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Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och
kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att
OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör
man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.
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Th is work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.
Th is means that you can search and copy text from the document. Some early printed books
are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always
visually compare it with the images to determine what is correct.
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Hertha 1978 årgång 65
Vill du beställa en artikel ur Hertha 1978? Nummer 5 av Hertha,
"Barn behöver dej” ger bra studiematerial nu under Internationella
barnaret. Nr 4 handlar om Samlevnad, nr 5 om ”Kvinnor och tek
nik”. Ring 08/20 48 50 och beställ. Nr 1 och 2 är tyvärr redan slutsål
da, men du kan beställa särtryck av artiklar.
Nr 1

Tro inte på sagor! Vera Nordin.
Den sexuella dubbelmoralen. Jörgen 1
Eriksson.
TV: Gubbar, gubbar, gubbar. . . Tone
Bengtsson.
Min första kärlek. Novell av Bengt An
derberg.
Stampa in Countess Basie! Jan Anders
son.
Den politiska dubbelmoralen. Lena
Rainer.
Sluta sitta tjejer - bjud upp! Inga-Lill
^alfridsson.
ad händer i kvinnoprästfrågan? Berit
Rergendahl.
et bidde en tumme . . . Om sveket mot
^xtimmarsdagen. Erik Sidenbladh.
“velltävlingen avgjord.
“ga lösa dina sexproblem. Birgit Cas
sel
'bl- om kvinnan och försvaret.
Parka idrottsbossama! Vilma Bergntan.
Nr 2

■'ap'ställdheten gäller även män. BirWistrand.
lat arbete, delat ansvar. Eva MattsN
om DAT-projektet.
larmor skrev brev. Prisnovell av
sondag. Kerstin Strandberg om
l^eckans Ehrenmark och Porträttet.
8a tvångsskilsmässor för barn. Ulla
^nder.
appjakten på morsor - är den rättvis?
era Nordin intervjuar Britta HansH S°n'
andla på kvällen - söndagsöppet? Har
Att ®°n frågat dig? Vera Nordin.
p'^a kvinna i Syd-Korea. Whaja

Handelsresande i jämställdhet. Vera
Nordin intervjuar FBFs Sara Lönnerblad.
Kampglada kvinnor. Marianne Kärre
skriver om invandrarkvinnor.
Könsfördomar i DNs KORSO. Inga
Lindsjö.

Nr 4
Vad kan du göra åt porren? Nils Elvander.
Den sexuella olusten. Vilma Bergman.
FBF - en befrielserörelse. Från för
bundsmötet 1978.
Har du så hög tjänst att du fått en direktionslampa? Barbro Löfgren.
Aborterna. Vera Nordin.
Det var så här förtrycket började, men
hur kommer det att sluta? Asta Eken
vall.
Vara vit mans slav?
Jämställdheten börjar mellan lakanen.
Vilma Bergman.
Sexualitet och kärlek - djupa mänskliga
behov. Maj-LisLoftås.
Storfamiljen - en motkultur. Kerstin
Vinterhed.
Bergen. Prisnovell avFebeNilsson.
Måste mannens kärlek alltid vara domi
nant? Erland Dahm.
Polygam i. Berit Norstedt.
Kvinnorna i Sverige behöver ett nytt
valsystem. Vilma Bergman.

Nr 5
Fler barn - i ett samhälle som vårt?
Birgitta Wistrand.
Jag är handikappad i benen — annars är
jag som andra barn. Renée Höglin.
Stora flickan. Kristina Hasselgren.
Nya föräldrar - eller bara nån att bo
hos. Annette Kreuger.

Nr 3

lnnans guldålder - medelåldern. Vel^ordin.

Samhäl Ie* vilar på kvinnans
Va,i “Jäs arbete. Kerstin Anér.
Katt VeI du om Freud?
'Ti snovell av Görel Fleetwood.
jn u'b.lldning inget jobb, utan jobb
■'op n Jämställdhet. Ingrid Fredriks-

^^P^fationema bara ökar. Karin

Rita Liljeström:

I skjortor de
I tvättar
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Allmänna Barnhuset. Karl Grunewald.
Sommaren vi ammade. Erik Siden
bladh.
Så präktiga föräldrar att barnen aldrig
repar sig. Magnus Kihlbom.
Peru: Kvinna i kubb rättslös familjeför
sörjare. Ulla Peterson.
Barnens historia är ingen barnsaga.Ma
ry 0rvig.
Samtal från Rågsved. Novell av Bir
gitta Medelius.
I slutet på barnens århundrade. Gunnel
Linde.
Hur stor ska man vara för att ha rätt till
teater? VeraNordin.
Barn far illa i Sverige - vi är alla an
svariga. Barbro Dahlin.
Kors i taket - ett nytt kollektivhus. Vera
Nordin.
Ögonblick av liv. Kerstin Strandberg.

Nr 6
Kvinnor och teknik. VeraNordin.
Spara jorden - kolonisera rymden. Eric
Dyring.
Är teknik något för dej, ''grabben”?
Berit Bergendahl.
Lagomteknik - kvinnoteknik. Kerstin
Anér.
Ska hushållsrobotama ta över? Gunilla
Englund.
Stor happening på Tekniska museet i
Stockholm.
Tjejer som kör 7-tons flakbärgare och
tung lastbil. Mona Malmros.
Flickorna till N-linjen, bort med betygshetsen! Birgitta Mossberg och
Ragnhild Norén.
Manlig teknik till döds. Maj Wechsel
mann.
Konsten att befria sekreterarna. Lisbet
Olofsdotter-Arvidsson.
Datamakt även åt kvinnorna! VeraNor
din.
Myten om den kvinnliga hjälplösheten.
Monica Gunne.
Flickor och naturvetenskap. Ami Lönn
roth.
Två som gick till verket. Kicki Ulenius.
Yrkesvalsläraren som han tror sig vara
- och som han är.
Damkörd bil till salu. Vilma Bergman.

