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Frågan om anmälningsplikt
I Medicinalstyrelsens förslag till ny tuberkulös

es — vilket i tre föregående nummer av denna 
lidskrift varit föremål för kritik i form av utta- 
<mden av framstående tuberkulosläkare och i re
daktionella ledare, särskilt då det gällt den tvångs- 
laSstiftning, som föreslagits som ersättning för nu- 
varande tuberkuloslag — upptager § 2 stadgande 
<)rn anmälningsplikt för läkare, som konstaterat tu- 
ai'kulos hos viss person.
Den omständigheten, att dispensärverksamheten 

v<l,,it baserad på frivillighet och sådan verksamhet 
mnan den nya dispensärförordningen tillkommit i 
°n del sjukvårdsområden saknades, har tidigare va- 
1 ’t ett kraftigt argument mot denna paragraf. Som 
y’ förut framhållit, torde det också vara uteslutet, 
a densamma kan få något större värde förrän den 

dispensärorganisationen ingående prövats och 
igenom fått den utformning, som helt svarar 
not det verkliga behovet.

nnhidigt bör man förenkla systemet med cen- 
'<)ch distriktsdispensärer. Detta att en distrikts- 

^Pensår icke har egen röntgenanläggning utan 
as e hänvisa sitt klientel till centraldispensären, 

sor -en förenat med långa och besvärliga re- 
falî ar en hrist, som snarast bör avhjälpas. I annat 

riskerar organisationen det förtroende hos all- 
e^en’ som är så nödvändigt för ernående av 

feott resultat.
1Paragraf 3 talas om läkares åligganden vid an- 

»uai
”Läk ’ SOm ^or^s en'igt paragraf 2. Bl. a. säges: 
bete ar<i distriktsdispensär åligger att i samar- 
sär Jn< åkaren vid vederbörande centraldispen- 
ders”p n dröjsmål föranstalta därom, att alla de un
de av ?'n&ar och övriga åtgärder till förekomman- 
sjukd U ’erkulossmittans spridande, vartill anmält

—omsfall bör föranleda bliva vidtagna, även

som att i fortsättningen övervaka, att de givna 
föreskrifterna iakttagas. Skulle för sådana åtgär
ders och undersökningars genomförande hälso
vårdsnämnds ingripande erfordras, åligger nämn
den att lämna behövligt bistånd.” Man talar alltså 
om alla de undersökningar och övriga 
åtgärder, som kunna föranledas av anmält fall 
och som skola vidtagas. Bleve detta i praktiken 
genomfört vore givetvis anmälningspliktens värde 
stort. Dock säges det vidare: ”Det vare läkare, vil
ken icke är läkare vid distriktsdispensär, obetaget 
att beträffande av honom till tjänsteläkare anmält 
fall av tuberkulos utan anlitande av dispensärer- 
nas medverkan vidtaga åtgärder och företaga un
dersökningar, som i föregående stycke avses, där
est han vid anmälan om fallet förklarar sig villig- 
övertaga ansvaret härför, samt till dispensären av
giver rapport enligt av medicinalstyrelsen fast
ställt formulär över vidtagna åtgärder.” Ställes 
detta i relation till föregående citat blir emellertid 
det hela mera problematiskt. Att en privatpraktise
rande läkare hur skicklig som helst, kanske icke 
har tillgång till röntgen är ett givet minus, och hur 
han sedan skall kunna företaga ”alla de åtgärder 
och undersökningar”, som fallet föranleder, då han 
ej heller till sitt förfogande har den organisation, 
som står dispensärläkaren till buds, är obegripligt. 
Denna svaghet måste övervinnas!

Dessutom — den som har de ekonomiska möj
ligheterna bör icke förmenas rätten att konsul
tera den läkare, han själv önskar, men sam
hället måste skapa garantier för att den enskilde 
på intet sätt river ned det som med mycken möda 
och med stora uppoffringar av andra lungsjuka 
bygges upp nämligen ett effektivt skydd 
mot tuberkulossmitta. I stället för att ett dylikt
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kryphål lämnas, borde stadgas, att alla, rik eller 
fattig, hög eller låg ovillkorligen måste stå under 
dispensärens tillsyn och kontroll. Ett dylikt stad
gande behöver ju på intet sätt betyda något in
trång i vederbörandes rätt att konsultera den läka
re han önskar.

*
I Svenska Tuberkulosläkareföreningens yttran

de över lagförslaget förklara sig bl. a. doktorerna 
H. C. Jacobæus och A. G ull bring ha stora betänk
ligheter mot den föreslagna anmälningsplikten.

D:r Gullbring framhåller, att han är yt
terst tveksam om, huruvida ett behov för en 
tvångsanmälan nu föreligger. ”Skall en tvångslag- 
stiftning införas” — säger d:r Gullbring — ”böra 
verkligt bärande skäl andragas för dess nödvän
dighet. I lagförslaget har detta knappast varit fal
let. Åtminstone kan man icke tillmäta den i försla
get uttalade uppfattningen, att centraldispensärer- 
na för att kunna fylla sin uppgift förutsätta an
mälningsplikt, sådan betydelse.

Utan någon anmälningsplikt har tuberkulosdöd
ligheten i Sverige sedan en lång följd av år varit 
stadd i ständig tillbakagång, och vi äro i detta hän
seende ej sämre ställda än Danmark och Norge, 
som ha anmälningsplikt. Jag kan därför icke till
mäta den obligatoriska anmälningen större be
tydelse i antituberkulosarbetet. Det synes mig rik
tigast, att innan man går in för anmälningsskyldig
het, man först skaffar sig en uppfattning om, hur 
utbyggnaden av vårt dispensärväsen kommer att 
verka.

Morbiditetssiffrorna få ej heller övervärderas, 
då en morbiditetsstatistik vid tuberkulos endast har 
ett relativt värde. Än mer blir detta fallet, om ej 
de läkta fallen skola anmälas.

Jag vill även framhålla, att anmälan kan komma 
att medföra svårigheter för de anmälda såväl so
cialt som ekonomiskt. Skall vi emellertid ha en an
mälningsplikt bör för statistikens skull även de 
uppenbart läkta fallen anmälas”.

Folkskola med särskild ”tuberkulosavdelning”. 
Eriksdalsskolan i Stockholm, huvudstadens största 
folkskolebyggnad, är nu färdig att tagas i bruk. Sko

lan, som är avsedd för ungefär 2,000 barn, har fått 
en särskild friluftsavdelning för tuberkulösa barn. 
Dessa disponera på nedre botten i en av skolhuslän
gorna ett soligt klassrum och en trappa upp en rym
lig ligghall med stora fönster på tre sidor, vilka kun
na slås upp och släppa in sol och luft. Rakt i söder 
ha dessa barn sin egen lekplats.

D:r John Tillman avliden. F. överläkaren vid 
Orupssanatoriet, med. d:r John Tillman har avlidit 
i Malmö i en ålder av nära 69 år.

Tillman var född i Stockholm och blev med. lic. ! 
vid Karolinska institutet år 1899. År 1900 vann han 
doktorsgraden efter disputation över ett vid tidpunk
ten synnerligen aktuellt ämne, nämligen det Kochska 
gammaltuberkulinet från praktisk diagnostisk syn
punkt. 1904 antogs han som överläkare vid Jubi
leumsfondens stora sanatorium i österåsen.

Vid österåsen verkade d:r Tillman tills han den 1 
oktober 1914 utnämndes till överläkare vid det då 
nyinrättade Orupssanatoriet. Här offrade han un
der de många åren på det mest föredömliga sätt da
gens timmar från den tidiga morgonen till den sena 
kvällen i outtröttliga omsorger om sina patienter och 
sitt sjukhus. Genom sitt rättframma älskvärda vä
sen vann han i hög grad sina patienters förtroende- f 
Genom sin trohet mot livsuppgiften, sin anspråkslös
het och hjälpsamhet stod han för sina kolleger som 
ett föredöme.

Dispensärvården på Gotland under en regim-1 
Dispensärvården på Gotland har som bekant länge 1 
lämnat en del övrigt att önska, men mr är det menin
gen att den skall få bättre möjligheter och att all tu
berkulosvård på ön skall komma under en regirn. I 
Dispensärarbetet skall sålunda uppdelas på så sätt, 
att det blir en centraldispensär i Visby —- åtminstone 
tills vidare — en Visby stadsdispensär och en Visby 
landdispensär samt dessutom distriktsdispensärer i 
de olika provinsialläkaredistrikten. Det finns dess- • 
utom planer på att i en framtid förlägga centraldis- 
pensärens mottagning till Follingho, och att utbygga 
sjukhuset där till ett sanatorium med cirka 60 vård
platser, därmed stort nog att bereda vård för Got
lands alla tbc-patienter.

Tuberkulosen går tillbaka i Tjeckoslovakiet. Från 
Prag meddelas, att tjeckoslovakiska statens statis
tiska byrå offentliggjort de senaste uppgifterna ur 
befolkningsstatistiken. Av densamma framgår bl- 
a., att tillbakagången av antalet dödsfall genom tuber
kulos är påtaglig, enär antalet dödsfall genom sjuk' 
domar i andningsorganen minskats från 22,204 år 
1931 till 16,767, vilket blir hela 25 procent.

Prenumerera på ”STATUS” Endast Kr. 1:50 kostar prenumerationen andra halvåret 
1938, juli-dec. aug.-dec. Kr. 1:25; sept.-dec. Kr. 1 :— 
Postgiro 154420, Tidskriften "Status”, Götgatan 83, 
Stockholm.
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Något om tuberkulossmitta
Av överläkaren vid Söderby sjukhus, 

d:r Janne Leffler

D:r JANNE LEFFLER

Lungtuberkulos ärves ej utan förvärvas genom 
srnitta. Det var först Robert Kochs upptäckt år 

av tuberkelbacillen, som till fullo bevisade det- 
ta viktiga förhållande. Av betydelse för sjukdo- 
iftens stora spridning har säkerligen varit, att dessa 
aciller äro mycket motståndskraftiga, det är bara 
~ och ljus, som utan svårighet dödar dem. De av- 

s°ndras från sjuka människor och djur. Viktigaste 
S11|ittokällan är de lungtuberkulösa människornas 
uPPhostning.
•Î 1ar huvudsakligen på två vägar, människan 
j drager sig smitta, dels och huvudsakligen genom 
J^hning av tuberkelbaciller, dels även genom

] yhljning av sådana baciller. När det gäller in- 
önmg av tuberkelbaciller, sker detta dels genom 

rtc .haltigt damm, dels genom de små droppar,
1 daängd stötas ut från den sjukes mun vid hos- 

viiv m' m‘ — Nedsväljning av tuberkelbaciller, 
ho h sannolik{ har större betydelse huvudsakligen 
tub/urn!.s^er dels £enom förtärande av mjölk från 

(!r™h>sa djur och av andra med tuberkelbaciller 
orenade födoämnen, dels även vid införande i 
unen av föremål, som förorenats på detta sätt, 

ned U1-Ska vi nu tänka oss, att denna tuberkulösa 
f;im,nittning av en person äger rum? Det är två 
smit+rer’ sorn tuverka: dels graden av tuberkulos- 
förh°n’ droppens motståndskraft, och det blir 
s<. •11 *audet mellan dessa, som bestämmer över 
kuL* ensTuL-$ng. I gynnsammaste fall leder tuber- 
0,,v s ^osmittning till ökad motståndskraft, i 
och j11 j!mrnaste fall till svårartad lungtuberkulos 
gån? 1 an dessa ytterligheter finnas nu alla övergår.
prakt' j?ril(h‘njiv smitta beträffar, så är det från 
och h - S^n sakerligen av stor betydelse, hur länge 
Lå alh"'0^11 tillförsel av tuberkelsmitta ägt rum. 
kvar parr,t en överdriven smittoskräck synes leva 
Person lnns anLdning framhålla, att, om en vuxen 
förelio- me^a tillfälligt utsätter sig för smitta, så 

I frn r in^a Påtagliga riskmoment.
hten hr?au0In motståndskraften vet vi, att den är 
sedan a t arn — särskilt under 4 år — och att den 
Uiotstöni a1 ytterligare, ju yngre barnet är. Dålig 
kouirna f torde också finnas hos vuxna, som 
själv/ i„fan aviägsna, glest bebyggda trakter och 

te genomgått någon tuberkulös nedsmitt- 

ning i barnaåren. Såsom motståndskraften nedsät
tande faktorer är särskilt att framhålla dålig per
sonlig hygien och bostadshygien, liksom kroppsligt 
och själsligt nedsättande förhållanden. Å andra 
sidan bidrar en förbättring av dessa förhållanden 
till en stegring av motståndskraften. Redan i det
ta sammanhang vill jag påpeka det viktiga förhål
landet, att det övervägande flertalet människor sy
nas ha stor motståndskraft mot tuberkulos.

I allmänhet föreställer man sig, att den tuber
kulösa nedsmittningen äger rum i barnaåldern i åt
minstone ett större antal fall — utan att som regel 
framkalla sjukdomen varken nu eller framdeles. 
Tvärtom anser man, att denna nedsmittning utan 
sjukdomssymtom ger ökad motståndskraft mot 
sjukdomen. Det är värt att beakta, att antalet 
barn, där säker nedsmittning ägt rum, under nu
varande hygieniskt förbättrade förhållanden tyd
ligt minskat.

Uppträder lungtuberkulos hos äldre torde, detta 
i stort sett gälla ett av ogynnsamma förhål
landen framkallat uppblossande av en under barn
domen eller den tidigaste ungdomen ådragen tu
berkulos nedsmittning.

Man har emellertid på senare år iakttagit ett 
mindre antal fall av lungtuberkulos hos yngre per
soner, särskilt i 20-årsåldern, där en anmärknings
värt ökad smittomottaglighet synes ha förelegat 
och där man åtminstone i ett visst antal fall ansett 
sig ha att räkna med sannolikheten av en första 
eller ny nedsmittning. Även om dessa förhållanden 
äro värda stor uppmärksamhet, kunna de emellertid 
ingalunda i stort sett få anses rubba vår mera all
mänt antagna uppfattning, att risken för vuxna att 
ådraga sig tuberkulos genom smitta under vanliga 
förhållanden är mycket obetydlig. Såsom stöd för 
denna uppfattning har man velat hänvisa till ett 
flertal praktiska erfarenheter. Om sålunda i ett 
äktenskap- den ene kontrahenten har en smittobä- 
rande lungtuberkulos, är det blott i en mycket ringa 
procent, som den andra kontrahenten nedsmittas. 
På samma sätt blir det, när det gäller personal å 
tuberkulossanatorier, en mycket ringa procent — 
den överstiger inte den normala tuberkulosrisken 
— som får tuberkulos. Bägge dessa erfarenhetsrqri 
stödas av större statistiker. d
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Någon anledning till större smittoskräck före
ligger sålunda inte. Finns en sådan överdriven och 
dessutom inhuman smittoskräck, kan den i stort 
sett få en annan verkan än som avsetts. Sålunda 
våga ofta vissa tuberkulösa människor — av räds
la att avslöja sin sjukdom — inte iaktta de försik
tighetsmått med sin upphostning m. m., som de 
annars oförbehållsamt skulle vidtagit.

Så övergå vi till frågan om smittoskydd 
vid lungtuberkulos. Det gäller då dels att 
hindra bacillerna att i nämnvärd grad komma in i 
vår kropp, dels att höja vår kropps motståndskraft. 
Vi måste i främsta rummet söka skydda oss mot 
den tuberkulösa upphostningen, det tuberkelbacill- 
haltiga dammet och mot så förorenad föda, spec, 
mjölk.

I fråga om barn är största försiktighet nödvän
dig; detta måste starkt betonas. Vad barn, särskilt 
under 4 år, beträffar, böra de avlägsnas från sin tu
berkulösa omgivning i hemmet, om inte efter läka
rens bedömande fullt betryggande åtgärder vidta
gits. Genom det allmännas försorg kunna barn från 
mindre bemedlade och obemedlade hem under så
dana förhållanden sändas till särskilda för detta 
ändamål avsedda hem.

I fråga om de skyddsåtgärder, som böra vidtagas 
av den smittobärande tuberkulossjuke, vill jag här 
inskränka mig till vissa huvuddrag: eljest bör den 
sjuke samråda med läkaren om detaljerna i dessa 
åtgärder. Det finns också anledning att här 
med skärpa framhålla de stora förpliktelser, 
en tuberkulossjuk har att skydda sin omgivning. 
Först och främst bör sålunda noggrant iakt
tas, att uppphostningen under betryggande för
hållanden uppsamlas i spottflaska eller möjli
gen i näsduk. Största försiktighet måste iakt
tas vid uttömmandet eller oskadliggörandet av 
denna upphostning. Den sjukes tvätt liksom den 
sjukes övriga tillhörigheter bör handhas med sär
skild omsorg. Den sjuke bör ha egen matservis. Bo
staden bör vara så anordnad, att den noggrant kan 
rengöras från damm. Golven böra vara sådana att 
de lätt kunna avtvättas, de böra dagligen avtorkas 
med fuktig trasa. Helst bör den sjuke ha eget rum. 
Naturligtvis är solig och ljus bostad i hög grad att 
föredra. Vid avflyttningen från bostad bör nog
granna åtgärder för smittrening företas. Vidare är 
att framhålla, att smittobärande lungsjuk inte bör 
få ha hand om barn, han bör inte heller sysselsättas 
med tillredning, servering eller försäljning av mat
varor. I fråga om dessa två kategorier människor 
finns lagstadgat förbud. Sålunda ”bör — som det 
heter —■ smittosam lungsjuk ej sysselsättas inom 
mejeri, mjölkmagasin eller därmed jämförlig han
delslokal, ej heller må kvinna, som lider av lungsot, 
anställas som amma eller barnsköterska”.-

I detta sammanhang några ord om smittoskydd 
genom vaccinering enligt Calmette’s metod. Som 
vaccin använder han starkt försvagade baciller 
från nötkreatur, vilkas oskadlighet först kontrolle
rats genom försök å för tuberkulos särskilt mottag
liga försöksdjur. När det gäller små barn, kan vac
cinet tas in i mjölk och nedsväljas, då dessa små 

barns tarmkanal lätt genomsläpper baciller. För 
att få garanti, att så verkligen sker, måste vaccinet 
intas senast 10: de levnadsdagen. Sådan vaccine
ring av småbarn har på sista åren i ganska stol 
omfattning använts särskilt i övre Norrland, där ju 
tuberkulosen fortfarande svårt härjar. När det gäl
ler vaccinering av vuxna, måste vaccinet insprutas 
under huden. Oskadligheteri av Calmette’s metod 
är visad; några fullt säkra positiva resultat före
ligger dock inte ännu men det är sannolikt att vi 
här ha fått en metod att åtminstone i viss grad 
minska smittorisken.

Till sist vill jag framhålla, att våra strävanden 
att höja de sociala och hygieniska förhållandena äro 
i hög grad ägnade att höja motståndskraften mot 
tuberkulos smitta och på så sätt hindra uppkomsl 
ten av tuberkulos som sjukdom.

Schackspalten har på grund av försenad leveran? 
fått överstå till nästa nummer.

Fristående barnpaviljong vid Målilla sanatorium? 
överläkaren vid Målilla sanatorium har till direktio
nen för sanatoriet lämnat en detaljerad beskrivning 
angående de mest påtagliga bristerna som f. n. vid' 
låda de lokala förhållandena vid sanatoriet.

Bl. a. har det visat sig att genom uppförande av cn 
fristående barnpaviljong icke endast de brister, som 
vidlåda den nuvarande barnavdelningen radikalt 
skulle kunna avhjälpas ulan även samtidigt inom 
sanatoriebyggnaden tillräckliga utrymmen skulk 
kunna frigöras för en del ändamål, som angivas • 
en detaljerad redogörelse.

Organisationen av dispensärverksamheten i Upsal» 
län genomföres 1939. Den av medicinalstyrelsen god' 
kända planen för dispensärverksamhetens ordnande 
inom Upsala län kommer att med ingången av 1939 
vara genomförd inom hela länet, därest årets landS' 
ting gbdkänner dispensärnämndens förslag till oiD' 
läggning av verksamheten vid Alunda dispensär.

Vid insändande av likvider
till Tidskriften Status torde å postgirotalongen anges vad d®' 
samma gälla, t. ex. prenumeration eller redovisning för för' 
sälda exemplar.

All redovisning och korrespondens till t i d s k r i f t e 11 
torde ske under densammas adress, Götgatan 83, postgid’ 
154420 — således ej til! ”De Lungsjukas Eftervårdskommitté”'

________

Prenumerera på

“STATUS“



Illustratör:
Arvid Fougstedt

1

Verkmästare Molén bodde i en liten våning på Surbrunns- 
gatan. Tre rum, två åt gatan, ett åt gården. Små och låga rum, 
1,1011 tillräckliga för verkmästarefamiljen, som bestod av man- 
nea, hustrun och den elvaåriga dottern.
sitt Hetäre Molén var en skötsam man, trevlig och glad i 

satt, rejäl i sftt arbete. Han hade många vänner, som han 
m<rn!l Såg Demina hos sig. Dels därför att han tyckte om dem, 

en dels också därför att han var stolt över att få visa sin 
ia vaning. Hans våning var bättre möblerad än någon an- 
118 -1 ^uset- I salen stod en ekmöbel med en väldig skänk, 

v hela rummet, och på skänken stodo skålar av nysil-
e ^angkammaren hade stora engelska järnsängar, förmaket

Plysehmöbel, gammal och nött men ändå plysch, len, sam- 
"Vsmjuk, mörkröd.

oel ^anns där konstverk. Oljetryck, jultidningsplanscher 
fotografier, ingenting dyrbart, men allt vackert inramat.

>n:isfIK^r<! b°tten hade förgyllare Högström sin butik. Verk- 
„• i '6n Ulng'cks mycket med förgyllaren, som för billigt pris 
l.v-te .!nramninSar åt sin vän. Så att familjen Moléns väggar

V > ?Vera^f av breda och granna guldramar.
Var <1 mastare Moléns stolthet var emellertid inte tavlorna. Det 
byst m*511 bysten var en marmorstatyett, och alltså ingen 
man ' Gn h°s verkmästaren kallade man den ändå så, eftersom 
när nî*1^ ^ände till något annat namn på skulpturverk. Och 
stort P*1 *a'a<’c 0111 den, var det alltid i bestämd form och med 

badet1 !°resBiHde en kvinna just i färd med att stiga ned i 
att ]<;; °n S1^er Pa ett stenblock, sträcker ut ena benet, för

Byst ''”’ °m vattnet ar kallt.
baraste U Vî" arv eBer ffu Moléns far. Den var den dyr- 
^°rdhind\’k* Sa^er ^an bimnade efter sig. Varifrån gubben 
i bvstide' ^Cn Var ‘nKen som visste. Men eftersom han 

var en praktisk man, som inte kastade bort sina pen

gar på strunt, tog man för givet, att bysten var en sällsynt dyr
barhet.

Verkmästaren hade först velat sälja den. Men hans hustru 
satte sig däremot. Hon ville behålla den som ett minne efter 
sin far.

Genast den kom, hade förgyllare Högström tagits till råds, 
för att om möjligt bestämma dess värde. Förgyllaren gällde för 
att vara en stor auktoritet på området. Han hade gjort så mån
ga inramningar i sin dag, sett så många tavlor, kunde också 
en del facktermer. Han ansåg sig hemma i allt som rörde 
konst.

Han hade med kännaremin granskat bysten. Han hade vri
dit och vänt på den, petat och synat. På baksidan av sockeln 
fann han ett namn inhugget. Där stod PERZ. ”Konstnären’’, 
tänkte förgyllaren, ”en utländsk konstnär, kanske en stor bo- 
römdhet”. Och han nickade menande.

Omkring stod den Molénska familjen i spänd förväntan. 
Förgyllaren rev sig i huvudet och funderade på vad han skulle 
säga för att ännu mer stärka sitt renomé såsom kännare. Han 
hostade betydelsefullt och sade:

— Jo, det är en mycket fin sak det här. Det är original, 
förstår ni. Den är signerad. Perz, det är en fransk konstnär, 
jag har läst om honom någon gång. Så den är antik . .. och 
unik ... Mycket fin sak”.

Verkmästaren gapade på honom. Det var mer än de väntat. 
Så många märkvärdiga utländska ord hade de aldrig trott att 
man skulle kunna säga om bysten.

— Hur mycket är den värd då? frågade verkmästaren.
Hans vän stod tyst en stund. Han rev sig i huvudet, vände 

återigen konstverket ett par varv, kliade sig betänksamt på 
näsan. Han hade ingen aning om, vad bysten kunde vara värd. 
Han återkallade i sitt minne, vad han i veckotidningar läst om 
sagolika dyrbara konstskatter. Och eftersom han givit sig in
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på att berömma bysten såsom en stor raritet, beslöt han fort
sätta i samma andra. Han sade:

— Tja, det är svårt att veta ... så där... vad skall jag 
säga ... en fyra ... fem ... sexhundra kronor, kanske mer.

Verkmästaren stirrade på honom som ett under.
—• Sexhundra kronor, upprepade han. Då borde man väl än

då sälja. Han sneglade försiktigt på sin hustru. Men hon 
hade en gång för alla fattat sitt beslut. Den skulle inte säljas. 
Det var hon skyldig sin far. Och hon ruskade resolut på hu
vudet. Hon fick stöd hos förgyllaren, som misstänkte, att hans 
värdering vid en eventuell försäljning skulle visa sig alltför 
felaktig, och hans anseende bli lidande därpå.

— Ja, men tänk sexhundra kronor, försökte verkmästaren.
— Nähej ! sade hans hustru. Det står där den står.
Och den fick stå.
I början grämde det verkmästaren. Han gick och sneglade 

på konstverket mellan nysilverfaten på skänken och fantisera
de om de sexhundra kronorna. Men snart vande han sig och 
kände till slut en oändlig tillfredsställelse med att i sitt hem 
äga en så dyrbar pjäs.

För umgänge och grannar berättade han så ofta han kom 
åt om sin sällsynta byst. Och han lyckades efter en tid att 
hos de flesta väcka en grundlig avund. Då han hade vänner 
hemma hos sig, måste de alla i tur och ordning beundra bysten. 
Och de fingo ideligen antydningar om dess kolossala värde. Ett 
värde, som i verkmästarens föreställning med tiden steg högst 
betydligt.

Det blev till slut mer än vännerna kunde tåla.
Verkmästare Molén blev illa omtyckt. Han började uppträ

da högdraget. Han ansåg sig för mer än sitt umgänge, något 
som han också lät alla förstå. Endast förgyllare Högström vi
sade han aktning och vänskap. Han kände det; som om för
gyllaren hade del i hans lycka och upphöjelse. Det var i alla 
fall han, som gjort värderingen, fastän han troligen gjort den 
för lågt.

Men utom förgyllaren var det ingen, som fann nåd för hans 
ögon. Hustruns närmaste väninna, fru Johansson, som hade 
mjölkmagasinet några nummer längre ned på gatan, råkade en 
kväll ådraga sig verkmästarens särskilda ovilja. Hon lät und
falla sig en anmärkning om, att bysten var alldeles för smutsig. 
Verkmästaren hörde vad det var frågan om och kom in från 
rummet bredvid. Han fnyste av förakt.

— Smutsig, sade han, förstår inte fru Johansson, att bys
ten är antik, och antika saker skall vara smutsiga. Det var för- 
gyllarens visdom han prålade med. Den är gammal, ser fru 
Johansson, och det skall man kunna se på den. Förresten skall 
fru Johansson inte lägga sig i saker, som hon inte begriper. 
Och verkmästaren gick ut och slängde igen dörren efter sig, 
upprörd över en så måttlös okunnighet.

Fru Johansson gapade efter honom. Hon begrep ingenting. 
Men hon skötte om, att hela kvarteret fick reda på verkmäs
tarens uppförande. Det ökade inte hans popularitet.

Verkmästaren var en skötsam man. Men även den skötsam
maste kan få trassliga affärer. På morgonen samma dag hy
ran skulle betalas, upptäckte han, att det fattades honom trettio 
kronor.

Han var för stolt att gå till någon vän och låna. Förres
ten hade han inga vänner längre. Det fanns ingen annan utväg 
än pantbanken. Möblerna kunde han inte köra bort, med, ny
silvret var inte värt trettio kronor, sina kläder kunde han inte 
vara utan. Och efter en lång strid med sig själv traskade verk
mästaren på eftermiddagen iväg med bysten i famnen.

På pantlånekontoret ställde han försiktigt upp sin skatt p< 
disken och befriade den från linneduken han höljt omkring den

— Jag vill inte ha mer än trettio kronor på den här, saw 
han, bara på några dagar. Hans röst lät triumferande. Hal 
sneglade överlägset på en man bredvid sig, som med slö mir 
väntade på att få en krona för ett par blankslitna byxor.

Kassören tog emot bysten. Han synade den länge och noga 
Det föreföll nästan, som om han vore tveksam.

—• Jo, trettio kronor kan ni få, sade han till slut.
— Ja, det skulle jag väl tro, skrattade verkmästaren utma

nande.
Veckan därpå, då han nyss fått sin avlöning, gick han föl 

att lösa ut bysten. Han lämnade pantsedeln till ett biträde oel1 
väntade. Mannen kom tillbaka med ett bekymrat uttryck i sit 
ansikte.

— Det har inträffat en olyckshändelse med er statyett..«! 
sade han. Den måtte fallit i golvet... Den är fullständigt sönj 
derslagen.

Verkmästaren grep häftigt tag i disken fram sig. Han svälj
de krampaktigt ett par gånger utan att få fram ett ljud.

— Vad säger ni människa... ! kom det till slut. Det lät sol® 
ett nödrop. Har ni slagit sönder bysten ... !

— Ja, tyvärr, jag beklagar. Men vi kommer naturligtvis a" 
ersätta den.

Verkmästaren lugnade sig.
— Ersätta ja... men jag lånade bara trettio kronor, ocH 

den är värd mycket mer.
— Vi ersätter naturligtvis till fulla värdet.
Mannen innanför disken talade i en likgiltig, affärsmässig 

ton.
Verkmästarens ansikte klarnade.
— Fulla värdet, tänkte han... fulla värdet. I hans öro" 

ljödo förgyllarens ord ”... sexhundra kronor, kanske mer”. Na
turligtvis var det mer. Hans blick sökte något långt borta. De 
kom en förklarad glans i hans ögon Mannen vid disken väckt1 
honom ur hans funderingar:

— Vi kan inte betala i dag. Vi måste få den värderad först 
Men kom igen i morgon !

— Javisst, svarade verkmästaren. Han gick med dröjanö" 
steg.

När han kom hem, sökte han genast upp förgyllaren. 
berättade, att han burit bysten till en konstaffär, för att f" 
den precis värderad. Där hade de slagit sönder den. Och i*0 
väntade, han ersättning.

— Till fulla värdet, förstår du, skroderade han. Det b'‘r 
mycket pengar det. Jag tror jag skall kunna bjuda på ctl 
ganska rejält kalas, när jag fått betalt.

Han dunkade sin vän i ryggen.
Förgyllare Högström såg betänksam ut. Han var stött öve"' 

att vännen inte varit nöjd med hans värdering. Och han fri^’ 
tade, att hans antaganden nu skulle komma på skam. I 
fall tackade han för inbjudningen.

Långt in på natten låg verkmästaren vaken och fantisera^ 
Stora summor snurrade genom hans hjärna. Sexhundra var v" 
alldeles för litet. Inte begrep sig Högström på konst. Det v"f 
säkert mycket mer. Han på pantbanken såg så allvarlig u' 
Tusen var det nog allra minst... Och vilket fint kalas ... 
skulle han bräcka de andra gubbarna. Nu skulle de få se v"1 
Johan Molén kunde åstadkomma. Inget knussel...

Verkmästaren vred sig oroligt i sängen. Han somnade fÖ^I 
fram emot morgonen.

Hela den följande dagen gick han i en olidlig spännt 
Han visste ju ännu inte, hur mycket kan skulle få för bysE"'



GROTTEKVARN

Husen ha tuberkulos i detta 

övergivet trista stadskvarter.
Drypande fasad, du kan berätta 
om en mänsklig klan, som vissnar ner.
— Ändå ta sig ytterst få avdaga;
bara en och annan gör försök
till att stillsamt bort från världen draga 
i ett trångt och syrefattigt kök.

Ingen tog er någonsin om bänder, 

äå er nakna barndom bottenfrös, 
stod i gathörn eller smög i gränder, 
utestängd, förvildad, faderlös.
Aldrig sken en gnista av det klara, 
blonda livet någon blå april, 
aldrig skymten av det underbara 
i er ängsligt flackande pupill.

Prisat vare — på det hela taget — 

detta släkte: homo sapiens.
Kreatur, du blev ju hårdast slaget, 
visar ändå saktmod utan gräns. 
För att lida vräks du övergivet 
till din spilta här i tid och rum. 
— Ändå ha de flesta älskat livet 
sitt armods grå martyrium.

JOHANNES EDFELT-----------------------------

kun<le ha misstagit sig. Men nej, det var inte möj- 
arl 71 Sexhundra kronor, kanske mer. Oeh han gjorde för 
})ys|(,S amraterna antydningar om, att nu skulle han sälja 

de * n°g en bra hacka, skrattade han. De andra sän- 
^^undsjuka blickar efter honom där han gick.

jp"1 tvivlet låg där ändå oeh gnagde.
Lj ,l.n Spran8 kela vägen till pantlånekontoret. Flåsande snubb- 
lad^kan fram tin disken

’ °, det var bysten jag skulle få betalt för.
~~ bysten.
_ Ja’.som blev sönderslagen.

jag ], ISa’ inarmorstatyetten. Vi ha skaffat en likadan i stället, 
Verk>P*lS m*n kprre blir nöjd med det.

det. jjlnas*'aren såg ut, som om han fått en tegelsten i huvu- 
__ an st*rrade fullkomligt oförstående på den talande.

• ■ • -en likadan ... ?
xPediten nickade.

— Men det är omöjligt, det finns inte!
■—■ Ett ögonblick, sade den andre. Han gick och kom strax 

tillbaka med en statyett av precis samma sort som den sönder
slagna. Men ny, skinande vit.

Verkmästaren vände på den med darrande händer. PERZ 
stod det på sockelns baksida.

— Omöjligt.... omöjligt... mumlade han gång på gång. 
Han var alldeles blek.

Kassören, som suttit vid sitt skrivbord och lyssnat, kom fram.
— Jag hoppas, att ni tycker det är bäst så här, sade han.
Då blev verkmästare Molén ond. Han sträckte på sig och 

spände ögonen i kassören.
— Det är skoj ! skrek han. Tror ni inte, att jag begriper, att 

ni vill lura mig! Ni vill pracka på mig en förfalskning, era 
lymlar. Men det går inte, för jag vet vad bysten är värd. Den 
var antik ... och original... och unik ...

Kassören stirrade förbluffad på honom.
(Forts, å sid. 16)
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FRÅN VÅR HORISONT
Ett gemensamt öde, en gemensam olycka, föder 

ofta ett brödraskap människor emellan. Det finns 
något som heter olyckskamrater. Människor med 
ett lyte eller en sjukdom, som mer eller mindre stäl
ler dem i särklass genom en annan livsföring än 
flertalets, genom en av olyckan präglad livssyn, 
söka sig medvetet eller omedvetet till varandra. Så 
är det med oss lungsjuka. På sanatoriet kalla vi 
varandra du oavsett ålder och samhällsställning. 
Här är ingen jude eller grek, här äro vi alla ”sö
tare”. Möjligen anser sig en ”revbenare” förmer än 
en ”kvävare” och en ”kvävare” förmer än den, som 
inte har gasbehandling, men detta motsvarar en
dast de olika graderna inom en orden, Sotare-Orden 
som är den största i världen. Sotare-Orden — det 
låter minst lika fint som Timmermansorden, och 
hur förnämlig denna vår orden är, förstår man då 
vi osökt kunna anam,ma Strumpebandsordens be
römda devis: ”Honi soit qui mal y pense.” — ”Skam 
den, som tänker illa om oss” — mycket fritt över
satt.

Ty med orätt har lungtuberkulosen ansetts som 
en ”skamlig” sjukdom, och det finns fortfarande 
människor, som ha denna underliga inställning mot 
densamma. Varför? Därför att den oftast är en 
proletärsjukdom, därför att det oftast är de fat
tigaste som drabbas av den? Det är ingen skam att 
vara fattig och det är ingen skam att vara sjuk. 
Den saken måste vi slå fast, främst genom att inte 
stimulera vidskepelsen genom att själva skämmas 
för vår sjukdom. Göra vi det, ha vi oss själva att 
skylla, om de ”friska” människorna som en natur
lig följd härav dra sig undan oss. Detsamma då 
det gäller bacillskräcken. Det är en sjukdom, som 
vi måste bota hos oss själva för att inte smitta ned 
andra — med bacillskräck! Det är en lika farlig 
smitta som tuberkulossmittan.

*
Känner ni den där unga damen, som legat på sa

natorium för att ”vila sig”. Hon har inte tbc, visst 
inte, har aldrig haft det, bara litet blodbrist, över
ansträngning; på sin höjd är det fråga om ”svi
ter efter lungsäcksinflammation”. Hon skulle kän
na sig djupt förolämpad om någon sade, att hon 
hade ”lungsot”. — Ja, föralldel, hon har en släk
ting i den manlige individen med ”spetskatarr”. 
Men för det mesta är det en hon.

Hon skäms för sin sjukdom, för sin tbc. I sam
ma ögonblick sanatoriets portar slå igen efter hen
ne och hon vandrar ut i det fria är hon ”frisk”. Hon 
har ingenting mera gemensamt med den stora So
tare-Orden, hon har strukit sig själv ur dess rullor 
— medlidsamt ser hon ned på sina forna ordens- 
systrar och ordensbröder.

Ja, kanske glömmer hon så totalt den där ”över
ansträngningen” eller de där ”sviterna efter lung- 
säcksinflammationen” att hon redan samma kväll 
är ute och dansar och fortsätter med det till dess 

hon ofrivilligt recipierar för Ordens högsta grad. 
Men då kan hon verkligen inte förstå, hur det hela 
gått till. Det mest troliga är, att hon blivit ”smit
tad” — kanske när hon ”vilade sig” på det där sa-1 
natoriet efter ”överansträngningen”.

*
Naturligtvis menar jag inte, att man skall gräva 

ned sig i sjukdomen, dalta med den eller bära om-1 
kring den som en skylt. Ju mindre man tänker på I 
den (men därför inte glömmer att sköta sig) dess ! 
bättre är det givetvis. Och inte är det nödvändigt i 
att man talar om för alla människor, att man ”legat 
på sanatorium”.

Men det är dumt och löjligt att skämmas för ; 
en sjukdom, som drabbat en mer eller mindre oför- 
vållat. Det är orätt att genom en sådan inställning 
uppmuntra den medeltida vidskepelsen att lungtu
berkulos är en ”skamlig sjukdom”.

*
Men hur vi än reagera för vår sjukdom, låt oss 

på allvar acceptera åtminstone en av de goda 
sidor, den i bästa fall och under goda förhållanden 
för med sig: samhörigheten. Låt oss min
nas, att vi ha gemensamma intressen och mål, fram
förallt efter sanatorievistelsen. Främst gäller 
det då att tillförsäkra oss en eftervård, grundad på 
den principen, att samhället bör vårda sig om de 
lungsjuka även utanför sanatoriet.

Det är med glädje man. kunnat konstatera den 
entusiasm med vilken patientföreningarna landet 
runt omfattat Eftervårdskommitténs program och 
framstötar i denna sak och det intresse, som icke 
blott från patienter utan även av tuberkulosläkare 
visats för kommitténs organ, Tidskriften Status- 
Vi ha med glädje sett upplagan ökas för varje num
mer, främst genom ökad försäljning å sanatorierna-

Men! Det finns en kategori, som ännu är alltför 
blygsamt representerad bland våra prenumeranter- 
Det är de f. d. sanatoriepatienterna. Det är ett fe
nomen, som bottnar i bristande samhörighet e f- I 
ter sanatorievistelsen och som måste påtalas. De 
problem, som äro gemensamma för oss lungsjuka 
äro inte lösta för oss i den stund vi lämna sanato
riet. Tvärtom ha flera av dem då aktualiserats- 
Och vilja vi stödja den uppgift Eftervårdskom- 
mittén och dess tidskrift tagit som sin — att ar- I 
beta för en lösning av dessa problem — göra vi det 
bäst genom att prenumerera på ”Status”.

Du, som står i begrepp att lämna sanatoriet! 
Gack till en postanstalt och ifyll ett postgirokort, 
adresserat till Tidskriften Status, Götgatan 83, I 
Stockholm, postgiro 15 44 20 och prenumerera 
på Status till årets slut. Andra halvåret 1938 kos- I 
tar endast kr. 1: 50 och för 1 : — kr. får du årets I 
fyra sista nummer. Ske alltså!

Juan.
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författaren Ragnar Holmström gjorde för 
nagra år sedan i en arbetslös’ skepnad några 
studier bland huvudstadens tiggare och hem- 
°'l{a, vilka sedermera publicerats i en artikel- 

serle. i ;, återge här ett avsnitt ur det intres
santa reportaget, betitlat ”Sjöfolk”, där förfat-

— Som själv i sin ungdom ”seglat till 
sl°ss och sålunda är väl förtrogen med sjö- 
duinnens bistra vardag — gör en lika, intressant 
•dun träffande studie av sjömannen. ”De flesta 
'!'[ havets arbetare äro de präktigaste och ren- 
^'‘‘'gaste människor, man kan träffa samman 
ned , säger förf. — en karakteristik vari varje 
anniska, som gjort närmare bekantskap med 

loi°lk, gärna instämmer.

vi ^,naPPast något yrke i världen är hårdare, bistrare, mer prö- 
osalç0 Oeh m'n(^re uppskattat än sjöfolkets, intet arbete är så 

farofyllt och i längden fysiskt nedbrytande, men 
havet ~ C^er rattare sagt, just därför — äro de flesta av 
renligSr,<lr'K^are Pråktigaste och, kort och folkligt uttryckt, 
äanta manniskor, som man kan träffa samman med. Un-
Ur|daiit nafurkgtvis här såsom överallt och kanske bryta
På andra n° lnOrn ^etta samhällsskikt regeln mer markant än 
Sark hos^ ar något av vild viking och hänsynslös bär-
till varil S^Oniannen’ nal han en ^an^ lossar på de band, som 
kamrate •^*’ra honom till en av de fogligaste bland goda 

anledni ^°Pu’ara uppfattningen av sjömannen har av skilda 
gar givit den bilden, att han är något av en fribytare 

till sin karaktär; han rymmer hemifrån innan skolan är slut, 
han rumlar upp sina förtjänster, han ger aldrig de sina un
derrättelser om var han finns, han lever utan Gud och utan 
tanke på morgondagen och sluter varje glad flicka i famn ; 
om hon är svart eller vit bekymrar honom föga, huvudsaken 
är att hon är villig, ung och varm. Han bara mönstrar ut, 
seglen hissas eller maskinen börjar sitt taktfasta dunk, han 
har sina givna vakter att göra, resan går och sen rasslar an
karet i botten i en främmande hamn -— man går i land och 
roar sig, glad och fri i själen, utan samvete, snygg och fin 
i landgångstöjet, med hyran lös i fickan och sjungande av hjär
tans lust ”om böljan den blå” och ”havets fria liv”. —

Denna uppfattning är nu av ett tämligen enkelt och ro
mantiskt slag — och därtill så falsk och skev som gärna 
möjligt.

För sjöfolket existerar varken hav eller böljor; ingen sjö
man har något annat namn för de stora vattenvidderna än 
sjön. Han talar om bris och kuling, dyning och brott, krabb 
sjö och ”ett djävla väder”, om han ridit ut en storm eller en 
orkan. Sjön — det är sjömannens vardag; fartyget är kojen 
och arbetsplatsen. Om vinden tjuter och sjön bryter vild och 
skummande över däck och bryggor eller en oändlig yta ligger 
blank som en förgylld spegel i solnedgången, det är vardag än
då, sjömannens vardag. Hans sinne är i jämvikt ombord; han 
arbetar och gör sin plikt, om det gäller livet eller inte, det 
finnes ingenting annat att välja på. Om skeppsbord är var 
och en en kugge i maskineriet.

Han mönstrar ut och' möter sin långa vardag, som räcker 
från det fartyget lämnar hamnen till dess förtöjningarna göras 
fast vid pollare eller moringar i destinationsortens hamn; dyg
net är indelat i vakter, det är inte mindre arbete på natten 
än om dagen; om vädret är vackert eller dåligt spelar ingen 
roll.
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Matrosen eller jungmannen har sin törn på utkiken och vid 
ratten, vitfärgen skall vaskas eller målas, rost bankas på däck 
och skott; kollämparen gräver sig fram i djupet av heta och 
kolmörka boxar, eldarnas skyfflar nötas mot durkarnas räff- 
lade plåt i stockhålet, och där inte fyrarnas förbrända avfall 
suges ut genom skeppssidan med injektor, är ingen fri från 
sin vakt, förrän de tunga slaggpytsama vevats upp genom luft
trummorna och störtats i trumman i lä. Inte förrän i hamn tas 
landgångskostymen ur kistan eller skansskåpet, inte förrän 
fyrarna släckts under pannorna, ges längre frihet än frivak
tens — och den behöves för sömnen och vila till nya krafter.

Sjömannens arbete är hårt — men ingen kan klaga mindre 
över de många gånger omänskliga krav, som ställas på havets 
arbetare än sjömannen gör; han klagar inte alls.

Jag kommer ihåg en liten episod, som hände under en jul
helg på sjön för sexton eller sjutton år sedan. Vi voro på 
väg till en hamn i Nordengland med trälast och råkade ut för 
hårt väder i Nordsjön.

I närmare en vecka lågo vi och stampade mot sjön sydost 
om Shetlandsöarna — vi kommo ingen vart, det var endast 
att hålla rätt mot sjön, så länge det fanns möjligheter. För 
varje sjö skrovet red upp på måste ångan till maskinen 
strypas för att inte propellern, när den släppte vattnet, skulle 
—■ i brist på motstånd — skaka sönder fartyget akteröver då 
stäven borrade sig in i en grön sjudande vägg, vars skumman
de krön bröts till ständiga vattenfall över däcken.

Två dagar före julafton gick däckslasten överbord, dagen 
efter fördes slupar och livbåtar bort, skansen kunde ingen kom
ma in i, dörrarna hade slitits bort av brottsjöarna, stormpor
tarna voro sönderslagna, bommarna sleto sina surrningar under 
de våldsamma påfrestningarna, och däcksfolket stod ofta be
gravt till halsen i brusande vatten på fördäck under sin kamp 
för att klara luckornas skalkningar.

På själva julafton slog en sjö sönder luckan till proviant
källaren akteröver och rev bort dörrarna till salongskappen. 
Ingen fick något annat än konserver att stilla hungern med, 
all annan föda var fördärvad av saltvattnet — och sömn var 
inte att tänka på. Det var bara att rida ut — och alla gjorde 
utan knot sitt arbete, hur hopplöst det föreföll. På annanda
gen upptäckte kollämparen att det börjat brinna i babords kol
box, däcksluckan kunde på grund av de ständigt översköljande 
brotten inte öppnas, eldare och matroser fingo från eldrum
met ta sig in i boxen och lämpa om kolen för att komma åt 
eldhärden — svarta, drypande av svett, med rödstrimmiga 
ögon och torra, flåsande strupar kröpo de ut och in genom 
skruvluckan i stoekhålet, febriga och sjuka, utarbetade och dig
nande av brist på vila och föda. Men de utförde ändå sitt 
arbete, ingen gav tappt, förrän faran var överstånden, då 
sjönko de samman likt kvidande djur i mörkret i en av gångar
na in till maskinrummet.

På fjärde dygnet efter det proviantförrådet spolierats bör
jade vädret mojna — i Nordpassagen skrubbades skansarna 
rena och hängdes kläder på tork i solen. Mannarna sovo tungt 
och gott under sina frivakter på bara britsarna, ty koj dynorna 
voro oanvändbara, och när vi utanför Holy Head lågo och 
väntade in springtime, var hela äventyret bortglömt. Matro
ser och eldare gjorde upp listor på vad de skulle ”ta upp 
på hyran” för kvällen, och på den gamla hederliga sjömans- 
krogen Red Lion i Preston hurrades och sjöngs till ackom
panjemang av kraftiga sejdlars klirr och klang mot de mörka 
bordens ringade och fläckade ekskivor.

Det var vila efter en hård vardag.
Endast den som själv inte prövat livet ”för om “masten” kan 

döma en sjöman för lättsinne, när han i glada vänners la? 
tömmer en dram eller två eller fler — jag tror, att det 
en ganska behövlig motvikt mot det oavbrutna slitet und«1 
långa resor, och detta att sjömännen oftare än de flesta andrs 
människor bli vana med att se döden i ögonen skingrar lättar* 
tankarna på en okänd framtid än den sorglöshet som föde 
på krogen.

För övrigt är nog inte deras antal så stort, som. rumla* 
upp allt vad de tjäna i sus och dus på bordeller och sjömans- 
krogar, åtminstone är det i Sverige ingenting ovanligt att sjö" 
män ha ganska goda sparbanksböcker, när de mönstra av el* 
båt. Och om en sjöman är en stor slarver, är han dock nästa* 
alltid den mest hederliga och hjälpsamma människa mot kam
rater och främmande — kanske en följd av det osäkra yrke1 
som gör, att han själv alltför ofta är hänvisad till den hjälp
som bjuds av kamrater, organisationer eller främlingar.

Dessa reflexioner inställde sig ganska osökt andra dagen ja? 
prövade den arbetslöses lott i huvudstaden. Efter den verklig1 
goda sömn jag njutit under det gamla förseglet ombord på de* 
eementlastade skonaren vid Söder Mälarstrand och det skön» 
dopp jag tagit mig vid friluftsbadet, kände jag mig kry od 
pigg — och frampå dagen något hungrig. En gammal man- 
som nere på Kornhamnstorg matade duvor med torra wiener
bröd ur en stor påse, föreföll mig rent ut sagt som en styg' 
gelse både för Gud och medmänniskor, när jag vördsamt an
höll om en liten hjälp till en frukostbit eller en kopp kafff 
och fick till svar:

— Jag har ingenting att ge. Ni är ju stor och stark — söt 
er ett arbete!

— Det finns ingenting att få, svarade jag; jag hade ju verk
ligen försökt på en del håll.

— Äh prat, sa mannen med brödpåsen och log åt en duva-' 
som slog sig ner på hans arm — det säger dom alla.

Jag teg förståndigt och gick närmare kajen, jag satte niig 
på en pollare och sög in fläskoset från kabyssen på en sto* 
mälarpråm, som låg och väntade på slussning. Doften var verk
ligt lockande och jag kände mig för tillfället inte så synneP 
ligen angelägen att tända en cigarrett, som jag rullat för at* 
i någon mån dämpa min mages pockande krav på något slag8 
föda.

— Förbannat vackert väder i dag, sa en man ombord p9 
pråmen. Han var barhuvad och väderbiten, han stod till hälfte*1 
dold i luekan ner till skansen, hans muskulösa armar voro bar9 
och vilade mot luckkarmen.

Jag nickade en bekräftelse till hans påstående, som had*’ 
allt fog för sig: solen stod strålande och het högt på himle9 
över tornet på Maria, Riddarfjärden glittrade, några Åland9' 
skutor lågo borta vid fiskarhamnen och torkade segel, spå*" 
vagnar och bilar rullade oeh rasslade förbi bägge sidor av tor' 
get, som lyste och doftade av blommor och grönt, en gumma 1 
röd- oeh gulrutigt storförkläde hade satt sig på sockeln t*’1 
barriären mot Slusskajen, där hon sålde skogsgrönt. Nu ly9*c 
solen på hennes fårade ansikte och glittrade i kaffet på de* 
fat, hon förde mot munnen.

Joo, det var vaekert väder, härligt, och förtjusande tavl°f- 
runtomkring — men jag var hungrig.

— Har’ru seglat till sjöss? frågade mannen ombord på pr®' I 
men.

— Hur så? frågade jag tillbaka.
— Åh, det ser jag på hur du har knopat halsduken.
— Nåja — till sjöss har jag varit lite grann, erkände j*$

(Forts, å sid. i
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NÄT?
B OR JAR 
LIVET-

Ove JCeel und

habe, du hast, er sie es hat.Wir s°hen herausgehen. Ich
11 haben, ihr habt, sie haben Frühstück gegessen.

y.. H ar ni>n son, som talar. Han intresserar sig för tyska, 
orutoni modersmålet kan han inte något annat språk.

fräcka-ställa! Sträcka-ställa! säger min dotter.
Hon slänger fram sitt nakna ben och stöter ut med tån så 

anRt hon kan på golvet. Hon dansar balett sedan flera måna- 
tillbaka. Hon går inte längre, hon sliter inte skor, hon 

.. sar i strumpsockorna eller allra helst i bara skinnet. Hon 
ar Plastisk i allt hon tar sig för. Hon kan inte göra en enda, 

’Preise sedan flera månader tillbaka.
>n fru — Nej, det var så sant! Hon har ju hövligt bett 
att få slippa -

ke'^" S,’älv? J°0’ sitter, ligger, går, jag äter och dric- 
’ Jag röker en och annan cigarrett. Jag tänker. Men jag

a J °1 novehlstiskt, när jag tänker.
att I*'*1’ ett namn nämnas. Det låter egendomligt, och utan

V Ve^a Het, skriver jag upp det i min hjärna. Varför? 
inte °1 dH låter bra. Det är ett bra namn. Jag behöver 
för ^Hränga mig det ringaste för att tydligt kunna se fram- 
Ih>t ^Ur dH namnet tar sig ut i tryck på tidningspapper, 

j/t^'nar av s*g självt. Det går fullkomligt automatiskt, 
serar r.eviHnar en liten händelse på gatan, där jag just pas- 
S0(l H är inte någon märkvärdig händelse, närmast en epi- 

en i min ingivelse broderar jag på den, spinner ut den,
—* i den, så att det blir något av den. Det blir 

av den; ett kåseri, en artikel, en novell, kanske en radio- 
; — jag inte. Det kan jag inte själv bestämma.

klappp. °- Jag år en skrivmaskin. Jag är tangenter, som 
s>n si i’ vl°lett färgband, som rullar fram och tillbaka över 

Varf"*11« 611 'den klocka, som plötsligt ger ett ljud ifrån sig.
°ekså k>F ^Hre behov? Knappast. Ty skulle inte jag 
ttiofon Unna f°rsörja mig och min familj på att sälja gram- 
SäS- falare — när så många andra kunna det?

1J av inre nödvändighet är jag en skrivmaskin.

rycker oeh drar i ’’ - - *- ' *-
CI]..dikt r.. ,

Ve ’H6- Het kan jag inte själv bestämma.
turliJf1 ai då^ Vad är jag egentligen? En maskin? Na- 
1 . ol'VlS, J}lLr nr On olrxwrw.nr.L,’., Tr,,» K,, +

I källarvåningen bor skomakaren.
När han ser ut genom fönstret, tänker han inte så mycket 

på att det växer träd alldeles bredvid hans verkstad. Levande 
träd. Han ser inte barnen, som leka på trottoaren. Det är 
bara skor, han ser — stora oeh små skor i alla färger och av 
alla kvaliteter. Hela skor och trasiga skor.

Och när jag kommer in till honom med paketet under armen, 
säger han mycket riktigt:

— Jag har länge lagt märke till, att min herre går snett på 
klackarna. Min herre skulle ha kommit litet tidigare —

På tolvte bänk parkett sitter frisören. Han betraktar alla 
nackarna, som radats upp framför honom.

Dåligt arbete ! tänker han.
Eller han tänker:
Nyklippt — ovårdat — för mycket briljantin — vatten- 

ondulerat —
Så fly sekunderna. Minuterna ila. Timmarna försvinna. 

Dagar, veckor, månader — de bli till intet, intet.
Men när börjar livet? När skall vi människor få tid att leva 

livet?

Skriv i kväll
efter prospekt över den 
hermodskurs Ni vill läsa!

■ HERMOUS, Malmö H
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Sjöfolk
(Forts, från sid. 12)
men seglat har jag inte gjort precis — jag har gått i stim
båtar.

— Är’ru utan hyra nu?
— Jaa — det är ont om jobb både på lannbacken och till 

sjöss, sa jag.
— Har’ru tjäkat nåt i dag?
— Ingenting vidare, erkände jag, både villigt och skamsen, 

men jag var rörd.
-— Hoppa ombord då, skar’ru fàr’e en bit. Jag har så sen 

frukost i dag, att jag kan kalla’n för lunsch liksom fint folk 
— men kvista i väg bort till magasinet på Nygatan och köp 
ett par bira — här har’u kosing och tomglas.

Jag gjorde ett raskt ärende, kom tillbaka med pilsnern och 
äntrade ner i den ganska rymliga, vitmålade pråmsalongen 
utan att bli trugad. Jag flyttade undan ett par tjärdoftande 
stövlar, tittade ett tag på ett runt kvinnoansikte i en kork
ram, föreställande en livboj, och min gästfrie värd sa:

— Det är käringen min, en rask jänta ska’ru se, sköter job
bet härombord som en hel gast, när hon är på bena — nu har 
ja’na på B. B. Men hon kommer ut endera dan, å en pojke 
blev det på fyrahundraåtti gram, en riktig best, skar’u tro, och 
här sir’u en kvast blomster, som jag handlat på torget och 
bara jag fått slussat nu, så lägger jag pråmen vid ponton 
och kvistar opp till’na på middan en liten törn... Bänkare, 
bojs, och tjäka, här är’e inge krus... Här har’u korkskruv, 
du får dricka biran ur pavan och ta den här muggen till snap
sen — det är XP från förbudslandet på andra sidan Botten
baljan, jag slår opp dunkarna på literbuteljer, när jag blan
dar — hej, hej, skål och välkommen! ... Det är ett helvete 
att gå utan hyra. Ät du! — Fläsk och potatis går Pre. Tjäka 
bara!

Jag gjorde heder åt frukosten och tog en hård näve i min 
till tack för maten — och fick till svar detta:

— Nä hörru, dra åt helvete — inga schåser. En grabb hjäl
per en grabb, när man kan, så skar’e vara. Inget fjäsk ombord 
i den här skutan.

Om den man som matade duvorna stått kvar på torget, när 
jag lämnade den hjärtegode mannen ombord på pråmen, tror 
jag att jag gått helt nära förbi honom för att få ge honom 
en medlidsam blick. Man kan med ord inte ge uttryck för hur 
innerligt gott det gör ens själ att någon gång möta en varm 
och vid och oskrymtad barmhärtighet; så länge den finns, så 
länge måste människorna ha en Gud att tacka och så länge be
höva den optimistiska livsuppfattningens filosofer inte sakna 
sina — åtminstone tillfälliga — lärjungar.

Dagen gick så ungefär som den föregående: ett hopplöst 
spring efter arbete — och litet vila här och där i parker och 
på stadens verkligt sköna soffor, där fattiga och uttröttade 
människor åtminstone mot kvällsdags tillerkännas en viss rätt 
till plats mellan välklädda flanörer och det slags unga damer, 
som inte förefalla att kunna njuta någon skönhet utan en för 
ansiktet placerad liten spegel.

Kvällen kom, jag hade ett tag funderat på att få gå in nå
gonstans och låna telefonen för en uppringning — och be om 
mina nycklar till bostaden, men jag behärskade mig och gick 
och drömde om möjligheten till en ”slaf” på ett ungkarlsho- 
tell i Gamla stan, dit jag styrde mina steg. Det var bara pen
garna som fattades mig, och varje försök jag gjorde med per
soner, jag ville hälsa som filantroper, ledde till intet; dé knäpp
te till sina rockar och betraktade mig med förolämpande miner

— och en liten mager man, med en röst påminnande om en 
tenors, sträckte på sina skuldror och sa:

—- Slusk ! — Gjorde jag rätt, så skulle jag ögonblickligen an-1 
mäla er för närmaste konstapel! Vet ni inte, att bettleri är 
i lag förbjudet?

*
Ibland förefaller världen ganska liten. Vid tolvtiden på nat

ten stod jag och hängde mot gallergrinden i passagen mellan i 
Västerlånggatan oeh Kornhamnstorg. Ett ungt levnadsglatt par 
dansade jazz över graniten till musiken av en visslande barhu- 
vad yngling, som stödde sin rygg mot sockeln till ”Bågskyt- Ï 
ten”, och jag lyssnade girigt till en mager, blekhyad man bred
vid mig, han berättade om en dramatisk händelse på ett fisk
shop i Antwerpen i något av hamnkvarteren norr om Sibiria- 
dock.

Han hade suttit därinne, ett lag sjömän hade kommit in, två 
män hade slagit sig ner vid ett bord, den ene var stor och 
kraftig, den andre var en liten sydlänning — kanske en spanjor.

De hade beställt in var sin portion fisk. Portionen kom, men 
den utgjordes av två olika stora fiskbitar — och bägge höggo 
ungefär samtidigt sina gafflar i den större biten. Bägge svuro 
på att ha tagit biten först, de blevo högljudda — och den lille 
sydlänningen drog ögonblicket efter sin kniv och rände den i 
bröstet på kamraten på andra sidan bordet. Döden var ögon
blicklig — och när polisen kom till platsen stack mördaren ner 
en konstapel och skar sönder ansiktet på en annan, innan han 
blev övermannad. Ett par dagar senare var han avrättad.

Jag kände mig underlig till sinnes — ty den historia jag ' 
lyssnat till hade jag hört förut, min bror hade tillhört samma 
besättning som mördaren. Händelsen tilldrog sig för några år 
sedan. Mördaren var en portugis, en liten spenslig matros, soni 
mönstrat ombord som jungman och som under den tid han va
rit ombord i fartyget blivit utsatt för spe och löje, han hade 
utan minsta protest funnit sig att vara besättningens driftkuc- 
ku, från mässpojken till donkeymannen och båtsman — och 
så, en knapp timme efter det han och hans kamrater mönstrat 
av fartyget, exploderade han i det ödesdigra raseri, som förde 
honom i galgen — galen kanske, kanske brinnande av begär 
efter hämnd för de nesor, han utstått ombord; han hade låtit 
kujonera sig till en viss gräns, driven över den hade det röda 
vansinnet gripit honom.

Jag har använt historien som episod i en novell — och jag 
kände mig på något sätt obehaglig till mods, när jag nu lyss
nade till denne okände mans berättelse om förloppet. Jag tänk
te: hur lättvindigt tar man inte på de främmande öden, man 
hör talas om — kan nagon ens tillnärmelsevis ge en rekonstruk
tion av ett livs yttre förlopp, än mindre förklara de inre mo
tiven till ett människoödes vägar i livet?... Man undgår inte 
ibland att känna en darrning inför de friheter man tar sig 
med hjälp av ord och trycksvärta — och stundom skulle man 
vilja utbyta en stor diktares ord: ingen kan skriva en roman
— utom sin egen, mot dessa: ingen borde få skriva någon 
roman — utom sin egen.

Jag lyssnade emellertid vidare till den blekhyade mannen! 
han var eldare och utan hyra. Han hade sovit här och där 
om nätterna under fjorton dagars tid, gått oeh väntat på hyra- 
Ibland hade han legat i en skans, ibland ute. Ibland hade han 
ätit ombord hos kamrater, ibland hade han gått och tiggt • 
husen — oeh i natt skulle han promenera ner till Värtan. Dar 
lag en båt som skulle gå på morgonen, han skulle stuva s>? 
ner i kolboxen med hjälp av en kamrat ombord, som for p® 
däck och gick vaktman i natt — han ville bara dröja i det 

(Forts, å sid. 20) I
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Som man sår Får man skörda —
Samhället ger årligen ut 14 mill, kronor i direkta kostnader 

för tuberkulosvård. — Så länge eftervården är så bristfällig 

som den nu är, blir emellertid skörden därefter ....

■fö
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Bysten
(Forts, från sid. 9)

— Ni ser ju att det är samma statyett, sade han i skarp 
ton. Ni kan väl inte begära mer än att få tillbaka en likadan 
som den sönderslagna.

Verkmästaren var ursinnig. Han hade velat slå kassören. 
Han mötte hans blick, halvt försmädligt, halvt medlidsam. Och 
han lugnade sig. Han började tänka efter, hur allt hängde ihop. 
Kassören tycktes läsa hans tankar. Han sade:

— Ni kanske har fått någon felaktig uppgift om statyettens 
värde? Det är i så fall mycket beklagligt, men ingenting att 
göra åt.

Verkmästaren började känna sig besegrad.
— Jag har fått den värderad av en expert, sade han tvek

samt. Och han sa’ att den var värd...
Han tystnade. Högströms sexhundra var tydligen alldeles för 

mycket att komma med. Det fick han lov att pruta på.
— .... ungefär tr . .. tvåhundra.
Kassören log.
— Det är säkert felaktigt, sade han. Högst femtio kronor.
— Ja, men den var antik, envisades verkmästaren.
Kassören var lika obeveklig.
— Den var möjligen tjugofem år gammal, om ni kallar det 

antik. Det är en tysk fabrik, som gör de där. Man brukar 
signera den med namnet på konstnären, som utfört modellen. 
Men det är ju egentligen humbug. De göra i det närmaste fab- 
riksmässigt. — I alla händelser får ni vara nöjd. Den här är 
ren och fin, så ni har bara vunnit på bytet. Vill ni lösa ut 
den nu blir det trettioen och sextio.

Verkmästaren ryckte till. Lösa ut... Han, som varit beredd 
att få en tusenlapp. Nu skulle han betala sitt lån i stället. Och 
få tillbaka bysten. Ny och vit, varken antik eller unik och värd 
femtio kronor. Mekaniskt tog han upp plånboken och betalade. 
Han fick ett papper att hölja om bysten.

Kassören såg nyfiket efter honom, när han gick. Han gick 
som i sömnen.

Det var den tyngsta börda han burit i sitt liv. Inget tag 
fick han om den. Papperet gled av ideligen, och den vita mar
morn lyste fram. Han kände det, som om folk skrattade åt 
honom. På Surbrunnsgatan smög han utefter väggarna som en 
brottsling.

I dörren stötte han ihop med hustrun. Hon såg frågande på 
honom.

— Där har du ju bysten!?
Verkmästaren stod tyst. Så fick han en ingivelse.
— Den var inte sönderslagen, sade han retligt. Han ställde 

den ifrån sig på skänken, hårt, så att nysilverfaten hoppade. 
Det var inte alls med samma ömma försiktighet som förr.

— Men det är ju inte vår byst ! skrek hustrun till.
— Jo, det är det, fräste mannen. Dom har putsat opp den 

i konstaffären. Antika byster skall vara rena. Det är bara 
Högströms gamla ramar, som skall ha fluglort på sig.

— Hur mycket var den värd då?
— Verkmästaren låtsades inte höra. Han gick ut i köket 

och slog upp en stor sup åt sig.
Han sov oroligt den natten. —
För förgyllare Högström berättade han samma historia som 

för hustrun. Berättade i en kort och gruffig ton, som gjorde 
vännen förbluffad. Högström föreslog, att de skulle gå upp 
och titta på den, men verkmästaren vägrade tvärt. Det var 
som hade han velat klippa av varje umgänge för alltid. För- 
gyllaren lommade snopen av. Han anade dunkelt sammanhan

get. Och han hade också visligen aktat sig för att fråga efter 
resultatet av värderingen.

Verkmästare Molén hade en svår tid. Det föreföll, som oni 
han gick omkring och bar på en stor sorg. Han var dyster 
och tystlåten. Talade han, var det kort och snävt. Ingen för
stod sig på honom. Ingen visste vad hans nedslagenhet berod
de på. Ingen utom förgyllare Högström. Och han sade ingen
ting. För Högström tycktes verkmästaren ha fattat en allde
les särskild ovilja. Han hälsade knappast på honom längre.

I hemmet var han en plåga för de sina. Han var slö och 
trött, ovänlig oeh retlig. Hustrun förstod sig inte på honom. 
Försökte hon forska i saken, mötte hon det absolutaste mot
stånd. Mannen helt enkelt gick och slängde igen dörren ef
ter sig.

Underliga påhitt hade han också. En dag ändrade han utan 
vidare sin plats vid matbordet, så att han kom att sitta med 
ryggen mot skänken. Ibland stod han långa stunder oeh tittade 
på bysten för att så plötsligt ruska på sig och gå sin väg.

Verkmästare Molén hatade bysten. Den vita marmorn stack 
honom i ögonen. Kvinnan på berghällen tyckte han skrattade 
åt honom. Hon sträckte fram sitt ben med en försmädlig åt
börd. Han tålde henne inte. Men lika fullt stod han ofta och 
såg på henne långa stunder. Drogs oemotståndligt att syssel
sätta sig just med det, som han avskydde.

Så en dag hände det.
Verkmästaren stod framför skänken och hatade bysten. Och 

så föll den plötsligt i golvet. Hur det gick till kunde han inte 
riktigt göra klart för sig. Om han knuffade ner den med vilja» 
eller stötte till den av misstag, eller kanske med avsikt stötte 
till den av misstag? Han visste det inte själv. Den låg där i 
alla fäll, krossad.

Huvudet hade rullat bort i ett hörn. Det ena benet, det som 
figuren sträckte ut, låg avslaget mitt framför honom. Hela 
sockeln hade gått mitt itu. Flisor skräpade överallt.

Hustrun kom in. Hon stannade förskräckt i dörren.
— Johan, vad har du gjort! skrek hon. Hon drog andan 

för att börja utlösa sin vrede över honom. Men hon kom 
tvärt av sig, då hon mötte mannens blick. Ett uttryck av obe
skrivligt lugn låg över hans ansikte. Han såg vänligt på hust
run oeh sade stillsamt:

'— Jag råkade visst knuffa till den.
Det var något av skratt i rösten.
Hustrun stod en lång stund och tuggade. Till slut fick hon 

fram:
— Oj, oj, pappas byst! Och den var ju värd sexhundra, s» 

Högström...
— Hm, sade verkmästaren. —
Fru Molén fick aldrig klart för sig, vad det varit för fel 

med maken under hans svåra tid. Oeh hon brydde sig inte om 
att fråga. Hon var så lyckligt över att märka, hur han bör
jade få igen sitt gamla, goda humör. Han var glad och vänlig 
igen. Han satt åter på sin vanliga plats vid matbordet, han 
gick inte längre omkring i rummen med hängande huvud. Och 
han var inte heller högdragen i sitt uppträdande, skröt aldrig 
av sina fina möbler och naturligtvis ännu mindre av sina dyr
bara byst. Grannarna kunde inte förstå, att de funnit Molén 
högfärdig, vännerna inte varför de en tid slutat upp att um
gås med honom. Han var ju en hygglig och trevlig karl, brn 
och rejäl på alla sätt.

Verkmästare Molén hade frid med sig själv och världen igen- 
Det var bara en människa, som han aldrig kunde lära sig ntt; 
komma överens med. Och det var förgyllare Högström.
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Hördududu! Jag har hört en hi- 
Stoy om din man! '

Berätta! Berätta! Jag behöver 
' ny vårhatt.

o

— Det är en, som gått ner sig på isen! 
Fort hit med stegen!

—Åja, så djupt är det väl inte.

Hokiri

— Nå, varför stal ni?
— Jag var hungrig . ..
— Det är. väl ingen ursäkt — inte 

stjäl jag, när jag är hungrig.

HOM

Pappa 1S” / r 8 Ulla, ungar, ni ser väl att 
Kiska n^>e r med Berlins Philharmo- 

orkester.

— Har ni inge’ sånt där five oklock- 
te, som det talas så mycket om?

not»

fö:

— Det är från skomakare Jönsson, 
jag skulle lämna dom halvsulade skorna 
till damen utan underkropp.
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KORSORD N:r 4
Vågrät.

1. Ibland i knapphålet.
6. Bergart.

11. Verb som för närva
rande knappast pas
sar i Östern.

12. Ord för växling.
13. Arab.
14. Utsmyckning.
17. Någonting obetydligt.
19. Kommer med posten.
20. Korsordsdel av 

Schweiz.
21. Vård.
22. Färden.
24. Voro Adam och Eva 

från början.
26. Vattendrag.
28. Ordning.
29. Kyla.
30. Klass 2.
31. Spänstig samling.
34. Kanske kan höras i 

skogen ibland.
40. I kassaboken.
41. Väsen.
42. Inte precis någon at- 

lantångare.
43. Dryck.
44. Medlem av furstehus.
46. Häftigt slitit.
49. Arm.
50. Mage.
51. Ofta med vatten i.
52. Var arken. •
54. Slöhet.
56. Pronomen.
57. Ej tillmötesgående.
59. Antal på stjärnor.
60. Böra ej få leka med 

elden.
61. Underjordiska rum.

Lösning till Korsord

Lodrät.
1. Gjorde negern med 

tysken.
2. I opposition till and

re.
3. Erkänner.
4. Ibland en lång ring

lande orm.

5. Bör behandlas med 
största varsamhet.

6. Helig man.
7. Huruvida.
8. En hel hop.
9. Hasta.

10. Är kanske nästan ny
född.
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15. Namn för man.
16. Ärr.
17. Har bagaren gjort.
18. Biflod.
23. Ö.
25. Ton.
27. Borgare.
30. Bör inte kassaskåp^ 

vara.
32. Den högsta.
33. Stad.
34. Gul.
35. Har en berömd dom

kyrka.
36. Feminin varelse.
37. I höjden.
38. Får lamm göra baggM
39. Räntetagare.
44. Högslätt.
45. På brev.
47. Udde.
48. Förhöjer tonen.
53. Otrevligt djur.
55. Antaga.
57. Kryp.
58. 1,134 kvfot.

Lösningar till ”Korsorl 
n:r 4” skola vara oss till' 
handa senast den 1 oV' 
För den först öppnad® 
rätta lösningen betalas 4 
kr. Pristagarens naim1 
offentliggöres i oktober- 
numret.

Obs.! Skriv ”KorsoÅ 
n:r 4” på kuvertet och 
adressera till Tidskrifts 
Status, Götgatan 81 
Stockholm.

n:r 2. nabb. 25. Skämt. 26. Volma. 27. Ull.
28. Skär. 29. Akta.

Stänk. 20. Retur. 21. Tavla. 22. Oblat- 
23. Tran.

Vågrätt.
1. Labb. 4. Lätt. 7. Lau. 9. Viska.

11. Curie. 13. Lustiga. 14. Snålt. 16.
Agrar. 18. Dosor. 21. Teort. 24. Tre-

Lodrätt.
2. Anslå. 3. Blast. 4. Lucia. 5. Tårar. 

6. Ovis. 8. Feer. 10. Kulform. 12. Ugg- 
lebo. 15. Nio. 17. Air. 18. Disk. 19.

Först öppnade rätta lösningen hafl! 
insänts av hr V. Göthlin, Gillegatan ® 
Mälarhöjden, som alltså erövrade fed1' 
man.

Sjöfolk
(Forts, från sid. 14)

längsta tills alla kommit ombord, så att han inte riskerade nå
gon upptäckt.

Båten skulle närmast gå till Amsterdam — och därnere var 
han säker på att få en hyra.

—-Jag har gått på bommen både i Hull och Buenos Airés, 
men det finns förbanna mig inte en plats på jorden, som är 
så hårdtrampad som huvudstaden i ens eget land, det är synn 
om allt sjöfolk utan hyra i den hän byn, kamrat — du hör 
vad jag säjer!

Jag ställde mig och tittade in genom gallret för fönstret till 
en juvelerareaffär. Ljuset från en lykta reflekterades mot en 

exposition av dyrbara idrottspriser — och jag greps av en 1ÖJ' 
lig tanke:

Varför donerar ingen priser till havets arbetare! — 
finnes ibland dem många, som i all tysthet utföra dåd 
prestationer, inför vilka många segrar i simbyxor och på styb'1' 
banor skulle te sig skäligen enkla. Men — sjöfolket får n<® 
nöja sig med den offentlighet, som ges i de längre eller k0*1 
tare notiser, vilka berätta om förlisningar, hunger och straps 
ser; sjöfolket kommer aldrig att bli så populärt som för® 
ställningarna om sjömännens lättsinne och de visor om ”1’0' 
jan den blå” och ”havets fria liv”, vilka snickras samman 9 
romantiska söndagsseglare med poetisk ådra.

Sjöfolkets liv är alltjämt en bister vardag.

Tryckeri-A B. Federativ Stockholm 1938




