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Foreningslivets kris 
Vi anvande en god del av pask-

dagen till att lasa Tage Lindboms 
senaste tillskott i diskussionen om 
arbetarrorelsen och kulturen. "Den 
nya fronten" heter boken och san-
nerligen sager jag Eder: samre 
kan man anvanda en helgdag. Las-
ningen gav sadan behallning att vi 
ville ga ut pa gator och torg och 
fora budskapet vidare. Vad ar det 
da for budskap som Lindbom vill 
ha fram ? Jo, inte mindre an detta: 
Demokratin ar i fara och det ar 
vi sjalva, var auktoritetstro, vart 
stereotypa foreningsliv som bar 
skulden. Vart skolvasende, vara 
uppfostringsmetoder grundliigger 
auktoritara tankesatt och var stra-
van efter att fa det battre har lett 
till en overtro pa intellektet. "Till 
den harmoniska personligheten", 
sajer Lindbom, "hor behovet av 
sjalvhavdelse, individualitet men 
aven gemenskap och samarbete. 
De intellektuella fardigheterna bor 
utvecklas men inte pa bekostnad 
av den praktiska verksamheten. 
Och sist men inte minst, kanslo-
livet maste ges en sund naring och 
en sund inriktning." Efter en 
utomordentligt intressant redogo-
relse for den sociala utvecklingen 
i vart land fram till vara dagars 
anande av en skolreform som sat-
ter alia begavningar i stand att ut-
bilda sig, men som kanske ocksa 
leder till att de kroppsarbetande 
yrkena berovas en stor del av den 
intelligens de nu forfogar over och 
leder till annu storre nervarde-
ring av kroppsarbetet, kommer 

— demokratiens kris 
Lindbom in pa folkrorelsernas be-
tydelse och vad vi brukar kalla 
"foreningslivets kris". Mot bak-
grunden av de sociala orattvisor 
som gjorde folkrorelsernas go-
nombrott till en heroisk kamp for 
manniskovarde, tecknar han da-
gens samhalle dar de.socialpoli-
tiska reformerna skapat trygghet, 
dar de breda folklagrens medinfly-
tande har okat och dar folkrorel
sernas medlemmar maste kanna 
sig som den skapande kraften i 
utvecklingen. Och allt detta maste 
givetvis ha paverkat ocksa folk
rorelsernas inre foreningsliv. 
"Ifran att ha varit sma hardar for 
nya ideer och stravandcn har folk-
rorelserna brutit ned hindren och » 
sjalva omskapat samhallet. Dar- ^ 
med ha de blivit ansvariga barare 
av det nya samhallet. De ha blivit 
grundpelare i hela samhallsbygg-
naden. Hur skulle var demokrati 
kunna fungera utan t. ex. Lands-
organisationen ? Tanken ar absurd. 
Men just genom detta forhallande 
har ocksa dessa folkrorelser upp-
hort att vara rorelser i den gamla 
meningen, de har mer eller mindre 
blivit institutioner." Det gamla 
kansloinnehallet ar bcrta. Hanfo-
relsen, drommarna, gemenskaps-
upplevelserna finns inte langre. 
"Dessa rorelser har, om man sa 
vill uttrycka sig, forborgerligats, 
de vadjar framforallt till intellekt, 
fornuft, eftertanke, besinning. allt 
mindre till hjarta och kansla." Och 
i denna utveckling ha vi forklarin-
gen till den s. k. foreningslivets 



kris. Och att blupda for detta fak-
tum ar ett missgrepp som kommer 
att dyrt fa betalas. Vi behover en 
fdrnyelse av manniskornas demo-
kratiska gemenskapsUv och det ar 
nodvandigt att vi knyter an till de 
nya livsformerna och inte stanger 
OSS inne i antikverade helgedomar 
och sjunger massor over det som 
varit. Vi ar inne i en ny tid och vi 
miste accepter a den, ty vi har 
sjalva skapat den. Forst och 
framst en enklare form av for-
eningsmoten. I folkrorelsernas 
barndom var fdreningsmotet utan 
konkurrens da det gallde att till-
fora de oskolade arbetarna kultu-
rella varden, i dagens samhalle har 
manniskoma sa manga mojlighe-
ter till avkoppling, de ha tid till 
att njuta av allt det nya, som tek-
nisk utveckling, okat valstand och 
rikare kulturliv kan skanka nutids-
maninskan. Foreningsmannskan 
som springer pa moten vecka ut, 
vecka in, aret runt, gar miste om 
detta och har inte mojlighet att 
roa sig, att njuta av det som finns 
i dag men som inte fanns i arbe-
tarrorelsens barndom. "Da var 
foreningsmanniskan en andligt rik 

§ och den foreningslosa en andligt 
fattig varelse. I dag ar det inte 
langre sa. I vissa fall kan man 
fraga sig om det inte blivit tvart-
om." Ett djarvt pastaende, men 
en god tankestallare, och vi har 
all anledning att fundera litet over 
hypotesen. Annu mera anledning 
till eftertanke far vi nar Lindbom 
beskriver ett svenskt forenings-
mote. Vi citerar: "Det har sagts, 
att befolkningen pa Orkneyoarna 
forsorjer sig genom att tvatta var-
andras klader. Nar man kommer 
in pa ett svenskt foreningsmote, 
far man ibland nastan kanslan av 
att har forsiggar nagot liknande. 
Man har ett oandligt bestyr med 
att lasa upp, och justera protokoll 
at varandra, hoglasa och diskute-
ra langrandiga och trakiga skri-
velser och cirkular. Sa kommer 

man till punkten rapporter, och de 
mest triviala saker kan bli foremal 
for djupsinniga overlaggningar. 
Folk begar ordet, reser och hark-
lar sig, haller ett litet anforande 
— som ibland kan svalla ut till 
ett belt foredrag alltefter den per-
sonliga laggningen — tackar for 
ordet och satter sig. Hela tiden 
sitter en sorts officiant dar fram-
me vid bordet med vattenkaraffi-
nen och har en klubba i handen. 
Han kallas ordforande." Nya, for-
enklade, demokratiska former for 
var samvaro i foreningslivet ar 
vad vi behover. Och forst och 
framst finna en form, dar ung-
domen kan traffas och fa utlopp 
for sitt aktivitetsbehov. Men att 
bygga "medborgarhus" och sa kal-
lade studiehem av alia tankbara 
och otankbara modeller, som inte 
har sa mycket som en hyvelbank, 
det ar ett odesdigert psykologiskt 
misstag, anser forfattaren. "Vi 
maste fa kontakt med nya grupper 
och skikt som vi med nuvarande 
organisationsliv inte har en chans 
att komma i beroring med. Och 
dessa manniskor behover den kon-
takten, ty de svenska folkrorelser-
na ar goda forvaltare av den de
mokratiska traditionen och samti-
digt barare av ideer och stravan-
den, som kan ge demokratien liv 
och innehall. Folkrorelsernas or-
ganisationsformer maste stallas 
under debatt, mycket maste om-
provas och en del sakerligen av-
skaffas. Men folkrorelser som ide-
barare behover vi mer an nagon-
sin." 

Den moderna industrialismens 
personlighetsham.mande roll fram-
haller Lindbom lika starkt som 
forfattaren Folke Fridell men nar 
han talar om den andliga sterilitet 
som ofta vidlader industriarbeta-
ren maste man fraga sig, om han 
inte nagot ensidigt gjort sina iakt-
tagelser. Mellanskiktet, lagre tjan-
steman och kontorsanstallda visa 
sannerligen inte heller nagra tec-
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ken pa kulturstravanden. Den este-
tiska fattigdom som han anser in-
dustriaUserings- och mekanise-
ringsprocessen har fort med sig, 
bristen pa sjalvhavdelsebehov och 
skapargladje, den ar nog Hka 
skrammande bland dem som belt 
star utanfor folkrorelsernas do-
maner. Men alldeles riktigt pekar 
han pa den auktoritetsbelastning 
som inte minst vidlader arbetarna 
och arbetarrorelsens folk. Den 
starka underlagsenhetskansla som 
tar sig uttryck i auktoritetsdyrkan 
och en genomgaende svaghet for 
titlar. Beviset pa att har fattas 
nagot i var sociala frigorelse, den 
andliga frigorelsen som kan satta 
igang vart tanke-, kanslo- och vil-
jeliv. Den som kanner sig andligen 
.iamstalld med den overordnade, 
behover ju inte ga omkring vare 
sig i servilt f jask eller med avund 
mot de materiella fordelarna. Allt-
for ofta bottnar val den radikala 
hatskheten mot "overklassen" just 
i kanslan av att inte "na opp" och 
sa tar man till de gamla schablo-
nerna om "borgerlighet" for att 
freda sitt samvete. Att erovra 
samhallet fran de previlegierade 
grupperna var inte bara att na den 
ekonomiska standarden, utan ock
sa den sakerhet i upptradandet 
som bara bildning och vetande kan 
ge. Folkrorelsernas bildningsstra-
vanden ger ocksa klara bevis for, 
att pionjarerna insag detta, men 
pa sistone har bildningstorsten allt 
mer och mer overgatt till rena kar-
riarstuderandet. Vi har kommit in 
i en ny situation som kraver nya 
malsattningar och forfattaren 
sajer: "Det blir alltmer uppenbart, 
att en fornuftig organisation av 
var materiella och samhalleliga 
tillvaro inte kan fa sin slutgiltiga 
losning, forran manniskornas inrc 
problem, som pa ett sa fruktans-
vart satt forstorats och forsvarats 
i industrins tidevarv, fatt sin los
ning. Det ar belt enkelt nodvandigt 
att ta itu med den inre omvand-

lingen." De yttre fordelarna och 
karriarmojligheterna som foljt 
med den ekonomiska utjamningen 
har vi all anledning att erkanna 
och vara stolta over, men det ar 
ocksa nodvandigt att vi allvarligt 
uppmarksammar den mentala bak-
sidan av var moderna industritill-
varo. Den energi vi slosar pa ef-
fektivitet, precision och punktlig-
het har till foljd att personlighets-
livet stackes och stympas pa va-
sentliga punkter. Kanslolivet har 
kommit pa efterkalken, ja, pa det
ta omrade ar nutidsmanniskan rent 
infantil, vilket rojer sig i film, ko-
lorerad veckopress, tecknade serier 
och stjarnkult. Fornuftets rost kan 
inte gora sig hord sa lange man-
niskorna inte ar friska invartes. 
Med Den nya fronten vill forfat
taren fa OSS att forsta, att socia-
lismens stora svaghet i var tid ar 
dess oformaga att forena sina 
stravanden och oden med manni
skornas inre problem. Nar t. o. m. 
erfarna och forstandiga man i den 
politiska arbetarrorelsen tolkar 
hanforelsens bortdoende med att 
"folk har fatt det for bra", da ar 
det fara pa farde. Den nya fron
ten ar i sanning en bok till vac-
kelse och vi rekommendera den 
varmt till varje i folkrorelserna en-
gagerad person. Den vadjar till 
manniskornas sunda omdome och 
vi ar nog alia benagna att instam-
ma med forfattaren da han sajer: 
"Det goda omdomet finns endast 
hos den harmoniska manniskan, 
den manniska, som skapat jamvikt 
mellan kroppsligt och sjalsligt, 
mellan tanke och kansla. — De
mokrati ar inget kunskapsproblem. 
Demokrati ar inget intellektuellt 
problem. Demokrati ar problemet 
om hur vi skall skapa den dragliga 
samlevnad mellan manniskorna, 
som maste ha som sin forutsatt-
ning en iamvikt i dessa manni-
skors inre liv." W. S. 

Den Nya fronten iir utgiven p& 
K F : s forlag och kostar 6 kronor. 
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Hembit rades lagen i Finland t rader i k r a f t den 1 apr i l 1 9 4 9 
Fran var gamla van Miina Sillan-

paa i Finland har vi tacksamt mot-
tagit foljande redogorelse for den 
hembitradeslag, som i ar trader i 
kraft i Finland. 

Finlands hembitraden ha redan 
i over 50 ars tid varit med i den 
fackliga organisationsrorelsen. Vid 
tiden for grundandet av organisa-
tionen var det overflod pa hembi
traden och de ansprakslosa onske-
mal betraffande lattnader i arbets-
forhallandena, som da gjordes, be-
svarades med ban och loje. Knap-
past nagon av tidens husmodrar 
kunde fore^talla sig att aven hem-
bitradenas arbetstid skulle bli sti-
pulrad med lag eller att det nagon 
gang kunde bli brist pa detta slags 
arbetskraft, som det alltid fanns 
tillgang pa i stcra mangder. Hel-
singfors Hembitradesforening, som 
harvid varit yrkesgruppens fanba-
rare, har malmedvetet arbetat for 
klarlaggandet av hembitradesfra-
gan samt framstallt fordringar for 
erhallande av forbattringar i for-
hallandena. Forbundets ordforan
de inlamnade till riksdagen flera 
propositioner med forslag till for
battringar betraffande lagen om 
hembitraden, men tiden var da an
nu ej mogen for reformer pa detta 
omrade. Forst ar 1939, da redan 
briot pa hembitraden borjat skon-
jas, tillsatte regeringen en kom-
mitte for att undersoka fragan och 
gora ett forslag till ny hembitra
deslag. Undertecknad blev kom-
mittens ordforande. Kriget avbrot 
dock kommittens arbete, sa att 
koro mittens betankande blev far-
digt forst ar 1944. Men de kom-
munistiska socialministrarna bryd-
de sig e.i om hembitriidesfragan 
och gjorde ei nagon proposition 
om saken till riksdagen, fastan 
hembitradenas deputationer besok-
te dem for att paskynda saken. 

Forst den kvinnliga socialdemo-
kratiska ministern Tyyne Leivo-
Larson uppskattade den fragans 
viktighet och ombesorjde lagfor-
slagets slutliga utarbetning, var-
vid den fick formen av en arbets-
tidslag. Detta var till lycka for 
saken, ty arbetsforhallandena be
traffande hembitraden hade redan 
till den grad tillspetsats, att det 
nu var mojligt att genomdriva lag-
forslaget. Lagen behandlades myc
ket snabbt i riksdagen. Underteck
nad, som var kallad som expert, 
framstallde annu ett forslag om 
sondagsfritiden, vilket aven god-
kandes. Den enda punkten i for-
slaget, som de borgerliga reprc-
sentanterna onskade fa andring i, 
var den att kvallsfritiden enligt 
deras asikt skulle borja forst kl. 
20. Men slutligen godkandes dock 
regeringens proposition, enligt vil-
ken den borjar kl. 19. 

Vid utarbetandet av lagen har 
Sveriges hembitradeslag till stor 
del varit som forebild. I det fol
jande redogores for de vasentli-
gaste skiljaktigheterna i denna var 
lag. 

Arbetstiden bestammes till 10 
timmar, vari ingar tiden for mal-
tiderna. Arbetstiden kan fritt be-
stammas blott den inrymmes i ti
den mellan kl. 6—19. 6m fritider-
na bestammes att arbetaren bor 
ha ledigt under en vardag i vec-
kan fran kl. 14 eller alternativt 
tva kvallar i veckan fran kl. 17. 
Varannan sondag ar belt ledig el
ler alternativt varje sondag fran 
kl. 15. For arbete som overskrider 
detta bor betalas overtidslon be-
raknat enligt timlon, som erhalle" 
salunda att hembitradets manads-
lon i penningar divideras med 
hundra. For overtidsarbete efter 
k\. 24 bor betalas dubbel Ion. For 
sadant arbete som bestar i over-
sikt av barn eller vakande hos en 
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Den no rske hushje lpen f a r lagstadgade arbetsv i l lkor 
I Norge har under de senare 

aren arbetats pa framskapandet 
av en lag till reglering av hembi
tradenas arbetsvillkor. Den 3 de-
cember 1948 gjorde Ncrges Kongo 
veterligt att sadan lag antagits 
och trader i kraft den 1 januari 
1949 for att galla till den 31 de-
cember 1951. Liksom den svenska 
hembitradeslagen ar den saledes 
av provisorisk karaktar och det ar 
tydligt att man aven har onskar 
prova sig fram pa detta sa svar-
bemastrade omrade. I stort sett ar 
ocksa den norska loven i overens-
stammehe med var svenska lag, 
dock med den vasentliga skillnaden 
att den ar en arbetstidslagstift-
ning. och saledes icke som den 
svenska lagen bara foreskriver 
ncrmer for fritiden utan stadgar 
om arbetstidens langd och skyldig-
hct till overtidsarbete. I attonde 
paragrafen stadgas: "Den allmin-
nelige arbetstida for hushjelpen 

sjuk kunna parterna komma over-
ens. 

Betraffande minderariga bestam
mes i lagen, att deras arbetstid far 
var hogst 8 timmar per dygn. Ar-
betsgivare, som tar minderarig i 
tjanst, bor harom gora anmalan 
till bamskyddsnamnden, som bor 
ingripa i sadana fall, da missbruk 
i fraga om den minderarigas ar
betstid eller annat avseende fore-
kommer. 

I ovriga avseenden foljer var nya 
hembitradeslag huvudsakligen be-
stammelserna i motsvarande lag i 
Sverige. 

Nu har tillsatts en mindre kom-
mitte for utarbetandet av ett ar-
betsavtalsformular, som kommer 
att intryckas i arbetsboken. I den
na arbetsbok, som varje arbetsgi-
vare ar forpliktad att anskaffa at 
sina anstallda bitraden, kommer 
aven att inga texten av hembitra-

skal icke vsere over 10 timer om 
dagen og ligge mellom kl. 7,00 og 
kl. 19,30. Spisepauser i den almin-
neliga arbetstida skal reknes med 
i denne." Vad som ar overtidsar
bete klargores i foljande paragraf, 
dar det heter: "Det ar overtidsar-
beid om en hushjelp blir holdt i 
arbeid ut over de grenser for den 
alminnelige arbeidtida som er fast-
satt i § 8. Det reknes ikke som 
overtidsarbeid: a) nar arbeid ut 
over nevnte grenser er nodvendig 
for a avverje skade pa liv eller 
eiendom pa grund av ulykker eller 
andre uvanlige og utforutsette 
hendninger; b) om en hushjelp 
som bor hos arbeidsgiveren har 
tatt pa seg utafor den almennelige 
arbeidstida a vare heime og ha till-
syn med bus, barn, gamle eller til-
syn ellers og det skjer oftere enn 
nevnt i !; 10." Paragraf 10 stad-
gar sa att hushjelpen kan icke hal-
las i overtidsarbete eller tillsyns-

deslagen, sa att lagen pa detta satt 
blir kand av alia som den beror. 

Antagandet av denna lag har 
vackt stor entusiasm i hembitra-
deskretsar. Nu vanta alia med 
spanning pa lagens ikrafttradande 
for att fa se huru den kommer att 
tillampas i praktiken. 

Till de svenska kamraterna, som 
varit med och visat oss vagen, san-
da vi vara basta kamratliga hals-
ningar. Samtidigt meddelar jag, 
att det vid var 50-arsfest besluta-
de alderdomshemmet for hembi
traden redan har startat. Det opp-
nades i September. Aldringarna 
som dar funnit ett hem ha ut-
tryckt sin stora tillfredsstallehe 
och tacksamhet till foreningen, 
scm bcrett dem mojligheter att er-
hiiUa detta hem. 

Med hjartliga halsningar 
M i n a S i l l a n p a a . 
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vakt mellan 19,30 och kl. 7,00 "mer 
enn ti ganger i lopet av fire sam-
menhengande kalenderveker, med 
mindre det gjelder arbeid eller 
tillsyn som ar strengt nodvendig og 
ikke kan utsta pa grunn av sjuk-
dom eller andre tvingande grun-
ner". Ur var synpunkt sett 
maste dessa bestammelser in-
nebara samre formaner an 
vad de svenska hembitra-
dena kan tillgodogora sig. Har i 
Sverige kampades det tappert fran 
hembitradeshall emot inforande 
av en lagbestammelse om skyldig-
het for hembitrade att sta till ar-
betsgivarens forfogande for vakt-
tjanst, t. ex. tva kvallar i veckan. 
Det var med stolthet vi noterade 
en seger pa detta omrade. Vi an
ser att sadant inte bor inforas i 
lag, men val kan hanforas till av-
tal mellan parterna. Likasa ar det 
var bestamda uppfattning, att 
overtidsarbete icke bor kompense-
ras med ledighet a annan tid, en 
uppfattning som ocksa lett till 
manga beta diskussioner vid hem-
bitradeslagens utformning. Den 
norska lagen foreskriver vederlag 
for overtidsarbete pa foljande 
satt: "Overtidsarbeid skal godtgo-
res med fritid eller betalning av 
full lonn, begge tillagt minst 25 
procent. Ved utrekning av full 
lonn skal verdien av kost og hus-
vser som hushjelpen oppebaerer 
legges til kontantlonna. Verdien 
skal settes i samsvar med liknings-
vesenets takster tillagt en halvdel. 
Videre rekner en i denne samman-
hang med at arbeidstida i full post 
utgor 200 timer i maneden." Dessa 
regler for arbetstid och overtid 
galler icke for den som ar i hus-
mors stalle eller som ar tillsatt for 
att skota sjuka eller spadbarn. 
Fridagarna tillerkannes efter sam-
ma regler som i den svenska lagen. 
Det ar varannan son- och helgdag 
samt en bestamd eftermiddag i 
veckan, senast fran kl. 14. Liksom 
i var lagstiftning gores bar vissa 

undantag. Hembitradet ar skyldig 
utfora arbete a fritid i sadana fall 
dar det ar sjukdom i familjen eller 
i lanthushall, sjukdom bland dju-
ren. Samma bestammelser star i 
den finska lagen, men i Norge har 
man tillagt en passus som synes 
oss vansklig emedan den sakerli
gen kommer att medfora stora 
tolkningsbesvarligheter. Har star 
namligen att hembitradet kan hal-
las i arbete pa "grunn av sjukdom 
eller a n d r e t v i n g e n d e 
g r u n n e r." Sakerhgen kom
mer det bli svart att avgora nor-
merna for vad som ar tvingande 
grander. Vad som kan hanforas 
till battre formaner an vad var lag 
stadgar ar bestammelsen om att 
"i oppsiingstida skal hushjelpen 
ha rett til a fa lagt fritida til en 
slik tid pa dagen at det blir mulig 
for henne a soke kontor for ar-
beidsformidling i den valige kon-
torstida", samt de sarregler som 
klart bestammer gransen for min-
derarig arbetskrafts anvandande i 
det husliga arbetet. I paragraf 14 
stadgas: "Den som ikke har fylt 
15 ar eller som ar over denne al
der, men ikke har sluttet folesko-
len, kan ikke ta pa seg tilsyn med 
barn eller lett budtjeneste mellom 
kl. 8,00 og kl. 18,00 pa virkeda-
ger. Arbeidet ma den enkelte vir-
kedag ikke vaere over 2 timer og 
sammenlagt med skoletida ikke 
over 7 timer." 

Det ar med tillfredsstallelse vi 
konstaterar att vara kamrater i 
ost och vast aven blivit tillerkanda 
lagstiftningens skydd. Som utveck
lingen nu har gatt, med nuvarande 
brist pa arbetskraft till hemmen, 
har sakert denna lagstiftning intet 
motstand att vanta. Nar den sven
ska lagen forst fordes pa tal, vack-
te den en storm av lidelsefuUa spa-
domar om hemmens bankratt i den 
handelse lagen blev verklighet. Det 
var pa den tid da det annu fanns 
hembitraden att tillga. Sedan har 
husmodrarna och de tidningsskri-
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Ett socialpolitiskt tal 

den med blagula flaggor prydda 
talarstolen samt yttrade foljande: 

Arbetare! 
Jag har bar sammankallat eder 

till ett mote, men ni ska inte tro 
att det ar for att diskutera med 
er, ty det kan aldrig falla mig in. 
E j heller anser jag mig ha den rin-
gaste skyldighet att, som demago-
gerna bruka, redogora for mina 
politiska atgoranden. Men, gud-
skelov, ni ar inte mina valman, och 
darfor har jag befallt er hit for 
att i all vanlighet ge er nagra upp-
lysningar om mina asikter i en del 
fragor, och nar ni hort mig, sa 
tanker jag socialismens ande skall 
vara utdriven nu och for all fram-
tid fran mina hederliga och lyck-
liga arbetare pa Gysinge. Ni vet 
att ni i allmanhet befinner er i ett 
ganska stort valstand, ja, man kan 
saja att ni i det'hela har det myc
ket battre an edra arbetsgivare, 
an jag till exempel. Ni arbetar er 
bestamda tid om dagen och far pa 
dagen er rikliga avloning; jag far 
ofta arbeta hela dagen och natten 
med, men anda vet jag inte om jag 
vid arets slut bar nagot overskott, 
det beror pa konjunkturer och sant 

Lagen om arbetarskydd och for-
sakring i samband med olyckshan-
delser under arbetet bar ater igen 
varit foremal for omarbetning och 
nu, nar vi alia anser det vara en 
naturlig sak att samhallet bar 1am-
nar trygghet och skydd, kan det 
vara av intresse att titta litet pa 
hur debatten fordes ar 1900. For 
manga kan det kanske vara nyt-
tigt att erfara bur den tidens ar-
betarstam var nodsakad att snallt 
ta emot "upplysning" av sin ar
betsgivare. Pa Arbetarrorelsens 
arkiv har vi hittat foljande god-
bit, ett referat i Dagens Nyheter, 
den 10 april 1900. Det ar under-
tecknat Jean de Nivelles, bakom 
vilken pseudonym doljer sig en fri-
sinnad tidningsman vid namn Per 
E . Staaff. Las och hapna! 

Efter vad ett personligt telegram 
till undertecknad formaler, hade 
brukspatronen och riddaren av 
KVO, ledamoten av forsta kamma-
ren hr. Gustaf Benedickts i gar ef
termiddag sammankallat Gysinge 
arbetare till ett mote i en av bru-
kets rymliga lokaler. Vid 12-tiden, 
da ett hundratal arbetare voro for-
samlade, intradde brukspatronen 
Benedickts sjalv och tog plats i 

vande herrarna fatt uppleva nati-
vitetsminskningens foljder och den 
personliga upp-passningen har fatt 
komma i andra hand. Nar hembi
tradeslagen nu har nagra ars pro-
votid pa nacken, ar den belt ac-
cepterad och vad den foreskriver 
ar nu sa invant i det allmanna 
medvetandet att man t. o. m. kan 
fa bora husmodrar som tror, att 
det ar de sjalva som astadkom-
mit forandringen. Vi har ocksa 
fatt en ny sorts husmodrar. Hus
modrar som ar mera arbetsledare 
och arbetsgivare an moraliska vak-

tare och filantropiska torparbarns-
uppf ostrare. Genom samverkan kan 
bar, liksom pa andra av arbets-
livets omraden, stora varden be-
varas och nya mojligheter till yr-
kesambition och yrkesstolthet loc-
kas fram. I hemmen finns redan 
den "industriella demokratien", 
det galler bara att den utbygges 
och leder till starkare samf orst^nd. 
Vi ar stolta over att det forunnats 
oss att bli foregangare och hop-
pas, att den nya tidens arbetsfor-
mer skall binda oss starkare sam-
man med vara grannlanders hem-
bitradesorganisationer. 

7. 



dar, som ni inte forstar er pa. Nar 
ni bli gamla och orkeslosa, sa all
tid har bruket nagon kak att stop-
pa in er i, nagon brodbit att lata 
er gnaga pa och gar ni och drum-
lar er i nagon maskin, sa att ni 
asamkar er sjalvforvallad skada 
sa vet ni nog att jag ar inte den 
som later er svalta ibjal. 

Men ser ni, nu ar den har 
socialismen, master Palm och 
Branting ni vet, som ska for-
darva allting. Ni vet kanske inte 
vad sociahsmen egentligen vill? 
Jo, den vill, att alia som har nagot, 
det ska tas ifran dem och delas ut 
bland backstugsittare och luffare 
och sluskar och hamnbusar i sta-
derna. Sa om di dar far sin vilja 
fram kan ni allesammans saja adjo 
at edra besparingar. Men socialis-
terna ar sluga, begriper ni, de gar 
ett steg i Sander och nu bar di fatt 
regeringen att framlagga forslag 
om ersattning for olycksfall i ar
bete. Na, det kan ju vid forsta pa-
seendet lata rasande bra att om 
t. ex. du Pettersson, kommer i bak-
rus i valsverket och far ett nyp i 
foten eller om du, Andersson, gar 
i giftastankar och far en hand un
der hammarn sa ar det jag som 
ska betala for att ni bar er at som 
ett not. Jag kan forsta att det dar 
kan se ganska lockande ut i edra 
ogon, och just darfor vill jag vara 
hygglig, som jag alltid har varit 
— eller bur? (Spridda hurrarop) 
— och tala om for er vart det bar. 
Det barkar ratt in i hela sociahs
men, ser ni. Och redan innan dess 
kommer det att ga er ilia nog. For 
naturligtvis vill ingen anta nagra 
arbetare mer, om han ska betala 
dryga pengar for varje lymmel 
som latsas gora sig ilia i tan eller 
tummen eller for den som verkli-
gen far en skrapnos i verkstan. Sa 
blir ungdomen arbetslos och kan 
inte gifta sig med edra dottrar och 
sjalva kan ni inte livnara dem nar 
era arbetsgivare maste saja upp 
er, och sa maste flickorna resa till 

Stockholm och bh sana dar mam-
seller som slutar pa spinnhuset, 
alltsammans bara for den dar 
dumma olycksfallsforsakringens 
skull. Det vill ni val inte i alia 
fall? Sa ska ni komma ihag en 
sak att genomfora den bar hi-
storien blir sa hiskeligt dyrt att 
man far andra om hela taxeringen 
och de av er som nu kanske slippa 
med 10 kronor om aret ar i ry-
kande rappet uppe i 100 istallet. 
Och tank, sa mycket gral det bhr 
emellan patron och arbetarna! 
For ni kan ju forsta att vi inte be-
talar er san dar tvangsskatt god-
villigt. Nu ar vi hyggliga, for att 
alltihop beror pa var valvilja, men 
kommer lagen med i spelet sa kan 
ni vara lugna for att vi ska pro-
cessa och att vi har rad att skaffa 
oss battre advokater an ni, det kan 
ni allt tanka er. Jag bar nu bevi-
sat for er att lagen bara blir till 
elande for er och era barn. Ett 
annat otyg vi ha som jag ska saja 
ett par ord om medsamma, ar de 
fiberale. De a inte sa farli^a som 
socialisterna, men nara pa. De vill 
t. ex. andra kommunala rostratten 
sa att vilken plankstrykare som 
heist kan komma in i forsta kam-
maren. Ja, du Eriksson dar, jag 
vet att du ar liberal, som man 
sajer, men vad tycker du sjalv 
om du skulle sitta i forsta kamma-
ren i mitt stalle? (Obligata skratt) 
Ja, du hor sjalv hur di skrattar 
bara di tanker pat. Ser ni, ne stu-
tar ultra kretinum, som Klingspor 
och jag brukar saja — ja, det be-
tyder "skomakare bliv vid din 
last". Och till sist mina hederliga 
arbetare, jag vill ga anda darhan 
att saja mina hederliga vanner, 
glom aldrig att socialismen ar det 
farligaste som finns, men att det 
basta som finns i gamla Sverige, 
nast Gud och Konungen ar forsta 
kammaren. 

Leve forsta kammaren! 
S—11. 
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