KONSTRUKTORER/

PRODUCENTER

Med nålsögat som

KONSUMENTER

Inledning av Louise \Wald6n
sid

4

"Det viktiga är hand-

maskinsförsäljning

och utdrag ur

"Springkållan" av Kerstin Eksid 16

öaerflödig"

Intervju med Greta, f d sömmerska på Linnefabriken i
sid 18

sid 24

av text- och bildmaterial gäller
i

nummer 5-6/81 av tidskriften
till en upplaga pä 8 000 ex.

Upphovsrätten förbehålls upphovsmännen.

Besöksadress:

Adolf Fredriks

Intervju med Eva, fabrikssöm-

"Det går

så snabbt

lätt"

Intervju med Inga-Britt, sömmerska på Husqvarnas söm-

nadsaudeining

sid 41

"Jernspöke och herrlig

uppfinning"
ostörda^'

@ text: Louise Valddn/Anna

12

tel.08/20 37 56

sid 46

sid48

Vallgårda

Vi mänskors publiceringsrätt

enbart för publicering

JU

merska på Fix trikåfabrik i Sösid 34
derköping

Låt inte pojkarna leka

SYMASKINEN/

HISTORIA

SICI

"Det kommer smygaägen"

ocb

"SnArt är människan

Linköping

Nummer 5-6/81
Årgång 33

Kyrkogata

sid 10

man

sid 28

och kon-

kurrens

Intervju med Dagmar, sömnadslärarinna och f d hemsömLinnesång

Kvinnors
Vänsterförbund

En s(ö)mmande bistoria
Anna Vallgårda skriver om sy-

laget ocb känslan"

utges a,,t Saenska

sid 26

REPLIKER/BRUKARE/

kikarsikte

merska

Vi mänskor

REPLIKER/

innebåll

O bildid6 och layout: Gunilla
Eldh/Marie Nilsson

foto: Marie Nilsson (där inte
annan fotograf anges)

Postadress:

Box 3120
103 62 Stockholm

Redaktion ocl)
distribution:
Gunnilla Eldh
Marie Nilsson
Tjia Torpe

Ansvarig wtgiaare:
Valborg Svensson

Prenumerationspris:
60:-/är

Postgiro:

@

90 24-1,

För all övrig

Vi mänskor utkommer

pu blicering

fordras förnyat tills tånd

av

upphovsmännen.

Det här numret av Vi mänskor bygger på en studie kring symaskinen och mäns och kvinnors förhållande till teknik, gjord inom

forskningsprojektet "Kvinnokultur - manskultur - teknikkultur". Projektet är knutet till Tema - Teknik och social förändring
vid Linköpings Universitet och finansierat av Riksbankens Jubile-
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värderingar mindre ikrämmande och främmande för kvinnor.
Förutom symaskinsstudien planeras två andra delstudier, en kring
kvinnliga ieknologer och en kring män som arbetar med olika
av teknik.
typer
Det material som presenteras i Vi mänskor bygger p_å intervjuer
och iakttagelser gjofda under symaskinsstudien. Forskningsarbetet kommer också att redovisas på annat sätt.
Intervjuerna har huvudsakligån gjorts av Anna \Wallgårda, s9m
under våren 1981 arbetade i proiektet. De har redigerats av Louise
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Vi glömde
att i förra numret tala om vem
som översatt Chiqui Peraltas

artikel. Det gjorde
Louise Latorre.
Bilaga medföljer

Marie-

ABC för flickor det är
kärlek, nål oclt tråd.
Fäster jag så fiister jag dig
jag ftster dig ztid mig,
sa fiistemön ocb fick sin lön,
en eaig dröm i kedjesöm.

I min ABC-bok på sidan

sex

har jag bittat ett knep,
hur man kan få fast en mdn
nål ocb tråd är starka rep.

ABC för flickor det är
kärlek, nål och tråd.
Fäster jag så fiister jag dig
Jag ftster dig aid mig.
p op

foto Borås museum

Bilder från Fritz Sjöbloms Trikåfabrik som byggdes 1926.

Personalen på Borås museum
som började dokumentera fabrik,en 1980, beskriver den som
"ett fruset historiskt ögon-

blich". "Maskinerna stod fär-

.

digtrridda med garn ocb lagret
var välfullt."

Symask,inen "[Jnion Special"
från 1950-talets början aar den
modernaste.

wlär 5 0-talsscb lager
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ME,D N A LSOGAT
För många kan kunskapen om de stora sammanhangen och perspektiven frigöra förståelse
och handlingskraft. För mig kan det ofta leda till
förvirring och handlingsförlamning. Det räcker

vinnor, arbete, teknik . . .
Det är ett mycket stort ämne.
Symaskinens nålsö g^ . . .
Det är ett mycket litet mått.
Kan man få syn på något så stort genom något

så

litet?

Ä-net "Kvinnor-teknik-arbete"

inte med att jag aet, jag måste också förstå, inifrån mig själv, min känsla, mitt jag.

innehåller

Först i kopplingen mellan det abstrakta vetan-

många faktorer. Den historiska bakgrunden. De
sociala strukturerna. Klasskillnader. Genera-

det och den konkreta erfarenheten, mellan den
intellektuella kunskapen och den känslomässiga

tionsskillnader. Avlönat och oavlönat arbete.
Den tekniska utvecklingen. Arbetslivets föränd-

ring. Hemarbetets villkor. Den nya tekniken.
Skillnader mellan män och kvinnor . . .
4

insikten föds den verkliga förståelsen.

Kvinnor teknik arbete
översatt

till

SOM KIKARSIKTE
Att sedan mikroperspektivet blev just symaskinens nålsöga har sin speciella historia.
Själv är jag inte överdrivet sömnadsinrresserad..När jagvar liten trampade jag mammas sy-

jag sömnad symaskin
sen tillbaka igen
kvinnor arbete tehnik

maskin, som hon ärvt efter farmor och som iig
'trodde
var gjord i Paris år 19OO för det sioä
på män-arbete-teknik genom gevärets kikarsikingraverat i guld i den svarta bottenplattan:
te. Men jag tror att det skulle vara mig så skräm"Guldmedalj i Paris år 1900". Medaljelna var
mande och främmande att jag blundade. Genom
också
avbildade och ingraverade
jag
symaskinens nålsöga tycker
mig se samma
Min första egna symaskin, en grön elektrisk
mekanismer, samma mönster, samma strukturer, men jag aågar se. För jag närmar mig det Hugin med bara raksöm men med friarm, köpte
jag som tonåring för de pengar jag tjånat pä atr
skrämmande och främmande från det ofarliga
sommarjobba som siukvårdsbiträde. Det var i
och välbekanta.
Jag vet inte vad jag skulle få syn på om jag såg

,

mitten på 5O-talet och fortfarande litet märkvärdigt med elektriskt. I syslöjden hade vi mest haft
trampsymaskiner.
Jag minns att jag tyckte min Hugin gick litet
väl fort i början når jag sydde på den.
Min Hugin har iag fortfarande kvar. Men när

jag fick barn behövde 1ag zigzag för alla småbarnskläder i trikå, plysch, stretchfrott6. Jtg
köpte den minsta och lättaste symaskin jag kunde hitta, en liten kompakt Elna, med många olika sorters sömmar som )^g dittills inte vetat
fanns. Första gången jag sydde på den upPtäckte
jag att den salinade friarm, vilket_gjorde det näst

iniill omöjligt att t ex lappa byxknän. Jag bytte
till en enklari modell av samma sort, med friarm
men bara raksöm och zigzag. Det är den inte
särskilt märkvärdiga historien om mig och mina
symaskiner.
Fast inte riktigt. I somras, når jag studerat symaskinen och syendet några månader, köpte jag
på en auktion en liten vevsymaskin. Som visser-

ligen inte fått medalj

i

Paris år

hade pärlemorblommor inlagda

19OO

men istället

i den svarta bot-

tenplattan. För första gången såg jag symaskinen
s om maskin. Det var märkligt att dess grundprinciper i så hög grad liknade dagens avancerade maskiner att jag utan svårighet kunde trä den
och använda den (sedan jag smörjt den). Samtidigt var mekaniken (som man såg när man lyfte
på bottenplattan) så enkel att jag i stort sett förstod hur det fungerade.
Det är alltså inte på grund av sömnadsintresse
eller på grund av någon särskild kärlek till de 4-5
symaskinerna i mitt liv som jag använder symaskinens nålsöga som sikte. Symaskinen har varit
så självklar för mig att jag inte funderat över den,
lika litet som över syendet som arbete. Det är
något som funnits, helt enkelt, både symaskinen
och syendet.
Iv1en den självklarheten rymmer en poäng. Sy-

TEKNIK för mig, knappt ens
en Teknisk Apparat. Den är något hemvant,

maskinen är inte

Litteratur och källor
Berner, B: Teknikens värld. Teknisk förändring
och ingenjörsarbete i svensk industri. Arkiv avhandlingsserie. Lund 1981

Berner,-B: Kvinnor inom teknik och naturvetenskap, Sociologiska Institutionen. Lund t975
Cronberg, T/Sangregorio' I: Du sköna nya
vardag. O* datateknik och boende. Prisma
Sthlm 1981
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oförargligt, ofarligt. J"g begriper arbetsproces-

- somnaden - och därigenom kan iag bedöma (någorlunda) för- och nackdelar, behövligheterlobehövligheter med olika finesser. Den blockering av tanke och känsla som ordet TEKNIK
kan utlösa hos mig omfattar inte symaskinen.
Men något specialintresse för symaskiner
handlade det inte om. Det var bara så att iag för
ett par år sedan råkade få syn på en reklambrosen

schyr för datasymaskinen. Jag både skrämdes

och fascinerades av idön att göra en så avancerad

teknisk apparat för alltmer krympande hushåll

med allt mindre tid

i

för

sömnad. Jag såg super-

hemmen som en skräckvision. Jag såg hur en speciell kvinnokunskap urholkades och försvann in i datorns minne, hur

teknologins intåg

högteknologins honnörsord "hinna ännu mer

ännu snabbare" trängde ut hemarbetets tidsbegrepp "göra vad som behövs när det behövs".
Skulle kvinnorna köpa datasymaskinen (automatiskt förutsatte jagatt det var kvinnor som var
tänkbara konsumenter) ? Eller skulle de instinktivt bjuda motstånd, vägra acceptera denna utlöpare av en teknologi som många kvinnor uppfattar som omänsklig och livsfientlig? Låg det någon sanning i att kvinnor var mer kritiska än
män mot en ohämmad teknisk utveckling, något
som t ex kärnkraftsomröstningen tyder på? Eller
skulle kvinnor likaväl som män fascineras av den
nya teknikens enkelhet och möjligheter när den
förmedlades till dem i en så välbekant aPp^rat
som en symaskin?

När jag för drygt ett år sedan fick möjligh.t
att arbeti med ett lorskningsprojekt om "Kvin-

nokultur-manskultur-teknikkultur" framstod
datasymaskinen som en punkt där de olika kul-

turerna möttes och bröts mot varandra. Datasymaskinen var en avancerad teknisk aPParat. D€n

konstruerades och producerades av män f ör
kvinnor som var konsumenter och brukare. Män
som (oftast) inte kunde sy uppfann de tekniska
lösningarna som gjorde det lättare för de syende

Dynamos and Virgins revisited: \ffomen and
technological change in history. Ed M- Trescott.
Metuhcen 1979.

Grenander-Nyberg,

G:

Sömnadsindustrin.

En översikt av dess Jppkomst och utveckling
Sverige. Daedalus 1946

Göransson,

E:

Husqvarna

16s9*1939. Sthlm 1939

Siöqvist,

K:

i

Vapenfabrik

Symaskinen historiskt och so-

kvinnorna som å sin sida (oftast) inte begrep tekniken.

Men att studera datasymaskinen isolerat visade sig vara konstruerat. Spåren ledde bakåt i tiden och utåt i tillvaron. Här finns inte utrymme
att följa dem alla, inte ens att i detalj föl1a några.
Det blir sammanfattningar och antydningar av
nägra.huvudspår, som jag hoppas kan fungera
som vagvrsare ln I materlalet.

Symaskinen
som teknikhistoria
Teknik är bl a repeterbar kunskap. Den kan överföras från männrska till människa, som när hantverkaren lär ut sin yrkesteknik till lärlingen och
gesällen. Den kan också överföras från människa
till maskin, när man funnit "de tekniska lösningarna". Men i bägge fallen är det den "mänskliga

faktorn" som är den dvnamiska. förändrande och opålitliga. Maskinån upprepar vad människan tänkt ut - tills människan förändrar maskinen.

Teknik kan också vara ersättning för och förstärkning av levande kraft/energi. "Hästkrafter"
som mått på en motors styrka är en påminnelse
om den levande kraft motorn en gång ersatte.
Symaskinen var den tekniska lösningen för att
överföra kunskapen om sömnad till en maskin.
De första experimenten misslyckades, eftersom
man försökte efterlikna handsömnadens en nål -

en tråd. När man väl funnit den tekniska lösningen med tr:å trådar (en över- och en undertråd) som tillsam.mans bildade stygn var huvudproblemet löst. An idag är spolen och skytteln
kärnan i symaskinens teknik - den har bara genomgått relativt små förändringar. Det är också
det mest tidskrär,ande och därmed dyraste momentet i produktionen och man har ännu inte
funnit ett radikalt sätt att förenkla och förbilliga

cialt. LT. Stockholm 1972

Stenwall, Ä: Den frivilligt ödmjuka kvinnan.
En bok om Fredrika Runebergs verklighet och
diktning. Natur och Kulrur. Borås 1979

Viesölgren, G: Sömmerskeföreningen Sthlm

r970

'Iflolter,

C: Symaskinen, dess nytta och betydelse för familjen och samhället. Sthlm t gge
Kiellander, R G:son: J G Wikström och den

den delen.

Den kraft som drev symaskinen var länge levande: människans händer och fötter vid veven
eller trampan. Under 100 år förblev symaskinerna i sin grundkonstruktion relativt oförändrade.
Den utveckling som skedde var främst av nya
funktioner, sömmar, finesser. (I reklambroschyrer från seklets början finns ett utbud som inte
står vår tids mönstersömmar efter, vare sig i
mängd eller märkvärdighet.)

Pä 1920-talet kom nästa tekniska revolution:
den elektriska symaskinen som ersatte människans levande kraft med en motor. Det dröjde
innan den slog igenom i hemmen - i Sverige inte
förrän på 5O-talet. Den elektriska symaskinen
utvecklades också, som sin föregångare, med olika sorters nytto- och mönstersömmar. Under
60-talet kom den automatiska symaskinen, som
mängden olika, lätt inställbara

:åf|ä"r.lå
I slutet av 71-nIet kommer

nästa genomgri-

pande tekniska förändring: datasymaskinen.
Visserligen ännu ingen "riktig" computermaskin - enligt teknikerna - utan fortfarande en
mekanisk maskin där vissa element bytts ut mot
elektroniska. Men "nästa generation" ska vara
en riktig datasymaskin, konstruerad med den
elektroniska tekniken som utgångspunkt. (Bortsett från att nålen-spolen-skvtteln är ett meka-

niskt moment som man tror att man "inom
överskådlig tid" måste behålla.)
Starkt förkortat och förenklat kan man sammanfatta symaskinens tekniska utveckling så
här:
det

första steget är när man överför handens ar-

till maskinen
det andra när man ersätter den levande kraften
med en elektrisk motor
det tredje när man överför yrkeskunskapen (om
bete

t

ex olika sömmar, forhållande

stygnbredd)

till datorns minne.

stygnlängd-

första symaskinsdllverkningen. Daedalus I 956
Kvinnovetenskaplig tidskrilt l*2/1,981: Tema: Kvinnoarbete och teknologisk utveckling.

Lund tggl

Lilieström, R/Dahlström,

E: Arbetarkvin-

nor. Tiden. Jönköping 1981
Merchant, C: The Death of Nature . Women,
Ecology and the Scientific Revolution. Harper

& Row; New York

1980
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Samtidigt som tekniken förenklar arbetet blir
arbetsprocessen sårbarare. En elektrisk maskin
är oanvändbar om strömmen bryts.

Kretskortet

i

en datisymaskin är det få som

kan reparera. Ju mer komplicerad tqkniken blir,
desto färre behärskar den.

Symaskinen

i kvinnornas historia
Det mesta av den moderna (och halvmoderna)
tekniken har ursprungligen utvecklats för arbetslivet eller för militära ändamå1. I "spinn
off"effekter når den människan och hushållet i
privatlivet. Så också med symaskinen. Den utvecklades för yrkessömnad och det var hantverkare som köpie de första maskinerna: skräddare,
skomakare. iadelmakare m fl.
Men om yrkessömnaden på grund av skråförordningen var en manlig sysselsättning var sömnaden i h.--.t kvinnörnas sak - oJh den tog
tid. Kvinnorna tog snabbt till sig den nya teknis-

iom underlättade ett tidskräskapande arbete. Inte undra på
oJkrå
-en
(arbetar) lika mycket som
"med
lätthef
när den
ka uppfinningen
uandä

8

tolv personer", som Singer 1.864 skrev i sin äldsta kända annons i Sverige.
Symaskinens funktion i kvinnornas liv var
flerfaldig:

1,. I hemmet rnte bara underlättade den arbetet
utan var också ett osynligt sätt att höja familjens
standard. En undersökning så sent som på 1,940talet visar att i familjer med samma inkomst levde den familj, där husmor var sykunnig, på en
högre levnadsnivå. Samtidigt var sömnaden ett
au äe fa skapande produktiva arbeten i hemmet
som gav ry.riig", bestående resultat. Flera undersökningar visär att det var det arbete husmor
helst ville ha mer tid för.
2. Symaskinen gjorde inkomster möjliga inom
ltem-mets ram. Kvrnnorna kunde i hemmen sy åt
andra, antingen åt privata kunder eller ta emot

styckesömnä för in fabrik (förlagssystemet).
De kunde förena hushålls- och lönearbetet inom
hemmets väggar.

3. Symaskinen gjorde det möjligt för kvinnor

att - när skråförordningen upphävdes - bh yrkessömmerskor ocb siäl'uförsöriande, i en tid med
rnånqr ogifta
osifta kvinnor
förvärvsmöilieheter
fa förvärvsmöjligheter
många
"åh
"öh
änstefolkssektorn.
utanför titJänstefolkssektorn.
utanlö.
och lager4. När så småningom förlagssystemet
"syfabriker
sömnaden utveckiades till

och kbn-

"Alla män är inte ingenjörer men nästan alla
ingenjörer är män". Teknikens uärld är i hög

grad männens aärld. I Saerige arbetar 250 000
människ,or inom tekniska yrken, d v s S% aa
den förvärvsarbetande befolkningen, Aa dessa
är 10'/, kvinnor. It{ästan alla deisa kvinnor är
sysselsatta i wnderordnade befattningar som t ex
rit-eller laboratoriebiträden. På ingenjörsnivå
ocb högre rir 4-6'Ä kainnor. (w tyngre indwstri
desto färre hvinnor). (brilla: Boel Berner: Teknikens'värld). Andå har det shett en öhning av
h.vinnor inom tehniska 1,rken de senaste dicen-

nierna. Tidigare utr mansdominansen nästan total - i USA på 37-talet aar 1 ar: 1000 ingenjörer
kr:inna. .
Men det är inte bara ett mansdominerat yrbe.
Det har ock.så sina rötter i det mest slutna ar., alla
r-naryliga ,/stem, det rnilitära. Termen "ingenjör"
hade betydelsen hrigsbyggmästare. Utbildningen ,uar länge kopplad till det militära. Först l B44
infördes termen "ciailingenjör" . I dag arbetar
omkring hälften aa utbildade forsbare och tehnik.er inom militärt anhnutna proiebt.
.

B_ilden föreställer Teknologföreningen på
utflykt.
fektionsindustri var det kvinnor som blev fabrikssömmerskor och är så än idas. Männen i teko-industrin finns på andra avdeiningar och har
andra arbetsuppgifter, men sömnaden har för-

blivit ett kvinnoyrke.

Symaskinen blev ett viktigt produktionsmedel
för kvinnor, och också ett froduktionsmedel de
i.många fall cigde sjcilaa...Genom den kunde de
t1åna pengar, antingen i direkt avlönat arbete eller indirekt, genom "osynlig" sömnad för familjens medlemmar och hushållets behov.

Symaskinen

inom olika produktionssätt
Symaskinen finns som teknik inom flera olika
produktionssätt och avspeglar därigenom förändringen i produktionen.
I början är det främst hantoerk,arna som använder den. Men de får allt svårare att klara sig i
konkurrensen med lagerskrädderierna so- u1\fttjar maskinernas större effektivitet och produktivitet genom att producera många kläder av
samma sort och genom en viss uppdelning av
arbetet.

I sin tur konkurreras lagerskrädderierna ut av
konfektionsindustrin som ytterligare styckar
sönder arbetet och utvecklar alltfler specialmaskiner.

Den inhemska tekoindustrin har under de senaste decennierna slagits ut i en internationell

k.onkwrrens. Tekoindustrin var pä 5O-talet Sveriges näst största industri med ca 115.000 ansrällda. 1979 fanns 38.000 kvar . . .

Också inom hemmet har symaskinens funktion förändrats. Från att ha varit en nödvändig
nyttomaskin. källa till direkt eller indirekt förtjänst, har den alltmer förskjutits mot att bli en

- liksom många andra
av kvinnors traditionella arbetsuppgifter - görs
på gott och ont billigare och snabbare (ibland
kanske också bättre) av industrin. Då måste arbetet laddas med ett annat värde än nödvändigheten. T ex bli uttryck för k;rlek och omsorg
om familjen, ett bevis på ens kvinnlighet, Pert
uttryck för lust och skaparglädje.
Låt oss trä dessa trädar genom nålsögat och
följa dem genom intervjuer, repliker, historia,
fakta. Det blir ingen tydlig raksöm, snarare en
komplicerad mönstersöm där trädarna korsar
hobbymaskin. Sömnaden

varandra.

n

L\T
9

"Det aiktigd,är
bandlaget ocb
känsIan"
Dagmar är 64 år, änk,a med taå auxna söner. De senaste 12 åren bar hon
fariarjt sig som lärare på sykwrser, dessförinnan adr hon sömmerska. Före
'giftermålåt
hade bon ägei ateljö. I'lär bon blea änka barjade hon beställningssy hemma.

kommer från en lantbrukarfamilj y.yanfgr Västeraih i Småland."Aa de fyro dö'ttrarna fick taå.yrkesutbilda :ig. Po7my-gick den
gamla vcigen','dm långa ytilen,med-år.av obetald lärlingstid för att bli
"sömmersk"a.
Hon är iärd ii i hantaerkets yrkesheder och arbetsmoral.
För henne är symaskinen ett aerktyg användbart för vissa bestämda
moment men å,r, k,an aldrig ersätta- bandsömnaden, som beaisar den
verkliga yrkessk,icklighettr. Äotn om skillnaden mellan en mask,insydd
ocb ei handsydd fåll inte syns så känns den.

öog*o,

Jag har

ett stort arv efter far

och mor: att arbeta med händerna, att aldrig vara rädd för
något utan tro att man klarar av

det. Jag har den känslan att jag
vet att jagklarar av det. Och så
litet småländsk envishet
också. . .
Min äldsta och yngsta syster
fick stanna hemma på gården
för det räckte inte med pappa
och mamma och en dräng. Men

jag och min syster näst mig, vi
ville så gärna ha ett yrke. Jag
ville lära mig sy och hon ville
komma till sjukvården. Det var
ingen som hade något emot det

vi

iu arbeta oss
fram, vi fick betala alltihop.
Vi gick på yrkesskola i Västervik. Det var vävnad och mat-

men

måste

- ja överhuvudtaget att
uppföra sig. Sen kom min syster in på lasarettet här i Linkölagning
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ping och jag kom in på en syatelj6 dår borta på Platensgatan.
På syatelj6n gick l^g först

elevåren

-

två och ett halvt

år.

Sedan gick j^g tillskärarkurs
och sen kom j^g tillbaka till
samma syatelj6

för att få in det

riktigt.
Vi var nio syflickor, nio nybörjare och så chefen, fru
Nordström. Jag är den människan evigt tacksam. Vi fick lära
oss fantastiskt mycket. Allt det
där som jag funderade pä när
jag var ung och ville ha snygga
kläder, det fick jaglåra mig där.
Ingen har lärt mig så mycket
som hon. Jag såg efter hur hon
gjorde och tänkte att så ska
man göra. Sen gjorde hon nästa

moment

aha, det ska j^S

komma ihåg. Det fastnade, för

mrtt lntresse var så stort.

Pä

rasterna diskuterade man med

dom andra flickorna. Det vart
väldigt inpräntat. Efter fem år
på atelj6n var jag färdigutbildad
och fick en liten avlöning, 65 kr
i veckan. Sen stannade jag yt-

terligare ett och ett halvt år för
att fä mer träning.

Därefter öppnade j^g

egen

arcljl här i Linköping, först

med en anställd. Den hade jag
nog i fem år. Sen gifte jag mig
och fick två barn under de tio
är jag var gift. Tre, förresten,
men en dog som liten.
Min man, som var frisör,
omkom i en bilolycka och jag

blev tvungen att böria arbeta
igen. Då öppn ade jag syatelj6
lrär i mitt hem dår iag fortfarande bor. Jag fick så mycket
att göra att jag inte stoppade
för det - sydde 16-18 timmar
om dygnet.
Det är så roligt att sy för det

det räcker inte för en ovan elev.

Man måste ta i

är levande arbete, man skapar
hela tiden. Men det är också

hemskt otacksamt. Kunden

tycker att det där verkar så enkelt så det kan inte bli dyrt.
Dom ringde och frågade vad en
enkel skjortblusklänning kostade och litet naivt gav jag ett
pris i telefon. Sen visade det sig

att dom skulle ha allt möjligt
mer - det blev många fler ar-

betstimmar men jag kunde inte

ta mer ån jag sagt i telefon för
då blev kunden avig.

Många gånger sydde jag för
så där 5 krltimmen - och då
hade städerskan som städade

trappan dår jag bodde 21 kr/
timmen. Och jag hade ändå lärt
ett yrke. Ett tag hade jag en fru
som hjälpte mig med handsömnad, men då fick j^g j" lägga på

litet och då tyckte kunderna att
jag blev för dyr. Jag tror inget

är så otacksamt som kvinnor

som tycker en klänning blivit
för dyr. Och vad säger man då,
kvinna till kvinna? Om en man
hämtade sin frus klänning
tyckte han ofta att det var billigt och gav litet dricks t o m.
Men frun själv, hon tyckte det
var för dyrt.
Det var många avigsidor så
jag tröttnade. När barnen blev
stora ville jag komma ut, inte
bara sitta hemma och ta emot
dom som kom.
Jag ville undervisa på sömnadskurser men för det räckte
inte 35 års erfarenhet från sy-

atelj6. Det måste till papper
och examen. Jag gillar det inte

men man måste hänga med i
takt.

Textillärarna kan iu teorin,
dom kan rita upp på tavlan hur
man ska sätta fast kragen men

klänningen,

man måste ta i kragen, man
måste visa eleven för hand. Det
är väl det som vi äldre lär ut.
För att bli sömnadskurslärare
måste Dagmar skaffa sig gymnasiebompetens genom att gå
på folhhögskola ett år och sedan k.omplettera med pedagogik och bonsthistoria. Parallellt
undervisade hon på kaällarna
för att försörja sig.
I 12 år bar hon nu lett sömnadskwrser för bl a landstinget,
Medborgarskolan och Studie-

främjandet. Kainnorna som
går på kwrserna är mellan 18
och 60 år: hemmafruar, sjuksköterskor. Dagmar är noga
med detaljerna: först

får elemönster efter egna

oerna lära sig rita mönster ocb

anpassa

mått. Sömsmåner och beräk.ningar är oiktiga så att det inte
blir så mycket ändringar när
plagget aäl är tillkhppt. "Så får
dom lära sig om färger, vilka
färger som klar dom ocb så.
Ocb orn baaliteter på tyger.
Förr var det ju enk,eh, då fanns
bara siden, bomwll och ylle. lr'lu
k.ommer det nya syntetmaterial

nästan varje dog. Man måste
veta ltwr många procent det är
aa det ena och det andra. Om
ai pressar sömrnarna på ett syn-

tettyg måste ai ha en trasa
emellan. annars blir det bara

11

ett hå1."

Dagmars arbetsmoral är
präglad a'u den bantaerkstradi'tioi

hon är en del aa. En stark
kvalitetskänsla som sträck,er sig
från materialet man arbetar
'med
till det fardiga resultatet.
En yrk.esheder som gör att bon
hellre jobbar fardigt på obetald
tid än slaraar ifrån sig eller
lämnar något ofArdigt. Med sig
barndomsbemmet bar hon

från
också bondesambällets k,ärr:a
självhusbållningsprincip det
i och lita till de
gäller,att

!re7o

egna kralterna.

-

Men detta ara från bondeoch bantaerkarkultwren kolliderar ibland med dagens värderingar, som hon också delvis
delar. Hon tycher att man slea
ha. betalt för den tid man arbetar - men det kraaet får inte gå ut öaer kpalitet eller öper
andra människor. Hon tyck.er
det är rätt att folk inte trycks
ner - men det får inte resultera
i brist på respekt. Hos Dagmar
möts ocb bryts gammalt och
nytt.

Det är skillnad på dom äldre
och yngre på kurserna. Ungdo-

-

marna är mer vana att arbeta i
grupp men mån g av fruarna är
Int. rrrnr att ta hånsyn till kamraterna på det sättet. Dom kan

bli rrr.t h.lt kvällen om nån

t ex ber aff f^ låna en trådrulle
eller ett mönster. Vissa bygger
upp som en mur omkring sig.
Me.t de äldre är ordentligare.

Vi är ju inte vana aft fä allting
gratis, vi är rädda om andras
medel. När vi t ex får en stor
rulle silkespapper för att rita
mönster, dä tar dom äldre tillvara på varle bit. Men ungdomarna år vana att fä allting gratis i skolan, från mat till materi-

al. Dom river av flera meter
från rullen och sen ritar dom
fel, skrynklar ihop pappret och
slänger det i papperskorgen
och tar nytt. Det skulle aldrig
en äldre person göra. Dom är

t2

mycket mer rädda om tyget
och materialet också. En ung
flicka jag hade klippte till ett
par byxor fel. När jag påpekade det för henne blev hon
^rgf^ar.
"jag ska be mo.rsan. att i?g
ett nytt tyg så får det här gå i
sopnedkastet", sa hon.
jag blir så ledsen och arg för
sånt, fast jag inget säger - j^g

blir arg inom mrg.
Det finns en del som inte har
fostrats helt enkelt, som inte
fättlåra sig ta hänsyn. Det måste ju finnas regler att gå efter.
J"g tycker det år fasansfullt.
Om jag får fortsätta det hår arbetet vill jag rnte ba ungdom,
om jag fär vålia. Dom trycker
ner en så hemskt så att man blir
forfärligt ledsen eller himmelens arg. Det finns ju sunda och
rara ungdomar också, men man

märker bara dom som gapar
och skriker. Man blir illa berörd som vuxen och äldre, för
det är mycket trevligare att
^rbeta om man visar hänsyn och
rar ansvar här i livet. Men dom
där säger bara "vi ska ha och
ha". Fast samtidigt är ju ungdomen frank på något sätt.
Dom gör inte som dom vuxna
- har stråltråd omkring sig och
en attityd av kom-inte-för-nät"'no.r"
våren hade jag tre flic-

kor, blivande förskollärare,
som elever. Förskollärarna

skulle ha demonstration och

dom pratade om vad dom skulle skrika och hur dom skulle

skrika. Dom skulle inte göra
ett handtag om dom inte fick
mer betalt. Men då sa jag åt

dom på kafferasten att det är ju
små barn, det är ju levande material ni arbetar med. Jag tycker
inte ni passar som förskollärare
om nl resonerar så. Dom blev
ursinniga men jag sa att ni måste väl lära er ta hänsyn här i
livet. Nästa kväll kom det fram
en flicka pä 23 år och frägade

mej så att ingen hörde det
"Hörru, vad är hänsyn för nå-

got?" På fullt allvar....
Nu har dom börjat dra in bidragen till kurserna undan för
undan så nu har jag bara två
dagar i veckan. Jtg tror det
kommer att upphöra helt snart.
Men jag är ju snart pensionär.
Jag går inte tillbaka till hem-

sömnaäen om jag inte får betalt
så att jag kan leva på det. I dag

når 1ag arbetat i 1'2 är ute På
fältet har iag mera kurage att
säga ifrån. Förut kunde man
aldrig säga ne.j till sådana som
man sytt ät trdtgare.
Jag har faktiskt sytt en de] på
senaie år ändå - nån brudklänning eller festklänning. När
dom frågar vad det kostar talar
jag om ungefär hur manga timmär det tar och då tycker dom
att herregud så dyrt, nej det går
inte. Dei är den tråbiga sidan,
den enda tråkiga sidan. Det blir
aldrig annorlunda för det har
alltid varit så.
Men det fina med sömnaden
är känslan av art skapa hela tiden. Då jag rrtar mönstret och
sätter saxen i tyget och känner
hur det skär - då skapar l^g.I^g
tror det är som en konstnär när
han börjar rnåla.-Och sen gläd,en nar )ag ar fårdig, når jag
känner att jag lyckats. Det sista
man gör vid ett plagg är ju finpressningen - "med en våt traia och ett hett järn kan man göra underverk" som min gamla
chef sa. Jag stannar hellre på
övertid och pressar färdigt än
j^g låter mina elever gä hem
mäd en opressad klänning eller
byxa. Om en dam gär före mig
på gatatt med en illa upplagd
kappa eller kiol tycker fag det
år-synd att hon inte pressat den
eller att hon tagit för långa fula

stygn och gjort en ful fåll som
förstör hela klänningen.

Varje moment kräver ju sin
- det som måste

särskilda söm
handsömmas

kan

maskinerna

inte göra. Ett tag gjorde dom
reklam för att man skulle lägga
ett band under fållen på hel-

klockade kjolar och stryka fast
det. Jag har aldrig köpt ett så-

dant band. Jrg har suttit och

handfållat brudklänningar som

varit hur många meter

som

helst, plws slap. Men då har det

också blivit vackert som en
dröm. Jag lär ut på sykurserna
att när vi syr snygga yllekjolar

eller klänningar så helfodrar vi
och dom får inte sy upp fållen
på maskin. Det syns ju inte sä-

ger dom

men titta vilken
skillnad när vi sen ser på klänningarna vi sytt på kursen. Vi
syr dragkedjorna för hand
också.

Maskinen är ju bra att ha, men

den kan inte jämföras med det
som är handgjort. Jag tycker

inte man ska ha mer bråttom än
att man ska kunna fålla sin kiol
för hand fast vi lever i ett iäkiat
samhälle.

På syateljdn hade vi varsin
trampsymaskin. Chefen och
hennes dotter hade maskiner
1,3

som kastade sömmar. Dom
fick vi vara hemskt rädda om.

Varje' gång vi skulle kasta en
söm fick vi be om lov. Det tycker jag också var fostran, det

var fint och kostade inget.
Jag var en gång i en skola där
nästan alla symaskinerna var

trasiga och

ur funktion. Låra-

rinnan sa att ungarna bara slet
tyget ur maskinen utan att lyfta
på pressarfoten så att hela maiarhistorien rubbades. Inte vet
jag om hon inte hade hand med

dom eller om hon struntade i
det för att det inte var hennes
maskiner, men i alla fall fick
ungarna ingen tillrättavisning
och i stället för att reparera maskinerna skaffades det nya.
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Hemma har j^g alltid haft
Singer. Den första var en trampa som jag tjänade till själv och
hade på avbetalning med I 5 kr/
mån. Nu har j^g min tredje
Singer, en elektrisk. Den har

i 15-20 år och aldrig
reparerat. Jag har aldrig kostat
på den fem öre och iag har sytt
-från
tiocka tiocka lodenrockar

jag haft

till tunt tunt siden på samma
maskin. Men )^g har smörjt
den och skött den.

Dom dår ny^

maskinerna

med en massa sömmar, dom
har vi ingen användning för.
Det skulle var^ en hemmamamma med baby som sitter
och syr prydnadssömmar, men
sömmerskor har då ingen

vi

nytta av.dem. Vi behöver raksöm, zrgzag och förstärkt
raksöm.

Det bästa dom uppfunnit var
friarmen så att man kommer åt
alla kragar, ärmar och byxben.

Det nästbästa år den rörliga
pressarfoten. Fo.rut va1 den ju
stum men nu nar jag kommer

till

en tjock söm så lyfter den

automatiskt.
Jag har varit.på en, demon-

stration av nya.;apanska symaskiner och ni anar inte hur bra
dom är: lätta att sy, lätta att trä,,
lätta att spola och framför allt
blir det fina sömmar. Man ska
väl hålla sig till svenskt fabrikat
men jag tycker att i det här fallet... Jag har varit på demon-

stratlon av

datasymaskinen

också och den tackar i^g nej
till. För det första är den så dyr
att ingen hemmafru väl kan köpa den. I mitt tycke är det något vansinnigt dumt dom hittat
på. Det är inget skapande längre - det är en maskin som gör
alltihop.

Jag skulle aldrig sy en klänning
på datasymaskin - då var det ju
en symaskin och inte jag som

sytt den. Då har jag gått miste
om det bästa, själva skapandet.

Jag behöver varken tänka eller
styra eller någonting - man sätter bara in, trycker på knappar

och sen sköter det sig sjdlvt.

Och när jag slutar tänka, dä år
ju glädjen borta. I
15
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ndå fick man väl säga att Dagmar hörde
till de förståndigare. Hon hade ända frårr
början varit fast besluten att det skulle
lyckas med. syatelj6n.och.då fick man hålla
tungan rätt i mun och inte förarga fruarna. Hon
hyräe rum och kök på Storgatan alldeles ovanför
Missionsbokhandeln och Perssons Charkuterier. Lägenheten låg åt gården men uppgången
var densamma som för hyresgästgerna åt gatan.
Det var dyrt, men ett bra läge lönade sig. Fruarna ville inte gå långt och man kunde inte bo i
illaluktande och bråkiga trappuPPgångar om

man ville ha kunder som betalacle bra.
Köket kunde ha varit bättre rustat. Det fanns i
alla fall vattenkran och vask och en gammal
zink. Spisen ville ryka in men Dagmar brydde
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sig inte så mvcket om att tända opp den. FIon
hade kaminer och kaffet lagade hon på primus.
I)en som har tyger och klädesplagg hängande
överallt kan i alla fall aldrig koka kål eller göra
ättikslag att lägga in strömming i. Stekt sill eller
rårakor blir det heller aldrig tal om. Hennes stående middag var en skiva kalvsylta från charkuteriet men för det mesta hade hon bara tid till
kaffe och smörgås.
Symaskinen

var en alldeles ny Singer

med

många extra tillbehör: snoddfot och rynkfot och

fållvikare bland mycket annat. Hon hade köpt
den på avbetalning men var inte orolig att hon
inte ikulle klara av den. Hon hade många beställningar. Men var hon stark? undrade Frida

T'o

Ltnnesangen
Text: Thomas Hood. Musik: Marie Selandet
Llr "Sångbob fctr krinnor", Gidlunds 1973.

Med band som udr mager och trött
med öga blodsprängt ocb matt
i lappade trasor skyld
aid sömnaden lwtad bon satt
Stick! Stick! Stick!

Stick! Stick! Stick!
Kammarn aar smwtsig, och trång . . .
ocb med darrande stämma i saäh ocb nöd
sjöng bon sin "Linnesång".

Sy-sy-sy

Tilk pannan dryper da saett

sy-sy-sy

tills ögat bli saidande bett!

fållar ocb band
band ocb fållar ocb söm tilk jag ztid knappdrna somnar in
och syr dem fast i min dröm

Söm och

Sy-sy-sy
Sy! Sy! Sy!

Vid aäckanitde b anegäll
ocb sy- sy - sy
långt in i stjärnklar kuäll!
O ! bättre att aara slaa
bos turken på bednisk, strand
där kainnornA soaa bort sin siäl
än leaa i kristet land!

för sig själv. Hon hade haft engelskan när hon
var liten och ryggen hade blivit ganska sned.
Egentligen hade hon svårt att sitta still länge i
samma ställning och lrrida hade sett henne vanka
fram och tillbaka på golvet medan hon kastade

sömmarna i ett klädesplagg.

Hennes händer var inte grova eftersom hon
bara hade sysslat med mjuka tyger i hela sitt liv
men fingrarna var tyvärr sönderstuckna och hon
försökta sköta dern med salva. Det var inte behagligt för kunde rna
känna sträva och sönderrispade fingertoppar ^tt
mot halsen när man provade en ringning. Hon var noga med att tvätta
håret i Gummans tvålflingor eftersom hon måste
vara så nära sina kunder då hon provade på dem,

ofta

från dygn till dygn!

Sy- sy-sy

tunga sargande stygn!

Band och fållar ocb söm
söm ocb fållar och band
tilk hjärtat värker och hjärnan blir slö
ocb lam den tröttade hand!

fi;ll på knä och nålade opp fållarna. Hon vissre
också att det var viktigt att hon tvättade sig under armarna och aldrig tog på sig en ovädrad

klänning som hon hacle suttit i natarbete med.
Hon var fast besluten att få sy åt de rika i stan.
Hon tänkte ofta på Tora Ottär som hade misslyckats med att få dem att dricka sitt förmid-

dagskaffe på Cosmopolite och som aldrig kunde

förstå varför de inte kom. Men Dagmar tyckte
sig ha en aning om alla de små saker som sammantagna är avgörande för vart de rika vänder
sina näsor."

Detta år ett utdrag ur "springkällan"
av Kerstin Ekman.
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'Snd,rt är
människd,n

öaerflödig"
Vi mötte Greta i en symaskinsaffär i LinköPiryS. Hon
diskwterade med en försäljare värdet av en del finesser
på nya mask,ine, och hon tyckte det aar opraktiskr^!!,
'yattipporaten tagits bort. S1at, hade hon'lärt^ s.ig.fålla.
"trobbt
på maskin när hon arbetade på Linnefabriken i
Linköping.
Gröta är 74 år, änk,a, har barn ocb barnbarn. När
hon var 13 år började bon arbeta på Linnefabriken.
Det aar innan löpande bandets tid. Arbeterskorrya s2,dde fcirdigt hela ploggrt på ackord - 7 kr för dussinet
fcirdigsy dda skj ortor...

- På den tiden fanns det tre al-

ternativ: Linnefabriken, Vahlbäcks och Bindgarnet. Wahlbäcks var spinneriet - det år

des ju knappt gå fram till den
som lärde oss om en gjorde nå-

got fel, utan vi sprättade uPP
öch myssla med det så gott vi

sånt arbete där det är massor av

kunde.

tråd och ryker. Bindgarnet var
också ett smutsigt jobb. Linnefabriken var ren och fin - man
fick sitta och sy.
Jag började direkt efter sexäriga skolan, efter att först ha
varit springflicka hos Hesse på
Storgatan 50. I början på Linnefabriken fick vi sitta rätt
länge innan vi fick sy skjortor.
Det var olika hur lång tid man

En fick lära sig fålla snabbt
på maskin, för vi hade 1000
skjortor om man säger. Vita
skjortor med en liten rund

behövde, somliga lärde sig ald-

ris utan fick sluta. Först fick vi
ldia oss fålla och sen att sy raka
sömmar. Och sen att sy precis
härute i kanten, som man måste när man t ex skulle sy ner ett
fint krås. Gick det lite jämte så
kom det tillbaka. Det var attlåra - bevare mig väI. Men det
var nyttigt tror jag nu. En tor18

bröstdel som man stärker och
linning däruppe, för dom hade

ju

stärkkrage

till. Det var

be-

sparing häruppe och så manschetter och ärmbitar som man

i sprundet. Sen skulle man
fålla ihop ärmen och sy pä
manschetten och så skulle det
vara steglappar i sprundet för
satte

att inte spräcka upp skjortan.

Hon som synade skjortorna
satte knappnålar i allt som var
fel. Ibland-kunde en få mycket
tillbaka och då var det bara att
göra om det.

- Vi fick siu kronor dussinet.

Det kunde man sy på en och en
halv dag om man var duktig.
Det fanns dom som sydde det

på en dag. Sju kronor för ett
dussin skiortor som vi sydde
helt fardiga. Då fick en lära sig
arbeta. Det skulle inte vara att
bjuda ungdomen idag.

Sen sydde
också, mest

vi herrpyjamas
på beställning.

Linnefabriken var en fin firma
förr - dom hade LL på allting
och det betydde Linnefabriken

i Linköping.
Men den har slutat nu och
det år nån skola där. Sonen
övertog firman och flyttade
fabriken till Hälsingborg. I^g
slöt där når jag gifte mig. Senare var j^g pä en annan liten fa-

brik där dom sydde pyjamas
och kalsonger och sånt. Där
sydde jag alla parband, såna där
band som ligger under kragar

och manschetter. Det var litet

Tänk att sitta och göra sam-

ma sak. T ex sätta på manschetter: först kommer ärmen och

sen kommer manschetten. Sen
ska man sy på den och sy ner
den på tvä'äimar. Och så'kommer det etr nytt par pä bandet.
Ar man inte färdig så hopar det
sig, så kommer en efter på något vis. Det är gräsligt. Det
skulle inte få vara så tycker jag,

för det tar pä nerverna. Det vir

inte många som klarade att sitta
vid bandet, bara dom som var
snabbast. En fru klappade igenom, gick direkr ner till direktören och skällde upp honom -

sa att han egentligen borde
in. Sen gick hon. Bara

spärras

gick. Hem. Och kom inte tillbaka.

Förr var en ju så snäll och
bcskedlig och vågade inte säga
ifrån, för det fanns inte myckät
jobb att välja pa. Det är ikont

att det gått bort liret. Men jag
tycker det gåtr för långr åt andra hållet nu. Dom har ingen respekt för lärarna eller skolan
eller någonring. Jag hör ju hur

ensidigt men rätt jobbigt för

bandet skulle ligga präcis i
kant.

När jag ska köpa en skjorta

nån gång så synar jag den full-

ständigt, sömmar och sånt.
Men num era har dom fällmaskiner och fäller ihop allting.
Dom syr allt i ett sträck - böi-

jar vid ärmen och fortsätter ända ner till kanten av skiortan.
Det kallas att fälla. Det gjorde
man aldrig förr. På enkla skjor-

tor fällde man ihop sidorna
men ärmarna fick man fålla
ihop själv och sen sy i.

Sedan fanns det billigare sa-

ker .som syddes på löpande

band-system. Jag satt där som
reserv en gång för arr känna
hur det var men det gick inte.
En skulle inte få ha sånt iobb

egentligen. Dom blir ju nervvrak - det var många som klappade igenom.

barnen berättar. Ungarna säger
vad di vill till fröken, prrt"r äät
di inte ska prata och det hjälper
inte att säga åt dom. Vår fröken
behövde ju inte ens säga

till för

vi var tysra ändå. Herregud så
dant det är nu. Likadant när

man åker buss. Dom tar ingen
hänsyn till varann uran dei är
bara JAG som ska fram. Och
sen är det såna som inte kan
hävda
har aldrig haft
-sig. Jag

f

ramtuf

siga ungar utan dom

har alltid gått undan och det är
också fel.

Själv sam en

ju

som err ränt

ljus, men nu sitter di bak och
fram. Så var det inte förr. Alla
var uppfostrade som dom var
och jag har inte farit illa av det.
Det är klart arr der fanns rötägg
även då, men inte så många
som nu.

Barnen fostras inte nu. di får
göra som di vill. Såg åt ungarna, brukar jag säga till min
dotter, du måste fostra dom

om du ska gå bort med dom.
Och jag har sagt åt henne att

hon kan väl ha ett rum som är
snyggt. Om ungarna har err
sovrum och ett lekrum behöver

väl inte deras srrumpor
byxor skräpa ner

och

i hela lägen-

heten. Jag blir så irriterad, jrg
måste börja plocka. Men dottern säger att der ska jag inte
göra för hos henne får det se ut
så. Men tänk om nån kommer

och får se det se ur så dant.
"Det bryr jag mig inte om för
det är väran lägenhet", säger
hon då.

Gretas mamma blea

ensam

med tre barn när Greta aar 3-4

år. Fadern ombom i en hissolycka han aar resemontör
och bl a med om dtt montera

Katarinahissen i Stockbolm.
Modern fich försörja familjen
genom att städa och tvätta hos
andra. Ofta var bon borta från
7 på morgonen till I på kvällen.
Barnen fick, klara sig själaa, lek,a wte och ta en smörgås när
hungern bnep.

-

Det fanns ju ingen änkepen-

sion eller socialhjälp utan folk
fick reda sig. Det finns ju inga

daghem så vi fick vara myckät
ensamma. Jag begriper inr.e hur

vi

klarade oss. Men det fanns
h.eller inget farligt. Inga bilar
eller nåt att vara rädd för. Som
nu. Det är inte lätt att ha barn
lu.Jag tycker det är kusligt att
barna växer upp i en sån varld.
När jag var liten fanns ju bara
spriten och det var inte alla förtjusta i utan det var vissa typer.
Och fyllona är ju inte far[iga,
dom stör inte och dom rör ingen. Det är skillnad mot dom
där knarkoffren, dom vet ju inte vad dom gör. En vet inte om
en vore ung, då kanske en skulle gå på vad som helst.

En hade inte mycket förr,
men jag tycker en var gladare

och lyckligare på någöt vis.
Barna är inte glada nu. Dom

har för mycket,"för många prylar. Di hår det for b.","di fa.
t9

allting för lätt. Förr var det inget "det där ska jag ha" - "Det
där vill jag inte ha" med kläder
och sånt. En hade inget att byta
med utom en finklänning kanhända och den fick en bara använda på söndan. Till julklappar kanske en fick en krona.
Vi hade det gräsligt fattigt.
Det var sån rangskillnad i skolan mellan dom som var fatrrga
och dom som inte var det. Jag
fick fria böcker i skolan - det

fick bara dom riktigt fattiga.
Likaså äta i bespisningen - det

var bara för dom riktigt fattiga.
Dom andra gick hem och åt.
Barnen nu skulle inte äta den
mat vi fick i bespisningen. Jag

minns särskilt en blåbärssoPPa
med hårda torkade blåbär. Jag
gick ut och fick upp allting. Sen
fick ui en fläsksoppa där fläsk-

bitarna låg oppe och simmade... Men en kunde inte klaga,
en var tawngen. Därför satte en
sånt värde på lördag-söndag
och helger när mamma var
hemma ö.h .n fick äta ordentligt. Hon var gräsligt mycket
för att laga god mat, när hon
hade. Vilka högtider det var.
Men ibland hade en ju ingen
mat. Så Sverige har nog vart
fattigt för dom som var fattiga.
Jaä brukar tänka Gud vilken
upbä*, iag haft. Men iag har
varit-hatisk.Jtg var belå"[drig
ten med livet för jag visste inget
annat om. Det är klart att jag
kunde titta snett på andra men
det var aldrig något jag grubblade på. Jag visste att mamma
inte kunde ge oss mer.
Min mamma såg väldigt rar
ut men å vilket hårt liv hon hade... Jag kan inte påminna mej

att jag har fått stryk eller att
nån glort mej nåt. Jag tror.aldrig iag vart med om en så lugn
-ä-Å" som hon. Atg kunde
hon bli, men aldrig att hon tagit i mej eller så. Jag tror det
[ör hemskt mycket. Hon levde
fu ba.a för oss. Hon kunde väl
vart ute och fått tag i karlar, så
bra som hon såg ut. Men hon
20

sa jämt att när jag inte

fick be-

hålla den jag hade så behöver
jag ingen skaffa mej.

Det fanns ju inga pengar så
vi kunde lära till något yrke.
Jag fick lära mig sy därborta
pä Linnefabriken. Det v^r
bcksa ett vrke - linnesömmerska. Men nu är det borttaget.
Det är klart att man kunde bytt
sen när man blev äldre när det
fanns fler arbeten att vålia Pä.
Men iag gifte mig så yng. Tal.k
om iag ändå vart så förständrg
att jag-lårt mig till ett yrke!
Föir fick en ju inte pröva sig

fram utan det var att sätta sig
på en plats och lära sig. Tänk
bm jag fått gä igenom en hushållskola och ägnat mig åt det
som är mitt liv - att laga mat!
-fag har jobbat ute på Roxtuna
fångvårdsanstalt flera somrar

ro- vikarie i^g har

aldrig

trivts så bra som jag gjorde där.
Så jag säger vad skönt de har

ungdomaina som fär våL1a.
Men det är många som inte vet
vad dom vill. Kanske är det för
mycket att välia på.

fortfarande har kvar.
Då var det inte tal om att iag,
skulle arbeta. Vi låg därute hela
somrarna och badade och hade
det skönt, barnen och jag. Tog
dan som den kom, lagade litet

mat, gick ner

till

sjön och satt

dår.

Tänk om en visste vad en ska
vara med om när en är ung och
kommer ut och livet leker.

Men det är förutsett, som en
säger. Jag har alltid varit glad,
annars hade man kanske inte
stoppat. Har jag tråkigt försö-

ker jag rycka upp mei på något
vis. Det är ingen id6 att grubbla
och gräma sig. Folk säger "Den
har haft det så tråkigt, det är

därför han dricker". J"g vet

inget så dumt som det.
Tetrk vilka romaner en skulle
kunna skriva om en hade anlag
för det. Men iag har aldrig lugn
och ro att sitta. Antingen är det

nån som ringer eller nån som
kommer. Jag tycker det är lustigt med folk som sitter, d1g ut
oöh dag in. Det har

1ag

aldrig

Greta gifte sig när hon 'tar

varit mäd om. Hos mei har det
alltid rört sig. Det kanske är tur

par års mellanrim. Den äldste
'sonen
blev öaerkörd av en lastbil som liten. 16 år efter yngsta
pojken
fick bon en sladdbarn,
'en
dotier. Litet efter dog bennes man i cancer. Nu bor henne:s sondotter, sorn fortfarande
går i skolan, hos Itenne. Så Gre-

det. Jag har så många väninnor
som är ensamma. l^g kan inte
sätta mig in i det, jag förstår det
inte för jag har aldrig varit ensam. Men det är väl någon mening med att 1ag ska ha någon.
Jag vet inte vart jag hamnat annars. I^g tror det år mening
med allting.

21. Hon

flik

taa-Poikar med .ett

td har inte bott ensam t sttt
uuxnt liv. Hon är van att ba
liv omkring sig och att det ständigt .finns ytågot att. göra. Ensomhete, begriPer hon sig inte

på.

- Min man hade en stor motorcvkel. en 5OO kubiks. Vi brukade åka ut varenda lördag-sön-

på den. Jag satt där bak.
dag -var
en harlig känsla när
De1
man åkte förståndigt, som man
gjorde på den tiden. Man kän-

fii att göra vad man ville.
Sen sålde han den och 1934
började vi bygga på den som-

äe sig

marstuqa

vid Roxen som

vi

Min man fick ju cancer. Det
är fruktansvärt att se dom tYna
bort. Jag tyckte det var skönt

när han slapp lida. Men

så

länee dom lever tänker man in,. Iå. Då finns dom. Sen när
dom går bort blir det något helt
annat. Då finns dom inte mer.
Jag tror det var någon mening med att iag hade min dot-

ter äå. Hade jag blivit helt ensam kanske iag iatt mej ner och
grubblat och blivit helt apatisk.
Nu utt jag tvungen att ta hand
om henne i första hand och sen
fick jag ta mina stunder når jag
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Fem systrar

från Saartbyn i k.Linningar som mor sytt,
mycket lugnare. Hon kan lägga

hade dom.

Jag har alltid haft någon hos

mej. Men om flickan (sondot-

tern) ligger borta någon natt
kan jag tänka "vad skulle jag
gora om Jag vore ensam, om ,ag

hade det så här jämt.
hemskt".

Hu

så

Allting har blivit så stressigt
Allt ska gå så fort det är inte nyttigt. Det kan ju
inte vara bra för hjärnan. Jag
nuförtiden.

kan inte heller arbeta lugnt och
sansat utan j^g har brått j^g
med. Jag ska sno och det skulle
jag inte behöva göra nu när jag

blivit

så gammal.

Min dotter

är

i

flera timmar och det bekommer henne inte ett dngg.

sig

En halvtim ma är det längsta jag
kan ligga, sen måste j"g rpp.
Jag brukar tänka når jag hand-

lar "Vad stressar en för?". En
fölier med strömmen. Det är
lustigt

- j^g vet inte vad det är.

Jag år orolig fast jag är gammal.

Det måste ligga något i atmostror det inverkar på

fären. Jag

mänskligheten.

Jag undrar när det började.
Det var inte så på den tiden jag
iobbade. Det är klart en fick

Foto: Gerda Nilsson

jobba fort, för desto mer en
jobbade, desto mer tjänade
man. Men det vara bara själva
jobbet som var
_stressigr, 4.,
var inte stressigt för övrigt. Jag
tycker det är så oroligt nu på
något vis som det inte var förut. Ungdomen är orolig. När
pojken växte upp var det inte
så. Men det började redan när
min dotter var yngre, för så där
15 är sedan. Hon är en sån där
efterkladd som inte var meningen. En trodde inte en kunde bli med barn och sen så blir
det.
Det har nog varit stressigt

2l

w

rätt många ä.!. När min

man

jobbade på Ostergötlands andelsslakteriförening minns j^g
art jag tyckte di fick stressa så
dant. Och jag har varit ensam i
24 är nu. Så i 25 är har det nog
varit stressigt.
Dagens lösen är att en maskin ska sköta alltihop. Di bara
stoppar in grejor och så kommer det ut färdigt. J"g tycker
det är något förskräckligt med
alla dom där sakerna, som dom

där

robotarna.

Jtg

tror

människan är överflödig snart.
Det är klart, till allt går det väl
inte att ha robotar.
Eller ta datan. Flickan köpte

en datasymaskin på

avbetal-

ning i höstas. Men jag löste avbetalningskontraktet och betalade kontant, för det blir billigare. Sen i februari ringde en
kille från Kundkredit och sade
att hon inte skött sina avbetal-

ningar. Men den betalade jag
kontant i höstas, sa jag. Då har
det väl blivit något fel på datan,
sa

han. Så datan förstår du

-

jag

hatar datan. Människan är ett
nummer nu, hon är inget an-

nat. Jag har hört litet för mycket om vad som kan bli fel på
datan. Jag litar inte på den. Jag

"Klotter" på aäggarna i Fritz
Sjöbloms Trikåfabrib i Borås
foto Borås museum
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litar inte på kassaapparater eller
någonting. J"g räknar igenom
själv när jag kommer hem.

Datasymaskinen skulle vara
så enkel. Bara trycka på knapparna. Men efter bara 14 dagar

var han sönder. Killen som
kom upp för att titta på den sa
att det antagligen var fel från
fabriken, för det hade varit så
på flera maskiner. Då sade jag
itt jag vill ha en vanlig elektrisk
istället, där jag får sätta in dom
olika sömmarna och reglera
som man ska. Det viktigaste på
symaskinen är stygn och spolning. Att det blir fina stygn och
att en slipper krångla. Så behöver man raksöm och zrgzag
och större zigzag och så att fålla upp med.
Det är så mycket larv på symaskinerna nu, det är det som

fördyrar allting. Som det där
att trä nålen med.
Det är så mycket som inte
behövs. Jag tycker inte det är
värt pengarna.
När ungarna var små sydde

j^g mycket. Nu syr j^g till
barnbarnen. Det är så lätt att sy
barnkläder och det blir mycket

billigare. En kan få ut två par
byxor på det ett par kostar att

köpa.
Sen retade jag mig på datasy-

maskinen för att den var så
smäcker. Min var mer rejäl.
Det sa han i affåren också: "En
så bra maskin som du lämnar,
det kan du aldrig få igen." N{in
gamla var en elektrisk Singer
med zrgzag och med olika grejor till som inte finns nu. Jag
betalade 800 kr för den för 20

är sedan den nya kostade

kr. Och titta på tillbehöAllt är av plast, t o m pressarfötterna. På min gamla var
3 500

ren.

det någon sorts ståI. Tänk om
man tapp ar nät och tramp ar pä

- då går det ju sönder. Det
andra höll en livstid ut.

det

Nej, jag tycker inte om data
och inte om plasten. Plast är
bra
inte

i det det ska vara till men
till

såna här saker.

Men det är skillnad på mej
och ungdomen. Dom vet ju inte av något annat. Men jag har
varit med om en annan maskin
som jag tycker är lika bra, ia
bättre. 2Q är och aldrig en reparation. Så länge räcker inte en
sån här masin utan att det blir

fel och krångel. Det år

inget

som är så bra som det var för

20 är sedan.

!
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60-TALET:
DEN E LEKT RI SKA

5O-TALET:

TRAMPSYMASKII{EI{
I början på 5O-talet var trampsymaskinen fortfarande den vanligaste i svenska hem. Det var

också ofta den enda maskinella utrustning man
hade. men å andra sidan fanns den i nästan alla

hem. De flesta kvinnor var hemma på heltid 79 %. 12 T" hade deltidsarbete och 9 % heltidsarbete. Antalet kvinnor som var knutna till arbetet i hemmet var lika många som antalet arbetare

i hela den svenska industrin: 1,5 miljoner.
Enligt en Gallup-undersökning gjord 19!5
sydde bmkring 90 % själva nattkläder, förklä-

den, rockar, enklare bomullsklänningar och barnens kläder. Av barnkläder sydde de flesta flickklänningar, ungefär hälften golfbyxor och 38 %

sportjackor.

SY MASKIN EIt/

Den elektriska symaskinen blev allt vanligare.
Samtidigt utvecklades maskinen med friarm,
zrgzagsim och rörlig pressarfot. Fortfarande
syäde husmor mycket. I en undersökning våren
1'957 frågade Konsumentinstitutet 1 000 husmödrar Äed barn om hemarbetet. Nästan alla
hade symaskin. Den användes flitigt - sömnaden
tog i snitt lika mycket tid som tvätten - och då
't ai det sällan fräga om automatiska tvättmaskiner och strykfria material.
Fortfarande var barnkläder det man sydde
mest men mer än hälften sydde också till vuxna.
De hemarbetande sydde dubbelt så mycket som
de som förvärvsarbetade på heltid. Arbetarkvinnor sydde mer än kvinnor gifta med tjänstemän.
Näst efter matlagning och bakning var sömnaden det populäraste arbetet.

7O-TALET:
DEN AUTO MAT ISKA MASKIN EN

Å
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"Sicksackmaskinen blev den maskintyp som är
tillräckligt mångsidig för att fylla behovet i de
flesta huihall. För ko.rstruktörerna fanns emellertid möjlighet att bygga ut sicksackmaskinen
med schabloner för att åstadkomma automatiska
mönstersömmar: automatikmaskinen gjorde sitt
inträde på marknaden. Mönstersömmarna underlättaf inte sömnadsarbetet och är för de flesta
husmödrar knappast av praktiskt värde - den
vanliga sicksackmaskinen är tillräcklig. Men de.n
so- lar tid och intresse kan givetvis utnyttja

il]

ilIA- SYMASKINEN-HISTORIA-SYMASKINEN-HISTO
garautomatikmaskinens möjligheter bl a för
på 60nera sänglinne m m", skriver Råd Ea Rön^tt
talet. Konsumentinstitutet var också skeptisk i

skriften "Symaskiner" 1968 : "Automatos år
grekiska och betyder 'som handlar av sig

själv' . . . Men så är det inte med en automatisk
symaskin . . . Tvärtom ökar kraven på den som
syr: mera afi \ära, mera att komma ihåg, flera
detaljer att sköta."

Men de många nya materialen

stretch,

plysch, nya former av trikå - gjorde också nya
sömmar nödvändiga. Nyttosömmaskinen, som
var en enklare variant av automatikmaskinen.

fyllde ett behov. "Man behöver en symaskin
som syr raksöm och sicksack. Det är en fördel
om den dessutom syr flerstegssicksack och fållsöm, som också kallas blindsöm", skrev Råd och
Rön 1876.
Säkert fanns intresset

för sömnad kvar hos
kvinnorna men tiden var det sämre med: från
mitten av 6O-talet började den stora utmarschen
av kvinnor på arbetsmarknaden, och det var
småbarnsmödrarna - de mest symotiverade som var den stora arbetskraftsreserven.

Samtidigt som maskinerna blev enklare, lätthanterligare och användbarare blev tiden att använda dem mindre.

bli en hobbymaskin. Hemarbetet är ett heltidsarbete för ielativt få kvinnor idag. De andra
måste hårt prioritera sin tid när jobbet och det
nödvändiga- hushålls- och barnarbetet fått sitt.
För dem som syr av lust och läggning kan det då
vara en extra poäng att ha en mångsidig och enkel maskin. De andra kanske inte behöver någon
symaskin alls längre.

En del branschfolk tror att lågkonjunkturen
kommer att öka sömnadsintresset, andra inte.

Försäljningen av mönster har minskat med 10 %
men på ICA-kuriren noterar man "ett enormt
sömnadsintresse".

Allt färre tycks dock sy barnkläder, vilke.t kan
hänga ihop med ett barnmode av jeans och.trikåtåjor, iom knappast är någon poäng med att

sy. Det man syr äi enligt experterna "klassiska
kläder, de hetåste modeplaggett och dyra plagg
som jackor och kappor där man verkligen kan
t1åna pengar".

1980

80-TALET:
DATASY MASKIAIEII
"8O-talets symaskin" - så lanseras datasymaskinen. Den är så enkel att "ett barn kan sköta
den", den har många finesser och möjligheter.
Men samtidigt har symaskinen alltmer förskjuvara en nödvändighetsartikel till att
tits från

^tt

Man enligt Konsumentverket

lönaidet sig inte att sy nytt. Det som lönar

sig är att sy om gämmalt eller att, om man får tag
I 6illiga tFger, sy "med sömsmån och växtmån".
Sömnaden- påverkas av modet - jeansperioden
var "en s,rart tid" ur den synvinkeln. Kläderna
ska vara enkla, billiga och snabbsydda. Två rub-

riker ur ICA-kurirens sömnadskurser kan illu-

strera utvecklingen: i mitten på 60-talet hette det
"Provningen gör plagget" - 1981, "Låt maskinen
göra jobbet".
25

KONSTRUKTÖRER /PRODUCENTER REPLI]
Det är nästan bara kainnor som syr men
det är män som k,onstrwerar och säljer
symaskinerna.
På Hwsqaa.rna symaskinsfabrik finns
ingen ocb har aldrig funnits någon
kvinnlig k onstrwk,tör.
"En ny teknik står till förfogande, tIP e.lektro.niken. Komponenterna för elektroniken har blivit
så billiga itt även vi kan använda dem. Då kan vi
göra sJker som inte var möjliga tidigare. Vi kan
öckså göra maskinerna mycket enklare-. -Datasymaskinln har gått åt bägge hållen, dels blivit mer
mångsidig, dels mycket enklare."
"Det intressanta är vilka rationaliseringsmöjligheter som finns internt i maskinen. I deh första utgåvan har du tagit en befintlig mekanisk

in datorstyrning och
stegmotorer.
Ett andra steg är när du från början utgår frän
konstruktion och bygg,

vad du kan göra med elektroniska och computerkomponenter och bygger upp maskinen från
det. Men vi kommer säkert aldrig ifrån det här
med nål och tråd så du har en mekanisk komponent kvar. Ätminstone för överskådlig tid."

"I^g år övertygad om att alla

symaskiner

kommer att se ut så i framtiden. Det måste bli så.
Prisutvecklingen kommer att tvinga fram den
lösningen. Men framför allt får man en bättre
maskin. Tillförlitligare. Mindre delar som rör på
sig. Sömnaden fär högre precision. Det blir
snyggare."

"Det är en klart positiv biprodukt att symaskinen är en maskin som behövs.
Om du tar det svenska försvaret är ju främsta
syftet att vi aldrig någonsin ska behöva använda
det. Då börjar man i nästa andetag undra över

om man bara ska jobba med grejor som förhoppningsvis blir litet mer eller mindre leksaker
för försvaret, vanvördigt uttryckt. Samtidigt
som jag i nästa andetag tycker att vi måste ha ett
starkt försvar och då måste det ha en vettig utrustning och hela den biten.
Men ur den synpunkten är det betydligt trevligare och positivare att jobba med symaskinen

som då används och används överallt och som

du kan göra någonting med. Det vill jag nog
påstå, eftersom )ag gätt och fund erar ät andra
hållet förut."
"Jag syr en del. T ex är iag expert hemma på
att sy i alla knappar. På symaskin. O 1a, det gär
mycket fortare och är enklare. Blir bättre också
för den delen, om man vet hur man ska göra.
Likaså att byta dragkedjor i jackor och så där
åt ungarna. Alla säger att det är så förbaskat
svårt att sy i en dragkedja. Så jag tänkte att det
måste jag göra då. Så det är jag också expert på
hemma.

"symaskiner är intressanta när man blivit ini 7 år. Men inte så att symaskiner är
mitt liv. Det som är intress ant är att du kan ta
hem produkten och diskutera kring den hemma.
doktrinerad

De flesta har något intresse av symaskiner. Praktiskt taget alla har synpunkter på den. Man får
en mängd intryck och egna intressanta känslor

när man svr. men också
andra."
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diskussioner med

För mig är det viktiga att göra plaggen användbara. Det är art lappa och laga. Min fru är
inte särskilt intresserad av sömnad. Hon syr lite
plagg, visst, men hon är ingen sån där storsömmerska. Vi håller på det som är praktiskt. Vi är
absolut inte skapande någon av oss."
"symaskiner är en sån där grej där man tråffar
mycket folk och det är väldigt olika människor.
Det är en kul produkt, en väldigt svår produkt,
en oerhört avancerad produkt rent tekniskt. Den
är mycket kvalificerad som hjälpmotor. Egentligen är den ett litet underverk.
Jag tror att det är många som tycker att det är
litet larvigt att jobba med symaskiner. Man får
den känslan. Det år ju nål och tråd, va. Nästan
litet kvinnligt. Det beror på att dom inte vet vad
dom talar om. Dom har aldrig sett en symaskin

SVENSKA KVINNORS VÄNSTERFÖRBUND

-

Genom att trycka på en knapp kan vi snart Iä vära bostäder dammfria,
Genom att trycka på en annan knapp kan vi utplåna en hel värld.
Redan finns visioner av högeffektiva arbetsplatser där högeffektiva män
glider runt bland knappar några dagar i veckan för att sedan-till liuv musik
vila ut i kvinnors armar över långhelger i grönområden långt från städernas
arbetscentrum.
Många jobb, som idag sköts av kvinnor - t ex på kontor - kommer försvinna. Med datorer kan också många jobb flyttas till hemmen.

Så praktiskt!
Då kan kvinnan sitta hemma vid sin lilla datamaskin för att klockan fem
bara ha några meter till sina hushållsmaskiner.
Så skönt!
Då behövs ju inte heller så många daghem. Mamma kan iu då och då kasta
ett öga på barnen som kravlar bakom datorn.
Men vad händer med barnens behov av daghem? Av stimulans från andra

barn?

Och vad händer med kvinnornas behov av levande arbetskamrater? Och
till fackligt engagemang?
Det_ är iust dfn fackliga kampen som behövs för att kunna styra utvecklingen och användandet av tekniken. Det är iu inget fel på teknik i sig. Det år
underbart med tvättmaskiner! Mikroelektronik och ny informatibns- och
kommunikatiorrsteknologi kan revolutionera vära liv men bara om de utnyttjas på vära villkor. Fel använda kan de medföra att anställda både kan ledas
och kontrolleras på ett nytt och livsfarligt sätt.
Införandet av ny teknik får inte betyda avskedanden eller minska antalet
arbetstillfällen. Människor som får monotonare och tristare arbeten genom
den nya tekniken måste garanteras andra mer stimulerande arbetsuppgifter.
Vi måste kanske_ slå in på jobbrotation för att också följa med utveikiingen
och bredda värt kunnande. Vi måste skaffa oss makt över produktionen.
Lavinartat rullar det internationella kapitalets utveckling. Jakten på vinsten hetsar den framåt, till rovdrift på mänskor och miliö.
Och där står vära ungar på sina rullskridskor mitt mellan hörlurar och
bomber. Det är bråttom.
Birgitta Lagerström
För det går fort.
chans

SKV:are

r sprid Vi mänskor

Värva prenumeranter! BIi tidningsombud!
Se till att den finns på ditt bibliotek, sjukhus m.m. Tidningen behöver läsarna
- läsarna behöver tidningen.
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P alestin a
Palestina heter den lilla flickan på bilden här inilti. Ho" var två månader gammal den dagen då
fild.tr togs, på ett siukhus f Beir.tt' Hon "förlöstes" undär.ött anfall mot Beirut av en israelisk
granatskän'a, som skar. upP magen P.l, h:"ltt

itt--t. Någon såg att b-arnet i.den döda kvtnnans mage leide, oJh fotd. det till sjukhus'
"uåtdtd.t

hon i kuvös, men efter några
Först
frisk, och de skador hon fått
helt
o..ko, var hon

lever

i

ryggen och fötterna av granatskärvan var läkta.
Hon-kommer att bli ett helt normalt barn, som
får växa upp hos sin mors syster - 9tt av.må.nga
tusen palesiinska martyrbarn som finns i Liba-

non idag.

Krigei i Libanon har pågått i tio år. Det är ett
te..orf,rig som främst kiäver offer bland civilbefolknineå. Sionisterna och deras allierade i södra Libaäon, de högerkristna Haddad-styrkorna,
har två mål: att krössa den palestinska befrielserörelsen, som har sin främsia bas i Libanon, och
att skrämma det libanesiska folket så att det inte

längre vägar stödja palestinierna. Fnigheten mel-

lan*libanäser och palestinier stärks av terrorn
mot civila: fienden är iu gemensam. Förstörelsen
och dödandet drabbar både palestinier och libaneser.

Den 10-12 september hölls en internationell
konferens i Beirut i solidaritet med de palestinska och libanesiska folken. 220 representanter
{rän 65 länder deltog - det var främst folk från
fackliga kvinno-, u.tgdoms- och studentorg"lisatiorir, från kommunist- och socialistpartier
och från befrielserörelser. I konferensledningen
satt rePresentanter för en rad internationella
organrsatronerl som KDV, Världsfredsrådet och
Iniernationella Arbetarfederationen.
fxg var där som SKV:s representant, och var
då ä"da svenska deltagaren. Syftet med konferensen var att visa världen vad som hänt i Libanon under sommåren.
Den öppnades av Muhsin Ibrahim, . generalsekreterai* i I-Wtvt (libanesiska nationella rörelsen) och PlO-ledaren Yassir Arafat. Den andra
konferensdagens eftermiddag holl de palestinska
och libanesi*a kvinnoförbunden en särskild minikonferens för kvinnoorganisationernas representanter, då de berättade om kvinnornas situation och kamp i Libanon. På kvällen var det en
fantastisk kuliurafton med palestinsk och libanesisk musik och dans. Konferensen avslutades
på lördagskvällen med att Arafat höll en mottagning för alla deltagarna.
nå lordagsförmiddagen reste vi runt och tittaae pl någrJav resultaån av de israeliska angreppen i mitten av juli. Jag åkte
äh e.t bit inåt landet i söder.

foto : Lotta Schilllerqvist
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till

staden Nabatiy-

Länss kustvägen mellan Beirut och Saida såg
vi husiom skiut-its sönder vid israeliska landstigningsoperationer och ruinerna av det stora oljeraffftaäeriet Zahrani söder om Saida, som iäm*

nades med marken av israeliskt bombflyg i mitten av juli. Då bornbades också broar. vägar och
samhällen i hela södra I-ibanon. och stadsdelen

i Beirut. Israelernas plan var att samtidigt slå ut transportsystemet i söder och PLOledningen i Beirut, för att sedan kunna ta sitt
nästa steg: att invadera södra Libanon och flytta
Israels nordgräns upp till Litanifloden. klen attacken slogs tillbaka av de palestinska och libaFakhani

nesiska förenade styrkorna.

Längs vägen från kusten mot Nabatiyeh såg
man överallt sönderskjutna hus, och själva staden erbjöd en bedrövlig anblick: lnassor av hus
är förstörda, och en tredjedel av invånarna har

flytt norrut. Flyktinglägret utanför

staden är

helt tömt på folk sedan flera år: vid en israelisk
bombattack tgTs förstördes vartenda hus.
På hemvägen åkte vi förbi en ödsligt belägen
skola uppe på en höjd - 40 av de 200 föräldralösa
barn som var inhysta där dödades vid ett bombanfall i somras. Med tanke på skolans läge kan
det inte ha varit fräga om en felträff.
Eftersom jag stannade i Libanon en vecka efter konferensens slut, så hann iag se mycket mer
än detta. Genom PLO:s informationsavdelning
fick jag tolk och all praktisk hjälp jag behövde,
och hann traf{a många människor.
Söndagen efter konferensen åkte jag tillsammans med den norska delegationen till flyktinglägret Rashidiyeh 15 knr från gränsen nlot Israel.

Nittio procent av husen i lägret är mer eller

mindre sönderskjutna, och över 10 000 av de
P16 00C invånarna har flytt. De som bor kvar
tvingas leva i skyddsrum under de perioder då
israelerna eller Haddadstyrkorna riktar sina angrepp motlägret.

Jag träffade där tre svenska tjejer, en läkare
och två sjuksköterskor, som arbetar på en av
Röda Halvmånens sjukvårdskliniker i Palestinagruppernas regi. Jag mötte också några av de
palestinska invånarna, bl a en kvinna i 80-årsål-

dern som bodde ensam i sitt sönderskiutna hus.
Hon flydde för 32 är sedan från sin hemb;' i
norra Palestina - just på andra sidan gränsen ligger den, men hon har aldrig kunnat återvända.
"I.,Tu orkar jag inte fly igen. Jag kan bara hop-

att jag fär komma tillbaka innan jag dör",
mot himlen *
måtte Allah lyssna till hennes önskan. Sedan ber
hon mig berätta för världen om palestiniernas
pas

säger hon och skakar sina händer

situation. I)en bönen fick jag höra från många.

På vägen tillbaka stannade vi i ett annat läger,
Ain El Helweh utanför Saida. Det är byggt for
20 000 människor, men idag bor dår fyra gånger
så många * någonstans måste ju de som flyr från
södern ta vägen. Flyktinglägren runt Beirut är
också överfulla, både av palestinier och av utblottade iibaneser.

I Ain El Helweh håller den norska Palestinafronten tillsammans med R.öda halvmånen på att
bygg" upp en rehabiliteringsklinik för handikappade. Kriget skördar ständigt nya offer.
Jag hann se flera xl, palestinska Röda Halvrnånens sjukhus, som står för den enda fungerande

i landet, borsett från dyra privatkliniker. Röda halvmånen tar emot alla patienter,
till en ringa kostnad eiler gratis. Krigsoffren och
deras familjer, liksom frihetskämparna, har gra-

sjukvården

tis sjukvård genom Röda Halvmånen.
Sjukhusen är små och primitiva men uträttar

oförtröttligt ett ändlöst jobb med att reparera
skadade och sjuka människor. Vården bygger
helt på att läkare och sjukvårdare jobbar mot
orirnligt låg lön. I grannländer som Saudiarabien
kan etiläkäre tjänJ40 OOO kr i månad.n - Röda
Halvmånen betalar 5*6000 kr i månaden.
Det jag såg på sjukhusen kommer jag aldrig
att kunna glömma: dels framtidstron och den
enorma styrkan hos dem som jobbade där, och

hos en del av patienterna. Och deis några av
krigets offer: en elvaårig föräldralös flicka som
varit på sjukhuset sex år. Hon är skadad i ryggen
och kan inte'gå. Hon har, liksom de andra barn
som mist sin familj, "adopterats" av revolutionen. vilket betvder att befrielserörelsen bekostar
hennes uppfoitran och utbildning. Palestinska
kvinnoförbundet bär en stor del av det ekonomiska ansvaret för de barn som blivit föräldralösa.
På samma sjukhus såg jag också en trettonårig

pojke som hittades under jorden när man röjde
upp efter massakerna i Tel al Zaatar 1976. Han

låg hopkrupen i en spjälsäng, som ett foster, med
stora svarta ögon som inget såg, försvunnen in i
en skräck bortom all kontakt. Han har inte talat
sedan han hittades. Det enda han reagerar för år
en iiten biind flicka som brukar sitta hos honom
och prata.
Vapenvilan som nu råder mellan Israel och

PLO innebär inte att det råder fred i Libanon.
Under september dödades över 130 människor i
sprängattentat på olika platser i landet. Under
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Schi)llerqptst
Foto Latta Schiillerqvist

"Nu orhar iag inte fly igen. Jag bara hoppas att
jag får homma tillbaka innan jag dör"
min vistelse i landet sprängdes ett PlO-kontor i
Saida i luften med hjälp av en trotylladdad bil.
Av de uppåt trettio personer sorn dödades då var
över hälften barn * bara sex var militär personal.
Kontoret var beläget i en gränd med två femvånings bostadshus - alla som var hemma vid attentatet blev skadade eller dog.
En dryg vecka efter det jag hade kommit hem
sprängdes bl a PLO:s informationskontor i Beirut i luften med samma metod som i Saida: 150
kg trotyl i en parkerad bil. Enligt uppgift dödades över 100 personer och fem hus raserades.
I samband-med konferensen överlämnade jag

en gåva (2000 kr, en droppe i havet) dll palestinska kvinnoförbundet * det var pengar som hade

samlats under åren

på ett av SKV:s konton.

Pengarna ska användas till det barnhem for barn
som miste sina familjer i Tel alZaatar, som kvin-

noförbundet driver.
Vi diskuterade vad SKV skulle kunna göra i
fortsättningen, förutom att samla pengar. Lokalavdelningarna kan föreslå en skolklass eller ett
dagis att ta sig an ett fadderbarn, som man kan
skicka pengar till och brewäxla med * det är en
id6.

Lotta Shiillerqvist

Stöd till Angola r Vietnam
Tack tör alla bidrag till sömnadskooperativ i
Angola från oss som arbetar med_ insamlingen.
Vi lortsätter insamlingen och alla bidrag är välkomna till p.g 22 69 67 * 8, Svenska OMAgruPpen.

JU

Tack för alla bidrag

till kvinnokliniken i

Viet-

nam. I)e har varit många och generösa. Målet är
100.000:* Vi har nu samlat in 67.944:-.

Insamlingen fortsätter. P.g 513 23

Vietnaminsamling.

* 4, SKVs

Värmland
i blickpunkten
j,

lt

De "bLå sidorna" handlar ganska mycket om Värmland denna gårg. Senare komrner ai med rdpporter från andra SKV-distrikt. Vi tror det är ett säti att lära känna

aarandra inom-förb wndet.
Wrmland hade tidigare flera aktiaa SKV-aztdelningar, men wnder några år låg
aerksambeten nere. Nw aäxer åter SKV i länet. En ny generation kainnoi har tagit
över, och mycket är på gång.
Det började med en studiecirkel

i kvinnofrågor.

Vi var 7-8 stycken som samlades en gång i veckan för att studera kvinnans situation ur ett soci-

alistiskt perspektiv. Men texten var svår och vi
i berättelser om oss själva, hur vi
hade det och vad vi tyckte. Några av oss var
hemmafruar med småbarn, några yrkesarbetade,
några var politiskt aktiva, några avskydde politik. Vi lärde känna varandra, och när texten var
slut ville vi ändå fortsätta att träffas. Vi ordnade
julfest för familjerna. Vi hade avslutningsmöte
och bjöd in Aase Bang för att tala om SKV. Vi
hade avslutningsmiddag på kinaresfauranten.
Efter alla avslutnin garna var vi några sega
stycken kvar som tyckte det skulle vara värt ett
försök att starta en SKV-avdelning. En styrelse
pL fyra och fyra övriga medlemmar, det fick rächamnade ofta

ka. Vår ambitionsnivå är inte hög, men några
saker har vi genomfört under de månader vi har

existerat. Vi skrev remissvar på landstingets förlossningsutredning och skrev insändare för att
skapa en opinion for att bevara Arvika BB. Over
sommaren hade vi läsecirkel med kvinnolitteratur, och under hösten har vi haft en studiecirkel i

fredsfrågor med ett välbesökt offentligt möte
som upptakt.

I

BB i glesbygd

\

var en viktig sak

riskfyllt att föda barn på ett litet BB,2) avståndet

till BB har ingen större

betydelse, 3) en förloss-

ning på ett litet BB är flera gånger dyrare än på
ett stort. Siutsatsen blev att samtliga fyra BB ute
i länet skulle läggas ned och centralsjukhusets
BB * som liger mycket ocentralt i en kant av
länet - skulle ta över alla födslar. Men räkneförmågan var så dålig och argumenten så svaga hos
utredarna att vi misstänkte att det låg andra motiv bakom. Kanske ville klinikchefen på centrals*

jukhuset ha större klinik, mer peisonal och mer

teknisk utrustning att basa över? Kanske ville
läkarna äntligen ta makten över förlclssningarna
från barnmorskorna, dessa kunniga, självständiga sjuksystrar som behärskar sitt område bättre
än chefen/läkaren?
Men säkerheten

for barnen och mödrarna garanteras av en bra mödravård, skickliga barn*
morskor och en lugn eich avspänd förlossning,
inte av teknisk apparatur med dataterminaler
och bedövningsmetoder! Tack vare våra insändare och insändare från sjukhuspersonalen, VPK

och Amningshjälpen samt ett välbesökt opi-

nionsmöte, lyckades vi rädda Arvika BB den här
gången. Likaså sparades Torsby BB där protesterna också varit starka. Kamp lönar sig alltid !

Britta Tener, Arvika

för oss att engagera oss i. Det

gällde att försvara vär rätt

till

en mänsklig be-

handling på detta ur-kvinnliga område som kanske ingen man kan sätta sig in i. Det gällde också

att försvara glesbygdens rätt

till bra akutvård

även i besparingstider. Detta är nog aktuellt på
flera håll i landet.

Värmlands landsting presenterade i våras en
utredning där man ville visa att 1.) det är mer

SKV i Arvika

på den tiden.

pratade om kvinnornas nriljökamp

Ellen som också är en duktig slöjderska gav
den nya föreningen ett par vackra nålbundna
vantar och en vacker handvävd kudde, och lagom till juimarknaden i Forshaga och Karlstad
gjorde vi iordning vårt första lotteri med dessa
som högsta vinster. Dessutom har vi i gruppen
tillsammans med kvinnor vi känner drejat, vävt,
broderat, stickat och batikfärgat., så vi fick ihop
ett riktigt fint lotteri mecl bara kvinnohantverk
som vinster, och på så sätt fick vår kassa ett
väibchövligt tillskott.
Under vintern -80 hade vi en studiecirkel
kring Vi Mänskors generationspaket, som är ett
fint materiai att samtala kring för att lära känna
varandra. Samtidigt delade vi upp avdelningen i
en lokalgrupp för Karlstad och en för Forshagaf)eje, då reseavstånden gjorde att flera hade svårt
att komma till mötena. Våren -80 hade vi ett nytt
seminarium i Glaskogen, denna gång kring ternat Kvinnor och fred, till vilket vi inl-''jöd Erni
Friholt och Birgitta Onsell som föreläsare, och
Ingrid Udenius som läste sina egna dikter för oss

Klarström som berättade om kvinnornas döida

på kvällen
Inför sommaren hade vi planerat att odla lin hos

Bildandet av SKV Södra Värmland vintern 1979
innebar inte någon nyhet uran etr återuppvaknande för den värmländska kvinnorörelsen.
SKV har anrika traditioner i Värmland alltsedan
man på 40-talet med både humor oc_h kampanda

satte _ sig i respekt hos kommunalpamparna i
Nordvärmland, och även i Karlstad fanns tidigare en aktiv förening. Det kalla kriget på 5O-ta1et

och _ avflyttningen

från landsbygder hindrade

emellertid en återväxr, och gnder 60- och ZOtalen har SKV fört en ganska anonym tillvaro
här i länet.
I)et första vi kom att arbeta med var err veckoslutsseminarium kring remar Kvinnokultur,
som gick av stapeln en vacker helg i maj i den
natursköna Glaskogen. f'rots an vi inte gjort så
stor reklam för seminariet kom 35 kvinnor i olika, åldrar, och vi hade en oerhört lyckad helg

Vi

hade inbiudit

Uila Torpe so*
i en liten bv i
Västvärmland, och folklivsforrka.en Birgiita
tillsammans.

historia.

till vår srora glädje vår
fantastiska SKV-veteran Ellen Eriksion från
Sist men inte rninst var

Ambjörby, dä 79 år, närvarande. Ellen underhöll oss en hel eftermiddag med sina fängslande
berättelser om hur kvinnorna hade det- förr i
norra Värmland och hur SKV arbetade däruppe

en av medlemnlarna som har en bondgård. Vi
ville försöka lära oss detta gamla kvinnohantverk och samtidigt dokumentera vårt arbete för
att sedan göra en utställning om alternativ textilproduktion. Vi planerade och sådde, men när vi
inspekterade vår odling fanns där bara tistlar . . .
Men inte ska vi ge upp så lätt, nästa år försöker

Värmlänningar för ned,rustning
Vi är många, som idag känner stark oro inför

hotet som den pågående kapprustnrningen utgör. Men oron kan bli en resurs. Den kan leda
till engagemang och vårt engagemang kan leda
till handling!
I Värmland har det vuxit upp en rörelse, som
kallar sig Värmlänningar för nedrustning. En
handfull människor träffades på en kurs om
rustningsbilden på Stöllet i november ifjol. Vi
som deltog blev skakade över den insikt, sorn
blev så levande, så stark och djup genom den
information vi fick. Att åka hem uran atr fortsätta arbetet med nedrustningsfrägan var inte art
tänka på. Följden blev ett gräsroisarbete, där fler
och fler på olika orter drogs med.
Vårt första mål var en fredsvecka i april, för
att nå intresserade och sprida information. Därefter hade vi ett helgmöte i Ransäter, där vi till-
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sammans formuierade en plattform. Med utgångspunkt i denna beslöt o:i bl r att bygga upp
lokalgrupper kring nedrustnings- och fredsfrågor. Med jämna mellanrum anordnas också länsmöten.

Värmlänningar för nedrustning har haft flera appellmöten och bokbord med namninsamling för en kärnvapenfri zon. Flera studiecirklar
kring fredsfrågan är på gång runt om i länet. I
Karlstad pågick t ex en effektiv dörrknackningskampanj under FN-veckan.

Vi tror, att om vi här i vårt hörn av världen
inte tiger still, så kan vi tillsammans med alla
andra människor på alla anåra platser bli en
mäktig motkraft, rö* g*r eko ändå in i Vita Huset och Kreml.

Ring mig, tel 0552/11,1, 1.4, orn du vill veta mer
om Värmlänningar för nedrustning. ^
Agneta Äberg, Deie

'fi

t

vi allt igen.

Det är inre bara tistlar i linåkern vi har att
kämpa mot i Värmland, här finns också Äi,.f..i
annat ogräs på vår väg mot jämställdhet. Det
senasre hotet är att man beslutår centralisera för_
lossningsvården inom länet. Rätten tiil smarifri
forloss.nrng soT vi under så många år kämpat oss
rram tlll, an'i'änder man idag som argunrånt för

att lägga ner.mindre förlossnlngrrud*ini;;",
tvinga oss-till långa resor och äll a.,., nrri,n*f*i
".h
detta medför när vi skall föda våra barn! 5aä-"
ointresse för barnens välfärd präglar k;;;;;;;_
nas barnof.sorgspolitik, som idäg erdar; i;;;

häller nedskärningar och skrinlågda urbyee_
nadsplaner. \zärmländ är också hafi dr"Lt;";"
arbetslöshet, och detta slår som vi alla vet hår-

het bland kvinnorna i Värmland. Hårt arbete i
skog och på åkrar och fattigdomen i arbetarfa*
rniijerna pä bruksorrerna ställde srora krav oå
kvinnornas urhållighet och uppfinningsrikedom

och skapade en stark

upprätta denna styrka och sammanhållnins, och
tillsammans skall-vi nog klara av atr b.fil;;
krisen och fördriva tisrläna, röja b"r, ,lv.l
så igen kalhyggcna i det värmländrk, iiu.r.-i
"ih
SKV i Värmland ska vi både skrarta, gråra och
kämpa tillsammans. Under vintern ,"Cg;.i Ui:
dade några tjefer i Arvika en egen SKV-avdel-

i K,arlstad är tillströ*ningen stor. Vi
Itllg.,o.h
Dnr iler och iler . . .
Marianne Edgren, F-orshaga

dast mot kvinnorna.

Kvinnokurs

. ..MiljökaTp.en är_en annan angelägenhet som
blir allt viktigare för oss kvinnör i-Värmland.
Länet har länge använts som råvaruskafferi för
storbolagen inom skogsindusrrin, och kalhvggena brer ut sig i takt med avfolkningen från laiäsbygden.

Ellens berättelser om kvinnorna

i

Värmland
förr har lärt oss att det finns en styrka och envis*

STARKA

FLICKOR
Att sitta på sin bak
och bara rsirka sagor
är ingenting för starka flickor.
Nuj, opp och happa,
leta rätt på groaa stickor
Sticka sedan stora sjok
art rserklighet
att bänga högt
4,tt synfls

härifrån till himlen
Ingrid Udenius, Äriäng

I
I

k"innofem.nski i så;J;_

gens Värmland. Idag tar vi vid och försbkei åter_

i Skåne

På Fridhems folkhögsliola i Svalöv, några mil
från Lund och Malmå, skail vi under vårän 1982
(januari - maj) arbeta med en kvinnolinie. Vi
hade en sådan våren 1981 och såväl vi lärare som
deltagarna tyckte att vi fick mycket ut av den.
Vi strävar efter att få en så allsidigt sammansatt grupp som möjligt med olika äldrar, yrken
och utbildningar repråsenterade. Så var gruppen
våren 1981 sarnmansam och det ömsesid"iga-id6och. tankeutbyre som detta gåv, var st'imule-

rande.

Vi skall läsa några reoreriska ämnen men
också ägna oss åt ämnen som kan vidga vår formåga att kommunicera, ge uttryck foriåra känslor och träna oss art frimtråda i olika sammanh.qrg. Vi läser historia, biologi och samhällslära,

allt med betoning på kvinnäfrågor och vi hai
också svenska, lieiamik, rytmif, och esterisk

verkstad.
Vitl Du veta mer om kursen så ring till Kjerstin
Persson 0418/632 25 eller Anna Klara Arvidsson
(på kvällen) 041 B/651 17.

Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Box i120 rc3 62 Stockholm Tel: 0S/11 49 6l

Tis och tors 18-20

Postgiro 50 50 95-0 Insamlingskonto 5 13 23'4
SKV är partipolitiskt obundet och verkar för ett demokratiskr samhälle med en ekonomi som inte b;'gger på profit utan på
människtrs behou, ett samhälle fritt från alla former av förtryck'
fo. 1a-llkhet mellan. kvinnor och män och för kvinnornas deltagande på alla,områden
Förbunders -å6art"i"l ;;
";;";r[*
där alla har ett
av det ekonomiska, so.i"Ta och poliriska livet, samr att verka för ett socialt och ekonomiskt rättvist samhälle
meningsfullt arbete.
verka för ett samhälle där alla barn och ungdomar kan känna trygghet och har lika värde, och där de tillförsäkras fysisk
och psykisk hälsa och ges samma utbildningsmöjlighcter.

O Art

verka för fred, allt framridsarbetes grundval
för allmän och total nedrustning.

O Att

-

mot krig och imperialism, krigens främsta orsak' Förbundet vill verka

I Att

verka för skydd av vår egen och framtida generationers
människors verkliga behov och sambanden i naturcn.

miljö, för ett resursbevarande samhälle som tar hänsyn till

verka för solidaritet mellan folken, för folkens nationella oberoende, för de förtrycktas befrielsek-amp, för en värld fri
från ua.ie form av ekonomiskt, politiskt, socialt och kulturellt förtryck, mot fascism och rasisrn. Att bekämpa all kommerstell
exploatering av såväl vuxna som barn.

O Att

>l-

SKV har i korther föliande historia. l91a bildade.s Föreningen Frisinnade Kvinnor under parollen: Mot krigspsykos' för
som
demokrati och kvinnois likställiehet. Ä. 1931 utvidgades för6undet så atr ett samarbete blev möjligt rnellan alla kvinnor
namn.
nuvarande
sitt
fick
förbundct
Då
vänsterriktning.
i
en
samhällsutveckling
önskade
"'il]il;
;;;6;;- Sr.nska (r,innors Vänsteiförbund (S*'edish \7omen's Left Federation) tili Kvinnornas Demokratiska
Världsförbund, KDV, (!ilomen's International Democratic Federation,'WIDF).
org."irrtio"er i 114 länder med flera hundra milioner medlemmar. KDV har tillerkänts konsultativ
f<OV har tzs
,rnr* ho, FU,, "nrl.,tip ä å.t rociala råd samt hos UNESCO. Denna status innebär rätt att yttra sig vid sammanträden
egna förslag muntligen eller skriftligen'
och att framlägga "ko,,,o-irt

SKV-avdelningar
Arvika
Brita Tener
Högåsvägen 4
671 00 An'ika

Ambiörby
Ellen Eriksson
Box 414

Munhgatan 5
561 0C Huski'arnrr

Tel036/13

74 55

Karlshamn
Sonia Karlsson

Pl i019

680 52 Anbjörbv
Tel 0561/802 l2

290 72 Asarutn

Båtskärsnäs

Karlstad

Lilly

Johansson

Box 203

95C 54 Båtskärsnäs

Deje-Forshaga
Monica Ranung
Bokliden 20
667 00 Forshaga
Tel, 054/705 3a

Finspång
Anna-Lisa Giiransson
Grytgölsvägen 24

Tel 0454/29i

60

Son.ja Ar-rdersson

Bergslagsgatan 2 B
f,52 22 Klrlstacl

'Iel.054/l8l

96

Barytongatan 4
421 38 V:a Frölunda
Tel A3l/47 40 02

Siv Lundberg

Grevgatan

Motala
lrenc F,rnstål
Gustavsviksvägen I17 A
591 72

l{otala

SiriAldrin

Linköping

Strandvägcn 5
941 0C Piteå

Brogård
340 12 Annerstad

Tel A372/22A

69

Luleå
Agnes \frennberg
Krerngårdsringen 30
951 00 Luleå

Tel A92A/195

Tel.09l/372

18

76

Sala

Ljungby

34

Mariestaclsvägen 75
541 00 Skör,dc

Stockholmsdistriktet

Tel. 08/43 l6 36

13

9/1 0C N{alnrberget
Tel A97A/218 26

Piteå-Munksund

Anna Creta Svensson

Karin Sandelin

tsritta Ring

641 37 Katrir"reholm

Elisabet Persson
Skolgatan 9 A

Skövde

Råggatan 8
116 59 Stockhoirn

Malmberget

Katrineholn.r

Godand
Gunilla Manneke

E,vy Andrdn

0'1

Inger Andersson
Vasavägen 62 A

612 00 Finspång

Göteborgsdistriktet

221 05 Lund
Tcl 046/i4 94

Tel. 0141/577

5tl2 34 Linköping

S:t Klemensgatan 3
621 00 Visbv

34

Huskvarna
Ingrid Nilsson

Lund
Astrida Svensson
SKV-Lund
Box 1208

Ann Genell
Rosenbergsgatan 20
733 00 Sala
Tel. Q224/137 76

Södertälie
Sanna Töringe

Holfa.str,iigen 9
151 36 Södertälje

Uppsala
Kristina Ostberg
Väktargatan 30 A
/54 22 Uppsala

Växiö
Karin Hartvig
Olab,vvägen 93

J)l )u vaxlo

Ängelholm
Charlotte Hamilton
Össiö PI265
262 00 Angelholm

örebro
Skellefteå

Monica Serrander-

Kristina Nässtrcim

Jansson

Fack 96, Lasarettet
931 86 Skellefteå

Postmästergatan l4
703 78 Orebro

(

KER KONSTRUKTORE,R/PRODUCE,NTER
någon av dom. Dom har bara hört talas om det
och sett att mamma trampat på en för många,
många år sedan.
På ett sätt känns det meningsfullare än att hål-

la på med växellådor och bakaxlar för det är ju
egentligen ingenting. Det är 6ara en komponent
i något stort. Det här är ju en komponent som
man ver kommer till nytta när den går härifrån.
Man vet att den kommer att användas. Det är en
skillnad. Fast sen att den gör nytta i hemmen,
det kan jag inte påstå påverkar mig ert enda
dugg."

RE

finns. Så det har ingen betydelse om den kostar
10.000 kronor, jag är helt övertygad om att han
köper den. i alla fall. Ungefär vai tjugonde som
\öp... är karl. Det finns karlar som-är väldigt
duktiga på att sy."
"Om både en karl och en kvinna kommer in
så är det alltid karln som hävd ar att dom ska
\öpr en data. Till nittinie och en halv procenr.
Dom är inte rädda för data som kvinnorna är."
"Den här datan kan ju inte ta bort något arbere.
Folk har fått för sig atr der där med datan är
väldigt farligt. Det går inte att diskutera bort.
Men här kan han inte göra skada när han sitter i
maskin."

"Konsumenterna är inte intresserade av om

det är elektronik, mekanik eller häxkonst i
maskinen. Skulle r alla fall inte 1ag vara. Jag år

intresserad av pris, av vad du kan göra och hur
jag skall sköta den."
"Egentligen är det ingen skillnad pä att jobba

"När dom har männen med sig existerar bara
För att dom tycker det är så

datasymaskinen.

roligt va."
"Vi skulle inte må illa av att ha någon kvinna
här på den tekniska avdelningen, för det finns
många pojkar som blir mycket ordentligare när
kvinnor är i närheten. Vi kanske fick bättre fart
pä vära killar då, det vet man ju inte."
"Om män ägnade sig åt symaskinen tror jag
att tekniken skulle ha större lntresse.
I vår tyska marknadsundersökning om datasymaskinen var det ju männen som bestämt köpet i
60/o av fallen. I en kommentar stod det att han
var tekniker och att der inte var lönt att diskutera när man började komma in på det här med
datateknik. Så det är klart att vi ser en möjlighet
att ytterligare intressera männen för symaskiner.

blir ju genast intresserade om du säger
att du kan laga segel och båtkapell t ex. Men
steget därifrån till att intressera dom för att sy
Männen

plagg. . . det är mycket svårare."
"Män är klart intresserade av tekniken i maskinen. Det verkar som om dom vore mer intresserade av datateknik (trots art man inte kan mixrra

med den) än av rent mekaniska grejor. Jag vet
inte varför men det verkar bara att"r,
,{,.""
^r^jösses, ja.
"P., är mycket karlar som syr. O,
{ycket.mer än man rror. Och dom köper data.
Det är till 1000 procent säkert, när en kJrl ska ha
en symaskin. Han köper alltid det bästa som

med symaskiner eller med militärteknik. I båda
fallen är det yrrerst fräga om hur du på bästa sätt
ska använda dom häi grejorna. Det är ingen
skillnad på om det är mdn eller kvinnor ro* ik"
använda den."

"Vi trodde i börian att det fanns etr morsrånd
mot datateknologin och funderade på det med
jämna mellanrum. Men i dag har du datateknik
på så många ställen så folk har ingen direkt rädsla under förutsättning att den fungerar tillförlitligt. Konsumenten märker enbart om han måste
lämna in den till reparation. Någon egentlig
rädsla för data tror jaginte finns längre."
"När vi introducerade 6690 i Sverige så undvek vi helt klart att tala om datasymaskinen. Då
trodde vi att det fortfarande fanns en viss rädsla
för att det är något storr och besvärligt och att
det är någonting iemskt. Men idag sägär vi datasymaskin genomgående".
"Om man tycker att man blir av med något
väsentligt när man inte får sitta och sy för hand,
dä år det terapi man sysslar med. Det är min
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uppfattning definitivt. Det beror väl på vad man
uill h" liveitill. För mig är det ingen meningsfull
sysselsättning om jag kan göra något annat: gräva i trädgårdän, plocka bär, leta svamp med ungarna ellei vad som helst. Det tycker iag år mycket meningsfullare än att brodera på byxor. .
Datasymaskinen kan ju bara underlätta ditt
arbete, inte ta över det. Så länge det underlåttar
är det OK tyck er iag. Det är en ren informationsfråga om man tror något annat. Dom har
inte blivit informerade. Man har inte sagt att en
sådan här appar at tar ju inte bort något, den bara
tillför. Jag våt inte vad den skulle tagit bort. Att

REPLIK|I

Konsumentrådgianing är ett " kainnoska
yrk,e".
-lotsa Förnwftiga människ,or som
prodwk,ter
aa
baa
ett
oss genom
som vi inie aet om ai behöaer, aill ha
eller bar råd att köpa. Vad tycker då
k,onswmentsidan/kvinnosidan
o eck,lingen da symaskinen ?

om

ut-

sy för hand har inte med skicklighet att göra.
Det är bara en fräga om hur mycket tid du har.
Tänk istället på vad den tillfört. Du har möjlighet att skapa,-sy lite skojiga mönster, kombinera
mönster sjäIv."

"Det finns många som är rädda för elektronik.
Folk var ju räddä för glödlampan och det är dom
inte längre. Det gäller attta bort folks rädsla."

"Mariskulle uian svårighet kunna tänka sig att
byssa in en instruktiottskastett och också någon
du
lläfv. När du då trycker talar den om hur jag
ska göra för ett visst moment. Men nu tycker
vi kömmer in på väldigt spektakulära saker." tr
Repliker ur samtal med

Kiä[ Andersson, chef för Husqvarnas utvecklinesaudelning. Han är maskiningeniör från
Ch"almers o.f, hrr arbetat med motorsågar.

Bengt Gerborg, chef för Husqvarnas marknadsavdelning, också han Chalmersingenjör. Han
har tidigäre arbetat med testutrustning för Viggen på SAAB

i Göteborg.

Rune Lindström, tekniker och ekonom. Han är
"tredje generationens rakt nedstig.ande - ja kanske det är både fem och sex - i Husqvarn^" '
Tidigare arbetade h1t bl a på -Volvo .och på
Cenirala Flygverkstaden utanför Linköping'
Rune Jonsson, symaskinsförsäljare
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i LinköPing.

"En bra raksöm och sicksack det är vad du
behöver. Det är ju en vansinnig utveckling att
det ska bli som stora dyra bilar. Det är klart den
elastiska sömmen år bra för de nya materialen
sammetsstretch, polyester etc. Knapphål kanske.
Det är bara det att når en instruktör visar de
nya maskinerna så vcrkar de så lockande och jag
här tänkt att det måste vara samma förtjusning,
det måste vara precis såhär som killar upplever
att se på motorcyklar.
Gamla sömmerskor säger att det finns ingen
maskin som syr så fin raksöm som en gammal
trampmaskin."
"Maskinen har

ju blivit förbättrad med en

massa fåniga onödigheter. Men man har också

fått hjälpmedel som mellanlägg, tryckknappar

som inte behöver sys fast, påpressbara lappar,
färdiga kanter till jeans. Och termostatjärnet, det
fannJ för..tjugo år sen men det var inte allmänt
utbrett. Än mindre ångstrykjärnet. Det är på
många sätt lättare att sy nu, med alla tillbehör.
Och-framför allt bättre mönster, som är exaktare. Och det finns större utbud av kurser."
"Sy på symaskin? Det kan väl vem som helst!
Visst. Me.t-- säger fackfolk som kommer i kontakt med hemsömmande husmödrar - många av
dem som köpt fina, moderna symaskiner utnyttjar dem inte hundra-procentigt. Symaskinen kan
göra en mängd arbeten som man av slentrian
g rn^ sätter sig och syr för hand. Och även den
ianliga rak- elier sickiacksömmen får man bättre
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resultat ay, om man känner

till

lämpligaste

stygnlängd, nåI, tråd. Det lönar sig att bli bästa
vär med sin symaskin."

ICA-kuriren nr 7, 1965.
"Om man ska vara kritisk så sätter sig kvinnor
oftast inte in i automatiken. När jag kbpte min
maskin 1962 si kastade sig min l2-iirge son över
maskinen och instruktionsboken: - Mamma har
du sett att den har reduktionsväxel?! Jag hade
aldrig hört talas om reduktionsväxel och o- i.rte

han hade upptäckt den, ja . .

.

"Varför, undrade Hildur Hellstran d, är ni så
ivriga att sälja automatic-maskin? Sicksack- och
raksömsmaskinerna kommer alltid i skymundan. Man får liksom skämmas för art man inte
förmår uppskatta detta teknikens under. - Ju
mer hushållen rationaliseras, desto mer tid får
man över till hobbybetonad verksamhet, svarades det. Man vill göra något roligt med sina egna
händer. Och vi tror här alldeles bestämt, att äät
kommer hemsömnaden in. Framtidens husmor

kommer att unna sig glädjen av am ha en maskin,
som kan mycket. Man vill vålja en maskin som
inte bara kan det allra nödvändigaste. Vi är därför helt övertygade om, att vära kunder i det
långq loppet är mest tillfreds med att i dagens
läge köpa en automaticmaskin."
ur "10 husmödrar granskar industrier i hemmets
tjänst", denna gång Flusqvarna, ICA-kuriren nr

B

nen har så många andra fördelar att der är inte
värt den där fina sömmen att avvara sicksacken."
"Den gamla Flusqvarna, en liten grön, med
raksöm, sicksack, elastisk söm och friarm - den
var bra. När friarmen kom - det var en fantastisk

utveckling, lika revolutionerande som sicksac-

ken. Det man skräms av är den här utvecklingen
till alltmer avancerade maskiner - men så säger
jag nu till dig. Om man talar med Else-Marie
Gutarp som arbetat många är pä Husqvarnas

sömnadsavdelning så skulle hon säga Men Gia,
visst är väl den och den sömmen bra. Och det
skulle j^g j" hålla med om..."
"När det kom en farbror hem

till oss för att sälja HUSQVARNA symaskiner
hade jag användning av vad jag lårt mig. Vi fick
en broschyr som mamma och jag noga tittade i.

Först ville nramma ha den dyraste som kunde
skriva. Men sedan kom vi på atr en hälften så dyr
hade starkare motor och bättre hållfasthet."
1O-åringar granskar marknadsföring, Råd

Rön nr 8/1,981, tr

&

41/1961

"Ett problem för

amatörsömnaden är fram-.

matningen av tyget. Tygerna drar sig gårna. Jag
tycker dom kunde ha gjort något åt det i stället
för en del finesser dom hittat på . . . Som Husqvarnas reklam om att man kan skriva med deras
maskin. Jag ringde och frägade om man kunde sy
med den också. Med fler finesser så blir maskinerna känsligare. Knapphålen har väl blivit bätt-

re, men raksömmen har inte blivit det. Raksömsmaskinen sydde finast. Men sicksackmaski-

Repliker ur samtal med/skrifter från
Furusiö, chefredaktör på ICA-Kuri-

X;i"-ttra

Gia Ringqvist, bl a moderedaktör på ICA-Kuriren. Båda har under många är arbetat där.
Gunnel Vinka. föreståndare för Stockholms
Systuga.

Britt Barke, Stilmönster
Konsumentverkets faktablad om symaskiner
Råd och Rön
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SOM VAKTAR
o

s/ /Ho^lsGARD...
För femton år sen fick näringsfrihetsomanledning att granbwdsmannen,
^1O,
De marknadslesk,a symask,insbandeln.
dande symask,instillaerk,arna aägrade
att sälja sina maskiner annat än genom
egna försäljare ocb bwtik,er. Man nekade
ock,så andra symask,insmärken tillträde
till de egna bwtikerna. IrlO skwlle utreda
om denna så kallade exklwsizta försäljningsform aar bra för konswmenterna.

Men det'uisade sig snart att ärendet lika
myck,et handlade om ailken symaskinsut'ueckling som var önskaärd.

I mitten av 6O-talet hade de stora symaskinsleverantörerna i Sverige - Husqvarna, Singer, Berni-

na, Pfaff och Elna - utvecklat automatikmaskiner. Det var symaskiner som utöver raksöm och
sicksack också kunde sy dekorsöm och extra

nyttosömmar, som over-lock och tre-steg_ssicksåck. Automatikmaskinerna svara de 1966 för tre

fjärdedelar av försäljningen i Sverige.
En av dom som ville komma in på den svenska
marknaden men som motarbetades av de fem
storas försäljningssystem var importören
^, i?-

panska Koyo. Koyo tillverkade vanliga sick-

sackmaskiner. Importören hävdade att det exklusiva försäljningssystemet var förklaringen till
att de automatiska maskinerna sålde så bra. De
modellerna g v både försäljare och leverantör
bättre förtjänst. Om däremot konsumenten i butiken kunde iämför olika märken och modeller
så skulle de flesta köpa vanliga sicksackmaskiner
eftersom automatiken var onödig för vanlig
hemsömnad, hävdade Koyoimportören.

De stora leverantörerna var oroade.

Syma-

skinsmarknaden var svår redan innan de billiga
japanska maskinerna kom. Symaskinens plats i
hemmen var inte längre självklar. Anda in på 50talet hade symaskinen varit en av de få men

hushållsmaskinerna i svenska
oundgängliga
-symaskinen
sparade stora pengar åt den
hem.
husmor som sydde familjens kläder.

Symaskinen utvecklades med sicksacksöm,
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som gör det lättare att sy ärmar och
- och rörlig pressarfot, som
obehindrat klättrar över tjockare partier med
flera lager tyg. Konsumentrådgivarna applåde-

friarm

-

andra smala plagg
rade.

I Sverige som inte härjats av kriget, steg levnadsstandarden snabbt. Svenska hushåll hade
råd att köpa de nya maskinerna som skulle rationalisera hushållsarbetet. Det öppnade dörren

till

förvärvslivet för kvinnorna. Eller, om man ser
det så, hjälpte näringslivet att få den arbetskraft
man då behövde.

Samtidigt blev symaskinsmarknaden svårare
av samma skäI. Yrkesarbetande kvinnor använde
mindre tid till hemsömnad, istället gick de och

köpte fardigsydda kläder och konfektionsindustrin gick framåt.
Nio av tio hushåll hade symaskin - och en symaskin är långlivad. Hur skulle tillverkarna intressera dessa kvinnor som redan hade en maskin de
sällan använde för att köpa en ny?

,N
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Dekorsömmen var ett försök att väcka intresför sömnad som hobby. Nya elastiska sömmar skulle göra det enklare att-sy i stickade material som jersey och så småningom velour.
Konsumentrådgivarna var tveksamma till om de
nya automatikmaskinerna var något att rekommendera vanliga familjer.
Men förs ällarna talade för sin vara. De flesta
symaskiner såldes av hemförsäljare men under
set

60-talet kompletterade de stora leverantörerna
sin försäljning med allt fler butiker.
När de japanska enklare maskinerna stoppades i fackhandeln, kom de att säljas mest i
varuhus. Det var en relativt ofarlig konkurrens
för de fem. Symaskiner var svårsålda och kom
lätt i skuggan av mer lättsålda varor. Om impor-

törerna bygg, upp egna exklusiva försäljningssystem så hade maskinerna blivit dyrare.
De fem stora försvarade sitt försäljningssys-

tem med att det krävdes kunniga försäljare för
att automatikmaskinerna skulle komma till sin
rätt. Och det vore orimligt att begära att försäl)arna skulle kunna lära sig flera märken lika bra.
I fri handel skulle dessutom hela symaskinsförsäljningen minska, hushållen skulle hellre köpa
andra kapitalvaror som diskmaskin och stereo.

. . .ELLER KRIGET

oM sYMASl</ /SKUI{DERI{A.,.
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Handläggaren på NO menade. att i fri handel
med störrä"ut,ral i butikerna skulle fler välja vanlie sicksackmaskin. Och om försäliningen minskäde, så berodde det väl på att det inte fanns så
stora behov av symaskiner.
Reaktionen fiån de stora leverantörerna blev

kraftfull.

Bernina hävdade att om handläggarens förslag
gick igenom så skulle kvalitets-märkena försvinna för marknaden.

Singer påminde om att {öretaget på 5O.-talet

hade Törsbkt ersätta egna försäliare med distri-

bution via järnhandeln, radioaffärer och varuhus. På tre år hade försäljningen sjunkit med 30
procent.

E,tt av de viktigaste inläggen - att döma av
NOs beslut - koni från Husqvarna som stod för
mer än hälften av symaskinsförsäljningen

Ur Husqvarnas svar till NO:
-"Husqvarnäs

i Sve-

rige.

möjligheter att existera som symaskinsfäbrikant beror pä vära högt utvccklade,
moderna symaskinttypät. Utan tillgå.ng till en

stor hemma*arknad,- där konstruktioner
försäljningsmetoder kan u-tProvas' kan vi

och
icke

upprätthåIla vår stora förs.äljning.på expoT."
'(. "Trots det höga kostnadsläget
I
!.Sverige
h"i dei lyckats Husqvärna att.höja.för.säljningen
oå utlanäsmarknad.int' Att detta lyckats beror
pa .n produktutveckling.sgm t1g-it ,hänsyn till
^ko.tt,t-.ttternas verkliga behov. Hade
inte produktutvecklingen inrilitats pl avancerade mo-

deller hade vi-icke kunnat vidmakthålla vår symaskinsproduktion."
-"Vår
(. . .)
export uppgår till 0S procent av

anial.i tillverkad-e enheter och ger Sverige en Positiv bytesbalans i fråga om symaskiner."
Äu* från konsuÄentrådgivarhåll fann man
fler fördelar ån nackdelar i det försäljningssys-

tem som fanns. Symaskinen är så pass komplicerad att den fordiar grundlig demonstration för
att komma till sin räit - o.lid.tt undervisningen
är märkesförsäljarna bra på, menade representanter för konsumentinstitlltet och textillärarutbildningen.

Efter" fyra års utredning beslutad-e NO i juni
1,970 att åvskriva ärendet. De stora leverantörerna av symaskiner hade vunnit tillfällig arbetsro i
Sverige.

KO N KU RRENSEAI N ÅNN TI,q,N
1,970 såldes 90 OOO nva symaskiner i Sverige'
Men med lågkoniunkturen-siönk e{terfrågan för
att efter en-återhämtning 1976 nä bottennoterinsen 58 500 år 1980.
Ällt fl.r kvinnor förvärvsarbetade, importen
av kläder från lågprisländer ökade och färg-TV
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och andra förfinade kapitalvaror konkurrerade
med symaskinen om de pengar människor förtiänadå. Mot slute t av 7O-ialei hårdnade konkur,..rr.r i takt med att reallönerna sjönk och inflatlonen steg.
Men syäaskinsleverantörerna såg inte stillatigande
sin marknad krYmPa.
o
O- symaskinen inte iä.tgt. var oundgänglig
så måste'den bli attraktiv. Singer skrev redan på
6O-talet till NO att svmaskinslörsäljning mindre
är au sälja en produkt än en id6, då nyttofunkträtt i bakgrunden för symas.kitionen
"il, -.i
Tillvlrkarna har..ständigt
nens hobbykaraktär.
utvecklat pressarfötter och sömma-r.till de nya
ryser som^kommit. Med förfinade dekorsömmar
("? *ttt vädiat till människors lust att pryda sitt
arbete, e.,keft och snabbt. När tid och sömnadskunskap inte längre är en siälvklarhet i hemmen,
då ska maskinen klara det.
Samtidigt pågår minst lika intensivt en annan

utvecklingl

t;tÅ

rymdforskning.och krigsindu-

stri har e'iektronikän och datatäkniken utvecklats. Med 7O-talet blev den nya tekniken tilleänglie på allt fler områden. Med elektronikens
6;atö ikull" symaskinen bli lättare att hantera
o.h^fitt.tter som varit komplicerade att konstruera mekaniskt var nu inom räckhåll. Men det
eällde att bestämma vad som skulle utvecklas -

äch sen hinna före konkurrenterna.
Elektroniken utvecklades stegvis. Tidigt kom
stop-righten - ett reglage som bestämmer i vilket
lägå nå-len ska stanna. Poängen är att när man
t & ska vända i ett hörn, så itannar nålen nere i
tvset utan att man behöver använda handhlulet'
Mä.t t,op-righten kom inte som svar på konsu-

mentöniketttål den var främst ett steg tör
konstruktörerna att lära sig elektroniken' Senare
har elektroniken bland annat gjort nya sömmar
möjliga.

1,'9/6 presenterade Singer den första dar'.a-symaskinen på svenska maikanden. Den viktigaste
förändringen frän automatikmaskinen var att
rattar och"spakar ersatts med tryckknappar' Idag
har SingerJ senaste data-symaskin utöver raksöm oc6 sicksack, elva e*tia nyttosömmar, elva
dekorsömmar, möilighet att spegelvända söm-

mar och förlänga stygtt, helautomatiskt knapphåI, helautoma"tisk' Ipolning och stop-right'
Flusqvarnas datasymaskin

här utöver

raksöm

och iicksack, tretton extra nyttosömmar' arton
mönstersömmar, bokstäver, möilighet -att sP.eeelvända sömmar och förlänga stygn, förstärkt
öch ,ranligt knapphål samt stop-right. Sömmarna ställs på båda maskinerna in pä en panel med
knappar iom bara behöver vidröras - s k touch-

ko"iioll. De är avancerade maskiner som kostar
mellan 5 5OO och 6 OOO kronor. Vanliga meka-

niska sicksackmaskiner kostar hos Singer och
Husqvarna mellan 1 600 och 2 300 kronor, de
billigaste tillverkas i Taiwan.
Symaskinstillverkarna strävar ständigt efter
att minska antalet delar inuti maskinen. F{är år

av tekniska landvinningar. Den som ska ha maskinen som hobby kanske behöver fler finesser.
Genom ökad konkurrens i fri handel så tror vi

förväntnin garna på elektromekaniken stora. Medan mekaniska delar blir allt dyrare blir elektroniska billigare. Mer elektronik och mindre me-

fräga.

kanik öppnar också dörren för automatiserad
produktion. En d"g kanske elektromekaniska
sicksackmaskiner slår ut mekaniska i pris.
Men dit är det förvisso lång väg kvar. Och ska
ett företag i denna dåligt lönsamma bransch ha
råd med utveckling måste man hålla - eller helst
öka - sin marknadsandel.
Svenska Husqvarn a har

hållit sin position

att de argument som är till nytta for folk skulle
få större genomslag. Men det här år en svår

NO måste idag liksom för tio år sen väga in de
effekter beslutet kan få för sysselsättningen. Det
handlar inte minst om Husqvarnas situation.
Husqvarn a är ett exportföretag som export€rar

fler iymaskiner än vi importerar. NO

och

Husqvarna är ense om att en god hemmamarknad är A och O för exporten. Vem vägar störa
svensk export idag? Vem vägar stoppa utveck-

lingen?

n

AV

på

hemmamarknaden och ökat sin export under 7O-

Inför 8O-talet är "offensiv" produktutveckling en nödvändighet för svenska exportföretäg> som Husqvarna. Det hävdar Gunnar
Brynge, tidigare teknisk direktör vid Husqvartalet.

flå,

i

boken "Försprång genom offensiv pro-

duktutveckling"

:

"Det är ett axiom att de produkter som man
idag tillverkar vid de stora svenska företagen

till en allt högre automatiseringsgrad i tillverkningsprocessen. Mot slutet
av 8O-talet får man t ex räkna med att de långserie-producerande företag som ej lyckats med att
ställa om till en högautomatisk eller obemannad
gradvis måste anpassas

produktion inte kommer att överleva."

Drivkraften för symaskinens utveckling är inte bara behovet av en lätthanterlig maskin med
sömmar för nya material. Drivkraften för symaskinens utveckling ar också att företagen ska
överleva. Ska den automatiserade produktionen
- som Gunnar Brynge anser är ofrånkomlig - bli
lönsam fordras större produktionsvolym:

"Detta ställer stora krav på både marknadsfö-

ring, produktstrategi och produktutveckling.
Näi det gäller marknadsföring innebär detta
krav att män tvingas slå ut konkurrenter för att
nå sådana volymsiffror."
Vinna eller försvinna. Och symaskinsbranschen är stenhård . .

,..

.

ETT VARV TILL

Nu ska näringsfrihetsombudsmannen titta pä
symaskinshandeln igen. Handläggare är denna
gång

Bror Henrik Kockum:

- Vi

har väl en känsla av att man försöker

sälja maskiner med egenskaper som kunden inte
har så stor nytta av. Man imponeras av en massa

Mekanik - är kugghjul, hävstänger, axlar och
liknande. Mekaniska delar måste tillverkas med
stor precision och blir därfö r dyra
Eletronik - är elektriska delar som transistorer,
motstånd och liknande

finesser som man sen inte använder särskilt ofta.

Elektromekanik

Men vi missunnar inte konsumenterna att ta del

triska strömmar

-

är det som omvandlar elek-

till rörelser
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"Det kommer
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Fix trikåfabrik i Söderköping är känd bl a föy sina barnkläder i trikå.
Det är en modern syfabrik med uppdelade arbetsprocesser. Yrk,esskick,ligheten handlar ofta mindre om att k,wnna sy -än om att träna upp
siabbheten vid en aiss mask,in eller för ett aisst arbetsmoment,
Eaa bar arbetat på Fix nästan sedan hon slwtade skolan, med aabrott
för när hennes bari föddes. Hon trias ocb hon tyck,er det är ett menings'fwllt
Den typ i, basklcider som Fix tillverkar är något som behöps.
' jobb. 29
år, har levt som ensamstående mamma men är nw sa.mmdnEva är
boende med en man som har ett eget barn, Hon har rsarit fackligt aktia
och bl a arbetat med datoriseringsfrågor. Hennes sk,epsis mot den nya
tehnik,en är stor och omfattar ocleså datasymaskinen.

-

Många undrar hur det kan

vara roligt att jobba på Fix med

dom resonerar inte som j^g.
Dom ser bara på siälva arbetsmomentet - att det är enformigt. Så blir det ju när Tan
stylkar sönder så pass mycket

som på den avdelning dår jag
jobbar. Nästan alla specialjobb
blir enformiga. Men jag tycker
det är väldigt roligt att jobba på
Fix. Det är klart att kamraterna
är enormt viktiga men så tycker jag också att det är ett g?ns-

ka meningsfullt arbete iag har.
Vi tillverkar kläder och det behöver vi alla. Dessutom är det
inte någon extremt modeinriktad brånsch. Det är mycket
baskläder och vettiga saker. Jag
vet att det jag tillverkar behövs.

Men det anses traditionellt

som tråkigt att jobba på fabrik.

Äuen dom som arbetar på fabriken brukar resonera så, men
speciellt såna som inte gör det.
Dom sitter hellre i en grävma42

skin och rycker

i

spakar. Fast

det många gånger kan vara roligare och mer omväxlande inne
på en industri. Speciellt den här
typen av textilfabrik som inte
är^ så tung och slitsam heller.

Jag har alltid tyckt om industriarbete och jag skulle nog inte vilja jobba med något annat.
Det var min dröm som flicka
att jobba på Fix. Jag har alltid
haft lätt för att sy och just det
där att få sitta och sy tyckte jag
var så lockande.

Det första jobb jag fick var
att sy den där lilla sömmen på

strumptån . Jag tjatade om att fä

komma

till

Sysalen men dom

ville inte släppa mej för tydligen ansågt i"g så skicklig .dät
fag ratt. På bara ett par veckor
hade jag kommit upp i samma
takt som tjejer som suttit där i
många år. Jag drev ju upp takten men det tänkte )ag inte på,
för jag var inte politiskt och
fackligt medveten då.

Sen var jag borta från Fix ett
tag och nar jag kom tillbaka
fick jag ta det som fanns. Det

blev då

overlocksömmerska.

När man syr overlock syr man
färdigt nästan hela plagget utom specialgrejor som fåll,
knappar, knapphål och sånt.
Där satt jag dä och sydde barnkläder. Långbyxor och klänningar. Jättetråkigt. Min dröm
föll platt till marken när jag inte tyckte det var skojigt att sy
overlock. Sen var det ackordet
- antingen var det jag som inte
klarade ackordet eller ocksävar
ackordet så hårt pressat att ingen kunde klara det. Det är klart
att om jag suttit där länge så -

men jag ville så gärna tillbaka

till

strumpavdelningen.

Där jobb ar jag som en slags
reserv - hoppar in där det behövs. Då slipper jag ackord
och så slits man inte på samma
sätt som om man har olika typer av arbete. På vår avdelning

blir så mycket fårger och material. Det är litet mer levande.
Man får en känsla för det. Man
märker när det är något som är
fel eller materialet inte är bra.
Ärren om vi inte alltid kan göra
något åt det eller i alla fall inte
det vi vill. Men som vi lägger

upp arbetet pä vår avdelning
kan vi ibland åndra på små saker. Vi kan ta en annan färg om

vi tycker den passar bättre.

Ibland stämmer inte tråd och

-*.-.$;
får

tyg och då får man leta tills

vi också ta en del initiativ

själva.

Yi ser hur produktionen

ska flyta, vår arbetsledare går
inte och plockar fram arbete åt
css.

Det händer att folk tillfäl-

ligt blivit omplacerade till vår
avdelning och dom har alltid
velat stanna, för dom trivs så
bra. Det främsta skälet år väl
att vi är kompisar. Vi pratar
och skrattar och de flesta umgås med varann. Vi kan gå ut
tio samtidigt och ta en paus,
fastän företaget inte gillar det.
Helst skarnan j" gå en och en
så att man inte pratar så mycket. Men vi har^ alltid gfori så
och det finns ingen anledning
att ändra på det. Det är ju det
som gör att det är så bra.

Jag vet inte

riktigt hur folk

uppfattar skillnaden mellan syfabrik och andra fabriker. Det

är klart att det år dålig förtjänst. Alla vet att man år Iägavlönad som sömmerska. Men
jag tycker mig märka att folk

har en bild av att syfabrik - det
är dom här långa-banden där

sömmerska efter sömmerska
sitter och syr hela tiden. Det är
så man får se det i TV. Men vi
har ingenting sådant hos oss.
Under min tid har det inte ens
varit diskussioner om det. Det
enda vi haft är transportband
som transporterar stora backar

med kläder. Den sömmerska

som ska ha backen stannar den

själv och lyfter ner den. Sen
står den bredvid henne tills hon
jobbat färdigt med den.
Men många tycker att bara
man säger ordet fabrik så är det
något trist och instängt, oavsett
vad som tillverkas dår. Jag förstår inte dom som säger så. Det
ar klart, om man tänker på
dom som sitter vid löpande
band och löder små trådar

kan j^g också tycka

-

det

verkar

trist. Fast det kanske finns något i det också. Men just det
här att vi tillverkar kläder - det

man kan para ihop rätt. Det är
rätt fint faktiskt.

Men kvaliteten har blivit

sämre, det märks. Många gång-

er beror det på dom nya stickmaskinerna - vi stickar iu vä-

ven till vära plagg. Det blev
faktiskt finare väv på dom
gamla maskinerna. Bomullstrå-

den förr i världen var bättre.
Ofta är det en fråga om pris när
man köper garner från andra
länder. Ibland ger dom avkall
på kvaliteten för att det blir billigare - det gör i alla fall inte så
stor skillnad. Det börjar redan
där. Sedan kanske man inte är
lika noggrann när man provstickar för att man inte har tid
att hålla på så länge som behövs
för att fä fram en bra väv. Sedan i fortsättning vid färgning
och beredning: det ska gå fortare hela tiden och så ges det
avkall på t ex kvalitet och färgpassning. Jag tycker definitivt
inte om det där. Ska man sälja
på kvalitet så ska man hålla på
43

kvaliteten även om det kostar
litet mer. Oftast är ju det importerade billigare men också
av sämre kvalitet. Då måste
det är en
man kunna saija pa
kvalitet.
svensk vara med bra^tt

På vår avdelning diskuterar

//

++

vi sådana här saker. Många tycker vi skulle ändra på det men
det är ingen som går längre när

arbetsledaren säger "det gär
nog" Det händer ibland ocksä i
förhandlingar om löner och arbetsförhållanden att det här

med kvaliteten på olika varor
kommer in. T ex med ackordsättningen. Då vill vi ofta ändra
på något men det är väldigt
sr'årr för f örändringar kosrar
alltid litet grann. Då möter
man allt oftare attityden att det

här går nog ändå, vi rar chansen. Så det är inre lätt att påverka - men det är klart ,i, o*
man var fler som brydde sig

om kvalitet, ja, om hela produktionsprocessen... Fast en
del strunlar i det eftersom det
ändå inte är dom som bestämmer. Resonerar som så att vill
dom ha det så här så får dom
väl det då. Men jag kan inte säga annat än att vr borde kunna
ändra på det om vi var många
som verkligen sa ifrån.

Visst kan man om man vill!

Oftast är det en manlig som

sitter i positionen arr fatta kva-

litetsav[örandet från början.
Det är ofta en reparatör som
ställer

in

stickmaskinerna och

kontrollerar kvaliteten. Det är
han som kan säga ifrån om han

som kan sprätta och sy flera
gånger för att det ska bli bra.
Själv jobbar jag hellre långsamt
och väl. Jag har alltid gjort det
- .är nog ganska noggrann av
mlg.

På Fix har man specialmaskiner
för olika sömnadsmoment men

ingen datasymaskin. Däremot

har mAn datoriserat tillskär-

ningen. O lika mönsterstorlehar
öoerförs aia bildskärmar till en
magnetremsa som sätts in i en
dator. Med den styrs sedan ett
skärhwvud som skär ut plagget.
Man har också datoriserat oå
leontorssidan. Eva har bl a d'cltagit i en studiegrupp för att
sätta sig in i effehterna aa datortsertngen.

-När en fabrik datoriseras börjar man ofta med den admini-

l)å beror det på hur star-

När man r'äl fått in en dator

över.

om dom vågar säga
ifrån. Ibland tvcker dom att det
skulle vara båttre att göra på
ka dom är,

nåeot annat sätt

-

men då kos-

tri-d.t för mvcket och tar för
lång tid. Dom som ska jobba
med maskinerna vill också
komma igång, helire än att vänta på att det ska bli litet bättre .
På stickerierna är det både

manlig

och kvinnlig

personal

tycker inte det finns någon skillnad mellan dom. Men
och jag

pä sömnadsavdelningen finns
det ingen manlig. Det skulle
vara jätteroligt att se err tiotal
killar sy och se hur pass noggranna'dom är. Dei fint-rs iu

olika sorters sömmerskor med.
Det finns dom som släpper
fram vad som helst och strun-

tar blankt i det - "det är inte
mitt problem. Jag har betalt för
att göra så pass många och då
gör jag det. Sen får dom som
kommer efter ta hand om det
som inte är bra." Sen finns det
dom som är väldigt noga och

strativa sidan, bokföring

t

ex.

måste man ganska snart ha en
till för arr utnyttja den första
tiilfullo. Osv. Har man en gång

A är det svårt att inte säga
B. Man vet inte från början vad
det kommer att föra med sig i
slutet. Det administrativa berör
en liksom inte - det är så långt
borta. En sömmerska som ser
sagt

att tillskärningen automatiseras
skiter väl i det - det är inte hennes jobb. Nästa steg är naturligtvis att automatisera sömnaden också. Det kommer smyg-

Dom säger inte "Nu
byter vi ut dig och din symaskin mot en dator". Utan dom
säger "Nu sätter vi en liten avläsare på din maskin så slipper
du räkna var1e dag hur mycket
du gör. Då vet vi direkt inne på
planeringen hur mycket du
gjort och arbetsledarna slipper
gå runt och ta reda på det."
Och det tycker man är bra, för
räkna är tråkigt och tar
ar^v sä,
betstiden. Det börjar precis
med en liten detali, och sen
vägen.

andra.

Det är svårt för en människa
som inte är insatt i det tekniska

att konstatera om det är

som

dom säger. Dom har allting på
sin sida. Kan dom inte siälva så
tar dom hit experter och förklarar för oss hur livsviktigt det
är med just detta. Det är inte
lätt för en sömmerska att böria
ifrågasätta. Förresten är det
ofta försent då. Om man från
början fick veta arr der skulle
leda till att det blir kvar fem

tjejer som sköter tio maskiner då tror jag folk skulle reagera.
Men det år jättesvårt att få folk

att inse att det kommer art

drabba dom själva.

Med den lilla kunskap vi har

inte tycker det är bra eller släppa det vidare. I sin tur har han

ätt göra med dom som sitter

bygger man ut det ena efter det

om data idag vet vi ju rnte vad
det kan medföra. För att ta reda på det måste man ha ett en-

ormt rntresse och få diskutera
med någon som kan något. Det

gjorde j^g a\r en tillfällighet.
Sen försöker man ta reda på
mer, tar kontakt med folk som
forskar om datorer t ex. Man
kan rnre gå till fackförbunden
för dom är uppknutna och
dessutom har dom inget emot
datorer.
Vi hade en liten studiegrupp
som gjorde studiebesök och

diskuterade med andra. Men
det var ett enormt arbete, man

fick inget serverat, inga resultat
på en gårg. Människor orkar
bara inte. Om man inte ser det
på litet längre.sikt förstår jag
att man taPPar lntresset.
Så det blev
där.

just inget av det

Det finns en och annan som
blir då

vägar säga ifrån men den

ganska snart tystad och motarbetad frän alla håll. Och det där

med forskning

-

det bara ska

ledas från centralt håll, det får
inte förekomma oå lokal nivå.

Dom som verkligen kan säga
ifrån idag, det är dom fackliga
+5

organisationerna. Men man
kan inte säga ifrån på lokal nivå. Så starka lokala fackföreningar finns inte i Sverige. Kommer man upp pä s k hög central
nivå är dom myck.et positiva till
teknisk utveckling. Dom motiverar det med att annars får vi
ingen textilindustri kvar i Sverige överhuvudtaget.

Fabrikerna ska ju ha avskrivningslån och bidrag till all teknisk utveckling och det ska tillstyrkas på högre ort. Där.sitter
Statens Industriverk och Overstyrelsen för Ekonomiskt försvar och i deras styrelser sitter
fackföreningarnas representanter. Där bestäms stöden och bidragen. Sen kommer dom på
lokal nivå och vill ha hjälp mot
det som andra gjort upp planer
på. Det är jättesvårt.
Jag ser ingen väg
djävla härvan.

ur den här

Jag tror dom där maskinerna
kommer att ta över. Visst går
det att stoppa men det finns
ingen vilja att göra det. Först
slipper man in datorerna och

sei

"Vi

ska ha dom
pävära villkor". Men då är det
lör sent. Man måste ställa villkoren först, sen släppa in maskinerna. Men så resoneras insåger man

te. Det är klart att det måste

i

datatekniken
också. Den måste iu kunna användas till vissa tekniska för-

finnas något bra

bättringar rent fysiskt. Om

man hela tiden tänker på att ut-

veckla datorn sarnman med

människan och inte i syftet att
människan ska bort - då måste
det ju gå. Men så är det inte.
Man resonerar bara rent privat-

kapitalistiskt, med kortsiktig
lönsamhet. För jag tror inte det
är lönsamt pä sikt. Fast i^g
undrar om dom överhuvudtaget vaknar upp och tänker på
annat sätt. . . Som det känns
idag kommer folk inte att reagera förrän det är för sent.
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Dom som jobbar med datainstallation på fabriker är iu
vanliga arbetare som är montörer till yrket. Jag undrar om
dom överhuvudtaget tänker på
vad dom gör, om dom ifrågasätter något. Det är ju i alla fall
inte dom som konstruerar maskinerna. Kanske skulle dom
välja ett annat jobb om dom
tänkte efter litet.
Jag tror faktiskt det är litet
skillnad på män och kvinnor i
den här frågan. Jag ser det på

mina egna killar. Dom tycker
om tekniska saker, att experimentera och utveckla och jobba med teknik. Jag aet att det
är en skillnad men jag vet inte
oarför vr tänker och re^gerar
olika. Fast det är klart att det
också är gamla traditione r
^tt
killar år mer tekniska. Dom
ifrågasätter inte på samma sätt
'uaridet kan leda, utan dom har
en enorm glädje av att ha hittat
på något alldeles särskilt finurIigt. Oftast är det ju också så att
dåt är dom monotona iobben
som blir datoriserade och det
är dår kvinnorna sitter. Det är
inte precis tekniker som rationalisäras bort. Så därför kanske
kvinnor tänker efter litet mer för att dom drabbas i första
hand.
.f

ag har ju sett bilder pä dan-

symiskiner för industribruk,
läst om dom och diskuterat
dom. Det ser inte så lockande
ut. Allt går iu ut på att människan ska försvinna. Maskinen

klarar allting, vänder

kragar,

syr dom från avigan och råtan
och såna saker. Det ser inget
skojigt ut. Man fär inte vara
med själv och sy - man kommer längre och längre bort från
älva tillverknin gsmomentet.
specialmaskinerna'r, där
. Vid.
sitter i^g j" själv och arbetar.
Men datasymaskinen utvecklas
så att människan inte ska behöva vara i närheten utan kunna
sj

stå på avstånd och trycka på
knapparna. Syftet är ju att det

inte ska vara några människor
överhuvudtaget, dom ska därifrån. Då blir det precis meningslöst, då är det inget sömnadsarbete längre.
Sen har man ju det emot sig i
den här branschen att det är lätt
att sticka utomlands. Det är inlär:- upp en yrkeste så lått
^fi
men arbeskicklig sömmerska,
tet styckas ju upp så att man

lätt ska kunna träna upp nytt
folk. Så antingen fär jag sitta i
ett kontrollrum och sköta maskiner eller också inte ha något
jobb alls. Antingen automatik
eller inget arbete överhuvudtaget. Det gör det också svårt att
engagera sig i det här. Jag tror
aldrig vi får något som Algotssömmerskornas "Norrkläder"
här. Så länge det finns andra
jobb att välja pä hoppas folk få
jobb någonannanstans.
- Numera syr j^g inte så

'tVid specialmask,inerna syr
man olika. motrtent, t ex blixtlåssömnad, overlock. m m.

1

'l
iå

i\
i

mycket
'Jag hemma.

kan sy de flesta klädes-

plagg och i^g har giort det.
Men l^g gör det inte flu, av
tidsbrisi eller av lårtia ibland.
Jag kan ju köpa billigt nere på
fabriken. När jag syr gör jag
det för att jag tycker det är skojigt att sy själv.
-Jag
kan inte påstå att iag har
så mycket hjälp av den kunskap iag fär pä iobbet .når iag
svr hemma. Eftersom det är så
specialiserat på iobbet. Men
man kan vända på det och säga
att jag kan ta dit mina kläder
och sy där. Jag kan t ex sy i
resår i en specialsymaskin istället för att sy hemma. Det blir ju

mycket finare sömmar, för

dom maskinerna är speciellt
tillverkade för en sak. En ma-

skin man har hemma ska ju
kunna sy många sömmar och
ska man jämföra så blir det naturligtvis bättre att sy på indu-

rr..

hör hur dom diskuterar

strisymaskinerna
"'^fi:il;';^k;ii;

jag vilja ha lite mer specialmaskiner för oli-

ka sakef så att man kunde ha
dom färdiginställda - bara flyta frän ett moment till ett annat. Istället för att byta ut delar
och mönsterhiul och Pressarfötter och sånt. Det man verk-

varandra som man någonsin
kan bli

!

Syälv kommer jag kanske inte
att se dom värsta följderna men

ligen behöver är förstås raksöm
oöh zigzas, men sen skulle iag
gärna Li, .n overlockmaskin för

om man tänker pä barn och

kasta på en gång.

J"g tycker inte alls man behöver ha det så där enormt

ätt kunna sy raksömmen och
Jag skulle aldrig vilja ha en

datasymaskin hemma. Det
hänger samman med hela den
-

här utvecklingen.

I^g

avskYr

det här med data. Just det att
iag ser hur människan blir onödig och överflödig hela tiden.
Ias skulle hellre sy för hand än
irÄ' tet en sån där'maskin kom*ä itr och förstöra så mycket
den gör. Det är
som jag vet
^tt
. . . När jag
inte bara sömnaden

barnbarn - vilka diavla samhällen det kommer att bli om den
här utvecklingen får fortsätta.

avancerat! Man ska naturligtvis
utnytt,a teknik så länge man får
något gott ut av det. Så länge

man kån använda den för sitt
eget bästa, kan Päverka den
tri.a händerna -' ia påverka
överhuvudtaget. Men just när
iag aet det lrär, når iag ser allt
de1 her - då vill iag inte alls ha
någon avancerad datasymaskin

hemma.

!

t t?,

t

JommersRans sJdI
Jag lärde du mormor
ati plagget förlorar sin tiä!
nä; deiityikas för löpande bandet
ocb sys i bitar och delar
aa oiika sömmerskors bänder

Ett böljande tyg
som en flodaåg
blir den kläniing jag syr
- ocb några tusen till.

till dej

mormor
pkgget har också en sjll
nai dom kommer med hela tYget
oclt formar det efter en människas kropp

Iag lärde ar.)
-atl

o,

tid kommer aldrig tillbaka
plagget
tillbaka sin själ
får
om jag syr för någon jag sereller kommer vi också att glömma
sömmerskans själ?

mormors
Ja
-men

än enda sömmerskas bänder

klänning i
la
-förmormor sydde en

tdget
särskild
en alldeles
Person
'Jag
syr fembundra ärmar om dagen
-1ag

iyriAr

någon

jag inte kan kännd och

Ett böljande tyg
som en flodaåg
blir dei kläniing jag syr till dej
- och några tusen till.
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han-

deln - hur man ska gå där utan
att överhuvudtaget ha kontakt
med någon . . . Vi blir ju- så
kontaktlösa och isolerade från

Ett böljande tyg
som en flodaåg
se

blir den klänning jag syr till dej
- ocb några tusen till,

wr Garpe / O stens pj äs " Fabriksflick'orna"

"Det går
så snabbt

ocb lätt"

lit'r"\

.W

Hwsqaarna symaskinsfabrih bar sin eggn sömnadsavdelning. där wtbildade söm*rrik,o, bl a'långtidsiestar mask,iner, arbetar med sömnadsteknik, och föreslår förbättringar. Det ir ock,så sömmerskorna som proaar ut ailka k,ombinationer i stygn;.
längd ich -bredd som är mest anaändbara i olika sömmar. Dess.a fyft,s.edan över till
daåsymaskinens leassett. Det är alltså sömmersk,ornas hantaerksskicklighet som sedan åmvandlas till en tehnik där den blir tillgringlig för alla.
Inga-Britt arbetar på sömnadsaadelningen sedan 15 år, Hon är 39 år och bar två
barrl Henns man jobbar ock,så på Hwsqad.rna. Inga-Britt k,ommer från en arbetarI familjen',uar det mormor som var sömnadslewnnig. Inga-Britt tcinkte fgrt.t
familj.
'bli
töxtilitirarinna men barjade i stället på Hwsq'uarna - "mest för att få resa, belt
enk,elt". Hon demonstrerade på mässor och utställningar, frrimlt på den tyskspråkign marknaden. Itlär hon fick familj slwtade bon resa ocb nw jobbar bon balatid.
Det bästa med datasymaskinen
är att jag slipper tänka så mycket, höll j^g pä att säga. Jo det
stämmer. Jag behöver inte fun-

dera på

hur jag ska ställa in

sömmen utan jag bara trycker
in den. Med de äldre maskinerna fick jag.varje gång jag ställde

in en söm fundera pä hur jag

skulle kunna sy allt som behövdes göras med den sömmen
för att slippa ställa om maskinen. Men man missade alltid
någonting och så fick man vri-

da rattarna tillbaka. Nu syr jag
vad som faller mig in. Det är
det jag värdesätter mest: det är
så lätt att ställa in maskinen.
Det är många sömmar jag inte kan undvara. Om man bortser från raksöm och zigzag sä

använder j^g trestegszigzag
mycket mer än vanlig zrgzag,

t ex när jag ska reparera eller
förstärka eller överkasta. Bindsömmen använder jag i stickat
material, kantsömmen i stumma och tunna material. Dom
gör samma sak: syr ihop och
kastar över.

Förut fick jag sy annorlunda.
T ex sy en rak söm, pressa isär
och överkasta. Det syr jag alltihop pä en gång nu. Det gär
dubbelt, ja tre gånger så fort.
Det är roligare också. Det får
inte vara för mycket tråkigt arbete som att överkasta, sy upp
och ner.

Likaså knapphålen. Förut
fick jag ställa in tre rattar och
knapphålssymboler och vrida
på ratten för dom olika momenten. Knapphål ska sys på
maskin. Jag påstår inte att dom
blir hållb
på maskin men
^rare

dom blir lika trållbara. Visst
kan det vara snyggt om man
kan sy knapphål fint för hand,
men det är inte många som
kan. Det är ju nästan broderi
och det tar vansinnigt lång tid.
Det är inget för mig.
Precis som att fålla för hand.
Det är svårt och tar lång tid.
Nu syr jag gladelifen en dekorsöm raktigenom flickornas

klänningar. När dom växer
sprättar jrg ,rpp och syr en dekorsöm i det lilla vecket som
blir och sen är det färdigt.
Jag tycker det är skojigt med
dekorsömmar

bete och

blir

-

det är inget arändå litet extra.

Dom kanske är onödiga i och
för sig men jag får dom 1r', på
köpet, gratis kan man säga.
Hade jag varit en vanlig konsument kanske jag dragit mig för
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5OO kr extra bara
för att få dekorsöm.
Jag tror att i och med att det
är så mycket lättare att sY så
vägar man sig på litet annat
ocf.så. Det är l, ba., att trycka
på knapp.:. Jt,g,förestället Tig
ätt *an vågar leka mer då. Jag
ser bara på min mamma. Hon
är faktislit dum när det gäller
sömnad, men när jag kom hem

att lägga ner

med den här maskinen bad hon
mej visa henne. Det gjorde jag
och mamma var så lycklig när
hon kunde sy. Det går inte att
beskriva hur lycklig hon var.
Jag kan iu det där med sömnaäsieknik utan att behöva slå i

böcker eller tänka mig för men
iag tycker i alla fall enkelheten

äi

värdefull. Den betyder

sa

hemskt mycket.
Det är inte så många av mina
bekanta som har den här maskinen än men frägar dom om
det är något att ha svarar iag att
det är det absolut.
Dom vet inte riktigt vad det
där med data innebär. Dom har
hört att det är bara att trYcka
på en knapp men dom förstår
iiksom inte innebörden. Det

gör man inte förrän man sett
ä.n - i varje fall inte vanliga
dodliea.

Jagl "isste heller ingenting
när äom böriade prata om da-

tasymaskiner, mer än att det
skulle komma och att det skulle vara bra. Jag visste inte hur

den skulle underlätta för mig.
tror inte iag riktigt kunde
föieställa mig det. Folk skoiar
om att det bara är att lägga in

.fag

tyget så får man.en färdig klännine. Månqa tänker väl att bara
för"att detår data behöver man
inte göra något. Men så långt
har dlt inte kommit. Fast det
vore bra synd om det skulle gå
så långt.

Susän, min dotter, sa idag att
det är många som inte tYcker
om den här maskinen. En
50

kompis hade sagt att har man
en dåtasymaskin så är det inget

handarbete mer. Men det år
också snett, for då har dom ju
inte sett maskinen och vet inte

var det är. Jtg tror inte det
finns någon möilighet att den

kan utvecklas åt det hållet. Utvecklas kommer den väl alltid
men inte så att jag skulle känna
mig överflödig. Det kan jag inte föreställa mig, nej.
Jag tycker det är ett hantverk
även när jag s,vr på datasymaskinen. Det är i alla fall jag som
bestämt hur det ska vara, även

om symaskinen sytt

sömnen'

Jag har bestämt den och lagt _i
tyg., och valt tråd och sett till

blivit bra. Jag tl cker

"tt"det
bestämmer över maskinen

iag
är'en

om den är enkel.
Det är inte bara för att spara
pengar och få lägre- klädkostnader som lag syr. Aven om det

är viktigt också. Det är en fråga

tillfredställelsen att göra
någonting, att jag skapar i alla

om

f1ll,

gör något extra. . Jtg .tyt
" nägra bårder eller
gärna på
ikriver ett monogram, som iag
programmerar in. Susan tycker
iUtrna att det blir lite mycket
men jag kan inte låta bli, därför
att det är så roligt. I slöjden
tyckte jag att det var roligast att
handarbeta virka och väva
och sånt. Men det berodde på
att jag inte kunde utnYttja sYmaskinen. Nu är det precis
tvärtom. Jag handarbetar aldrig, syr bara pä maskin också
nir jag är hemma. Det tycker
jag själv är litet underligt, för
handarbetet var ju det som var
roligt förr.
När i^g klipper till är i^g
snå1. Jag kan inte komma ifrån
det. Det kvittar hur mycket ryg
jag har - ska jag lågga ut ett

mönster håller i^g pä och pysslar och pysslar för att få ut det
på så litet som möjligt. Det t_ar

hemskt lång

tid för det

ska

stämma överallt. Jag blir arg pä
mig själv för att iag inte kan lå-

ta bli. Sen ligger det där tyget,
jag har ofta ingen användning

för det.
Men det första man fick inpräntat i sig i tillklippning var
ätt inte slösa - det var faktiskt
en hederssak.

Hemma fanns det ingen

sY-

plats utan man fick ta fram ma-

rkinen i köket och plocka undan allting när man skulle äta.
Jag tyckei det är så underbart
Zri iäg kan ha min symaskin
framme. Jag gär ifrån når iag
vill och låter materialet ligga

syr iag på småstunnjuter av atr det inte är
nagon som sager at mlg att
plocka undan. Det ser ju inte
sl/ggt ut men jag tycker det är
kvar. Sen

der. Jag
0.

litet stökjgt. Jag är glad au jag kommir
ifrån en del av min nogskönt att kunna ha det

grannnet.

När jag gick och lärde mig sy
det vara så noga. -Då

skulle

fanns inte dom elastiskJmatrialen utan det var ylletyg, som
är

hemskt svårt. På de älästiska

materialen syns det inte om det
inte är så perfekr syrr. Det går

snabbt

mäd dom' sömmaräa.

När du vänder på rätsidan syns
det faktiskt inteom du inte iytt
spikrakt, för det försvinner och
du behöver knappt pressa.

Det är klart am om 'tjag hade
väldigt fint material, äx err
fint ylletyg - då fordrar det litet annat. Det skoiar man inte
med hursomhelst, tycker iag..
Det har litet känsla för -iä
Men jag har inte sånt i minl
kläder. Vi använder kläderna
annorlunda nu. Det ska inte
vara så jobbigt att sköta dem.
Då förstar iaÅ inte varför man
ska lägga ner iå mycket iobb på
att sy dom.

De

elastiska materialen är

jättefina, tycker j"g, trikå,

stretchf rott6, velour. Lätta att

sköta, lätta attbära,lätta att sv.

Fast innan man kom på hu,

man skulle sy dom var det forstås inte så lätt. Man satt där

med sitt stora mönster för ett
bomullstyg och sydde insnitt
både h;r oih där. Men det kom
man ju pä att det inte behövs.
Materialet formar sig efter
kroppen. Så det var etr storr
framsteg tycker jag.

På sömnadsaadelningen syr
Inga-Britt '.'allting". dä, pio'uar man de nya mashinårna,
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pröaar ut tebnik, för att sy eltb'lare. Syr upp material I
och olika sömmar.

Plagg

lllär t ex de

nya stickade materialen kom
märkte man att det lätt blea
hoppstygn för att nålen var för
späisis-.' Att ha olika nålar för
åliko" *oterial blev besaärligt.
Man sökte sig fram till en mtttemellan-nå\, som aar litet aarwndad i spetsen ocb som Pass.a-

de de fleita material Men den
nålen sk.är inte rak,t genom trå-

den utan söker sig aid sidan aa

ailket gör att sömrnen inte blir
Iika spTkrak som På de gamla
trampsymaskinern'a

ellei rak-

sömssymaskinerna. Förändring

i

maierialen tvingar fram en
teknisk, förändring som i sin tur
påaerhar det fardiga resultatet.
Sömnadsaadelningens arb ete

är en del av företagets Produ.kt-

utveckling. Annan Påaerkan

komrner ha" fältet bller från
för.etagets ,,gr.1 behoa a'u Ltt
prova ny terent?.
Det är ju inte så att dom säger till "nu ska vi göra en nY
iymaskin - tänk ut något bra"

utan vår påverkan är mer att
man stöter på något och skriker till och sen vet man inte
varifrån förändringen kommer.

Det blir efterhand som

man
klagar. När jag syr hemma kan
j^g-j" också komma På- något'
Dit är ingenting vi bokför Precis utan det blir allteftersom.
Det kommer också många
nya konstiga material som det
kan vara nästan omöiligt att sY
i men vi måste komma På något. Vårt mål är att vi ska klara
ällting, för det är en hushällsmaskin och pä den ska man

kunna göra allt. När det kommer exiema fall får man försöhjälpmedel - det går
ka hitta på
^konstiuera

en maskin
inte att
för varje specialfall.
På sömnadsaadelningen Arbetar man också ut modeller till
bobbtt kits. Det är satser med
tiltklippt tyg, tråd, knaPPar och
andri tillbehör samt illustrera-

de
\)

sömnadsbeskrianingar.

Hobby kits finns bl a för barnkläder, väsbor och förkläden.
- Nu t ex håller vi på att arbeta fram en barnklänning och
då ville vi ha ett band som man
kan sy runt kanten. Vi måste ju
ha eti som vi kan prova med
och sen försöka fä ta-g i leverantörer. Här i Huskvarna försökte jag få tag i tillbehören men
det var omöjligt. Sen sprang jag
runt i Jönköping. Det är inte så
många tygaffårer kvar. Jag fick
inte tag på någonting. Jag sa att
vi måsie åka till Stockholm för
att fä tag på ett band vi vill ha.
Vill man ha något speciellt får
man springa benen av sig. Därför menar iag att om man får en
sån här tillklippt sats tror iag
fler kommer sig för att sy. Fördelen är att du har allt material
till hands. Tyg- och sybehörsaffärerna försvinner ju alltmer. I Huskvarna har vi ingen
längre, utan det blir färdigpaketerade sybehör på varuhusen. I en hobby kit har du

sätt. Susan kom hem med en
frott6grej sydd med vanlrg zrgzag. Hon visste att den skulle
syi med trestegszigzag och det
hade hon sagt tilll fröken. Men
det skulle vara zigzag och så
var det bra med det. Man ska
inte dra alla över en kam, men
dom äldre är nog inte tillräckligt intresserade, dom vill göra
som dom alltid giort.
Vi har textillärarkurser på
somrarna, för nyutexaminerade och äldre lärare från hela
Norden. Dom får komma hit
en vecka och sy på våra senaste

maskiner. Vi vill ge dom impulser att se litet annorlunda än

dom vant sig. Skolorna är
hemskt viktiga. Vi fick ju sy för

allt du behöver och dessutom
arbetsbeskrivning moment för

moment, så man behöver inte
vara sykunnig för att klara av
det. Det är inte konstigare än
att köpa en färdigtryckt duk

med färgerna utmärkta

når

man ska brodera. Eller att sticka en kofta efter mönster. Det
finns väl alltid en kategori som
vill skapa själv men många var-

ken kan eller

vill

lägga ner ar-

bete på det. Men det är roligt

att tillverka saker.
kits är ett sätt att stiHobby-intresset

för sömnad
mulera
helt enkelt. Jag tror att syslöjden ofta förstör det. Det är likadant idag som på min tid, efter vad Susan berättar. Dom
står i en lång rad för att få hj4lP
med en litön grei och så fär
den och
dom sätta sig och göra
-visa och f^
sen gå ftatti och
hjälp- med nästa moment. Det
är väl inte så roligt. Många av
textillärarna hänger inte med
riktigt heller, t ex att man kan
sy mäterialet på ett annorlunda

!
&
I
å

!

hand en massa innan

oå maskin men

vi fick

nu fär

sy

dom

borla med en gång. Barnen kas-

tar sig över maskinerna

i

skolan.
På vår

tid fick pojkarna inte
låra sig sy i skolan. Ibland
kommer det upp äldre herrar
på avdelningen och vill ha hjälp
med det ena eller andra men vi
har inte tid utan tycker att dom

kan laga själva. Sen kommer
det upp unga killar och vill låna
en symaskin för att t ex lägga
upp ett förkläde och dom sätter
sig och syr för det har dom lärt
sig i slöjden. Dom tycker det är
roligt och vi med.
När jag var ute och reste gillade jag inte riktigt att min man
sydde. Han är så hemskt duktig och kan göra allting själv, så
jag

tyckte att sömnaden kunde

ifred. Jag vill vara bäst
inte varit riktigt snäll, inte visat riktigt lika
mycket som han vill att jag ska
visa. En gång når jag kom hem
efter en resa var han lite förgrymmad för att jag saboterat
symaskinen. I^g hade gömt
jagfä ha

på det. Så jag har

spolkapseln inte

visserligen, men den
där den skulle vara.

medvetet
var inte

Min man bryr sig

mycket

mer om det här med tekniska
grejor. Han var litet imponerad
när jag kom hem med datasymaskinen och tryckte på knapparn^. Han ville nog gärna lyf-

ta på huven och
den, men det
den är min.

undersöka

fick han inte, för

Såklart att jag tycker det är
roligt när jag får se maskinen
inuti, vad som påverkar vad
och så. Men det här med datorerna och transistorerna och
allt vad det heter - det förstår
jag ingenting av. Att det är en
liten plutt som kan göra så
mycket gör mig litet imponerad men annars tänker man inte
på det.

Jag tycker det är

dom

roligt att

se

mekaniska maskinerna
också. remmen som driver hju-

let, hur det rör sig när jag skruvar på ett ställe. Men själva ma-

skinen och motorn förstår jag
inget av utan.det är det som rör
slg som är spännande.

ibland fär jag den misstanken
att han gör något som inte är

så

nödvändigt därute för att slip-

pa göra något härinne. Jrg
menar, han sitter ju inte och

Det är min man som skaffat tittar på mig når jag diskar utan
hushållsmaskiner. Han han gör något annat istället.
tycker man ska ha det som unHan gör hemskt mycket
derlättar men ibland underlät- själv, det mesta faktiskt. Men
tar det inte för mig. Han köpte det ska vara maskiner till allt.
en mix t ex. Den åkte ut. Det Jag säger först nej, det blir ingblev han väl inte så glad åt men enting. Sen tycker jag atr om
jag blir vansinnig om jag ska ha det unde rlättar och han gärna
en massa saker som jag inte an- vill ha det så får han väl köpa
vänder. Sen köpte han en skär- det då. Men jag har sett att uismaskin som tog en massa plats sa saker använder han bara en
och som inte underlättade ett gång och sen står dom där. Fast
drgg. Den skickade j^g till det kanske blir fler användLions loppmarknad. Jag *" 1r" ningstillfällen.
nytta av grejor om jag ska ha
Jag vet inte riktigt vad han
dom. Kaffebryggare har han har för finesser. Det är slipmaockså köpt men den vågrar jag skiner och borrmaskiner
att använda, den får han använ- och . . . j^g är inte så insatt på
da själv. Jag vill ha gott kaffe, det området. Han har verkstan
och det är hett kaffe. Så jag är därute och där hålls han med
sina grejer. Han är ju mer teknog litet motsträvig.
jaghar
niskt intresserad, det år det
Dom maskiner
glädje
av förutom symaskinen är na- som gör det. Annars skulle han
turligtvis tvättmaskinen och väl klara sig med mindre. Men
diskmaskinen. Dammsugarn är han tycker han spar tid med
iu också sånt man använder dom och då vill han ha dom.
och är beroende av. Och sen Är,.n om man tycker det är lijag fick min hushållsmaskin så tet onödigt. Han ser det nog
som att tid är pengar.
är den väldigt behändig. Jag har
inte köpt den själv men jag anJag har funderat över om det
vänder den när jag bakar bröd beror på att jag jobbar halvtid
t ex, för det är rungr att knåda så att jaghar mer tid och hinner
degar. I och med att jag har göra det jag vill göra. Min man
jobbar heltid, så det är mer press
maskinen vill jag också lära mig
iite mer - mala kött och så.
på honom. Jag vet inte om det
Diskmaskinen skulle jag väl är det eller om det är grundinklara mig utan men det är så ställningen som skiljer. E,ller
hemskt tråkigt att diska. J"g om det bara är att vi alla mänfick nästan alltid diska ensam niskor är olika.
medan dom andra försvann var
Men jag kan aidrig räkna på
och en på sitt håli. Om jag ffut att nu har jag lagt ner så och så
sällskap tror jag att det hade många timmar och det blir dyrt
varit annorlunda. men nu vill och nu gick det snabbt och det
jag också göra något annat än blev billigt eller nu kan jag spaatt stå där och slabba. Så disk- ra en tlmme.
maskinen var det jag som ville
För mig är det inte tiden som
ha. Den var min man inte så är viktig. För mig är det viktiga
angeiägen om men det beror
att jag gör någonting, inte att
väl pä att han inte diskat så )^g tjanat si eller så. Jag vill
mycket.
känna tillfredsställeise med att
Min man är ju väldigt duktig detta har jag gjort och det var
på att göra mycket själv. Men skojigt och blev bra. !

alla
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)'Jernspöke och hel
t t T) enna herrliga uppfinning" kallar tysL-,/ kan Clara Volter symaskinen i sin

propagandaskrift "symaskinen, dess nytta och
betydelse för familjen och hushållet", skriven i
Tyskland på 1860-talet. Symaskinen skulle inte
bara rädda familjen och därmed samhället ur
moraliskt och socialt förfall, den skulle också
lägga en grund för kvinnors frigörelse, hjälpa
"e kor . . . ensamma fruntimmer och arma faderlösa . . . på ett anständigare sätt förtjena sitt

bröd, lätr.are vinna självständighet och obero-

ende".

Ungefär samtidigt befarar en annan kvinna,
totalt motsatta effekter av
Fredrika Runeberg,
-'hotattde jernspöke": att de.n
symaskinen, detta
rkr t" från kvinnorna en av deras få återstående
försöri ningsmöi I i gheter.

Meåan äet offiiiella samhällcts röst via Postoch Inrikes Tidningar konstaterar att männi-

skorna måste anpassä sig efter en obeveklig teknisk utveckling ';om de icke hvarje år skola frukgenom dylika uppfinningar se sin existens
ta
^tt Att maskinen undantränger "menniskohotad';.
arbetet" är den betänkliga sidan av saken, hur
glädjande det än är "att finna, huru menniskoinillet . . . lyfter det materiella siälsdödande arbetet från menniskans axlar".
De tre olika reaktionerna oå svmaskinen skul-

,,7

I
J

ae vill icke tala om den nytta, det välsignälsebrinsande inflvtandet på hela det so-

ciala lifvet, ,o*"rymaskinänt uppfit'ttting och stigande utbredning kommer att medföra, jag vill
i-cke tala om den välsignelse som den kan skänka
armodet, den talrika rysslolösa qvinnliga befolkningen - j^g vill blott hänvisa derpå, att symaski-

nen åter skall göra det möjligt för arbetarens
hustru att ur fa-brikssalarnas fysiskt och moraliskt förpestade luft rädda sig i hemmet och der
'uara verksam med vinst och fordel . . .
Uppfinningen af spinnmaskinen har drifvit arbetaiäns husiru och döttrar till fabrikernå, sYmaskinen gifver dem dllbaka dll familjen, åter*
gifver de rnoderlösa små lyckan att växa upP un-
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der en moders sysslande händer och vaksamma
ögon, lemnar dem minnet af en under moderskårlekens välsignande hand uti fädernehuset

till-

bragt lycklig barndomstid att taga med sig ut i
lifvet...".
IJr Clara Wolter: Symaskinen, dess nytta och
betydelse för familjen och hushållet (1S66).

ttT\et
L)

där hotande jernspöket' som vandrar sin väg kring ioråen, symaschinen,
låt uppfinningen h'inna Jin högsta fulländning
och iåi den b-ii allmän, hvad återstår sedan tör
qvinnan? Måtte man bygga färdigt ofantliga fattighus för att inrymma alla de qvinnor som- blt
6?J&ott, ,ta, d.,i" enda och siså dem medryfT"
arbete ei mera ger ens det knappaste bröd' 5Pä-

:nlig uppfinnind'
(

le kunna represent era tre olika förhållningssätt
den tekniska utvecklingen: tekniktro, teknikmisstro och ambivalens. Den senare hållningen
är kanske den vanligaste. Att vilja främja den

till

goda och stävja det onda. I den gruppen finns en
glidande skala uppfattningar: från att den teknis-

ka utvecklingen är ofrånkomlig och därför nödvändig att anpassa sig efter, till att den inte bara
är ofrånkomlig utan också önskvärd.
De olika förhållningssätten till tekniken och

i teknikens
eget dubbla väsen. På en gång befriare och förslavare. På en gång förlängning och förstärkning
av mänsklig förmåga och ersättare av människor.
den tekniska utvecklingen bottnar

På en gång en möjlighet att "demokratisera"
kunskap och färdigheter så att de blir tillgängliga
för fler - och en urholkare av samma kunskaper
och färdigheter hos den enskilda människan.

Teknikens inneboende dubbelhet
skälen

är ett av

till att tekniktroende och teknikmisstrog-

na har så svårt att överhuvudtaget förstå varandra: man ser helt olika sidor hos tekniken. Men
till den stora mellangruppen finns anledning att
ställa frägan: år alI teknisk utveckling ofrånkom-

lig? Och år det en naturlag att det alltid år
människan som ska anpassas efter teknikens
framsteg?

n

L\T
foto Carol Mwrray

blif- litet angår, kan man i betraktande af _de fö1bapnågra ringar, som ytterligare äro möjliga, icke dölja för
är det nära en omöjlighet att med handär- sig att den inom få år skall undantränga mennis-

nad och_

strumpstickning hafva redan forut

vit brödlösa arbeten. Och för en enka med
barn

"i''.l'iffi:fi$;.'.,.* pa rsoo-talet, citerad i Åsa
Stenwall: "Den friviligt ödmjuka kvinnan".

[:,1.1ilä?:t#""a

del av skrädda1s-' sadelma-

öfverh*rfuud är en total refarm forr eller sedi våra. handwerkerier, om de ic-fa.enhuar lätt äf".rtyg" sig . . . Visserli- ke hvarje år skola.frukta. att genom dylika uppgen kunna med dem ännu'iäke färfärdisas alla finningar se sin existens hotad. Detta är den beilags sömnader och vid en jämförelse, öm for tänkliga sidan-.af saken, så glädjande det far afick? lång tid sedan gjordes i Berlin ansågo sig rigt än är att finna, huru menniskosnillet besegskräddarna hafua korämit till der ,.r.rlirr, ?,, aE rar alla svårigheter och alltmer lyfter det matäicke behöfde i särdeles grad frukta symaschinens riella,. själsdödande arbetet frän menniskans
konkurrens. Men då män ser den å börsen före- axlar".
Post och Inrikes Tidningar 1854.
visades prestationer, så hvad qvantitet som qva-

,, A tt den verkligen

är praktisk, derom

kan

nare nödv?"dig
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LÄT INTE, POJKAR]I
agmar och Greta, Eva och_ Inga-Britt.

Fyra kvinnor med nära förhållande till
sömnad och symaskin) som yrke och
prlvat.
Kan de säga oss något om kvinnors förhållande till arbete och teknik? Har symaskinens nåls-

ösa fungerat som kikarsikte för atl få syn på
fifheter/älikheter mellan generationer och klasser, mellan män och kvinnor? På den förändring
som det betalda förvärvsarbetet och det obetalda
hemarbetet genomgått? För att uPPrePa några av
inledningens frågor.
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Deras berättelser speslar samhällets förändring och hur den i sirr tir pårrerkar människors

säti att tänka och vara. Den tekniska utvecklingen är en viktig del av den förändringen.
Dasmar o.It G.ett har sina rötter i ett Sverige
före öcialhjälp, trygghetslagar och gratis utbild.ninq, ett samhålle äiidet gällde att hålla tyst och
lvdä. De tekniska apparaterna var fä i vardagslivet. Väeen från fattiedom till välstånd, från oavbrutet ilit till fritidl och hobbyverksamhet har
varit möjlig bl a genom den te-knisl.<a utvecklingen. Dagmar och Greta har tillräckligt långt Per-

NA LEKA

OSTORDA

spektiv för att se vad som

blivit bättre och vad de
tycker gått förlorat. Nöden är borta, friheten
större, valmöjligheterna fler - men var blev det
av

O'

tiden för gemenskap mellan människor, den

personliga ansvarskänslan för arbetet, ungdomens respekt för de äldre och erfarnare? De fostrades med värden som noggrannhet, sparsamhet, respekt och hänsyn. I deras ögon finns det
för mycket slarv, slöseri, respektlöshet och hänsynslöshet i vår tid.
Medan det för Inga-Britt är en lättnad att ha
kommit bort från petnogheten, att våga slarva.

Livet har blivit enklare, lättare, roligare. Man
har tid att göra det man har lust med och känner
som väsentligt. Och för Eva är det självklart att
inte böja sig för auktoriteterna utan våga protestera, ifrågasätta och ställa krav.
En skrljelinje går mellan generationerna. En
annan mellan typ av arbete. Dagmar och IngaBritt har sina rötter i hantverkstraditionen. Greta och Eva hör hemma i industrisömnaden. Under den tid deras berättelser omfattar har industrin definitivt konkurrerat ut hantverket. Produktionen har ökat och priserna sjunkit genom
57

att arbetet styckats upp, sPecialiserats och effektiviserats. Gieta tvd.ie heia skjortor på fabriken
och lärde sig sy på .tt sätt som hon också kunde
använda heäma. Eva har ingen nytta av yrkessömnad privat, möjligen av-fabrikens specialmaskiner som är bätre öch effektivare än hushållsmaskinerna.

Den ensamma hantverkaren står sig slätt i
konkurrensen med maskinerna. "När dom frågar vad det kostar talar .jag.^ om .ungefär hur
äåtrgr timmar det tar och då tycker dom ,att
herräeud så dyrt, nej det går inte. Det är den
tråki{a sidan,' den enda tråkiga gida1", säger
Dagtiar. Men maskinerna har- också förenklat
söAmerskornas arbete. Dagmar tycker inte- att
man får ha mer brått än att man hinner handfålla

sin kjol. Medan Inga-Brit! in,9 förstår varför
-"n ik" handfålla når det blir lika snyggt med
dekorsöm, går fortare och enklare.

För både" Dagmar och Inga-Br-itt.är skaparglädien en stor" del av arbeistillfredsställelsen'
Fö. Eut, som gillar sitt industriarbete, ligger.mer
i känslan ttt göra något som behövs och är

"r,
meningsfullt.
Melån den personliga men alltf ör .dyra hantverkssömnaden och den billiga men alltför oPersonliga industriproduktionen kommer den prilrata frrinnosömnaden in. Den sker på oavlönad
tid så den "kostar inget". Greta syr fortfarande
för att spara pengar men Eva.och Inga-Britt syr
för att ået äi roligt, för glädien att göra något
själv. De avanc.trd. maskinerna och de nya matärialen gör att också amatören klarar sömnad
som detiörr krävdes lång yrkeserfarenhet för'
Men mycket av kunskapen och sömnadstekniken finns hos maskinen, inte hos den som syr.
Skiljelinjerna mellan en äldre och en yngTe g:neratiån och mellan olika ryPer av arbete, berör
både kvinnor och män.
Finns det också något i intervjuerna som är
gemensamt för aLla fyra, något som man kunde
Lalla "typiskt kvinnligt"? Något som g-er svar på
frigan om kvinnor är mer främmande för teknik

o.h d.n tekniska utvecklingen än män?
Det finns två känslor/reaktioner som kommer
igen. Den ena är rädslan för att tekniken håller
på ttt ersätta människan, göra människan onödig. Drn andra är övertyg.lsen att tekniska fine-sser inte har något egenvärde i s,ig själv, de ska
vara till nytta i dei nödacindiga arbetet.
Hos alla de kvinnor vi intervjuat och talat med
finns ett avståndstagande mot en alltför avancerad teknik. T o m för Inga-Britt' som älskar sin
datasymaskin, finns .tt gåttt: "Många tänker väl
för att det är daia behöver man inte göra

^ttbår^
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något. Men så långt har det inte kommit. Fast
det vore bra synd om de skulle gå så långt. . .
Utvecklas kommer den väl alltid men inte så att
jag skulle känna mig överflödig. Det kan jag inte
föreställa mig, nej.'
Finns det äågoi skäl att tro att de här tankarna
skulle vara vanligare hos kvinnor än hos män?
På vilket sätt skilier siq kvinnors erfarenheter,
föreställningsvärld och Torhållande till tekniken
från män?
Det mesta av kvinnors arbete i hemmet och i
de typiska kvinnojobben är direkt eller indirekt
inrikåt på männiiko.. För kvinn or år det ofta
deras privata j^g - som mor, maka, väninna etc och däras persönliga relat-ioner viktigare an yrkesidentit.t.tt. Den enskilda människan är målet, meningen och måttet i kvinnovärlden,. i .tpPlevelsen både av sig själv och andra' Tanken att
maskiner och appaåter kan ersätta levande människor kollideråi på ett djupt plan.med den.upp-

fattningen. Kanske kvinnor också, med sin
mindre"starka identifikation med produktionen,
har svårare för att godta argument om att den
tekniska utvecklingän år .tod"ät dig för ökad
produktion och tillväxt.
' Kvinnor likaväl som män är brukare och konsumenter av teknik och tekniska apparater, I
hemmet och i arbetsliver. Men de är nästan aldrig konstruktörer och producenter.
Yleknikens värld är en manlig värld. Nästan
alla som arbetar inom tekniska yrken är män.
En my.cket stor del av den tekniska forsk.
nrngen gors lnom militärt anknutna Projekt.o.Lid.t ioilitat" är det mest slutna av alla manliga system.

" O.

som fattar beslut över teknikens utveck-

ling och användning - i politik, näringsli.v, fack,
det"militä ra - är till bvervägande delen män.
Det är nästan bara män som arbetar i den
tunga industrin, med de stora maskinerna, de

,nr6br kommunikationerna

-

och de förgörande

vapnen. Inom den "stora" teknologi som år
kvinnor mest främmande.
De värderingar som styr vilken teknik som
utvecklats och hur den används är formad i en
värld av män för män. Naturligtvis inte alla mån
men däremot säkert nästan ingen kvinna.

Givetvis kan "teknikutvecklingen" inte företill bara en fräga om att det är män som
står närmast tekniken. Det finns andra orsaker mer analyserade och dokumenterade. Konkur-

nklas

rensen i åen kapitalistiska ekonomin, marknadskrafterna, maklspelet mellan staterna, för att
nämna nåqra.

Artikeli om NO och symaskinshandeln

speg-

lar t ex hur teknikerna måste underordna sig
ekonomiska lagar som av företagen kräver ständigt nya tekniska lösningar för atr överleva i
marknadsekonomin.

Det finns också de drivkrafter som handlar
om strävan efter förbättring av människans materiella villkor, önskan att befria människan från
tunga, själsdödande, monotona arbeten. De
drivkrafterna försöker vi spegla i avsnittet om
teknikens dubbla väsen.

Men har det faktum att teknikkulturen är en
manskultur också påverkat värderingarna bakom
teknikutvecklingen ?
Det mesta av den moderna tekniken har utvecklats inom den västerländska kapitalistiska
protestantiska främst nordamerikånska och
nordeuropeiska - kulturen. Det är en kultur som

s k "kvinnliga"
sätter logiken över intuitionen,
handlingskraften framför tålamodet, tankarna

i

ovanligt hög grad förnekar

egenskaper:

över känslorna.

Det är en kultur vars mansroll kräver av mannen ständiga prestationer, åsidosättande av sig
själv som person till förmån för den funktion

han har att fylla, underordnande
ler och gemensamma måI.

under spelreg-

Det är en kultur vars manliga idealbild är

Hjälten, självförglömmande och dödsföraktande. En Odysseus, en Stålmannen, en Jamep
Bond, en Fantomen. De stora Upptäckarna, de
stora Uppfinnarna, de stora Nytänkarna. Varje
gräns är en utmaning. Man vägar livet för att

pröva:

är den möjlig att ö'uersbridai Inte för

nödvändigheten och ..ändamålsenligheten utan
för Utmaningen och Aventyret. För spelet och
leken.

Sett ur det perspektivet kan
vara ett steg mänsklighetens

i

det

ett kiiv på månen
historia även om

ur ett annar perspektiv är meningslöst och

onödigt:

tillvad nytta?

Det jag försöker ringa in i spekulationerna
kring kopplingen mellan teknikkulturens värderinsar och en viss kulturs män. mansroll och
maäsideal är något av det som jag (och, tror
jag, mänga kvinnor och en hel del män) inte begriper i fascinationen inför tekniken och underkastelsen inför den tekniska utvecklingens
ofrånkomlighet. Det som Eva närmar sig när
hon säger "Jag aet att det är en skillnad men jag
vet inte varför vi tänker och reagerar olika. . . (killar) ifrågasätter inte på samma sätt vart
det kan leda, utan dom har en enorm glädje av
attha hittat på något alldeles särskilt finurligt."

En del av den skillnaden kommer fram i cita-

ten pä uppslagen med repliker från brukare/
konsumenter och konstruktörer/producenter.
Att jämföra teknikernas synsätt med de syende
kvinnornas kan leda fel. Men att jåmföra de
manliga symaskinsköparna med de kvinnliga är
intressant. Medan kvinnorna väzer de tekniska
finesserna mot nyttan och nod"v;ndigheten är
männen uppenbart fascinerade av just den nya

tekniken: "När dom (kvinnorna) har männen
med sig existerar bara d.atasymaskinen".

Det tycks råda en skillnad mellan kvinnors
och mäns uppfattning om lust och nytta. En
skillnad som är begriplig utifrån olika arbetserfarenheter. En stor del av kvinnors arbete år
oavlönat. Gränserna mellan avlönat och oavlönat arbete är ofta flytande: de flesta kvinnoyrken
är samtidigt arbeten som kvinnorna gör gratis i
hemmet. Fritid är ett nästan okänt begrepp i
kvinnovärlden. Kanske därför en stor del av lusten i kvinnors arbete ligger i vetskapen om att
det komm er till nytta. Det är en lust att sy något
men en del av lusten är att det kommer till användning.

Medan män lärt sig skilja på arbetstid och fri-

tid på ett annat sätt. Därmed kanske också på
nytta och lust. Arbetet/nyttan fär gärna vara
tung och mödosam, det är ett mandomsprov att
klara av och stå ut med. Men när väl nyttan och

mödan fått sitt är det dags för leken och lusten.
Där ställs inte kraven på produktivitet och ändamålsenlighet. Där får man vara onyttig.
Den manliga erfarenheten och föreställningsvärlden har varit den styrande i en teknik-

utveckling som länge betytt "befrielse" och
"framåtskridande" men som idag innebär alltmer av "förslavande" och "förintäde"
Gränsöverskridandets "är det möjligt" och
drömmen om att befria människan från allt arbete måste balanseras av det andra perspektivets
"till vad nytta?" och medvetenheten om människans oersättlighet.

Annars är det bokstavligen

livsfarligt. tr
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Kvinnan och Ryssland
Den omtalade ryska kvinnoalmanackan nu på svenska. Översättning
och intervjuer: Carola Hansson och
Karin Lidön.
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I samma serie:
Carola Hansson - Karin Lidön:
Samtal med kvinnor i Moskva.
Elizabeth Gould Davis:
I begynnelsen var kvinnan.

Alice Schwarzer:
Den lilla skillnaden och dess stora
följder.
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