
• Åter hördes vardagsmorgonens ljud: 
dånet av runga, trampande kängor. 
Strömmen av arbetare vällde genom 
Söders gator, fyllde Glasbruksgatans 
smala och smutsiga ränna, trängdes 
in mellan det långa planket och riv
ningshusen. Så vidgades gatan, bilda
de ett utlopp, på den öppna platsen 
framför hissen spred sig strömmen i 
virvlar mot skilda mål. Söders arbe
tare var på väg till fabriker, byggen 
och verkstäder igen. Återtå,gets dag 
hade kommit. 

Fabrikören hade sagt att hon skul
le få komma tillbaka, fast inte som 
föreståndarinna. 

Medan Emelie gick undrade hon 
om han skulle minnas och stå fast 
vid löftet. Eller om han ångrat sig 
nu när strejken dragit ut på tiden. 
Kanske han anställt så många strejk
bryta,re a,tt det inte fanns plats för 
de gamla arbetarna längre. 

Visst var hon glad över att strejken 
var slut. Längtade tillbaka till den 
trygghet som arbetet gav, kände oro 

Innan hon fått visshet om att hon 
skulle få börja igen. Men strejktiden 
hade också varit den första I'iktiga 
ledighet hon haft sedan hon slutat 
skolan som tolvåring. Om inte pen
ningknappheten och oron för fram
tiden förstört så mycket skulle det ha 
varit en tid att minnas med viss 
glädje. Hon hade för en gångs skull 
haft tid. Oron hade funnits - men 
också lugnet. Och tack vare Jenny 
ha:de de inte behövt svälta även om 
det varit knappt med mat, sista vec
ka,n hade de mest levt på potatis och 
välling. 

På den tekniska fabriken där Eme
lie arbetade hade återupptaga,ndet av 
arbetet kunnat &ke utan oro. På and
ra håll hade så många strejkbrytare 
anställts att en stor del av dem som 
strejkat avvisades, deras platser var 
upptagna och arbetsgivarna ville inte 
avskeda dem som visat sig arbetsvil
liga under den svåra tiden. Parollen 
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Ett avsnitt ur en till hösten utkommande roman, 

»Minns du den stad». 

»en för alla och alla för en» kunde 
inte följas. Man hade inte råd och 
kraft att vara solidarisk längre. Många 
gick ju utan, det fanns folk a,tt få. 
Vid de företag som tillhörde Svenska 
arbetsgivareföreningen pågick striden 
fortfarande. 

För många kunde medlemskapet i 
en fackförening nu kännas som en 
belastning, en extra ri&k aU bli indra
gen i strid~gheter och bli avskedad 
bland de första om några inskränk
ningar skulle göras. Mer än en tredje
del av Landsorganisationens medlem
mar försvann ur matriklarna. 

Särskilt bekymmersamt blev det 
för dem som strejkat vid spårvägen. 

När Emelie kom över till Tummen 
och Matilda en kväll var Rudolf där, 
nu hade han gott om tid. Så länge 
Emelie och han var kvar hos hans 
föräldrar sa han inte så mycket om 
sina svårigheter, de gamla hade nog 
av egna bekymmer. Tummen hade 
visserligen fått återvända till hamnen 
men ansågs vara så gammal och skröp
lig att' han uttagits till »käppgubbe», 
han skulle ge signaler och övervaka 
vid lastning och lossning. Det var 
skönt att slippa bära men inte lika lö
nande. Och Matilda var sjuk, säng
liggande sedan länge. 

Emelie och Rudolf gick samtidigt, 
fick sällskap en bit genom de kvälls
mörka utkantsgatorna. För många år 
sedan hade de gått så här tillsammans, 
då hade hon varit så stolt och glad 
över att få gå med den stilige Rudolf, 
kom ihåg uniformen med de blanka 
knaipparna. Nu gick han i vanliga 
vardags'kläder, uniformerna hade spår
vägsbolaget för övrig,t krävt tillbaka 
av de strejkande. Han var litet kro
kig nu, hade väI'k i lederna. Det slapp 
inte många förare ifrån. I mer än 
tjugo år hade han stått på öppna spår
vagnsplattformar, först som kusk och 
sedan som förare. I snö och regn, i 
kylande vind och brännande solsken. 

Han var bitter. Allt såg ut att gå 
just så illa som han fruktat. 

Rudolf hade hört till dem som ta
lat för att avta,let skulle hållas, det 
var utformat så att varken spårvägs
bolaget eller de anställda fick gå i 
strid. Han ha,de varit med om att 
driva fram det avtalet och tyckte 
inte om att bryta det. I debatterna hade 
han sa,gt att genom ett brott mot av
talet avsvor de sig alla möjligheter att 
få återvända. Då hade man svarat 
honom att solidaritet !betydde mer 
nu än pa,pperslappar. Och inte skulle 
han oroa sig för jobbet, alla gick ju 
och de skulle sätta som villkor att alla 
fick återkomma. 



l'1aturlIgtvis hade han böjt sig för 
majoritetens beslut. Det var inte 
strejken han hade något emot utan 
vägen dit, avtalsbrottet och upphä
vandet a'v stadgarna. 

Nu gick det inte att komma fram 
tit! några förhandlingar. Fackförening
en hade tillsatt en konurutte men 
bolaget nekade att ta emot den. Man 
ville inte ha med organisationen act 
göra längre, inte efter avtalsbrottet. 
De som ömkade åteI1gå tit! arbetet 
fick anmäla sig, de som antogs av bo
laget måste underteckna personliga 
kontrakt. Fackföreningen skuHe -tyd
ligen helt sättas ur spel, godkändes 
inte som förhandlingspart. 

U nder sådana förhållanden fanns 
inget annat att göra än att strejka 
vidare. Och allt eftersom tiden gick 
blev de strejkandes möjligheter a.tt 
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göra sig hörda allt mindre. De blev 
alk mer utblottade medan bolaget 
bara anställde fler och fler strejkbry
tare. Snart behövdes inte de gamla 
arbetarna längre, de nyanställda kla
rade det li'ka !bra. Försök hade ju 
gjorts att få till stånd en effektiv 
bojkott av spårvagnarna men det såg 
inte ut att lyckas. Folk gnällde över 
att det var hesvär1gt att gå i höst
rusket. Det var inte fråga om nå.gon 
solidaritet längre. Man ville åka även 
om vagnarna fördes av strejkbrytare. 

Locbde och tvingade till a vtals
brott, boroglömda när den rationella 
klyvningen genomföl'des, övergivna 
och utlämnade nu. Han var utled på 
allt. Ingen h~de velat höra på honom 
när han varnat, då ~krek man :lItt han 
var en feg förrädare. Nu började en 
del av skrikhalsarna bli mogna för 

att krypa till korset, nu var de be
redda att underteckna ett kontrakt 
som gjorde deras förening överflödig. 
Han hade varit med om att bilda för
eningen en gång, hört till de aktiva. 
Han trodde inte att han skulle bli 
anta,gen av bolaget om han anmälde 
sig. Kände sig inte frestad att försöka 
heller. De som korn igen efter strej
ken skulle betraktas som nyanställda 
hade han hört. Om han återställdes 
skulle de mer än tjugo åren i tjänst 
vara utstrukna och han skulle få lön 
som en nybörjare. 

De hade levt försiktigt, Gertrud 
och han. Gnidit för att spara en liten 
slmt. Aldrig unnat sig någonting, 
inte ens att slippa ha en inneboende 
hos sig. Han hade inte skämts för att 
han tagit emot understöd under strej
ken - han var värd pengarna minst 
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lika väl som de som slösat bort sin 
lön under de goda åren. 

De hade en sparad slant. Han tänk
te inte sitta med händerna i kors me
dan den krympte bort. N u skulle 
pengarna möjliggöra ett nytt liv för 
dem. 

Det klack till i Emelie. Vad mena
de han? 

Han hade bestämt sig nu. De skul
le emigrera. Redan för några veckor 
sedan hade ett tjugotal spårvägsmän 
gett sig iväg. Ungdomar mest . 

De hade kommit genom Äsögatans 
trappor ner till Borgmästaregatan. En 
utskj utande gaslyktas sken blänkte i 
den höstvåta leran. På andra sidan 
gatan började hyreshusens kompakta 
kvarter. 

Tårarna steg upp i Emelies ögon, 
allt syntes disigare, skjulen intill dem 
nästan försvann i mörkret. 

Resa f ör all tid? 
Ja visst, så långa resor var inga 

lustresor, de gjordes bara en gång i 
livet. 

Fanns det ingen annan möjlighet? 
Kunde han inte bli bilförare? 

Nej, han var trött på att krusa. 
Åkarna var säkert inte heller roade 
av att ta emot en aktiv fackförenings
man. Det var lika bra att göra slag 
saken. Det fanns väl spårvagnar 
Amerika också. 

Och vad sade Gertrud? 
Hon följde med. 
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Han sträckte ut handen, sa adjö. 
Gick nerför backen mot Folkungaga
tan. Vände sig inte om, vinkade inte. 
Det hade hon inte väntat sig heller, 
Rudolf var inte sådan. 

Egentligen var det här likt Rudolf, 
tänkte hon . När han och Gertrud 
gifte sig hade de inte stannat i när
heten av släktingar och vänner utan 
flyttat så långt bort som de gärna 
kunde, ända till Sibirien. Och nu 
sktJle de ge sig ännu längre bort, läg
ga väldiga hav mellan sig och allt det 
gamla. Hon kunde inte förstå dem. 
Visste Rudolf något om Amerika? 
Hur skulle de bära sig åt när de 
inte ens förstod språket? Kom ihåg 
de stackars ryssarna hon mött, deras 
vilsenhet. De hade flytt för att räd
da livet - och Rudolf som inte ens 
ville försöka bli bilföra.re. 

Och Gertrud. Att Gertrud kunde 
vara med om det. Än en gång måste 
Emelie tänka att det var lyckligt att 
hon och Rudolf aldrig blivit ett par. 
Henne hade han då sannerligen inte 
fått med till Amerika. Knappa~t ens 
till Sibirien på Norrmalm. 

Några veckor senare reste Rudolf 
och Gertrud och fyra av deras barn . 
Den äldsta flickan som var nitton år 
och hade fästman stannade k var, 
möjligen skulle hon och fä stmånnen 
följa efter senare, om det visade sig 
att allt var så bra i Amerika som 
folk pås tod. 

Emelie gick ner till Göteborgstå-

get på Centralen tillsammans med 
Tummen. Han hade ganska svårt att 
gå. Spårvagnar rullade fÖflbi dem -
men det var inte att tänka på att de 
skulle åka, inte kom man med s·pår
vagn för att säga farväl till en son 
som spårvägsbohget tvingat resa till 
Amerika. 

Gertrud och Emelie och flickorna 
grät, Tummen snorade försiktigt , 
ville inte visa vad han kände. Men 
Rudolf stod lugn och nästan som kall, 
ställde S'in klocka efter Hationsuret. 
Berättade för sin bror Knut, som 
också kommit ner, att helt andra ti
der gällde i Amerika, där var det dag 
när det var natt här. Så fort de kom 
fram skulle de skriva och berätta. 
Staden som båten kom tiU hette 
New York. 

Det var dags att stiga på. Tummen 
dunkade sm son i ryggen, kunde inte 
säga något. Emelie omfamnade sin 
syster, visste att de aldrig skulle mö
tas mer. 

De vinkade så länge de kunde se 
något - av tåget. Sedan vänta.de den 
långa vägen hem, de branta backarna. 
Och Matilda som låg i sin säng och 
grät. 

A v de mer än tusen spårvägsmän 
scm gått i strejk vid de två stock
holmska bolagen skuJ.le inte ens en 
tredjedel bli återanställda. Så .gott 
som hundra av de strejkande vid spår
vägen emigrerade till Amerika. 


