
V a d  har hänt? Andra maj. Konstindustri mot konst= 
UR DEN SPANSKA REVOLU- ad som nu sker här i landet na fredskrafter, de må finnas bland 

med så mycken hänförelse, har nu de officiella statsmakterna och de partilösa motståndarna mot kriget, 
framgått en  stor fråga: Skall repu- olika samhällsgrupperna blotta sin den allmänna opinionen skulle kun- 

ket som talar för detta. Enigheten ställning ti l l  frågan om internationell na resa sitt huvud för att tvinga ho- 
mellan arbetarna, den studerande avrustning. nom och hans kolleger till positiv konstindustriens frammarsch? 
ungdomen och stora grupper av lan- Det man ser och hör av högern i aktion eller också avsätta och er- 

är människorna uppfann maski- spetsen i sitt huvudorgan Dagens dets främsta intelligens. den alltmera denna sak är huvudsakligen ett in- sätta dem. 
målmedvetna demokratiska uppfatt- tresse för att Sverige skall få behålla Det är möjligt att han får rätt. N ningen och de oerhörda sociala upp- nerna innebar detta en kolos- Nyheter (förr radikal i kulturfrågan!) 
gifter, som vänta en ny ordnings sitt försvar vid den allmänna över- men fredsvänner kunna icke tillåta salt förbilligad produktion. Sedan sitt missnöje med framför allt Slöjd- 
verksamhetslystna händer. Det före- enskommelsen - om det blir någon. sig att ta det för givet, innan de gjort har under hela 1800-talet maskiner- föreningens direktör Gregor pauls- 
faller som om tonen bland folket ef- Bland de frisinnade finnas som ett försök att resa opinionen till att na alltmera undanträngt hantverket. son. Missnöjet bottnade i :  att konst- 
ter revolutionen vore mera godlynt, vi veta radikala pacifister. Men de- erövra avrustningskonferensen. Man Industrien var på Sätt och vis, trots industrin alls fick komma med pd ut- kraven mera inställda på på att uppfylla ras officiella förespråkare, frih. Ra- kan icke i förväg besluta sig för att alla sina fördelar. handicappad så ställningen, att den fick för stor plats 

ra vanligt vid neddrivande omstört- mel har avgivit en förklaring i riks- tro eller icke tro pd avrustningskon- länge den endast imiterade hantver- och att ledningen utövade en gallring 
ningar. Och de gemensamma må- dagen som visar att det strängt taget ferensen. Man kan icke säga: jag kel. Men då den funnit sin egen av materialet efter vissa »stilideal» 
len? En uppryckning av det för- inte är någon annan skillnad mellan tror på denna tändsticksask. Allt logiska form gick utvecklingen (som inte stämde med Malmstens). 
sumpade jordbruket. värdigare lev- honom och högern än ordvändnin- beror pd om den användes att tän- snabbt. Denna framdrevs först och Så småningom tystnade dock kis- 

da pd ett hus eller en brasa. främst av ingenjörer och tekniker, golåten, därför att allmänheten trött- nadsförhållanden för småbönderna, garna. 
industriens fortsatta rationalisering 
parker, bad. förbättrad hygien för I hela sitt resonemang räknar ut- Emellertid, från excellensens offi- som arbetade med järn, betong, ce- nads pd den. Men den började pd 
storstädernas massor kvinnlig röst- rikesministern endast med vad som nytt. Malmsten samlade under sitt ciella utgångspunkt är det helt natur- ment. 
rätt. - Högst intressant att följa hur är möjligt att uppnå vid konferen- ligt att han tror att avrustningskon- Båtar, bilar, flygmaskiner, elek- banér en skara missnöjda konsthant- 
detta förverkligas. sen med nuvarande sammansättning ferensens resultat kommer att bli en triska lokomotiv har törst så små- verkare, som tillverkade ett mani- 

av regeringarna, med nuvarande pas- ökning av rustningarna. »Om kon- ningom fått sin ändamålsenliga och fest till slöjdföreningen. Denna fas DET B E L G I S K A  ARBETAR- siva misströstande och svaga håll- ferensen överhuvud leder till ett re- därigenom vackra form. i fråga om i striden slutade nunupasiöjdflh. 
PARTiET har samlats omkring ning hos den breda publiken och sultat, kan man vänta att maximi- arkitekturen står striden för närva- eningens årsmöte med att en del op- 

prograramrevision pd sin kongress i med nuvarande kraftiga, framgångs- gränsen för rustningarna fixeras så rande i huvudsak mellan de äldre, positionsrepresentanter såsom giss- 
vår. Aven här var den kvinnliga riks motstånd från rustningsvänner- att den ligger över de nuvarande estetiska representationsarkitekterna lan inträdde i styrelsen, som endast 
rösträtten en av de brännande frå- na. För honom finns icke möjlighe- rustningarna. rapporteras excellen- och de yngre, mer socialt intressera- tillsatts pd ett halvår för att granska 

Forts.å sid. 2.) de funktionalisterna. När det gäller arbetsutskottets betydelsefulla för- 
konstindustri eller konsthantverk, slag, som sedan skall framläggas vid 

det demokratiska partiet? 
Med stor tveksamhet, åtskilliga 

försiktighetsatRärdcr, med uppskju- blir stridsställningen analog, dock ic- füreningsstlmma. 
tande och inskränkande uttalanden, ke mellan yngre eller äldre genera- Detta arbetsutskottets program 

tioner utan mellan mer eller mindre måste man anse vara en ytterligt be- t. o. m. protester mat kvinnorösträt- 

framhölls att klerikalerna genom en Kvinnlig teaterseger socialt kännande personer. hdw tydelsefull principiell förklaring. Man tens införande över huvud taget. Det 

sådan reform skulle kunna tränga strien vinner dock även där, helt na- önskar där dela upp Slöjdföreningens 
fram och göra socialdemokratiens turligt, terräng. De kansthantverka- verksamhet på tre sektioner, en för 

re, som finns kvar, tillverkar mest industri, en för hantverk och en för 
lyxvaror och representationsföremål. hemslöjd för att om möjligt få ar- 
Såsom smycken, silverkåsor, inlagda betet att ga friktionsfritt. Det som la stödja ev. framkommande förslag 

behandlas mest ingående är indu- 
om rösträtt, men med möjlighet att 
sammankalla särskild kongress för T e a t e r n  i en storstad är en käns- damit. Nieder damit. Nieder da- möbler. 
frågans behandling. l i g  barometer, Här i Berlin mit. Denna gamla strid aktualisera- strin. Man anser, a n  denna har stör- 

Utvisar den för närvarande tydligt Detta är typiskt: Nieder damit! Så des genom Stockholmsutställningen re socialt intresse, då den arbetar 
atmosfärisk oro. Så fattigt pd god ropas det för närvarande på alla 1930, genom slöjdföreningens ars- med masstillverkning för en stör- 

M R .  SNOWDEN. D E N  OBE- teater har jag aldrig förr funnit Ber- områden. Man tycker sig nästan möte nyligen och, i viss mån, även re köpkrcts. Samarbetet mel- 

VEKLIGE, Englands finans- lin. En  allmän osäkerhet räder, in- höra ett annat massrop ringa i öro- genom d:r Nils G.Wollins bok »Nu- lan industrin och konsten har där- 
åter tagit upp frågan om jordvärde- gen vägar ta ett djärvt steg, man nen: Korsfäst! för mycket stor betydelse. Den 
skatt. Den är dock försvinnande li- gräver upp gamla saker och försöker förgäves efter de positiva signalerna. Redan före Stockholmsutställnin- motiverar en stark uppmärksamhet 
ten, omkring 0,4 procent, eller en klara sig med dem - för stunden. Det märkligaste av de nya styc- gens öppnande visade oppositionen pd massproduktionens höjande i kva- 
penny pr pund jordvärde. Beskatt- De ekonomiska svårigheterna, det kena är Zuckmayers »Der Haupt- med ledaren arkitekt Malmsten i 

ningen måste föregås av en en allmän politiska trycket äro medverkande mann von Köpenick. på Deutsches 
land, vilket beräknas ta minst två orsaker - men detta är orsaker som Theater. En utmärkt pjäs, ett ut- 
år i anspråk, Men trots dessa in. bottna i en ännu djupare orsak: det märkt framförande. Författarinnan tillhör ge- Då de inte ha någon man att kon- 
skränkningar i planen på en snar och andliga nödläget, som lamslår den realism även här ett romantiskt drag, nom sin härstamning de gamla of- centrera sina ömmare känslor pä, 
allmän jordvärdeheskattning tycks skapande viljan. ett återvändande till den gamla tiden. ficerskretsarna. Detta .är viktigt att blir lärarinnan helt naturligt föremå- mr. Snowden ha ha g iv i t  e t t  f i n g e r  å t  Den europeiska människan befin- En drastisk legend från det kejserli- veta, ty hon skildrar i stycket en mil- let. Del går Manuela på samma 

Hon är så ensam, så övergi- vilket han också själv underströk, 
när han i parlamentet uppmanade I ett tillstånd av negativ väntan. In- Ti l l  detta samma militäriska flickinstiiut i äkta gammalpreussisk ven, allt omkring henne är kallt och 
arbetarparti, Iiberaler och höger att gen kan spänna sina krafter för ett Preussen återför oss den pjäs som anda. Den unga föräldralösa Ma- dött - ett fientligt fängelse, där die 
stödja delta förslag till »folkets lös- bestämt mål, emedan alla mål tyckas jag här vill närmare dröja vid, näm- nuela blir under sina känsligaste år liebe Fräulein von Dernburg ensam 

görande, från det privata jordmono- vika undan som hägringar i en öken. 
Före- representerar livet. Det är natur- 

Man väntar att något skall ske - Nérestan) av Christa Winsloe. Som ståndarinnans enda pedagogiska vis- ligt att flickan, som i denna kärleks- 
men vad? Skall en tro bryta fram, redan namnet utvisar, är det inte ba- dom heter tukt och underkastelse, lösa omgivning söker ett levande vä- 
en eldpelare visa sig i natten? Eller ca gårdagen som här frammanas - hennes enda ambition är att så full- sen att älska, lidelsefullt sluter s i g  
skall den negativa linan löpas ut? stycket för oss samtidigt rakt i n  i ständigt som möjligt utestänga den till den allmänt dyrkade lärarinnan, 

»Revolutionen har gått som dessutom behandlar henne med' 
tydliga sprak. Man viker undan, denna pjäs framföras på Theater i n  oss spårlöst förbi», säger hon trium- större ömhet än de andra eleverna, 
man vägar inte se sanningen i ögo- der Stresemannstrasse, har man klart ferande. Institutets lärarinnor under: emedan hon hyser medlidande med 
nen. Man gömmer huvudet i en för sig, att vi ännu inte kommit lång kasta sig slaviskt. Det är endast en henne - undantagsbarnet. Manuela 
buske. Hos 
romantik. Gör någon ännu ett för- uppfostran, och att vi knappast ens Fräulein von Dernburg» - som trots henne får svärmeriet en annan ka- 
sök med aktuell social dramatik - kunna ana, vilka sociala konsekven- yttre stränghet söker upprätthålla raktär än hos de andra flickorna. Det 
som til l exempel Döblin med »Die ser den moderna kvinnorörelsen kom- ett mänskligt förhållande till elever- blir farligt. Det leder oemotstånd- 
Ehe» (Volksbühne) - så misslyckas mer att medföra. 
försöket. Den andliga kraften kan I dessa rädslans och undvikan- godnattkyssen. De svärma alla för Det är onödigt att här relatera den 
inte längre lockas tillbaka i dessa dets tider är stycket ytterst märkligt, henne. Flickor i grymma upplösningen. Det som gör 
spar. Alfred Kerr skriver: Nieder ty det ser sanningen i ögonen utan den åldern måste svärma för någon. (Forts. å sid. 4). 

TIONEN, som genomfördes Vad som i andra länder är att socialdemokraterna och bland de hantverk. 
Skall konsthantverket lyckas fördröja 

gorna. Men hur behandlades den av ten att genom påverkan av medvet- 

landvinningar slutligen att socialdemokraterna om inte. Beslutet sko- blev I Berlin av HAGAR OLSSON. 

Och man lyssnar tida svensk konstslöjd.. 

(Forts. å sid. 4.) 

Men trots all fruktan. 

ner sig, så förefaller det betraktaren ga Tyskland. jö, i vilken hon själv vuxit upp: ett sätt. 

ligen »Gestern und heute» (Ritter instängd i ett dylikt institut. 

Teatern talar i detta avseende sitt hjärtat av nutiden. När man sett nye tiden. 

Man griper etter gammal re än t i l l  utanverken av problemet ibland dem - »die einzige liebe är en djup, lidelsefull natur. 

na. Hon ger dem bl. a. varje kväll ligt til l en katastrof. 

Det är naturligt. 
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D e n  9 m a j  1 9 3 1 .  

Tidens tecken. 
Det är en händelse. som set ut 

som en tanke, att i en tid, då splitt- 
ringen inom partierna är allt mer 
framträdande, är det kvinnorna, som 
börja samla sig till större enheter. 
Detta har med naturnödvändighet 
framtvingats genom den reaktion mot 
kvinnorna och deras medborgarrätt, 
som räder. Men icke endast därför. 
Exemplen tala. Fackföreningsrörel- 
sen är ett ovedersägligt bevis på den 
makt, som organisation ger. Och 
söndringen inom de politiska partier- 
na framhäller svagheten av brist på 
sammanhållning. Där ha vi åskåd- 
ningsmaterial. 
Då Svenska Kvinnors Vänsterför- 

bund för några dagar sedan sam- 
manträdde till konstituerande möte 
skedde delta i sammanhållningens 
tecken. Friheten för olika menings- 
riktningar var på alla håll säker- 
ställd, och det gemensamma kunde 
helt och odelat b l i  föremål för pro- 
duktivt arbete. Det gäller nu för 
alla dem, sam tillhöra Vänsterförbun- 
det att fullfölja tanken och utnyttja 
möjligheterna. Om så sker - och 
det är nödvändig? - kan det bl i  til l 
en makt, som hävdar icke blott kvin- 
nornas utan samhällets framstegspo- 
l itik i ny  anda. 

Och ingen kan förneka att där 
skulle behövas friska vindar, som 
rensade luften i vårt politiska liv. 

MÖTESPLATSEN 

Skåneförbundet av Svenska Kvin- 
nors Vänsterförbund. 
organiserades den 26 april i Malmö 
då Skåneförbundet av Frisinnade 
Kvinnors Riksförbund på sitt ärsmöte 
beslöt att omorganisera och utvidga 
sin verksamhet i och för ökat samar- 
bete mellan kvinnor av vänsterrikt- 
ning. 

Adv. Elisabeth Nilsson inledde 
diskussionen om organisationen och 
redogjorde för centralstyrelsemötet i 
Stockholm samt framlade Sv. Kvin- 
nors Vänsterförbunds syfte och in- 
terimsstadgar. Efter en lång och 
utredande överläggning beslöts, att 
förbundet skall uppgå i Sv. Kvinnors 
Vänsterförbund. - Til l  interimssty- 
relse i Skåneförbundet av S.K.V. 
valdes fru Elsa Nordlund, Kristian- 
stad, ordf., adv. EIisabeth Nilsson, 
Malmö, fil. kand. Hulda Lundh, 
Ystad, fröken Hildur Persson. Kri- 
stianstad, rektor Annie Weibull 
Landskrona, fröken Anna Jönsson 
och fru Maria Benedictson, Häising- 
borg, med fru Emilia Jönsson, Frid- 
hill, fröken Paula Larsson, Tecko- 
matorp, fru Stina Person. Malmö, 
och fröken Florida Holm. Trälleborg, 
som suppleanter. - Til l  centralsty- 
relsemedlemmar utsågos fru Elsa 
Nordlund. adv. E. Nilsson, rektor 
A. Weibull och fil, kand. C.Lundh 
med fröken Lisa Ljunggren, Trälle- 
borg, fröken Ines Nihlén, Teckoma- 
torp, fru S. Persson, Malmö, och 
fröken A. Jönsson, Lund, som supp- 
leanter. 

Fröken Signe Fredholm, Malmö, 
talade för namninsamlingen för uni- 

Iämnades för spridning i de trakter, 
där namninsamlingsarbetet ännu ic- 
ke organiserats. 

Med fru Nordlund som inledare 
behandlades en del aktuella frågor. 
Beträffande vanartslagen uttalade 
förbundet den förhoppningen. att 
riksdagen måtte följa de riktlinjer, 
som Kerstin Hesselgren framlagt i 
sin motion. Aven moderskapshjäl- 
pen behandlades, och förbundet be- 
slöt stödja centralstyrelsens planera- 
de uttalande i frågan samtidigt som 
man betonade, at t  den nu föreslagna 
hjälpen bara är en början, som snart 
nog måste följas av ytterligare åt- 
gärder. 

Vid planläggning av förbundets 
verksamhet för det stundandc arbets- 
året beslöt man bl.a. att sprida kän- 
nedomen om det nya vänsterförbun- 
det och huvudpunkterna på dess pro- 
gram: »samhälleliga frågors utveck- 
ling och lösning i radikal riktning; 
allas lika rätt till arbete och lika rätt 
inför lagen». - Därjämte skulle 
medlemmarna själva närmare sätta 
sig in i vissa frågor, t. ex. sjukkasse- 
frågorna och moderskapshjälpen. 

L. 

versell avrustning. varefter listor ut- 

Svenska kvinnors vänsterförbund 
hade söndagen den 3 maj ordinarie 
centralstyrelsemöte i Stockholm un- 
der fröken Kerstin Hesselgren ord- 
förandeskap. Förbundet konstituera- 
de sig och antog definitiva stadgar. 

Vid mötet redogjorde fröken Anna 
Åbergson för pensionsförsäkrings- 
frågans nuvarande läge. Efter dis- 
kussion fattades följande resolution, 
som översänts till 1928 års pensions- 
försäkringskommitté 

Svenska Kvinnors Vänsterförbunds 
centralstyrelse har vid möte i Stock- 
holm den 3 maj 1931 beslutat att hoa 
1928 års pensionsförsäkringskom- 
mitté anhålla, att i vilket skick för- 
slag till omreglering av pensionsför- 
säkringen än komme att framläggas, 
kvinnornas redan 1913 framlagda 
krav beaktas, nämligen 

all en gemensam risktabell för 
hela folket, man som kvinna, lägges 
till grund för försäkringen, 

att statens tillskott til l pensionerna 
lämnas med samma belopp oberoen- 
de av om pensionstagaren är mon el- 
ler kvinna och 

uff avgift för gift  man måtte för- 
delas med lika belopp på mannen och 
hustrun. 
På programmet stodo även u p p  

tagna moderskapsskydds- och van- 
artslagfrågorna, men då dessa frå- 
gor e j  hunnit slutbehandlas i respek- 
tive utskott. uppdrog centralstyrelsen 
åt sin samarbetskommitté att följa 
frågornas vidare utveckling i riksda- 
gen och att uppträda på förbundets 
vägnar. 

Folkskoleseminariet 
i Stockholm. 

Avstutning av innevarande termin äger 
rum Lördagen den 6 Juni k l  

Inträdesprövningar äger rum 9—15 Juni 
med börjar Tisdagen den 9 Juni kl. 9 
f. m. Ansökningar insändas till rektor 
senast 10 Maj. 

Till den vid seminariet anordnade ett- 
åriga kursen för studenter m.fl. skola an- 
sökningshanlingar insändas senast den I 
Augusti. inträdesprövningen till denna 
kurs tager sin börjar Tisdagen den 25 
Aug. kI. 10 f.m. 

I e. m. 

Stockholm den 30 April 1931. 
ANNA SORENSEN. 

Rektor. 

A N D R A  M A J .  
(Forts. fr. sid. 1.) 

sen ha sagt i Första Kammaren den 
29 april. Alltså ett dunderfiasko, ej 
mer. ej mindre. Hans inlägg under 
debatter i Andra kammaren är åt- 
minstone i referaten sådant att man 
spårar en antydan att de nordiska 
staterna böra fä rätt att begagna sig 
av kommande möjligheter att upp- 
rusta. De böra åtminstone ej fä rota 
för sina tidigare nedrustningar ge- 
nom att stoppas vid sin nuvarande 
gräns eller till och med tvingas att 
minska på sin nuvarande krigsbe- 
redskap. Excellensen förkastar upp- 
seendeväckande nog utan vidare den 
metod för den budgetära nedrustnin- 
gen som den förberedande kommis- 
sionen efter fem års arbete kommit 
till. 

Oerhörda mödor nedlades i bor- 
jan för att finna en gemensam näm- 
nare till vilken folkens s.k. för- 
svarskrafter kunna reduceras, men 
på den uppgiften blev man bet. Där- 
t i l l  kom att Förenta Staterna defini- 
tivt satte sig emot att nedrustningen 
i ett land finge sättas i relation till 
andra länders styrkor. I detta läge 
föreslog den förberedande kommis- 
sionen att varje stat skall minska 
med en viss procent i förhållande till 
sina egna utgifter under några ti- 
diagre år. Med andra ord att den 
internationella avrustningen skall 
ske genom en rad relativt självstän- 
diga nationella avrustningar. Hur 
vill utrikesministern att Sverige skall 
kunna hjälpa till att fä ett positivt 
resultat på bas av det nuvarande 
förslaget om v i  motsätta oss en av 
huvudpunkterna i den föreslagna 
överenskommelsen? Talar han här 
Tysklands sak eller talar han för 
rustningsintresset i Norden? 

Om Tysklands, så skulle han ha 
sagt ifrån det, och borde då sam- 
tidigt ha sagt att det med god vilja 
hör finnas möjligheter att kompen- 
sera Tyskland för att det måste gå 
med på en procentuell minskning av 
krigaberedskapsutgiftema, om de 
andra staterna minska på sådana 
rustningar som Tyskland icke har 
motsvarighet till. Talar han för Nor- 
den, så böra fredsvännerna här uppe 
säga ifrån att denna mening som 
t.v. är Sveriges officiella kan aldrig 
i livet samla ett enigt Sverige. 

När man talar om vad fredsvän- 
nerna i Norden skala kunna uträtta 
är det givet att man vänder sig mot 
socialdemokraterna som just firat 
sin stora mönstringsdag med en in- 

Fogelstadsstipendium. 
Ett stipendium ä sjuttiofem (75) 

kr. för någon av kurserna på Fogel- 
stad (13-25 juni, 9-31 juli, 8—30 
sept. d. ä.) är ledigförklarat. En- 
dast sökande frän Skåne kunna ifrå- 
gakomma till detta stipendium. An- 
sökan, ställd till Skåneförbundet a$ 
Sv. Kvinnors Vänsterförbund, sän- 
des före den 1 juni til l fil, kand, Hul- 
da Lundh, Ystad. 

ternationell paroll mot kapprustning 
och krig. för avrustning och fred, 

sedan 
att den som skriver detta efter att 
ha genomgått krönikorna över de 
världspolitiska händelserna, stanna- 
de vid at t  den märkligaste nyheten 
fanns i en liten orubricerad notis i 
The New Leader, organ för den ra- 
dikala oppositionen inom engelska 
arbetarpartiet I den stod att inom 
andra internationalens alika avdel- 
ningar cirkulerade ett förslag frän 
Oberoende arbetarpartiet om radika- 
lisering av internationalens program 
och metoder. 

Klyftan mellan den officiella ni- 
tionella politiken i de europeiska län- 
derna och vad som i vårt nuvarande 
läge är rimligt och resonligt blir allt 
större. Den svenska överklassen 
liksom andra länders sviktar i stort 
sett inför det prov som avrustnings- 
konferensen utgör. Internationalens 
mänga radikala manifest hittills ha 
icke förmått åstadkomma någon 
vändning i den europeiska politiken. 
Vad har man då att hoppas på mera 
än at t  en inre omvandling må ske 
inom den socialistiska och fackliga 
internationalen? 

Det hände för någon tid 

Enligt vad New Leader upp- 
lyser ha vänsterflyglarna inom Hol- 
land och England samarbetat 
med de polska socialdemokraterna. 
både de polsk-polska och de tysk- 
polska, samt med norska arbetarpar- 
tiet. Detta samarbete och dess pla- 
ner ha kastats in som ett jäsämne 
inom partierna. Vid årsmötena i 
Holland och Belgien kom det till liv- 
liga meningsutbyten. Den radikala 
flygeln vill att man inför den ho- 
tande krigsfaran skall på allvar för- 
bereda generalstrejken. Men den vill 
också att man skall hugga av avrust- 
ningsfrågans gordiska knut genom 
att var och en arbetar för självstän- 
dig avrustning i sitt land. Frän Bel- 
gien anmäles att de unga elementen 
och kvinnorna talade för den linjen, 
en betecknande situation. 

Vid valet av delegater till den so- 
cialdemokratiska kongressen som 
skall äga rum ti l l  sommaren i Wien 
fick vänsterflygeln också sina repre- 
sentanter med. Utsikter finnas där- 
för att när man skall göra upp »den 
strategiska planen för kampen om 
avrustningen. (för att citera det of- 
ficiella manifestet) den radikala 
gruppens viija kommer till synes. 
Men det hjälper inte så mycket, så- 
vida inte till d e s ~  hela internationalen 
genomdränkes av uppfattningen at t  
på dess eniga, beslutsamma hand- 
ling vilar allt.  När man tanker på 
vilka schatteringar som finnas, frän 
Paul Boncour (vilkens militarism 
visat sig starkare än högermannen 
Lord Cecils fredsvilja) til l Fenner 
Brockway och Fimmen, så medger 
man att även här drömmen om en 
enig handling förutsätter underverk. 

Men vi behöva underverk. 



Nattarbetsförbud 
och skydd. 

Svar till redaktör Backlund av Elisabeth Abbott. 

Det forekommer mig, at Hr. Sven 
Backlund - baade paa det Möde, 
der blev afholdt paa Open Door In- 
ternationals Kontor i Genève i Ja- 
nuari og i sine senere Artikler i Ti- 
devarvet og andre svenske Blade - 
klart har vedkendt sig den Opfattel- 
se, at Forbud, Inskrænkninger og 
Reguleringer af Natarbejde bör ba- 
seres paa Arbejdets Art og ikke paa 
Arbejderens Kön. Dette er nöjag- 
tigt Open Door Internationals Stand- 
punkt Det er om Taktikken - en 
Taktikk. som jeg forsikrer Hr. Back- 
lund. at han ganske har misforstaaet 
—at Divergenserne mellen hr Back- 
lund och Open Door opstaar. 

Lad os d a  nu undersöge de frem- 
satte Indvendinger og den Fordring 
Hr. Backlund har fremsatt i Genève 
og i sine Artikler: At Kvindebevægel- 
sen skulde anvende sin Energi paa 
at fremskaffe en Natarbejdskonven- 
tion for Mænd og ophöre med at 
koncentrere sig om at skaffe lige 
Vilkaar og lige ökonamisk Ret for 
Kvinder og Mænd. 

Genom den nybildade danska Open 
Door-gruppens v. ordf. fröken Anno 
Westergaard har mrs. Elisabeth Abbott, 
ordföronde i Open Door International, 
fått tillfäklle att ta det av red. Sven Back- 
lunds artiklar i skyddslagstiftningsfrågan 
som offentliggjorts i svenska tidningar, 
bl.a. Tidevarvet. Mrs. Abbott har med 
anledning av dessa artiklar begärt plats 
i Tidevarvet för nedanstående inlägg, som 
återges i fröken Westergaards översätt- 
ning. 

'Og nu spörger jeg ham, om han vil 
give sin Tid og Energi og sine agita- 
toriske Evner til Arhejiiet for dette 
næste Skridt, nemlig en Lav og Kon- 
vention, der forbyder den fysisk 
svage Mand a l  arhejde om Natten? 
Et saadant Krav er ganske utvety- 
digt og gennemförligt i Praksis. un- 
der Moderne Betingelser for Lege- 
undersögelser er det en  let Sag at 
Klassificere disse Mænd. Og en saa- 
dan Aktion vil ogsaa være ganske i 
Overensstæmmelse med den ofte gen- 
tagne Paastand at den fysisk svage 
trænger mest til denne »Beskyttelse» 
og at vi ved at beskytte dem op- 
hjælper Racens almindelige Hel- bredsstandard. 

Og dertil et andet Spörgsmaal: Vil 
disse Mænd, vil organiserade Grup- 
per af mandlige Arbejdere, stötte Hr. 
Backlund, hvis han opstiller denne 
menneskekærlige Fordring for deres 
vedkommende? Eller vil de fortælle 
ham, at hans forslag er ökonomisk 
Taabelighed, og at ilet vil ödelægge 
disse Mænds Lön-Vilkaar og bidra- 
ge til at presse dem ned til Bunden 
af Arbejdsmarkedet? 

De skyddsbebövande männen 
äro lätta att finna. 

I Öjeblikket er det (i Lande der 
har ratificeret Konventionen) for- 
budt alle Kvinder at arbejde om Nat- 
ten, og herefter maa de næste ivrige 
Modtagere af denne velsignede 
»Beskyttelse» blive Mænd. Saalænge 
der er kontinuerligt Arbejde i Indu- 
strien, kan det ikke, med et  Slag bli- 
ve alle Mænd... men lad  os skynde 
os at beskytte dem, der trænger mest 
t i l  det. Valget er klart. Indenfor 
Industriarbejdere saa vel som inden- 
for alle andre Samfundsklasser, er 
der nogle, som ikke - hverken med 
Hensyn til Nervesystem eller almin- 
delige Styrke eller Kraft - naar no- 
gen höj Grad af Sundhed og Udhol- 
denhed. Moderne Lægeundersögel- 
ser udskiller hurtigt dem, der ikke 
naar det almindelige gennemsnit. 
(Under Krigen blev Mænd i Stor- 
brittannien klassificerede Helbreds- 
messigt, i A-,B- og  C-Mænd, med 
Underklassificering: og et stort An- 
tal af dem var dessværre C³-Mænd.) 

Lad os da begynde at  »beskytte» 
disse ulykkelige Klasse C-Mænd, 
ved at forbyde dem at arbejde om 
Natten. Dette vil blive det förste 
Skridt mod den Udvidelse af »Be- 
skyttelsen», som Hr. Backlund saa 
sterkt önsker. 

Och nattarbetsförbund för dem 
genomförbart i praktiken. 

Nu er jeg sikker paa at Hr. Back- 
lund oprigtigt önsker at se Natar- 

Fötter, ben 
och skor. 

Damer, som ha det besvärligt med sina 
värkande fötter och ben samt hi svårt att 
få passanda skor, tag närmare reda på vad 
det lätta Freika-Wizard fotstödet av läder 
förmår uträtta och likaså hur den gummi- 
fria, tvätt- och stoppbara åderbråckstrum- 
pan med samma namn verkar. — Se och 
prova också våra bekväma och på samma gång eleganta ortopediska skor med extra 
läderpavkningar i hålfoten och förlängd 

bakkappa. 
Lagersons, Kungsgatan 4, Stockholm. 

Ett lärorikt samtal med anled- 
ning av blyfärg. 

Det vil være nyttigt her at gengive 
en organiseret britisk Arbejders Op- 
fattelse af denne Art af »Beskyttel- 
se» for Mænd. For tre Aar siden 
havde jeg en lang samtale med Fur- 
manden og Bestyrelsen far The na- 
tional Union of Painters». Forhol- 
det var, at det var bleven forbudt 
Kvinder at  udföre betalt Arbejde, 
ved hvilket Blyfarve anventes, meden 
der for Mænds Vedkommende var 
gennemfört Sikkerhedsforanstaltnin- 
ger. Formanden tog precis samme 
Standpunkt med Hensyn t i l  Blyfarve 
som Hr. Backlund tager overfor Nat- 
arbejde. Her er vor Samtale: 

Formanden: Hvorfor hjælper de 
os ikke at  faa Beskyttelse gennem- 
fört for alle? V i  giver hvert Aar tu- 
sinder af Pund ud for at faa samme 
Beskyttelse for Mænd, som vi har 
faaet for Kvinder. 

Jeg (overrasket): Men det er ik- 
ke nödvendigt at ofre san mange 

Mellanfolkligt samarbete, 
den av Informationsbyrån för fredsfrå- 
gor utgivna månadstidskriften, har ut- 
kommit med sitt majnummer, vilket in- 
ledes av i n  utrikespolitisk krönika. »In- 
ternationell orientering», och en översikt 
över den internationella fredsrörelsen, 
»Folket mot kriget». Tidskriftens redak- 
tör, kapten C.J. Brunskog, fortsätter sin 
redogörelse för det av förberedande ned- 
rustningskommissionen framlagda kon- 
ventionsutkastet. Rektor N.J. Nordström 
behandlar »De frikyrkliga samfunden och 
fredsarbetet», och lektor Elisabet Eurén 
skildrar situationen »Inför opiumkonfe- 
rensen i Genève». En av de svenska ele- 
verna vid Nordiska folkhögskolan i Ge- 
nève, kand. Karl Nilsson, skriver om sko- 
lans hittillsvarande verksamhet. Rund- 
frågan »Vilka uppgifter för ett allmänt 
folkupplysningsarbete anser Ni nu vara 
de viktigaste i syfte att bevara och or- 
ganisera freden?, besvaras av danske ut- 
rikesministern d:r P. Munch, lord Cecil, 
professor Gilbert Murray, professor Al- 
fred Zimmern. Frågan om »Norden in- 
för nedrustningskonferensen 1932» bely- 
ses i några korta uttalanden av d:r L. 
Moltesen, d:r A .  Ræstad och överdirektör 
R. Sandler. Dessutom redogörelse för 
N.F:s verksamhet, notiser m. m. Tid- 
skriften kostar 60 öre per nummer och 
kr. 4:- för år 1931. 

Vi anteckna . 
från riksdagen... 

Rätt att rösta fritt. 
et har länge rått en förunderligt D dålig samstämmighet mellan 

herr Lindhagens motioner i riksda- 
gen och deras behandling. Herr 
Lindhagen lägger fram en 10-sidig 
motion, utskottet kommer med ett li- 
tet  tunt blad, som säger ungefär att, 
det här begriper vi inte ett dyft av, 
så det avslår vi utan vidare och t i l l  
sist faller talmannens klubba till det 
obegripligas minne. Just så har det 
gått med motionen om decisiv folk- 
omröstning, som under onsdagens 
debatter alldeles försvann i skuggan 
av utförelsebevisen och arbetar- 
skyddslagen och avslogs i bägge 
kamrarna. 

Det är skada att motionerna inte 
nå långt utanför riksdagen, l y  herr 
Lindhagen har använt sitt yrkande 
på införande av verklig folkomröst- 
ning till skydd för en högst intres- 
sant utredning om det parlamentari- 
ska systemets kris. om maskinernas 
och aktiernas makt över människor- 
na och om stadskulturens övervälde 
över landsbygdekulturen. 

Utskottet har icke besvärat sig 
med någon mera ingående motive- 
ring utan förklarat, at t  eftersom vi 
till synes icke haft något större behov 
ens av den konsultativa folkomröst- 
n ing, som lagfästes 1922 och som 
endast kommit i tillämpning vid för- 
budsomröstningen, så finns det inga 
skäl för att införa verklig folkom- 
röstning. 

Penge paa det — den Beskyttelse 
kan Mændene let faa. 

Förmanden (meget overrasket): 
Hvordan det? 

Jeg: Har de en stark Fagforening? 
Veldisciplineret? Vii deres Medlem- 
mer göre hvad de anbefaler for at 
faa denne Beskyttelse? 

Formanden: Ulvivlsomt. 
Jeg: Saa er alt, hvad de skal göre, 

blot at udstede dette almindelige Di- 
rektiv til alle deres Medlemmer: »In- 
tet mandligt Medlem af Fagfore- 
ningen maa tage Arbejde, ved hvil- 
ket Blyfarve anvendes». 

Formanden (meget vred): Dette 
er ökonomisk Taabelighed. Vore 
Mænd maa arbejde for af  tjene 
Penge. 

Jeg (roligt): Det er jeg enig med 
dem i, men saa beder de heller ikke 
om »samme Beskyttelse for Mænde- 
ne». Nej. naar det drjer sig om al 
forbyde Mænd at arbejde, kalder de 
det ökonomisk Taabelighed. Drejer 
det sig om Kvinder kalder de det Be- 
skyttelse. 

Vel, denne Mand tænkte ikke klart 
Hvad han sagde var tvetydigt Vrövl. 
Han anvendte Ordet Beskyttelse tan- 
kelöst... indtil han stod overfor d i  
haarde ökonamiske Fakta. 

Skilda språk borta och hemma. 
rots att riksdagsdebatten om ut- T förselbevisen för råg och vete 

upptog åtskilliga timmar, var den ic- 
ke av det intresse att kunna moti- 
vera ett längre referat. Därtill lig- 
ger frågan alltför klart och tydligt 
upplagd. När Sverige i Nationer- 
nas Förbund har gått in för att ver- 
ka för åtgärder mot dumping sta- 
terna emellan, så blir det en obegrip- 
lig inkonsekvens, att riksdagen sam- 
tidigt medgiver en förlängning av ut- 

imod har de skabt netop de Vilkaar. 
som gör den fortsatte Udbytning av 
dem m u l i g .  — — — 

Kvindebevægelsen er ikke Red- 
skap hverken for Arbejdsgiverne 
eller den organiserede Fagforenings- 
bevægelse eller noget politisk Parti 

eller for nogen filantropisk Bevægel- 
se - som har mere Hjerle end Ho- 
ved. Dens Maal er klart og utve- 
lydigt: Kvindernes lige politiske, 
samfundsmessige, personlige og öko- 
nomiske Ret med Mænd. - 

Dens Krav er Iige saa utvelydige: 
At Lovgivningen skal anerkende 
Kvindens Ligeret med Mænd. Love, 
der gör dette — for Eks. en Natar- 
bejdskonvention, der er ens for 
Kvinder og Mænd, vil Open Door 
International ikke modsæette sig, in- 
gen Feminist vil hæve sin Röst mod 
dem. 

Ett gammelt Ord siger: Helbred 
kan ikke köbes for Penge. Dette er 
sandt hvor det drejer sig om en Mil- 
lionær, der lider af uhelbredelig 
Kræft. Men det er ikke sandt over- 
for den vældige Masse af gennem- 
snits-Mænd og Kvinder. For den al- 
mindelige Arbejder kan Helbred kö- 
hes for Penge: God Ernæring, til- 
strekkelig Ernæring, ordentlige Bo- 
liger Klæder, Varme om vinteren. 

Särlagstiftning har aldrig verkat De, der stötter et Lovgivningssystem, 
hvis Virkninger trykker Kvindernes 
ökonomiske Standard. og derefter 

I all Venskabelighed beder jeg dækker deres ökonomiske Taabelig- 
Hr. Backlund overveje hele Spörgs- hed med smukke Ord, paadrager sig 
maalet om falsk eller sand Beskyt- et Stort Ansvar. Kvindebevægelsen 
telse — og huske paa. at gennem al har indsett at Problemet: Penge, er 
Historie — Nationers. Klassers, Kas- af yderste vigtighed for Kvinder lige 
ters, Farvers, Religioners, Moralers saa vel som det er det for Mænd. 
og Köns Historie - har Anvendelsen Det er paa höje Tid at Resten af 
av Særlove eller Restriktioner over- Samfundet - inklusive den interna- 
for specielle Dele af Samfundet al- tionale Arbejds-Organisation - og- 
drig beskyttet disse (selv om Hen- saa indser det. - 
sigten var aldrig saa god). Tvert- Elisabeth Abbott. 

som skydd. 

förselbevisen för två år - då utför- 
selbevisen i själva verket är en dum- 
pinganordning. Att fördöma andra 
länders åtgärder under namn av 
dumping men själv begagna liknan- 
de metoder under finare namn stär- 
ker inte på något sätt Sveriges inter- 
nationella anseende, såsom ilet från 
flera håll framhölls i debatterna. 

Varken dylika argument eller del 
faktum att utförelsebevisen enligt ut- 
sago från dem som skötte försvaret, 
i praktiken icke ha någon som helst 
betydelse och därför hellre borde ta- 
gas bort än bibehållas, lyckades 
emellertid stjälpa regeringsförslaget 
om förlängning av tiden. Regerin- 
gen fick hjälp av högern och bonde- 
förbundarna, medan åtskilliga av de- 
ras egna jämte liberalerna, fröken 
Hesselgren och socialdemokraterna 
röstade för utförelsebevisens bortta- 
gande. 

Nedrustningskonferensen. 
ill den stundande nedrustnings- T' konferensen har riksdagen på 

regeringens begäran beviIjat ett an- 
slag på 100,000 kr. Socialdemokra- 
terna hade visserligen begärt en för- 
dubbling BY summan för att möjlig- 
göra en så fyllig representation som 
möjligt för Sverige, men sedan det 
upplysts om att det var reseringen 
obetaget att vid behov utöka repre- 
sentationen, förklarade sig motionä- 
rerna nöjda. Denna motion blev 
emellertid anledningen till en lång 
och intresant principdebatt om ned- 
rustningskonferensen. I första kam- 
maren höll utrikesministern ett läng- 
re anförande. som var ett allt annat 
än glädjande vittnesbörd om de små 
förhoppningar med vilka politiker 
och diplomater även i ett land som 
vårt gå denna konferens till mötes. 

Det största värdet av nedrust- 
ningskonferensen ansåg utrikesmi- 
nistern ligga däri att frågan om ett 
lands krigsberedskap överflyttades 
från det nationella till del interna- 
tionella området. Detta förutsatte 

emellertid en internationell kontroll 
över alla länder utan undantag. 
I andra kammaren framställde hen  

Engberg vissa frågor till regeringen 
om dess ställning till konferensen 
och om de direktiv. som skulle ut- 
färdas för delegaterna. Han erhöll 
emellertid inga svar. 

Hushållsarbetet måste höjas. 
om ett komplement till föregående S veckas redogörelse för utred- 

ningen om det husliga arbetet vilja 
vi, då denna fråga berör en så stor 
grupp av kvinnor tillägga, att motio- 
nen föll även i första kammaren ef- 
ter en ganska intressant debatt. För 
motionen talade bland andra herr 
Möller och fröken Hesselgren. Utan 
tvivel skulle en utredning bliva gan- 
ska vansklig att verkställa, varjämte 
det kunde råda tvivel om huruvida 
Iigstiflningsåtgärder i praktiken 
skulle visa sig kunna fungera så frik- 
tionsfritt att de främjade sitt ända- 
mäl, sade fröken Hesselgren, men 
icke desto mindre måste man vid- 
hälla kraven på en undersökning av 
förhållandena, för alla dem som äro 
anställda inom husligt arbete. En 
grundlig urbildning och en riktigare 
uppskattning av detta yrke är näm- 
ligen den enda väg på vilket det kan 
höjas och ställas på samma nivå som 
annat arbete. 

Arbetarskyddslagen. 
ungl. maj:ts förslag t i l l  revide- K rad arbetarskyddslag har i vä- 

sentliga delar av riksdagen antagits. 
Därigenom har så betydelsefulla 
framsteg gjorts på sociallagstiftnin- 
gens område att vi i nästa n:r åter- 
komma med en belysande artikel av 
ämnet i dess skilda delar. 



Kvinnlig teaterseger i Berlin. 
(Forts. fr. sid. 1.) 

stycket märkligt, är att det behand- 
lar det ömtåliga ämnet på ett så vac- 
kert och rörande sätt - så som en- 
dast en kvinna kan behandla det. 
Det vilar en obeskrivlig charm över 
alla styckets scener - det flickakti- 
gas rena, drömmande och veka 
charm. Att det går som det går, be- 
ror endast på det onaturliga i upp- 
fostringrsystemet. Flickan är inte på 
något sätt sjukligt anlagd, endast 
överspänd och överkänslig, vilket är 
naturligt i pubertetsåldern. Lärarin- 
nan har inte heller någon skuld. Hon 
ser vart det bär, han försöker göra 
sig stram och avvisande. Men hon 
kan ingenting göra. Hon är bunden 
av systemet, kan inte bjuda flickan 
en möjlighet att på ert naturligare 
Salt tillfredsställa sitt vaknande 
känsloliv. Och slutligen är inte hel- 
ler han mer än människa. Hur hon 
än försöker förhärda sitt hjärta, 
måste flickans lidelsefulla tillgiven- 
het röra henne. Ti l l  slut blir kon- 
flikten outhärdlig för henne. Han 
säger den fruktade föreståndarinnan 
en del sanningar, som tydligt ge vid 
handen, att revolutionen inte gått 
ens detta institut spårlöst förbi. 

Jag gladde mig i min  syndiga 
hjärta, när hon for ut mot förestå 
darinnan. Så militäriskt organisera- 
de flickinslitut och skolor ha vi  vis- 
serligen inte i Skandinavien - men 
I det väsentliga är skillnaden inte Sa 
star som man kanske inbillar sig. 
Vil l man gå till grunden med skol- 
problemet skall man finna, att det 
inte bara är i rojalistiska gammal- 
preussiska flickinstitut som förhål- 
landena äro osunda. I våra »refor- 
merade» demokratiska skolar be- 
handlas flickor i pubertetsåldern 
fortfarande som mekaniska läsdoc- 
kor - utan hänsyn ti l l  det organiska 
livet och dess utvecklingsstadier. i 
det institut fru Winsloe skildrar upp- 
fostras flickorna som vore de solda- 
ter, i våra skolar uppfostras de, om 
inte precis enligt militärisk, så dock 
enligt utpräglat maskulin drill. All 
skenbar kvinnofrigörelse ti l l  trots är 
det fortfarande de manliga värdena 
sam äga giltighet i värt samhälle. 

Jag besökte teatern i sällskap med 
två manliga teaterdirektörer från 
Finland. När v i  lämnade teatern, 
voro båda två egendomligt tysta, 
tankfulla och synbart rörda. En 
teaterdirektör borde väl om någon 
vara förhärdad, och dock yttrade den 
ena: Det var en vacker och gripan- 
de föreställning! Och den andra sa- 
de med osäker röst: Lade ni  märke 
till, att ingen man förekom i det här 
stycket? V i  stirrade en stund på 

TAVLA. 

Konstindustri 
mot konstverk. 

(Forts. fr. sid. 1.) 

litetshänseende. Industriprodukter- 
na måste sedan föras u t  t i l l  konsu- 
menterna, eventuellt genom en för- 
säljningsorganisation och genom re- 
klam i ett programblad. För konst- 
hantverkarna är inte denna reklam 
nödvändig, då de i allmänhet mer di- 
rekt vänder sig ti l l  köparna. Men 
de bör uppmuntras genom årliga täv- 
lingar. Dessutom skall man föra en 
effektivare upplysningspropaganda 
i pressen. 

Detta är ett program, som alla, 
som önskar vackrare vardagsvara 
åt så många som möjligt, måste va- 
ra tacksamma för. Det kommer med 
nya förslag just på de punkter, där 
le verkligen behövas. En försälj- 
ningscentral för goda konstindustri- 
varor måste hälsas med glädje av 
alla dem, som har begränsade in- 
komster, men ändå vil l  ha vackra och 
praktiska saker. Därför att för det 
mesta är ett föremåls skönhet en 
prisfråga i mycket större grad än 
det behövde vara. Visserligen är en 
varas utseende i hög grad beroende 

varandra alla tre - tämligen kon- 
sternerade - och så var det jag som D e t  är en gnistrande praktfull vinter- 

för en ma" att sätta sig in i att han ser, snökristallerna lysa och lågslätten 
är umbärlig. Mannens hegemoni i eller dyen ligger som ett hav av blå- 

stärkta trådgardiner. 
vår civilisation har varit så länge, Över ån som ringlar genom dyen och 
att varje kvinnlig framryckning gör aldrig fryser, står ett dimmoln. svart i 
honom en smula yr i huvudet, månglansen. Jag står vid skogsranden 

Man åser stycket under så and- och ser ut över slätten. Jag måste över 

lös spänning. att man faktiskt inte delsbod, till jäst och fotogen. till han- 
har tid alt reflektera över del märk- Jag vet, att väl därute i glansen och 
liga faktum, att hela föreställningen ståten blir ingen tid att njuta skönheten. 
är ett kvinnoverk. Stycket är skri- ty djupt igensnöad är vägen och jag är 

vet av en kvinna, regissören är en 
Jag står länge och dricker all denna 

Man behöver inte vara någon hatare nar av kölden. 
av det manliga könet för att glädja Så kliver jag ned i drivan som ligger 

sig åt att enbart kvinnliga krafter omedelbart där skogen slutar och börjar 
här lyckats åstadkomma någonting Byn där på andra s idan dyen ligger 
förstklassigt och självständigt. Fram- som en liten mörk hög, ty vad förmår 
förandet av »Gestern und heute» några fattigt upplysta fönster att hävda 
betyder en stor kvinnlig teaterseger. sig i all denna glans. 

Jag är varm och ger mig tid, står och 
de mig stolt å mitt köns vägnar. Ty stirrar upp i månen, upp i stjärnorna, 

Ut i del vita fältet, känner mig oändligt 
detta skådespel, så djärvt och säkert tacksam, för den stora biolokalen, som 
uppbyggt, så friskt, så levande fram- jag tycks disponera alldeles ensam, bör- 
fört, var en oas i den teateröken jar frysa (det är tjugufem grader kallt) 

Berlin för ögonblicket bjuder på. En och fortsätter mitt plogande. Jag släpar 
manlig regissör skulle aldrig ha kun- upp spåret så mycket som möjligt, för 

a l l  få det lättare på hemvägen, då jag ju 
nat utforma denna pjäs med sådan har en börda varor att bära. 
finhet och ömhet! Nere vid ån skär mina klumpiga spår 

Stycket har haft en mycket stor rävens franskeleganta linje. En linje som 
framgång såväl i Berlin som i Leip- Ser ut som om den nyss vore gjord och 
zig. Även filmen har tagit hand om vattenväg, sen sista snön föll för flera 

dagar sen, han och flera stycken rävar. det. 
Jag gör en liten paus och mediterar en 
stund. Över den smidige räven, över 
skönheten i allt. och över livets gata. 

Jag tycker det är så långt till himlen 
bara. Stjärnorna sitta tör högt, jag tyc- 
ker jag skulle vilja ha någon att tala med. 

ligt höra något. 

började skratta. Det är mycket svårt kväll. Stjärnorna lysa, månen ly- 

mycket trött. 

kvinna och endast kvinnor uppträda. skönhet, stirrar in i prakten tills jag stel- 

Jag behöver inte säga att jag kän- 

Hagar Olsson. 

Stjärnor som sitta så högt kunna omöj- 

Äntligen kliver jag ur den sista drivan, 
in på den plogade byvägen. 

Jag ser mitt spår långt ut över slätten. 
Det är ynkligt vingligt och lunsigt emot 
rävens raka vattenväg. Men räven bryr 
sig nog inte om stjärnorna. Han går rakt 
fram. fordrar av livet endast vad han 
rar med. 

Men jag har hört honom tjuta och 
gråta i månskenet 

I handelsboden, där några äventyrs- 
lystna landspojkar talar om an »ge sej 
i väg till stan Och hjälpa till med snö- 
skottningen», strålar den elektriska lam- 
pan över min gammalmodiga fotogen- 
kanna, och gamla och unga ögon undra 
över »att det där bolsjevikfruntimret vill 
hu det så där omodernt,. (Har anses 
alla kvinnor som yttra sig d offentligt 
möte eller skriva i en tidning, dit må 
så vara en högertidning, för bolsjeviker.) 
Mina enkla inköp sker under dödstystnad 
från de närvarande. Den bolsjevikiska 

på kvaliteten. Men ändå! Varför 
behöver alla ottomanöverkast vara 
så gränslöst fula? Om man inte vill 
köpa tyger à 15, 20 kr. metern! Var- 
för finns det i hela Stockholm cirka 
t i e  lampfötter, vackra, till överkom- 
liga priser? Varför förklarar försäl- 
jare i affärer och varuhus: »Funkis 
är inte modernt längre! N u  måste 
man ha imiterade rococostakar med 
imiterade pergamentskartor som 
lampskärmar. Nu måste man ha 
gardinuppsättningar med fyra olika 
slags tyger!. Så dyrbart och skryt- 
samt sam möjligt. 

Hade Slöjdföreningen en perma- 
nent utställnings- och försäljnings- 
lokal i Stockholm, vore det mycket 
lättare att följa med utvecklingen än 
att som nu få springa i tio olika af- 
färer - med klent resultat. Och pro- 
grambladet skulle fylla en mycket 
stor uppgift. Det skulle ersätta 

gör inga lyxköp, så mycket se de då. Och 
vetskapen om, att jag har sex kilometer 
obanad väg an gå, gör dem hjälpsamma, 
jag får hjälp med ryggsäcksremmarna 
och en liten satt. kvick sextonåring hål- 
er ridderligt dörren åt mig. d6 jag g d ~ .  

Det knarrar varnande i byvägens hård- 
körda snö. Slätten ligger rom förut i 
hårdhänt skönhet och det är med lättnad 
jag tänker på mitt uppsläpade spår. 

Vid sista gården där min väg här ut  i 
drivorna, stannar jag, för att åter njuta 
av gratisglansen i den stillastående fil- 
men, den film som friska äventyrslystna 
pojkar vill byta ut mot »att skatta snö 

stan» och få betalt som det höves en 
man. Ja. inte undrar Jag över dem, jag 
unnar dem 1.1 mod in ge sig i väg, ty 
jag vet ju på ett ungefär både deras var- 
dagslivs historia och deras lönevillkor. 

länge, inte på många år, inte förrän han 
sökt efter äventyret och funnit att det 

existerar. Livets vederlag äro ofta 
svåra att  fatta. Och mycken sorg har 
stjärnglansen blinkat åt. 

Jag är tacksam tar den härliga vinter- 
kvällen, därför att jag förmår se dess 
skönhet, och jag finner tröst i himme- 
ens oändlighet och höghet. Och tänker 
klokt som så, att stjärnorna äro till för 

en skull, ej för vår skull. vi må själva 

ver jag ut i drivorna igen. 
Då uppenbarar sig plötsligt livets dag- 

liga bröd. Det livets dagliga bröd som 
drängarna i baden längtade ifrån och 
som skymmer deras fält och stjärnor. 
Gårdens ladugårdsdörr slås upp med bul- 
ler Och bång. Ut ledes en liten vinglig 
tjur med Stor vattenbuk. En frysande 
ruggig ko drives ock4 Ut följd av en 
kvinna och tre snattrande barnungar. 

Kon vill in i ladugården igen. far m 
slag på revben av bonden som håller 
henne. 

Tjuren har nu fattat vad som begäres 
av honom och fullgör sin plikt. Månglan- 
sen strömmar obarmhärtigt över hans 
länder där gödseln sitter fasttorkad. 
Så försvinner hela sällskapet in i ladu- 

gården igen. Kon som är snubblig på 
de långa oansade klövarna, slinter i dör- 
ren, gödselskovorna skramla om hennes 
länder, bonden svär, så slänges dörren 
igen Och jag står därute i kölden och 
glansen och lycker mig ha skådat trollen. 

t i l l  att fatta vår mening, Och så kli- 

När kölden tvang mig fortsätta så var 
ingenting som förut. Slätten var bara 
kall, månen var månen och jag såg mig 
ingen gång tillbaka, för att njuta av vin- 
terkvällens prakt och renhet. 

Min ryggsäck tyngde som aldrig förr 
Och jag gick ofta bredvid den stig jag 
släpat upp på bortvägen. Jag såg ingen- 
ting. av vintern, av snön, av rävens vat- 
tenväg, jag tänkte på det dagliga brödet. 
Kanske det var månen som förhäxat mig 
och kanske en liten munter kalv skall 
dansa på en äng ett annat år, men trollen 
hade jag i alla fall sett och aldrig hade 
stjärnorna varit så förfärligt långt borta. 

Moa. 

Slöjdföreningens tidskrift för alla 
dem som inte har räd att hålla den. 
Man skulle kunna prenumerera på 
den för kanske 1 I 2  kr. om året i 
arbetar- och kvinnoklubbar, på bi- 
bliotek o. dyl. Skulle man inte ock- 
så kunna tänka sig en moderniserad 
motsvarighet t i l l  doktor Paulssons 
bok Vackrare Vardagsvara? 

Doktor Nils G. Wollin har också 
nyligen utgivit sin förut nämnda bok. 
Den har dock två mycket väsentliga 
fel. Den kostar 38 kr. Den tar 
inte heller ställning i principstriden 
mellan konstindustri och konsthant- 
verk. I texten hyllar den snarast 
den demokratiska och konstindustri- 
ella riktningen, i bildmaterialet däre- 
mot framhåller den uteslutande det 
lyxbetonade konsthantverket. Det är 
litet svårt att första. hur han i läng- 
den skall kunna samtidigt rida två 
hästar. 

Det Si med mycket stor spänning 
man kommer att följa utvecklingen 
av Slöjdföreningen under de när- 
maste åren. Kommer doktor Pauls- 
sons program för konstens införande 
i industrien och därigenom i alla hem 
att kunna genomföras, eller kommer 
det oförnuftiga och trångsynta mot- 
ståndet från de konsthantverkare, 
som kämpa för sina lyxvaror, att 
segra? Lilly Arrhenius. 


	31-19-01.pdf
	31-19-02.pdf
	31-19-03.pdf
	31-19-04.pdf

