
Tal vid Kulturhistoriska föreningens lucköppning 15 dec 2018. 
 

Välkomna till Wendelas Hebbes hus!  

Jag vill börja med att gratulera Kulturhistoriska föreningen till 100- 

årsjubileet. Ert arbete under de många åren har betytt mycket för 

Södertälje. 

Det firas och har firats flera 100-årsjubileer i Södertälje under 2017 

och 18. För några veckor sedan var det 100 år sedan första 

världskriget var slut, och kanske finns det ett samband mellan kriget 

och det som hände för 100 år sedan i Södertälje. Det var svåra tider 

då. Även om Sverige inte var med i kriget, så drabbades svenska 

folket av ransonering och brist på livsmedel och rentav svält. 

Förra året 2017 firade Socialdemokratiska kvinnoklubben 100 

årsjubileum, och rubriken på första kapitlet i minnesskriften lyder: 

”Hungern som drivkraft ”.  

 

 Klubben bildades den 21 april, och den 25 april samlades, enligt 

Södertälje stads historia, 500 kvinnor på torget utanför rådhuset och 

demonstrerade  mot  dyrtid och hungersnöd. De överlämnade en 

skrivelse till borgmästaren., där de krävde av både stat och kommun, 

att allt skulle göras för att råda bot på livsmedelsbristen.  ”Vi kräva 

genast mera bröd, mera vetemjöl, billigare potatis, billigare mjölk för 

de fattiga, billigare smör och mera socker. ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Kvinnorna samlades  på förmiddagen och på eftermiddagen  kom   

männen till torget.  De var 4000. De krävde också livsmedel men 

hade också ett plakat med texten: ”Vi fordra allmän, lika och direkt 

rösträtt nu.”   



 

Då kommer vi in på ett annat 100-årsjubileum. Beslutet om  allmän 

och lika rösträtt för  togs i riksdagen  den 17  december  1918.  På 

måndag ,om två dagar, är det alltså 100 år sedan. 

Det var inte hunger, som drev männen, som bildade Kulturhistoriska 

föreningen utan ett stort intresse för Södertäljes och Östra 

Sörmlands historia och för gamla föremål, som man ville bevara  till 

efterkommande. Tack vare föreningen och alla dess engagerade 

medlemmar under de hundra åren kan vi och våra barn och barnbarn 

få uppleva och läsa om hur vår stad har utvecklats och hur det sett ut 

under olika tider. 

 Under de första åren förvarades de insamlade föremålen på olika 

ställen. Jag upptäckte i jubileumsskriften, att Oxbackens daghem, där 

vår fyraårige son fick plats 1966, när vi flyttat  hit, hade fungerat som 

museum i tio år och dessförinnan varit epidemisjukhus.  

 

Så småningom blev Torekällberget platsen för Södertäljes 

friluftsmuseum med gamla byggnader från gårdar runtom i bygden 

och så småningom stadskvarter.  Ett underbart ställe att besöka, ett 

ställe, som ger oss både kunskaper och nöje.  

Vårt yngsta barnbarn, Clara 7år, som bor i Stockholm, säger alltid: 

”Jag älskar Torekällberget”, och vi går dit så ofta vi kan . 

Så Tack kulturhistoriska föreningen för att ni gav oss södertäljebor 

Torekällberget! Och inte bara till oss utan också till alla andra 

besökare . Torekällberget är Södertäljes  största besöksmål . Många 

besökare kommer från andra håll. 



En tidigare kulturpolitiker här i stan sa ofta: ”Ser man inte framåt och 

inte bakåt, då får man se upp. ” 

Det låter ju lite roligt, men om man tänker efter, så är det mycket 

tänkvärt och klokt. 

Ser man inte framåt och planerar och rustar sig för vad som kan 

hända i livet, så kan det gå ganska illa.   Och ser man inte bakåt och 

tar lärdom av vad som varit, så kan det också bli fel. 

Jag lyssnar ganska mycket på radio. I somras var det två av de s.k. 

Sommar – programmen, som jag fängslades av. De skilde sig från 

mängden av sommarpratare, och deras program handlade just om 

att se tillbaka och att se framåt. 

Det ena programmet var med en 92-årig kvinna, Tauba Katzenstein 

,som  överlevt förintelsen, och först nu valt att berätta  om sin 

mamma och mormor, som försvann i Auschwitz. Hon hade inte velat 

tala om de svåra minnena tidigare, men nu gjorde hon det.  ”För nu 

är jag den enda som minns dem” sa hon .  

 

När alla, som har minnen från kriget och det fasansfulla, som hände 

då , är borta, måste vi andra dra lärdom av historien och se till, att 

det inte upprepas.  För mig är det t.ex. helt självklart, att inget land 

ska utsättas för en kärnvapenattack. Därför ska Sverige skriva på FN-

dokumentet om kärnvapenförbud.  Men tyvärr handlar det i 

dagsläget alltför mycket om upprustning även i vårt land. Vi har levt i 

fred sedan 1809,  och det ska vi fortsätta  med. 

Det andra sommarprogrammet, som fängslade mig, handlar om att 

se framåt. Det hölls av en svensk professor i fysik, Max Tegmark. Han 

är verksam i U.S.A. där han har startat en organisation, som arbetar 

för att minska riskerna med artificiell intelligens.  



Max Tegmark inte bara varnar. Han vill också inge hopp och 

informerar om allt bra den avancerade tekniken skulle kunna 

användas till.  Han vill få oss vanliga människor att engagera oss och 

inte överlåta besluten om hur tekniken ska användas till experter. 

Artificiell intelligens är den viktigaste demokratifrågan i vår tid enligt 

Max Tegmark och just därför måste vanliga människor få vara med 

och ha inflytande över tekniken. 

Då gäller det att se framåt!   Men jag måste erkänna, att det här med 

artificiell intelligens känns än så länge ganska avancerat. Det känns 

viktigare att lägga energi på att göra det som är rätt för klimatet. Den 

stora klimatkonferensen i Polen visar på hur mycket som återstår 

att göra för att nå de uppsatta målen för klimatet. Det borde vara 

en väckarklocka för alla men kanske en del reagerar mer på 

nyheten att jöklarna i Jämtland spricker. 

Men nu ser vi fram emot jul- och nyårsfirande. 

Hoppas, att det kommer lite snö nästa vecka, så det blir lite jullikt. 

Jag brukar inte titta på TV på julafton men gör undantag för ett 

program, som visas varje julafton,  och det är det jag kallar  Tage 

Danielssons julevangelium i filmen Karl-Bertil Jonssons julafton. 

Ynglingen Karl-Bertil, som jobbar extra på posten, sorterar julpaket 

efter taxeringskalendern och tar från de rika och ger till de fattiga. 

Det är en hjärtknipande och mycket rolig film, så missa inte den! 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ALLESAMMANS!! 

 

 

 


