •  Medlemstidning för Riksförbundet VISIR   •   Tel 08-591 282 11

FFriskriskarare Live Liv

Hon blev frisknär föräldrarna
fimpade för gott

Sid 10–12

RÖKNINGPÅ TEATER-SCENER ETTLAGBROTT
Se sid 14–15

Bengt & Göran– nya ledarna i VISIR

Sidan 2–3

Foto: Jorma Valkonen

Fortsatt debatt
om Wolltersrökande TV-polisSid 13–14

Mera kröken än röken på

sommarkrogarna . . .
Sid 4–9

med rökande personer inte innebär att
SVT har brutit mot bestämmelsen om att
ta hänsyn tilll televisionens särskilda
genomslagskraft, dvs kravet på varsam-
het vid speglingen av bruket av olika gif-
ter t ex alkhol, tobak och narkotika.

”Helt okej att röka
i TV-serierna”



6

Cancerforskare och läkare hävdar
att tobaken är den största enskilda
orsaken till cancer. Om rökningen
skulle gå att helt få bort kunde tro-
ligen en tredjedel av all cancer för-
svinna. Ett viktigt arbete i kampen
mot tobak är att ungdomar aldrig
börjar röka. Det jobbet måste göras
i skolorna.

VISIR-Aktuellt har ställt fem frågor
till den resursstarka Cancerfonden, och
den som svarar är Britt-Marie Lindblad,
sedan många år ansvarig för tobaksarbe-
tet inom fonden.

När skolklasser hör av sig och vill ha
material till grupparbete om tobak, vad
får dom? Gör ni skillnad på högstadiet
och gymnasiet?

– Väldigt få elever hör av sig. Oftast är
det lärarna som ringer eller skriver. När
elever ringer eller e-postar är det i regel
för att göra intervjuer. De får naturligtvis
svar av oss, vi skickar material och vi hän-
visar till våra tobakssajter
www.tobaksfakta.org eller 
www.cancerfonden.se/tobak

Vad får lärare för material – och kan de
få personlig support ifall de känner sig
osäkra om hur de ska ta upp tobaksfrågan?

– Lärare får alltid en lärarhandledning
”Skolan för livet” där tobak är ett av fler
cancerförebyggande teman. Vi skickar
affischer om tobak och tidskriften Rädda
Livets temanummer om tobak. Om ele-
verna är över 12 år skickar vi också de
dokumentärer ”Dödligt begär” som TV4
sände i vintras.

Anser du att ni har en bra balans mel-
lan skrivet material, film/video och per-
sonliga besök på lärarträffar och klass-
rum?

– Vi har en hyfsad balans mellan olika
sorters material. Vi har t ex över en mil-
jon besökare på tobakssajten. Problemet
är att förnya det material som finns. Upp-
gifter blir snabbt gamla. För skolorna
borde vi ha mer att bjuda men att ta fram
bra, slagkraftigt material kräver mycket
tid och pengar – och tid att följa upp så
att det kommer till användning. Vi gör
inga personliga besök utan hänvisar till
Laryngfonden och En Rökfri Genera-
tion.

Hur många personer på Cancerfonden
arbetar med tobaksfrågorna allmänt?
Speciellt med inriktning mot skolorna?

Fem frågor till Cancerfonden
om tobaksarbetet i skolorna

Britt-Marie Lindblad är ansvarig för tobaksfrågor vid Cancerfondens informationsavdelning. Hon vill att alla elever varje år ska få någon
form av undervisning om tobak. Foto: JACOB FORSELL
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– I år, 2001, har en person arbetat hel-
tid mot tobak, främst med opinionsbild-
ning. Ytterligare en person har arbetat
med tobak (rökfria barn) drygt halva sin
arbetstid. I samband med Cancerfondens
50-årsjubileum arbetade ytterligare en
person deltid med tobak liksom två del-
tidsanställda i ett skolprojekt. Vi beräk-
nar att 2,5 tjänster ägnades helt arbetet
mot tobak. För 2002 ser det ut som om
alla tobaksfrågor ska skötas av en enda
person. Samtidigt tillsätter Cancerfon-
den en utredning om det förebyggande
arbetet i stort. Där får tobaksarbetet en
särskild belysning.

Tycker du att informationen och opi-
nionsbildningen kring tobak & ungdom
kan förbättras? I så fall på vilket sätt?

– Ja!! Varje elev borde varje år få någon
form av undervisning om tobak. Varje
skola borde varje år få en snygg affisch,
anpassad till det stadium eleverna går på.
Det borde finnas bra utbildningar för de
lärare och skolsköterskor som vill arbeta
med tobak och det borde finnas en fan-
tastiskt bra tobakssajt som skulle vara
mycker interaktiv, spännande och lärorik
och locka ungdomar.

Bra material från Cancerfonden.

Här börjar ett sex-
sidigt reportage om
VISIR-medlemmars
opinionsarbete för
fler rökfria miljöer

VISIR’s ordförande i Katrineholm, Erik
Spångvall, fortsätter att belöna personer som
har slutat röka. Tidigare kunde man vinna en
resa till Paris, nu gäller båtresor till Finland.
Och den som är med och gör reklam för to-
baksfritt är förre kommunalrådet Göran
Persson, numera statsminister.

På följande sidor möter du fler VISIR-med-
lemmar som arbetar med opinionsbildning
mot tobak. ▼
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. . . här fortsätter reportaget om VISIR-medlemmarnas viktiga opinionsbildande arbete!

Han cyklade 349 varv – 30 mil – i Stockholm 
för att väcka riksdagsledamöterna i tobaksfrågan

Genom att erbjuda alla ungdo-
mar fri körkortsutbildning, om
de säger NEJ till narkotika, to-
bak och senarelägger en eventu-
ell alkoholdebut tills de fyllt 18
år visar vi vuxna och samhället
att det verkligen betyder något
om ungdomar avstår från ANT.

Så ska vi ha’t – men var ska vi ta’t? Jo,
läraren Roland Fors samlar in pengar
till detta projekt. Epitetet brinnande
eldsjäl måste ha haft honom som
förebild!

Får han aldrig nog eller vad är det
som driver honom?

Lördag och söndag den 15 och 16
september, dagarna före riksdagens
högtidliga öppnande, cyklade Roland
Fors 349 varv runt Riksdagshuset och
Helgeandsholmen – c:a 30 mil – ett
varv per riksdagsledamot.

Söndagen var särskilt väl vald.
Stockholmarna sprang det populära
Sankt Eriksloppet – en halvmara –
precis förbi där vi stod och demon-
strerade för rökfritt på Mynttorget
nedanför Kungliga Slottet. Mynttor-
get ligger c:a 100 meter från Riks-
dagshusets entré, som är  en säker-
hetszon, där inga demonstranter får
förekomma. Men vi hade polistill-
stånd på Mynttorget.

Roland hade alla makter med sig.
Stockholm bevisade att den är värl-
dens vackraste huvudstad! Vi bjöds på
ett gnistrande soligt höstväder.
Tusentals motionärer sprang förbi i
Sankt Eriksloppet. Turisterna fanns
kvar. Japaner, japaner överallt. Vad var
det Sven Jerring sa om japaner?

Roland Fors ville väcka uppmärk-
samhet, och det lyckades han med.
Roland blev intervjuad i lokal-TV
och i Aftonbladet. Väldigt många
människor skrev på Rolands upprop.
De pengar som samlades in går till
Svenska Triathlonförbundet, som
representant för idrottsrörelsen.
Pengarna är öronmärkta för gratis
körkort.

Det var alltså Svenska Triathlon-
förbundet som ställde upp utanför
riksdagshuset. Men det gjorde också
VISIR’s Stockholmsförbund och
Narconon, som jobbar mot narkotika.

Vad är det som driver Roland
Fors?

– Räcker det inte med att han
klättrat upp i en flaggstång – utklädd
till Lucia 1999 bara för att en elev slu-
tade röka?

Sprungit 70 mil, Hörby–Stock-
holm, på 8 dagar förra året för att 100
elever sa nej till ANT (Alkohol, Nar-
kotika, Tobak).

Text: Christina Ögrim
ordförande i VISIR, Stockholm

I år har Roland avverkat ett svens-
ka Ultra Triathlon från Treriksröset
till Smygehug, 50 mil löpning, 175
mil cykling och 4 km simning på 16
dagar. Lärare, galning och eldsjäl,
samt f d storrökare och alkoholist.

– Vi måste visa våra unga att det
betyder mycket även för oss vuxna om
de säger nej till narkotika, tobak och
senarelägger en eventuell alkoholde-
but, främhåller Roland.

Läs mer på hemsidan:
www.ant-sut.nu
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. . . här fortsätter reportaget om VISIR-medlemmarnas viktiga opinionsbildande arbete!
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Pengarna är öronmärkta för gratis
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till Smygehug, 50 mil löpning, 175
mil cykling och 4 km simning på 16
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Vi känner varandra sedan 60-talet. Jag var
verksam vid Tekniska högskolan då och vi
hade en del kontakter kring ett aktuellt
miljöarbete. Det gällde kvicksilver i natu-
ren, hur det sprids, var det förekommer
och hur det vandrar i näringskedjorna.

På 60-talet hade man upptäckt höga
halter av kvicksilver i vissa fåglar och i
fisk. Giftiga kvicksilverföreningar använ-
des för svampbekämpning i utsäde, så kal-
lad betning, men användes också av cellu-
losaindustrin. Fåglar som drabbades av
förgiftning och död hade kanske pickat i
sig av betat utsäde på åkrarna. De blev
byten för rovfåglar, som stod högt upp i
näringskedjan, men fick i sig kvicksilver
via fåglar och fisk.

Det var två professorer  – Johnels och
Westerberg med medarbetare – som kart-
lade orsakerna. Varför var problemet stör-
re i Sverige än i många andra länder? Joh-
nels vid Naturhistoriska riksmuseet och
Westermark vid Tekniska högskolan ana-
lyserade fjädrar på fåglar av olika ålder
från museer.

Man kunde visa att kvicksilverhalterna
steg från den tid då man började använda
kvicksilverhaltiga betmedel i Sverige.

Medlet förbjöds
Detta gav beviset och dåvarande gift-
nämnden förbjöd dessa betmedel 1966.
Senare förbjöds all betning av utsäde med
kvicksilverpreparat.

Werner Berg var konservator vid Riks-
museet då och hade en viktig roll i detta
projekt. Jag frågar honom nu hur det bör-
jade.

– Det var observationer från fågel-
intresserade. Man såg att gulsparvarna
höll på att försvinna. De pickade i sig av
spillsäd från åkrar, blev förgiftade och
dog. Fasaner drabbades också. Sedan blev
kvicksilverproblemet större när man upp-
täckte att rovfåglar som havsörn, berguv
och pilgrimsfalk drabbades och att det

fanns höga kvicksilverhalter i den fisk
som de levde på.

–  Westermark hade en mycket känslig
metod för att analysera kvicksilver i fågel-
fjädrar, även i mycket små mängder. Jag
visste var det fanns fåglar av olika åldrar,
säger Werner Berg. Jag hade ju arbetat
länge som konservator och spårade lämp-
liga analysobjekt.

– Det visade sig att gamla fåglar hade
mycket låga halter men vid den tidpunk-
ten när vissa betmedel tillkom började
kvicksilverhalterna i fjädrar att stiga
påtagligt.

– Vårt miljöprojekt var stort och det
ledde till de resultat som vi hade hoppats
på. Det ledde till att betmedlen förbjöds,
och massaindustrin slutade med kvicksil-
vermedel i sin hantering.

Werner Berg arbetade i mer än 30 år

vid Riksmuseet, gjorde resor i Lappland, i
Afrika och i Västindien. Den som besöker
museet kan se uppstoppade djur med en
entikett ”Montage W. Berg”.

Kamp mot snus
–Visir vill jag stödja, avslutar Werner
Berg. Rökning är en stor miljöfråga. Allt
som kan göras för att minska nikotinbru-
ket är bra, och det gäller snus också. Jag
kan inte förstå hur toppidrottsmän kan
snusa, det måste försämra deras presta-
tion. Nikotinet ger sämre syreupptagning
och kroppen tar upp mer nikotin vid
snusning än vid rökning. Det är nog ren
okunnighet hos dem.

Arne Stråby
Styrelseledamot i Riksförbundet Visir.

Ansvarig   utgivare för VISIR-Aktuellt
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Miljökämpen som påvisade
kvicksilvergifter i fågel och fisk

Werner Berg med en uppstoppad berguv, en av de rovfågelsarter som drabbades hårt av
kvicksilverförgiftningarna på 50-och 60-talet. Berg var konservator vid Naturhistoriska
riksmuseet och medarbetare i det stora miljöprojekt som ledde till kvicksilverförbud inom
jordbruk och massaindustri. (Foto: Privat)

Riksförbundet Visir har fått en gåva på 25.000 kr från en av våra trogna

medlemmar, Werner Berg i Stockholm. Vi har givetvis framfört vårt tack för den

storslagna gåvan och vill gärna berätta något om vem Werner Berg är.



Gun Jareblad är ordförande för VISIR i
Motala, lärare i medicinsk dokumenta-
tion och en av de oförtröttligt skrivkun-
niga opinionsbildarna. Hon finns med i
Motala Tidning och i Östgöta Correspon-
denten, i Dagens Industri och i olika to-
bakssammanhang. 

Inför ett årsskifte är det läge att ge ett exempel på hennes sätt att
argumentera.

Under rubriker som att man ska låta nästa år bli sitt bästa och
klokaste år, att föräldrar och skola måste ta sitt ansvar och andra
manande formuleringar skriver Gun Jareblad till exempel:

En polis inom narkotikaroteln berättade en gång för mig att
han aldrig hade träffat på en narkoman eller brottsling som inte
rökte. Det är där det börjar, sa han. Med tobaken. Jamen, alkoho-
len då? Den kommer senare in i bilden, sa han. Det börjar med
rökningen. Den som inte har lärt sig att dra halsbloss har en läng-
re väg till inkörsporten hasch.

De ungdomar som begriper, och avstår från att använda tobak,
de har också i allmänhet förstånd att hantera alkoholen på ett vet-
tigt sätt. Men rökningen börjar de med redan i 12–14-årsåldern,
ibland tidigare. Har de rökande föräldrar blir det lättare att pröva
på.

Vad kan man då dra för slutsatser av detta? De föräldrar som
avstår från tobaksvaror blir ett föredöme för sinabarn och kan där-
med slå undan benen för de narkotikalangare som tydligen finns
väl etablerade i Motala och andra mindre städer.

Vet ni också att det skulle kosta ca 200 miljarder dollar att upp-
fylla alla människors grundläggande sociala behov? Det är ungefär
hälften av den summa som används för inköp av tobak varje år.

Låt nu nästa år bli ett bra tobaksfritt år för er och era barn!
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"Föräldrarna måste ta
sitt ansvar"

Gun Jareblad diskuterar i sina texter rökningens hälsorisker, hon
tar upp vad samhället får in i skattepengar och jämför med vad för-
lusterna blir i form av ökade sjukvårdskostnader och kortare livs-
längd. I kraft av sakkunskap, samtalston och agitatorisk förmåga är
Jareblad en betydande debattör.

Tobak på nätet
Alla kunskaper som finns om tobak och rök-
ningens effekter är tillgängliga på ett stort
antal webbplatser. Ändå är det inte så lätt att
hitta det man söker. Det tar tid och kräver
arbete.

En bra startplats för en upptäcktsresa
bland tobakssajterna är www.tobaksfakta.org,
resultatet av ett samarbete mellan Cancerfon-
den, Hjärt-Lungfonden, Staten folkhäl-
soinstitut och Läkare mot tobak. Sajten har
funnits sedan 1997 och innehåller både bas-
fakta och nyheter. Det är bra att tänka på att
tobaksfakta.org har en sökfunktion som nyli-

gen förbättrats och som gör det möjligt att
hitta de artiklar som behandlar de ämnen man
vill veta mer om.

Tobaksfakta har en lista med länkar till ett
urval av viktiga internationella tobakssajter.
Länkarna leder i de flesta fall till sajternas
öppningssidor. Därifrån får besökaren själv
lotsa sig fram till viktiga sidor, antingen med
hjälp av de interna länkarna eller genom att
använda sökfunktionen.

En av de största och mest heltäckande
tobakssajterna är amerikanska www.tobac-
co.org. Där läggs tobaksnyheter från hela värl-
den ut varje dag.

En annan värdefull sajt är www.ash.org.uk
som administreras av den statligt stödda orga-

nisationen Action on Smoking and Health i
Storbritannien. Där kan bl a ”faktabladen”
rekommenderas. Länken till ASH fact sheets
finns i sidospalten till vänster på deras startsi-
da. Det finns en motsvarande organisation i
USA med webbplatsen www.ash.org.

Viktig är förstås WHOs webbplats.
Adressen är www.who.int/tob/. Där finns
intressant information om WHOs tobakspli-
tik och arbetet för en internationell konven-
tion för tobaksrestriktioner. Där finns också
statistik över andelen rökare i de flesta av värl-
dens länder. Direktlänk dit är http//tobac-
co.who.int/en/statistics/TCCP.html.

Carl-Olof Rydén
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Rökfritt på alla server-
ingställen i Sverige från den 1
januari 2004. Det är regerin-
gens mål enligt den tobaks-
politiska proposition som den
1 november lämnades på re-
miss till lagrådet och som
under senhösten presenteras
för riksdagen.

Ett steg på vägen är att alla serveringstäl-
len från den 1 januari 2003 blir skyldiga
att ha ett eller flera utrymmen där rök-
ning är förbjuden. Det är en skärpning av
bestämmelsen i den nuvarande tobaksla-
gen om att serveringar med mer än 50
sittplatser ska ha rökfria områden.

Regeringen hoppas att målet med i
princip rökfritt på alla serveringställen
från 1 januari 2004 ska uppnås på frivillig
väg. En utredare tillsätts för att undersö-
ka effekterna av ett rökförbud, bl a genom
att studera hur det har gått med rökfria
restaurangmiljöer utomlands. Utredaren
ska även kartlägga förutsättningarna för
en lösning på frivillig väg.

Misslyckas ett sådant försök är reger-
ingen beredd att föreslå lagstiftning om
rökförbud. Rökning ska då kunna tillåtas
i särskilda utrymmen där servering eller
annan verksamhet inte får förekomma.

Regeringen föreslår i propositionen
också att alla som säljer tobak ska blir
skyldiga att anmäla sin verksamhet till
den kommun där försäljningen sker.
Kommunerna ska få möjlighet att ta ut en
avgift för tillsynen av handeln.

Kommunerna har ansvar för tillsynen
redan nu Trots det har 77 procent av
kommunerna inte några register över för-
säljningsställena. Då är det  svårt för dem
att kontrollera t ex om tobak i strid med
tobakslagen säljs till minderåriga. Många
kommuner klagar också över att de inte

har ekonomiska resurser för en effektiv
tillsyn.

Förslaget kräver en ändring i mark-
nadsföringslagen.

Tobakshandeln är sedan 1960-talet en
fri näring. Det har lett till att tobak säljs
på fler typer av försäljningsställen och är
lättare åtkomlig än de flesta andra pro-
dukter. Före avregleringen på 1960-talet
var det Svenska tobaksmonopolet som
hade kontroll över tobakshandeln och
tobak fick säljas endast av handlare som i
särskild ordning antagits av monopolet.

Regeringen vill också begränsa möj-
ligheterna till marknadsföring av tobak.
Därför vill man ge Konsumentverket och
Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att
tillsammans komma med förslag om
ytterligare begränsningar av tobaksre-
klam vid säljställena och också på server-
ingsställen som säljer tobak. Man antar
att det på sikt skulle få en dämpande
effekt på tobakskonsumtionen. Att mins-
ka tobakskonsumtionen är det yttersta
målet för statsmakterna, som propositio-
nen framhåller.

De kunder som använder tobak bör
dock även i fortsättningen få tillgång till
produktinformation om de tobaksvaror
som är till salu.

Konsumentverket och folkhälsoinsti-
tutet får också i uppdrag att utreda hur
man kan begränsa tobaksbolagens möj-
ligheter till marknadsföring genom så
kallade tobaksfester med ungdom som
målgrupp och där nya cigarettmärken
lanseras.

Ett förslag som kräver en ändring i
grundlagen tryckfrihetsförordningen är
ett förbud mot annonser i press, radio och
tv för varor som använder tobaksvaru-
märken vid marknadsföringen, t ex skor,
kläder och klockor. Vid marknadsföring
på annat sätt, t ex bioreklam, krävs bara
den måttfullhet som gäller övrig tobaks-
reklam.

Att det behövs en grundlagsändring

för ett sådant beslut beror på att kom-
mersiell reklam har ett visst yttrande- och
tryckfrihetsrättsligt skydd. I tryckfrihets-
förordningen finns redan ett undantag
för kommersiella annonser om tobak.
Det nya förslaget gäller andra varor än
tobak. Därför krävs en ändring av lagen
även om de varor det gäller har anknyt-
ning till tobak.

Något förbud mot produktplacering
föreslås inte.Typisk produktplacering är t
ex när skådespelare på film eller i tv-seri-
er ses röka cigaretter av ett visst märke.

Den tobakspolitiska propositionen
bygger på förslag i Nationella folkhälso-
kommitténs utredning ”Hälsa på lika
villkor” som kom i slutet av 2000. Avsnit-
tet om tobak lyftes ut av regeringen för
särskilt brådskande beredning.

Kommittén föreslog att rökfria serve-
ringar med särskilda rökrum utan serve-
ring skulle införas genom lagstiftning
och att det skulle krävas licensiering av
tobakshandeln. Tanken var att licensen
skulle kunna dras in i sådana fall där
tobak sålts till kunder under 18 år.

Kommitténs ordförande, Margareta
Persson, säger till www.tobaksfakta.org:

– Det är positivt att regeringen uttalar
att den vill ha rökfria krogar, men försla-
get är för otydligt och försiktigt, näst
intill fegt. Regeringen har gått krogbran-
schen till mötes alldeles för mycket.

Britt-Marie Lindblad, tobaksansvarig
på Cancerfonden, säger:

– Regeringen har tagit alldeles för stor
hänsyn till restaurangbranschen. Frågan
om rökfria serveringar behöver inte
utredas mer. Alla fakta finns redan. Can-
cerfonden tror inte heller på någon frivil-
lig överenskommelse.

– Restaurangbranschen har haft åratal
på sig att hitta frivilliga lösningar, men
har inte visat något större intresse.

Carl-Olof Rydén
ansvarig för www.tobaksfakta.org

Carl-Olof Rydén om tobakslagen:

Rökfritt på alla krogar
steg för steg till 2004
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VISIR-medlemmar som hörs och syns i kampen mot tobak

Bo Hellgren:

Rösten i radion – så flitig 
att han ibland ransoneras

– Jag märkte att jag blev besvärad av
tobaksrök, berättar Bo. Efter att ha
mött oförståelse hos mina nya
arbetskamrater, mina chefer, hos
facket, hos skyddsombud och hos
personalläkaren kom en insändare av
Valentin Seveus. Den publicerades i
både Aftonbladet och Expressen i
januari 1973 och jag insåg att jag
kunde vara med och göra något för
fler rökfria miljöer. Man kan säga att
just där började mitt långvariga arbe-
te mot tobaken.

– Vid det första mötet där VISIR
bildades var jag inte med, fortsätter
Bo Hellgren. Men senare kom jag
med i olika arbetsgrupper och blev
även medlemssekreterare för både
VISIR i Stockholm och i Riksför-
bundet, som bildades våren 1974, och
jag hade glädjen att få vara med om de
goda resultat som steg för steg kunde
uppnås. Och VISIR utvecklades
snabbt från ingenting till 30.000
medlemmar vid 70-talets slut. Attity-
derna kunde ändras från att ”en riktig
karl ska väl tåla lite tobaksrök” till rät-
ten till en rökfri miljö, och numera
nästan så att alla vet att där rökning
inte uttryckligen är tillåten där är den
förbjuden.

Bo Hellgren noterar dock att

Du hör honom regelbundet i radions Klarspråk, P1, med välformulerade
och drastiskt framförda debattinlägg mot tobak, ja, även i andra sam-
hällsfrågor.

Han heter Bo Hellgren och är välkänd inom Visir. Grunden för hans
engagemang för rökfria miljöer och helst ett totalförbud mot tobak kom
när han för 34 år sedan började ett nytt jobb.

mycket mera kunde ha gjorts mycket
snabbare, så vågade t ex inte riksda-
gen – vår lagstiftande församling – ta
till sig tobaksutredningens 25-åriga
åtgärdsprogram från 1975. Program-
met byggde på Världshälsoorganisa-
tionen uppmaning att fram till

sekelskiftet halvera tobaksbruket.
– Jag anser, säger Bo, att tobaksbo-

lagen ännu inte fullt ut har ålagts att
ta ansvar för sina produkter. Och
arbetet för fler och fler rökfria miljöer
måste fortsätta med oförminskad
kraft.

I mars i år genomförde Bo Hellgren (längst t.v.) sitt 30:e Vasalopp. Han blev då VasaloppsVe-
teran. Han fick diplom och hedrades vid en särskild ceremoni i Mora.
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Kyrkoherden får fart på
tobakskampanj i skolan

Han heter Karl Åkerblom och är
pensionerad kyrkoherde i Hassela
i Hälsingland. När han var åtta år
lovade han pappa prästen, som
var rökare, att aldrig röka. Löftet
höll i 31 år. Föll, som han själv sä-
ger under tiden på Tekniska
högskolan i Stockholm, men slu-
tade 1970 i Addis Abeba.

Temat för antirökkampanjen
blir: Vet du om att din rökning kan
skada andra mer än dig själv?

Britt-Marie Thelin är sedan tio år rektor vid Arthur Engbergsko-
lan. Skolan har 150 elever från förskoleklass till nian och hon menar
att skolorna har ett speciellt ansvar när det gäller information om
tobak, alkohol och droger.

Karl Åkerblom, Hassela.

Sigbritt Persson är tandsköterska, har varit aktiv idrottare och fort-
satt att arbeta inom Hassela idrottsförening, där hon nu är kassör. I
jobbet ser hon dagligen hur tobaken skadar – och försöker att prata
med varje patient och om metoder för rökavvänjning.

▼



Efter ett långt yrkesliv som tekniker, geo-
detiska mätningar i Afrika, återvände
Åkerblom till hemlandet och blev präst.

Om rökslutet 1970 använder han en
nästan predikande formulering: ’’Jag
hörde inom mig den starka rösten från
ovan att nu slutar du röka, annars... Nu
ger mig kampen mot rökningens me-
ningslöshet min vardag mening och till-
fredsställelse.’’

Tillsammans med rektor Britt-Marie
Thelin i Arthur Engbergskolan i Hassela
och tandsköterskan Sigbritt Persson har
Åkerblom fastställt ett program som ska
bli startskottet för ett fortlöpande arbete
mot tobaken.

Måndagen den 21 januari blir det pro-
gram i skolan med föreläsare från Can-
cerfonden, VISIR eller En Rökfri Gene-
ration. Det blir också en tävling bland
eleverna.

Samma kväll inbjuds föräldrarna till
ett möte på Hasselagården.

Måndag till onsdag arbetar eleverna
med antirökmaterial, affischer, kampanj-
texter etc.

Torsdag ochfredag ställs elevernas
arbeten ut på Hasselagården och de mest
slagkraftiga elevarbetena belönas.
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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.

Riksförbundet VISIR (Vi Som Inte
Röker) är en ideell förening, politiskt
och religiöst fristående, som 
är helt beroende av medlemmarnas
stöd. VISIR arbetar för fler rökfria
miljöer och för att ingen mot sin 
vilja ska utsättas för tobaksrök. Till-
sammans med sina läns- och lokalför-
eningar bedriver VISIR ett 
informations- och opinionsbildande
arbete runt om i landet.
BLI MEDLEM NU!
Årsavgift 150 kr.
Postgiro 60 94 07-2.
Adress: VISIR, Hälsans Hus,
Fjällgatan 23  A, 116 28 Stockholm.
Tel 08-591 282 11,
fax 08-556 98 888.

Nätverket för 
Tobaksprevention
VISIR, tfn 08-591 28 211, www.visir.a.se

Cancerfonden, tfn 08-744 10 00, www.cancerfonden.se

Hjärt-Lungfonden, tfn 08-566 242 00, www.hjart-lungfonden.se

En Rökfri Generation, tfn 08-10 93 00, www.nonsmoking.se

Läkare mot tobak, tfn 08-677 10 90, www.docotorsagainsttobacco.org

Tandvård mot tobak, tfn 08-677 10 90

Lärare mot tobak, tfn 08-677 10 90, www.teachersagainsttobacco.org

Sjuksköterskor mot tobak, tfn 08-677 10 90

Stiftelsen Laryngfonden, tfn 08-655 40 01

Farmaci mot tobak, tfn 08-677 10 90
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Riksförbundet VISIR POSTTIDNING B

Hälsans Hus

Fjällgatan 23A

116 28 Stockholm

Riksförbundet VISIR (Vi Som Inte Röker) är en ideell förening, politiskt och religiöst fristående, som 

är helt beroende av medlemmarnas stöd. VISIR arbetar för fler rökfria miljöer och för att ingen mot sin 

vilja ska utsättas för tobaksrök. Tillsammans med sina läns- och lokalföreningar bedriver VISIR ett 

informations- och opinionsbildande arbete runt om i landet.

BLI MEDLEM NU! Årsavgift 150 kr. Postgiro 60 94 07-2.

Adress: VISIR, Hälsans Hus, Fjällgatan 23  A, 116 28 Stockholm. Tel 08-591 282 11, fax 08-556 98 888.

Det är från söder som ljuset i tobaksmörkret kom-
mer. VISIR i Skåne genomför varje höst en tyst min-
nesdemonstration till tobakens offer. Det arbetas all-
tid intensivt i samband med Tobaksfria veckan i
november, och tobaksfria världshälsodagen på våren
(31 maj).

Det är från Siv Malmbergs eller Inka Hjelmströms
skrivstugor som protestbrev kommer till storföretag
eller banker och det var ingen tillfällighet att riksför-
bundets ordförande 1997–2001 kom från Malmö,
barnläkaren och allergiexperten Eivor Svenonius. Det
var Eivor som med stöd av maken Sven Kinnander
kom med idén till millennieskiftets stora kampanj
SLUTA RÖKA ÅR 2000. Eller minns ni storbanken
som i jätteannonser skulle markera småföretagarvän-
lighet? Framför en lastbil bjöd en företagare en kund

på snus. Sakligt brev från Eivor fick banken att dra in
annonsserien. Och Siv Malmberg har fått igång
rökavvänjning inom hemtjänsten så att äldre, ensam-
boende ska slippa få hem rökluktande hjälppersoner.

Så kan det gå – och så ska opinionsarbete skötas.
Eller som Inka Hjelmströms drastiska text inför

kyrkovalet. I kyrkans massiva annonskampanj hade en
bild formen av ett cigarettpaket. Den anlitade reklam-
byrån visade sig även stinka av tobakspengar.

Har Svenska kyrkan ont om pengar? frågade Inka.
För lite begravningar? Och hon kritiserade kyrkans
sätt att locka till gemenskap och mysaftnar med bilder
som förde tankarna till en produkt som orsakar för
tidig död och innehåller över 4 000 kemiska ämnen
varav ca 40 är cancerframkallande.

Eivor Svenonius, Malmö. Siv Malmberg, Svedala. Astrid Zweiniger, Kristianstad.

Skåne starkaste fästet 


