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ed tanke på Bernard Shaw talangen köpas och betalas av de M tidigare våldsamma angrepp rika mycket bättre, an landet betalar 
på det borgeliga och kapitalistiska politikerna. Politiken, som en gång 

samhället och hans radikalt formade var e n  centrum för duglighet. allmän- 
krav på avskaffande av fattigdom anda och ambition, har nu blivit en 
och elände, har man i hans sista skå- tillflyktsort för en del specialister på 
despel, The Äpple Cart, här kallat offentlig talekonst och partiintrig- 
Karusellen, velat se ett avfall och en spel yrkespolitiker, som funnit 
politisk omsvängning. Så är emeller- alla andra vägar til l framgång stäng- 
tid knappast fallet. Stycket är en da genom brist på duglighet eller 
satir över politisk undermålighet och genom fattigdom eller genom brist 
besticklighet, över den ringa. klok- på uppfostran. »Mens», tillägger han, 
skap och ansvarskänsla, med vilken »tro icke, att jag vill ha den gamla 
folkens öden lankas. Styckets kar- styrande klassen tillbaka. Den styr- 
na ligger i kung Magnus stora re- de så själviskt, att folket skulle ha 
plik om politikens förfall: gått under, om icke demokratin kom- 

»Politikernas arbete är icke längre mit.» Aven i föranlett upptar Shaw 
respekterat. De stora begåvningar- temat om politikens förfall och ut- 
na se ned på det som ett smutsigt trycker önskemålet, a n  man kunde 
arbete. Vilken stor skådespelare utfundera ett slags andligt blodprov, 
skulle vilja utbyta sin scen, vilken genom vilket man kunde fastställda 
stor advokat sin rättssal, vilken stor den intellektuella kapaciteten hos bli- 
predikant sin predikstol mot den po- vande parlaments- och regeringsle- 
litiska arenan? Vetenskapsmannen damöter. »Icke mer än två på tusen är jag vant en gäng på dant har vi nog inte sett maken till 
vilja icke ha med oss att göra. Den skulle vara kompetenta till de högsta N TjeckosIovakiska här förut. Glas och keramik står 

utstäIIningen av konst och på svartskimrande glasskivor, dam- historisks vetenskapen sysslar blott posterna., tillägger han. 
med det förflutna, under det att vi nyttokonst på Liljevalchs kom jag kläderna hänger på lustiga, stilise- 

hem ytterligt entusiastisk. Det som rade stålrörsskyltdockor, alla före- 
S V E N S K A  AKADEMIEN har med måste kämpa n~~~ det närvarande. förr är intelligensaristokraten. Den framför allt frapperat mig, var den mål är utsökt val monterade. 

Nobelpriset till Karlfeldt passe- Den lämnar marken framför oss i enande länken mellan hans tidigare absolut enastående utställningstek- Men omdömena om själva utställ- Anatole France och Bernard såsom mörker, men belyser varje vrå av dramer och det sista är just framhål- niken. Det var en frisk ogenerad ningsföremålen måste bli mera blan- 
över t i l l  de döda. I det ena fallet landskapet bakom oss.» Geniet och 
som det andra har man frångått Det var en färgglädje, och det var Utställningen har velat vara en 
Nobels idé at t  belöna och stödja en nya former, som måste intressera. propaganda utställning, 

Men jag hade för den briljan- och detta ger den sin karaktär. Den författare som under Aret utgivit¨ ett 

ta utställningsapparaten i viss mån är inte som var Londonutställning ideelt verk. Och då har nobelpri- 
set til l fru Karlfeldt den meningen 
att det gör verklig nytta. Remarque Ingen bordläggning mer. försummat att se på föremålen själ- någon varumässa. Detta har gjort, 
och hans likar får det ända ej. va, och gick därför dit en gång till. att det i huvudsak är hantverket, som 

geringen regerat diktatoriskt utan Man har velat 

ÄRKEBISKOPSVALET HAR Det är slut med den långa pe- riksdagen. Men nu går det inte Iäng- vid mitt första besök blivit bländad. visa, vad landets mycket väl orga- 
ÄGT RUM. Professorerna S 

rioden, då experterna hade tid sitta re. Brüning har rekonstruerat sin Och förtjänsten av detta är profes- niserade yrkesskolor förmår. Man 

Westman, Andræ och Eidem blevo i sina kommissioner och bråka sina regering och står själv för utrikes- 
s o r  Sutnars, som skött de tek- har dels velat tillvarata gamla. dels 
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Råkost till kontorslunchen. 

Vad har hänt? 
Man ser, att Shaw nu som alltid 

(Forts. å sid. 6.) lust att visa, »hur duktiga vi är». dade. 

tora avgöranden förestå, J a g  måste då konstatera. att jag blivit representerat. 

(Forts. å sid. 6). 13,8 och 7 röster. Förslaget väntar hjärnor med de politiska och finan- politiken i stället för Curtius som 
nu Konungens avgörande. siella problemen in i de mest intri- fallit på fiaskot i tullunionsfrågan. 

kata detaljer. Det är slut med den Den stora industrien har blivit re- 
ET UPPMÄRKSAMMADE MÅ- tid då ministrar, diplomater och de- presenterad genom den nya ekono- D LET m o t  fanjunkare Mannby legater hade ro att år efter år mötas ministern som tillhör styrelsen i I. Hushållningen i 

har efter 16 år åter blivt aktuellt. 
Mannby, på sin tid dömd till straff- 

och diskutera, kompromissa och G. Fabenindustrie. Han har nu tvin- 
ajournera våra stora frågor om l iv gats möta riksdagen och bland hans 

gången begärt resning i målet. Det och död för a n  slutligen presentera anordningar är att satta skyddspo- 
nya som tillkommit i saken är att något litet framsteg med många för- lisen i alarmberedskap. Den natio- 
inga militära hemligheter funnos på behåll. nella oppositionen mot hans mode- Det var en oförnuftigt handlings- 
Bremön, där spioneriet skulle ha för- Nu går det inte att bordlägga rata högerpolitik har ökat snabbt un- D hände något i Glasgow, berät- sätt. Det träffade oskyldiga. Det 

längre, nu träda de krafter fram som der trycket av den fruktansvärda nö- tar den lilla schweiziska tidningen hjälpte inte mot nöden. Men innan siggått. 

hela tiden arbetat i det fördolda och den och den tilltagande hopplöshe- der Aufbau, som alla stora tidningar samhället uppröres över detta oför- 
D E T  FÖRSLAG till nytt verk- rycka initiativet ur händerna på re- ten och de nya nödförordningarna. törtegat. Tiotusentals arbetslösa nuft borde det uppröras över de van- I stadsavtal, som Svenska Metall- geringar och sakkunniga, dessa som Den arbetslösa ungdomen är här en drogo genom de förnämsta affärs- sinniga förhållanden ur vilka det 

arbetareförbundet och Svennska Gju- alltför länge sölat och fumlat, som viktig faktor. För ögonblicket åt- kvarteren, slogo sander skyltfönst- växt upp. Det finns begrepp i vår 

stadsföreningen krävas samma Iöner alltför länge tvekat alt göra om Ver- minstone har högern av olika schat- ren, plundrade och förstörde och samhällsordning, som kanske ännu 
för kvinnor som för män. Det är väl saillesfredens ödesdigra misstag. teringar ända ut  til l det nationalso- kastade varorna på galan, Det var kunna förefalla som logik i bankun- 
glädjande. Och uppseendeväckande. Även om de nu vilja raska på, är cialistiska lägret enats om att kräva inte för att ta för sig av de kläder derrättelserna och de nationalekono- 
Förslaget ligger till grund för de ge- det kan hända för sent. Med en Brünings avgång. Blir det nyval, och matvaror, som de själva så väl miska läroböckerna, men som för 
mensamma förhandlingar som togo hastighet som gör det svårt a n  följa då ramlar utan vidare den kombi- behövde. Nej, de visste att »över- stora folklager äro rena vanvettet. 

med utveckla sig händelserna och nation på vilken den nuvarande po- produktionen är skuld ti l l  vår arbets- Att förklara hela folks svält och nod sin början i onsdags. 

trupperna marschera upp till en litiken vilar. Man väntar en kort löshet och vårt elände». Alltså slå med slagordet om överproduktion, 
A V E N  FINLAND HAR FRÅN- maktperiod för ultrahögern och se- vi sönder så mycket vi kan och kas- arbetets och kanske också jordens 
utan GÅTT guldmyntfoten. Tyst, I T y s k l a n d  har man i det iängsta dan ett våldsamt bakslag. Vilka ut- ta lyxen på gatan. 
tid efter försäkringar om motsatta sökt undvika en sådan genom att re- rikespolitiska och ekonomiska följ- 
planer. Finlands banks valutaförråd der detta kan få vet ingen. De na- 
minskades på 3 veckor från omkring tionellas program upptar punkten 
800 milj. till 300 milj. mark och svå- Villaspekulanter »utjämnande av rustningarna», d. v. 

righeterna blevo övermäktiga Åtgärder- Nockeby, v id  köp av Smedsslätten villa i Äppelviken, eller annat Ålsten, sam- der nuvarande finansiella läge kan Men om detta un- 
na äro endast av tillfällig Åtgärder- 

BALDERS FASTIGHETSBYRÅ man ej, Inte heller vilka åtgärder 

Veckovakten (Forts å  sid. 2). 
Höglandstorget 10, Ålsten 
Telefon: Ålsten 10 00 II 00 

niska arrangemangen. Något så- 

arbete för spioneri, har för tionde människornas tjänst. 
De sista dagarna i september 

(Forts. å sid. 2). 

s. upprustning. 

hälle, vänd E d a  med förtroende till oss bl i  mer än en programpunkt vet 
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Den 27:de november 1931, då 

engelska folket går till val, blir en 
dag med avgörande betydelse för 
vår tids historia. Det är upptaklen 
till Europas val mellan nationalism 
och internationalism, mellan tullar 
och frihandel, mellan krig och fred. 
Och därmed att »vara eller icke 
vara — — —». 

Det är obestridligt, att det helas 
väl bör ena partipolitiska skiljaktig- 
heter, an tider av nöd alldeles sär- 
skilt måste samla folket. Var det 
då inte stonlaget av MacDonald att 
emot majoriteten av sitt parti gå in 
i den nationella regeringen? Det 
hade varit storslaget. om den natio- 
nella regeringen haft en  syfte, som 
svarade mot tidens krav och inte 
tvärtom. Det skulle varit Baldwin 
och Herbert Samuel som i stället 
gått in i MacDonalds regering för 
att där samla alla kratter till avhjäl- 
pande av den inhemska nöden, men 
inte bara den, utan världens nod. 
Det borde varit en regering som med 
verklig styrka uppträtt för att stryka 
skadeståndsbetalningarna och utplå- 
na den brist på jämvikt, som nu ska- 
kar hela världen. Nu hår det i stäl- 
let gått baklänges. Det ekonomiska 
system, som tillämpats har bönhört 
sina anhängare över hövan, där har 
blivit så stor fattigdom och så stor 
rikedom, att rikedomen inte längre 
kan utnyttja fattigdomen. Klyftan 
dem emellan är just den nationella 
politiken. Nu vill man söka bot ge- 
nom en än mer nationell politik, ge- 
nom att gå ändå längre på den väg 
som visat sig leda till fördärv. Sam- 
ma tendens sticker upp huvudet litet 
varstans. Var och en, skall klara 
sig. Att det inte går, har de se- 
naste årens historia med fruktans- 
värd tydlighet sagt ifrån. MacDo- 
nald orkade inte längre lyssna till 
tidens röst. 

INGEN BORD. 
LÄGGNING MER. 

(Forts. fr. sid. 1). 
grannen västerut ämnar vidtaga. »Vi 
miste försonas,, hette det för några 
dar sedan vid det franska minister- 
besöket. Detta måste kvarstår, men 
kanhända att erkännandet därav 
kom för sen?. 

England står inför val redan den 
27 oktober. Alls motständare till 
detta val äro övertygade om att av- 
sikten därmed är att tjäna högerns 
tullintressen. Inkomster behövas i 
budgeten. och tullar. menar man, ge 
inkomster på ett för de besittande 
behagligare sätt än genom beskatt- 
ning. 

På denna fråga har det en gäng 
d mäktiga liberala partiet splitt- 
rats. Det är underligt an se samma 
historia upprepas som den svenska 
liberalismen upplevt. En grupp går 
in för borgerlig samling under 
MacDonald utan tullar. En annan 
för borgerlig samling och lullar, en 
tredje, den största. som ledes av 
Lloyd George, mot borgerlig sam- 
ling och mot fullar. På detta sätt 
blir naturligtvis partiet ytterligare 
försvagat och möjligheten för dess 
kandidater an klara sig minskas. 
Bäst har väl Lloyd Georges grupp. 
om det rykte talar sant som säger 
att arbetarpartiet icke kommer att 
sätta upp kandidater i de valkretsar 
där hans parti kandiderar. Om fri- 
handelsliberalerna och arbetarpar- 
tiet dela de frihandelsvänliga väljar- 

Vem skall segra? Blir det den 
nationella regeringen med sina tre 
fronter, högerns, liberalernas och 
MacDonalds arbetarparti! Eller ma- 
joriteten av arbetarpartiet med Hen- 
derson i spetsen, dess radikala fly- 
gel, det oberoende arbetarpartiet och 
Lloyd Georges liberaler! Det bety- 
der till det yttre frihandel eller icke 
frihandel, det betyder egentligen: 
finns det en möjlighet, an vår ge- 
neration vill följa utvecklingens 
krav? Sannolikt icke. Sannolikt kan 
bankernas århundrade endast avslu- 
tas av en revolution. 

Men den dag, i dag är, har lika- 
fullt ett allvarsord an säga OSS. D e l  
är inte bara MacDonald. som blev 
förborgerligad i s.k. ansvarig Ställ- 

ning. Vi skapa våra s.k. ledare. 
MacDonald har blivit en genomsnitt- 
ligt uttryck för de ansvarigas sätt 
att handla i vår tid. Och vilket kom- 
mer att draga över osa alla ansva- 
ret av en snar framtids olycka. 

na sins emellan, ha de större utsik- 
ter an slå högern och de avfälliga 
liberalerna. 

Utgången av denna valstrid är av 
oöverskådlig räckvidd för hela värl- 
den. MacDonald som övergav sin 
klara linje har rutschat ut i det 
ovissa med samma hastighet som en 
valuta som övergivit guldmyntfoten. 
Frän hans forna parti höras nu nya, 
kraftiga toner. Det är inte längre 
fråga om att förbättra arbetarnas 
ställning inom det nuvarande syste- 
met utan att ta makten och ändra 
om systemet. Revolution, kort och 
gott. Independent Labour party 
som nu pär ensamt utan samarbete 
med Labour party, har alltid före- 
trätt idén: revolution utan våld. Nu 
går det ut till val på den parollen, 
ramlande de arbetslösa, de under- 
betalda, dem som förlorat tron på 
möjligheten att lappa det gamla klä- 
det. Under dessa krismånader har 
Independent Labour party visat sig 
ha rent kusligt rätt i sina förutsä- 
gelser om vad som skulle hända. De 
ha slagit in till punkt och pricka. 
Må de få rätt även när de profetera 
om en omskapad värld. 

När tyska regeringen utfärdade 
sin senaste nödförordning, kom den 
med en ganska intressant motive- 
ring. Riksregeringen har knappast 
haft någon fördel av skadestånds- 
moratoriet, heter det. ty de 1,200 
miljonerna mark som den sparade 
ha förlorats genom finanskrisen och 
de minskade skatteintäkterna. När 
Hoover läser detta, blir han nog 

Hushållningen i 
människornas tjänst. 

(Forts. fr. sid. 1). 

stegrade produktivitet, det är en ut- 
väg så grotesk an alla människor 
måste tänka sig igenom den, med all 
den koncentration och lidelse de äro 
mäktiga. En tanke, som djärvt gjort 
sig fri frän alla rådande dogmer och 
system och som skulle börja vid na- 
tionalekonomiens allra första sats, 
an hushållningen är till för männi- 
skornas skull, för att de skola kunna 
leva. 

Den intensitet med vilken de eko- 
nomiska förvecklingarna just nu dis- 
kuteras bevisar an tankegängen i der 
Aufbau börjar bli gemensam för 
människor i alla länder. De djupa 
leden vilja icke låta behärska sig av 
den sfinx, som nationalekonomien är. 
Den sfinx mot vilken de arbetslösa 
i Glasgow kastade sten och höjde 
sin oartikulerade protest. Det är 
de djupa ledens krav att bli med- 
delaktiga i kunskapen om de förhål- 
landen. som bestämma deras dagliga 
välfärd - eller umbäranden. 

Den sista veckan har så gott som 
dagligen diskussioner i detta ämne 
ägt rum inom större och mindre för- 
samlingar i Stockholm. Vid den av 
professor Silverstolpe inledda dis- 
kussionen i Nyradikala Gruppens 
diskussionsförening i tisdags, fram- 
kom från flera håll just den ovan 
framkastade frågan: Hur skall bus- 
hållningen kunna ledas att tjäna det 
mänskliga livet. 

Professor Silverstolpe gav en m- 

ännu mera bekymrad än förut över 
vad han skall ta sig till med Europa 
och vad han skall erbjuda franska 
ministerpresidenten vid hans före- 
stående besök. En enda fördel har 
han av denna förfärliga kontinent 
och det är att han kan skylla Ameri- 
kas bekymmersamma läge på den- 
samma och därmed rentvå det re- 
publikanska partiet och sig själv. 
Och det har han också gjort. 

En syndabock behöver han i san- 
ning, ty ställningen i del rika Ame- 
rika är fantastisk. Det skimrar fram 
genom de torra punkterna i hans 
program för de närmaste åtgärder- 
na. Han försöker få storfinansen 
alt skrapa hop pengar så at t  insät- 
tarna i de hundratals banker sam 
stängt skola få igen en del av sina 
insättningar. Detta talar ju sin tyd- 
liga språk om panik hos de breda 
lagren. »Absolut omotiverade far- 
hågor» enligt Hoover. Han föreslår 
vidare finansiella åtgärder i Stil med 
dem som vidtogos under kriget. Allt 
för att fä pengar i rörelse igen och 
häva den ödesdigra paralysi som 
gripit det ekonomiska livet. 

Om den verksamhetslust som på 
sistone gripit honom infunnit sig ett 
är tidigare och insikten om det in- 
ternationella beroendet kommit innan 
han signerade Amerikas sista höjda 
tulltariffer, då skulle mycket se an- 
norlunda ut. 

Men kanske behövdes dessa de 
styrandes tvekan och långsamhet för 
att skapa en kris som likt en prärie- 
brand förtär det vissna och överåri- 
ga och skaffar luft för ny växt. 

dogörelse för krisens art och beskrev 
det kaos i vilket vi råkat. Det är 
inte kapitalismena kris, vi nu gå ige- 
nom, sade han, det ar en kapitalis- 
tisk kris av typiskt slag, men allvar- 
ligare än tillförne. Den ekonomiska 
förtroendekrisen, fruktan, misstroen- 
det i det internationella livet skärper 
sedan 6 månader tillbaka via kapital- 
marknaden det ekonomiska depres- 
sionstillståndet. Guldmyntfotens 
övergivande i en hel rad länder var 
ett sorgligt fel, som helt säkert inte 
Varit nödvändigt i sak - de psyko- 
logiska förutsättningarna, oro och 
misstroende blevo utslagsgivande. 
Det är dock bättre att låta penning- 
väsendet vara en grym naturmakl 
än att beställa förändringar därinom, 
som tjäna vissa intressen. Det är 
inte guldets fel att prisnivån fallit 
20—30 % på 2—3 år. 

Vad professor Silverstolpe särskilt 
starkt underströk var de politiska 
förhållandenas betydelse för nödlä- 
get, Versaillesfredens, den skarpt 
nationalistiska politikens, tullarnas 
fördärvbringande inflytande. Det är 
politikens fel att krisen blivit så svår. 
Skola vi nu uppnå något bättre än 
den övergivna guldmyntfoten, för an 
bringa reda i kaos, måste det ske un- 
der förtroendefullt samarbete och 
efter ansvarsfulla förberedelser. 

En ljuspunkt finnes dock: Det är 
för den blivande avrustningskonfe- 
rensen hoppfullt att alla finansmi- 
nistrar komma med tomma kassor! 
Alla landets nationalekonomer äro 
f. ö. i elden, men man kan ingalunda 
säga att sakkunskapen är enig. Man 
kommer nästan att tänka på Henry 
George's ord, att nationalekonomien 
är en vetenskap, som endast kan 
konstatera verkligheten och begråta 
den. 



Råkost till kom "Lika rätt 
E bidrag Hur än allt intresse koncentrerar sig litet. Katolska kvinnors Union har där- D ligen lättlästs intressant och 

Uppfostran' 
torslunchen och dressyr. 

r Billström har i en synner- 
vid Nationernas Förbunds tolfte församling 

och uppskattad har lämnats genom kring den ekonomiska krisen Och på av omsorg om familjens enhet i varmhjärtad bok Psykologiska syn- 
öppnandet av Råkostboden vid Pon- kring den blivande avrustningskonferen- skrivelse till N. F. tagit avstånd från punkter på uppfostran gett föräldrar 

har utgått ifrån att det är många uppslukas därav. &" tolfte församling och den engelska katolska kvinnoförenin- ning i de" ofta nog så svåra upp- 
tonjärgatan 21 i Stockholm. Man sen, så får man inte låta kvinnofrågorna vation från deras avdelning i England 

som gärna skulle vilja införa något beslöt att den av rådet i januari d. ä. till- gen S:t Joan har ännu senare protesterat fostringsfrågan. kännedom satta konsultativa kvinnokommmitén för 
saken för att göra kosten nog om- gift kvinnas nationalitet akulle fortsätta lande Kvinnokommittén har vidare be- fattaren något, som tyckes vara själv- 
växlande eller tid att sätta sig in i a" finnas till och att dess rapport, jämte gärt att församlingen skulle kringsända klart men som ofta förbises av för- 

till regeringarna en nytt förslag till lag t äldrar nämligen, att ett barn är en möjligheter finnas att första kommissionens. protokoll Och öv- överensstämmelse med principen om l i k a  
till det yttersta underlätta anskaffan- riga handlingar angående frågan skulle rätt Därom fattades i denna församling 

kvinnokommitténs önskemål med reser- och Iärare en god praktisk vägled- 

emot den katolska kvinnounionens utta- I det första kapitlet påpekar för- 

helt ny Och självständig personlighet 

det av sådana grönsaks- och frukt- tillställas regeringarna i och för studium intet beslut. enär regeringarna som som behöver sina speciella yttre för- 
rätter som genom ett billigt pris till nästa års assemblée Har ha alla län- nämnts först skola Studera det nyinkomna utsättningar för sin egen utveckling 

skola kunna ersätta vilken vanlig ders kvinnosaksintresserade alt tillse om Och att det alltså inte gAr att om- materialet 

måltid som helst. Särskilt har den de kunna medverka vld regeringarnar stu- Den konsultativa kvinnokommitténs ut- forma ett barn t i l l  det ena eller det 
redande arbete har inte kortat N. F. mer andra belåten Han varnar för för- lunch För dem trevlig dium och hur de blivande delegaterna än lokal och vissa trycksaker och kom- sök .. att förändra barnets personlig- användandet av ångesten för upp- 

het samt att uppfostra alltför myc- fostringssyfte I detta sammanhang 
ställa sig till frågan 

eller ut och skaffa sig ett ordentligt En kort återblick Kodifieringkon- 
mål -och hur många ha egentligen ferensen i Haag 1930 föreslog än vissa 

b Vid församlingens sista sammanträde ket. 
begärde den danska delegaten fröken Uppfostrans ändamål, säger drar han en parallell med den mo- 

det aV alla kontors- och affärsan- bestämmelser Om gift kvinnas nationalitet Forchhammer ordet och meddelade att han, bör huvudsakligen Vara att ut- derna djurdressyren, vilken hunnit 
ställda t. ex.? återstår ju ingen- skulle övergå till att bli internationell lag flera stora kvinnoorganisationer tillsatt veckla och utbilda den sociala an- oanat långt emedan den numera ar- 

betar med belöningar i stället för som ting annat än att ta ett par smör- samma års församling godkände förslaget en samarbetskommitté för avrustningskon- passningsförmågan. 
går i väskan och leva på dem med Och kringsände det till regeringarna i och ferensen och , kommitténs namn tillfor. 

Bestraffandet av barn kan ju  e j  
té eller kaffe till, tills arbetet för da- för ratificering. Flera av de större kvin- säkrade församlingen all den hjälp i Billström i samma kapitel skillnaden 
gen är slut. Eftersom del ,är be- Men den noorganisationerna opponerade. en av fredsarbetet som kunde ges. 
kvämt och går av gammal vana läg- Sydamerikas repesentanter i rådet före- kommittén har intet samband med dit mellan uppfostran i egentlig mening undgås men man får aldrig glöm- 
ger man oftast en skiva kött eller ost slog tillsättandet av ovannämnda konsuI- spanska förslaget och det. som han kallar d r e s s y r  ma, att straffets uppgift är utveck- 
på smörgåsen och så blir måltiden tativa kvinnokommitté vilken beslöts och 
alldeles utan grönsaker, Just till som sammanträdde denna sommar i Na- 

Samtidigt som han betonar vikten landet av en moralisk reflex. E n  nöd- 

lunchen och i det stillasittande arbetet tionernas förbund varvid åtta olika in. för församlingen. men & allestädes när- av bådaderat åskådliggör han klart vändig förutsättning för bestraffan- 
är det emellertid uppfriskande att få ternationella kvinnoorganisationers repre- varande ändå var Equal Rights Treaty Och Iättfattligt med Väl valda exem- det av ett barn är, att straffets av- 
en vällagad, trevlig råkostsallad, som sentanter enhälligt uttalade sig för lika traktaten mellan till Nationernas förbund pel ur livet skillnaden mellan dessa sikt måste accepteras av barnet. D:r 

Billström menar. att kroppslig be- kan varieras snart sagt i det oänd- rat: tor gift man och gift kvinna i förhål- anslutna länder Om lika rätt för man Och båda begrepp. 

standardsallader pr dag som tillsam- land skulle således en kvinnas giftermål Rights International med det speciella än- en rad korta kapitel redogör för- straffning ej bör förekomma efter 
mans med någon smörgås eller an- icke få ha större inflytande på hennes damålet att få en sldan traktat till stånd fattaren redan för orsakerna till Och 1½ års ålder.. Däremot anser han, 
nat vegetariskt tilltugg arrangeras nationaltitet än vad en mans giftermål i TiII den middag. som den unga förenin- symtomen på en del olika företeel- att en förlust av någon rättighet eller 
till en s. k. kontorslunch. Fint och gen gav Och som var besökt av omkring ser i barnets psyke företeelser avklädning och sängläge omedelbart 

ett 60-tal personer, hade en 10-tal de- som äro lätt igenkänliga för var och efter förseelsen ej är en olämplig 
legerade antagit inbjudan och några för- trevligt förpackad skickas denna 

lunch vart som helst i staden. Det 
är bara att ringa upp K. 351 33. frukt frän grape fruits t i l l  äpplen, Lord Cecil från en psykopatiska personliga del menar jag 

päron och plommon. Dessutom så- sien mr. Ferrara från Cuba och d:r Benes gar hos barnet ger d:r Billström råd dock att denna sistnämnda form av Lunchen kastar 1 kr. 

färdiga råkosträtter, grönsaksala- mansältning av rätterna flingor aga ej bör drivas för långt, då jag 
Man kan vidare beställa andra dana preparat Som användas till sam- från Tjeckoslovakiet fröken Forchham- och anvisningar både hur de kunna 

dåber, rysk sallad och alla slags ex- havre- och klibröd, pinjekärnor, oliv- mer m. fl. talade där för den. framtida förebyggas Och botas. allt hämtat ur sett exempel på mindre lyckade re- 

tra tillbehör till modern vegetarisk och jordnötsolja, flaskor med flytan- Vad dock avlägsna om hur 
Tyvärr medger mig inte utrym- matlagning. De färdiga rätterna de råkost eller växtsafter. 

en portion är tillräckiig för en mål Råkostbodens dietexpert att stå till förandet av en sådan traktat Den till. I kapitlet Reflexlärans tillämpning met, att gå in på flere detaljer av 

tid, I en Iiten nätt butik med mo- tjänst för rådfrågning och kostnads- tänkta traktatens lydelse är: De för- på psykologien betonar d:r Billstrom denna utmärkta handbok, jag vill 
derna färger i grönt och gult är den fri demonstation av olika samman- dragsslutande staterna överenskomma att vikten av att förändra en del skad- endast sluta med en förhoppning, 
aptitliga utställntngen ordnad på en sättningar av sallader. sedan detta fördrag ratificerats. män Och liga reflexer men att däremot ut- att den måtte bli mycket läst och 
bred disk utmed hela väggen i ena Säkerligen kommer den första Rå- kvinnor i samtliga stater skola hava lika veckla andra för individen och sam- mycket begrundad Inte minst in- 

tressant och klarläggande blir bo- rummet. 
Salladerna serveras i trevlig grön mitt i det nya Kungsholmens vackra presentanter för tjugo olika tinder hade hället nyttiga sådana. 

Motala-keramik, som man också kan funktionalistiska kvarter (där man d i n  anslutit sig till Equal Rights Inter- Ett exempel på en nyttig reflex är ken för den, som empiriskt prakti- 
få köpa. Ett  fat med en liten bunke ännu får hoppa över små diken i national medlemssiffran steg starkt un- ångesten vilken är en normal serat barnuppfostran och som ofta 
kosta I :  75 del är ungefär allt stället för rännstenar), att väcka bå- der tiden för assembléen Och föreningen skyddsreflex. men som ofta kan le- rent intuitivt natt de resultat som 
vad man behöver av servis ti l l  dessa de tacksamhet och intresse. Att rå- har från Och med i år en byrå i Genéve Förfat- författaren anger såsom önsvärda 
rätter. 

med olika slags grönsaker till för- den åtgång som de goda rätterna samling i mycket gått i kvinnornas tec- mån förutsättning Jakob Billström: Psykologiska synpunk- 
säljning, morötter Om rödbetor, käl fingo på invigningsdagen. ken. ter på uppfostran Lindblads lödig. 
av alla sorter, persilja och lök och 

mittén utförde ett gott stycke arbete l igt lång lunchrast för att gå hem 

Synnerligen instruktivt fastslår d:r tidigare med kroppslig smärta 

En annan kvinnofråga som ej kom in. 

liga. Råkostboden håller tre olika lande till deras resp. nationalitet I varit kvinna' Förra året bildades Equal 

samma land skulle ha på hans nationa- 

hans rika erfarenhet som fader och sultat a" denna bestraffningsform. 

kosta 50 eller 75 öre pr portion En viss dag i veckan kommer arbetarkvinnorna ställa sig till genom- nervläkare 

kostboden, helt symboliskt belägen rättigheter inom sina resp. områden Re- 

da t i l l  skada och sjukdom. 
Gerda Kjellberg. kosten redan är en Uppskattad till- Ehuru såleds ingenting tillsvidare är 

rummet finnas korgar lagningsform bevisades tillfullo av färdigt eller avgjort, har detta års för- I andra 
taren påpekar att ångesten i viss 

Casan. Anna T. Nilsson samtidigt den tara som kan ligga i Pris 2 kr. 



Kanske kvinnorna. 
idevarvet har för rä t t  länge se- T' dan publicerat brottstycken ur  

Sherwood Andersons bok: Perhaps 
women. Våra läsare torde minnas 
den suggestiva skildringen av upp- 
roret i textilfabriken, som uppstod 
av en alltför outhärdlig bevakning av 
arbetarna, ett alltför grymt maskin- 
ligande av dem. 

Det kan löna sig att t a  upp Sher- 
wood Andersons bok igen, och se 
vad han menar med sitt: kanske 
kvinnorna.. Ty automatiskt har 
världskrisens förvärrande utlöst en 
debatt om kvinnans skuld i eländet 
hennes ansvar för  den passiva han- 
delsbalansen. hennes möjligheter att 
hjälpa ti l l  att sanera budgeten i hem 
och stat. 

Denna debatt följde också direkt 
på debatten omkring Open Door- 
konferensen om kvinnornas rät t  till 
arbete och hör nära samman med 
den. 

Undras vad M. Albert Thomas i 
Internationella arbetsbyrån skulle sä- 
g a  o m  Sherwood Andersons bok? 
Thomas bygger sitt l ivs strävan på 
den tesen, att kvinnan måste i gör. 
ligaste män skyddas för  arbete 
fabriken, som hon icke tål. Der 
amerikanske författaren h a r  efter 
mycket studium av män och kvinnor 
vid maskinerna och överhuvud i der 
moderna tillvaron, kommit t i l l  de l  re- 
sultatet att maskinen är farl igare för 
män än för kvinnor! Maskinen är 
starkare, skönare, fullkomligare. 
t i l lverkar mera än mannen bredvid 
den. Den förödmjukar mannen, su- 
ger självförtroendet ur honom. Kvin- 
nan däremot kan umgås med maski- 
nen med mera jämnmod, ty hon vet 
att den kan ändå inte föda levande 
ungar. 

Det nuvarande systemet går ut på 
att låta maskinen i görligaste mån 

överta och mångdubbla människans 
arbete och sen pressa Varor på män- 
niskorna utan mycken hänsyn till de- 
ras egentliga behov. Det  är, menar 
han, en utveckling varigenom en rik- 
tig strävan drivits i n  absurdum. Man 
börjar inre att på denna linje går del 
inte längre. Men männen har inte 
humör at t  tänka omigen och finna en 
väg ut. Det är i denna dilemma 
Sherwood Anderson frågar: perhaps 
women? Kanske måste de l a  över- 
makten och kontrollen av ti l lvaron? 
»Världen har a l l t id  styrts av ledare 
och det synes m i g  som o m  de nya 
ledarna måste vara kvinnor.. 

Detta är en sats som synes män så 
absurd, a t t  de sätta Sherwood An- 
dersons manlighet ifråga. Ja, d e l  
beror på vad man menar med man- 
lighet. O m  mod är manlighet, då är 
Sherwood Anderson mycket manlig. 

Vad säga månne kvinnorna t i l l  
detta? De ha ingen ärelystnad att 
vara ledare i världen, ingen lust där- 
till, D e  begära inte ens allmänt och 
medvetet att få s in  del i avgörande- 
na. De verka mest genom sin från- 
varo i skapandet av de mänskliga 
livsformerna. Den brist på jämvikt 
i det hela som bl i r  resultatet är det 
ofrånkomliga vittnesbördet om at t  de 
hade behövts. 

Anderson kan tänkas h a  rät t  i att 
kvinnorna inte låta imponera på s ig av maskinerna så starkt som männen. 
Men inte äro de lyckligare än män- nen för det eller känna s ig  mer hem- ma i den nuvarande kulturepoken. 
Ty den har  tagit deras arbete och 
värdighet frän dem och under den ha 
de förlorat männen till maskinerna. 

»Kvinnorna äro mer praktiska än 
männen», säger författaren. »Om de 
inte få vad de vi l ja ha, så t a  de vad 
de kunna få. O m  de inte kunna få 
män, ta de varor. M e n  vad är det 
de v i l ja  ha? Kär lek? Men hur sko- 
la de få älskare och makar?, 

»lngen kvinna vill h a  en besegrad 
man, och männen äro besegrade av 
maskinerna.» 

Detta är, kan man säga endast 
teoretiska spekulationer. Men det är 
det eviga problemet sett frdn en ny 
synvinkel, där  det visar nya sidor. 
Och där l igger något på botten av 
dem som icke är denne individuelle 
författares privata idiosynkrasi 
Nämligen delta: sedan dyrkan av 
teknikens mästerverk löpt l inan u t  
kommer en reaktion, och med den 
följer en ny värdering av moderska- 
pet. Det  har länge varit självfallet 
och banalt, en diskvalif ikation i stäl- 
let för en kvalif ikation. Det  kom- 
mer att rehabiliteras och därmed för- 
hållandet mellan könen a t t  ändras 
och även t i l lvaron som helhet. 

E.W. 

Wagner-Matinén. 
Novell av Willa Cather. 

Jag fick ett brev en dag, skrivet med blekt 
bläck på glan. blålinjerat brevpapper och 
avstämplat i en liten by i Nebraska. Det 
var från min farbror Howard. och brevet 
såg ut som om det burits flera dagar i 
en inte alltför ren rockficka. Där stod, 
att hans hustru hade fått ett litet arv från 
en släkting, som var ungkarl och an hon 
skulle bli tvungen att fara till Boston för 
att bevaka sina intressen. H i n  bad. att 
jag skulle möta henne vid stationen och 
hjälpa henne så mycket jag kunde. Då 
jag såg efter datum, när hon skulle kom- 
ma, fann jag. att det var redan dagen 
därpå. Det var karaktäristiskt föl honom 
att skjuta upp brevskrivningen i det läng- 
sta. Om jag varit bortrest för dagen. skulle 
jag aldrig fått träffa faster. 

Faster Georgianas namn drog mig in 
i en virvel BY minnen. så kraftig och stark, 
att då jag lade ifrån mig brevet, kände 
jag mig med ens som främling för mina 
nuvarande förhållanden, obehagligt omaka 
i milt arbetsrums hemvanda omgivning. 
jag blev faktiskt på nytt den otympliga 
bonddräng. som faster hade lärt känna, 
plågad av kylknölar och tafatthet med 
spruckna och onda händer av arbetet med 
säden. Återigen satt jag framför hen- 
nes kammarorgel och drumlade igenom 
skalor med mina styva fingrar, medan hon 
rutt bredvid och sydde säckvävsvantar åt 
sädesbindarna. 

Dagen därpå begav jag mig till statio- 
nen, sedan jag förberett min värdinna på 
att vi skuIIe få besök. Då tåget kom. 
såg jag först inte till faster. Hon var 
den allra sista, som steg ut ur tåget och 
först när vi sutto i vagnen, tycktes hon 
riktigt känna igen mig Hon hade farit 
hela vägen i sittvagn. Hennes dammkap- 
pa av linne var svart BY sot och henne 
svarta kapotthatt grå av resdamm. Då 
vi komma fram till min pensionat, lade 
värdinnan henne genast till sängs, och jag 
återsåg henne inte förrän morgonen där. 
på. 

Om fru Springer blev förfärad över hur 
faster såg ut. så dolde hon det omsorgs- 
fuIIt. Vad mig beträffar, ingav hon mig 
samma vördnad och beundran som de 
upptäcktsfarare skulle göra. vilka ha för- 

lorat öron och fingrar norr om Franz 
Josefs land eller sin hälsa vid övre Kongo. 
Faster Georgiana hide varit musiklärarin- 
na vid Boston-konservatoriet någon gång 
i slutet på I860-talet. En sommar, då 
hon var på besök i den l i l la byn i hjärtat 
av Gröna Bergen, där henna förfäder 
hade levat i generationer, tände hon en 
öm låga i farbror Howard Carpenters 
eljest kalla hjärta. På den tiden V a l  han 
en lat, ostadig pojke p i  21 år. DA hon 
återvänt till sin tjänst i Boston, följde 
Howard efter, och slutet på denna roman- 
tiska historia blev. att hon rymde med ho- 
nom och undgick allt Ogillande från sin 
familj och sina vänners klander genom 
att fara med honom till Nebraska-gränsen 

Carpenter, som naturligtvis inte hade 
några pengar, slog sig ned i Red Willow 
County, åtta mil från järnvägen. Där 
hade de mätt Ut jord åt sig själva, medan 
de körde över prärien i en oxvagn. Om 
ena hjulet på vagnen knöto de en röd näs- 
duk och räknade, hur många gånger der 
svängde runt. De byggde en jordkoja i det 
röda backsluttningen som andra grottmän 
niskor där i trakten. vilka ofta återföllo i 
primitiva vanor. Vatten fingo de från de 
laguner, där bufflarna komma att dricka. 
och deras små förråd hotade. alltid av 
plundring från kringströvande indianhor- 
der. På de senaste trettio åren hade 
faster inte varit längre hart än åtta mil 
från sitt hem. 

Nästan al l t  gott, Som hänt mig i min 
ungdom hade jag henne att tacka för, och 
jag vördade och älskade henne. Flera 
år var jag beriden herde hos farbror. 
och då brukade farter. sedan hon lagat tre 
mål - av vilka det första skulle vara fär- 
digt klockan sex på morgonen -och lagt 
de sex barnen, ofta stå och stryka till 
midnatt, medan jag satt bredvid henne vid 
köksbordet och hon förhörde mig på l a -  
tinska deklinationer och konjugationer 
Ibland fick hon varsamt skaka liv i mig. 
då jag somnat över en sida oregelbund- 
na verb. Det var för henne jag första 
gången läste Shakespeare. medan hon 
lappade och strök, och hinnes gamla 
skolbok i mytologi var den första i sitt 
slag jag höll i giriga händer. Hon gav 
mig undervisning i skalor och övningar 
på den lilla kammarorgeln, som hennes 

man köpt At henne. sen hon på femton år 
inte så mycket som sett ett musikinstru- 
ment. Hon kunde sitta bredvid mig i tim- 
tal met sin lagning eller sina räkenska- 
per, medan jag tragglade igenom »Jayous 
Farmer,. Men hon talade sällan om 
musik med mig, och det förstod jag. En 
gång, då jag med uppbjudande av hela 
min förmåga, hade fått ut några lättare 
partier ur ett gammalt partitur av Euryan- 
the, kom hon fram t i l l  mig och lade hän- 
derna över ögonen på mig. Hon drog var- 
samt mitt huvud mat sin axel och sade 
lågt och med darrande röst: - Var inte 
så belagen i musik, Clark. du kanske 
mister alltsammans. 

Då faster upppenbarade sig morgonen 
efter sin ankomst t i l l  Boston. var hon allt- 
jämt i halvvaket tilstånd. Hon förstod 
knappt, att  hon kommit till den stad. där 
hon levat i sin ungdom och dit all hennes 
längtan gått under halva hennes livstid. 
Hon hade varit så förfäligt tågsjuk, att 
hon inte mindes annat än det utståndna 
obehaget, och han var döv och blind för 
allt utom de plågsamma timmar. som 
skilde Red Willow-gården från mitt rum 
i Newbury street. Jag hade planerat att 
taga henne med på ett litet nöje samma 
eftermiddag. jag ville återgälda de un- 
derbara ögonblick hon skänkt mig. då 
vi mjölkade tillsmmans i den stråtäckta 
ladugården och hon tröstade mig för att 
jag var tröttare än vanligt eller för att 
henne man sklällt ut mig och berättade 
om den utsökta föreställning hon sett av 
Hugenotterna i sin ungdom i Paris. 

Klockan 2 skulle symfoniorkestern ge 
en Wagner-matiné, och jag ville taga fas- 
ter med dit. Men då v i  talades vid. bör- 
jade jag tvivla på att hon skulle få nöje 
BY det. Jag föreslog, att v i  skulle gå till 
konservatoriet före lunchen, men hon före- 
föll alltför bortkommen för alt våga sig 
ut på gatorna. Hon utfrågade mig från- 
varande om olika förändringar i staden. 
men hon var mest upptagen av att hon 
glömt säga till om att en kalv. som var 
klen, skulle ha halvskummad mjölk, »gam- 
la Maggies kalv, förstår du. Clark., sade 
hon, glömsk av hur länge jag varit borta 
Hon gjorde sig också bekymmer för att 
hon glömt säga sin dotter, att det stod en 
tunna nyss öppnad makrill i källaren, 
som skulle bli fördärvad, om den inte 
användes genast. 

jag frågade, om hon hört någon Wag- 
ner-opera, men det hade hon inte. fastän 
hon mycket väl kände till dem och en 
gång ägt ett klaviaturutdrag av Flygande 
Holländaren. Jag började nästan tro, att 
det vore bäst för henne att komma till. 
baka till Red Willow utan att väckas upp 
och ångrade, att jag föreslagit konsert- 
besöket. 
M e n  då vi kommit in  i konsertsalen, blev 

hon en aning mindre passiv och oupp- 
märksam. Det såg ut, som om hon nu 
först lade märke till var hon var. Jag 
hade halt en viss om för att hon skulle 
besväras av sina underliga. lantliga klä- 
d i r  eller att hon skulle bli förlägen och 
ledsen, då hon förflyttades in  i en värld, 
som varit död för henne ett fjärdedels 
århundrade. Men på nytt upptäckte jag, 
hur litet jag kände henne. Hon s i t t  och 
såg sig om med samma opersonliga, när- 
tan förstenade blick som en granit-Ram- 
ses i ett  museum. 

Matinépubliken bestod huvudsakligen 
av damer. Ansiktena och gestalterna 

plånades ut, man såg bara otaliga, Olik- 
färgade klänningar i skimrande luftiga 
material, skiftande i rött, lila, skärt, blått, 
purpur, écru, rosa. gult, krämfärg och 
vitt, alla färger, sam en impressionistisk 
målare hittar i ett solbelyst landskap och 
här och där en frack som en död skugga. 
Faster Georgiana såg på dem, som om 
de varit färgklickar på en palett. 

DA orkestern tog plats, gick det en 
våg av förväntan genom henne, och hon 
betraktade med vaxande intresse deras 
strängt lagbundna gruppering i orkester- 
diket. Det var visst vad hon bäst BY allt 
kände igen, sedan hon lämnat gamla 
Maggie och hennes klena kalv. Jag kan- 
de, hur alla dessa detaljer gingo rakt in 
i själen på henne, såsom de gjort på mig 
själv den gången jag kom direkt från 
plogfårans oandligt enformiga gång mel- 
lan höga vallar av växande groda, där 
man kan gå från arla morgon till särla 
kväll utan att förnimma en växling. Pro- 
filerna, som klart tecknade sig mot hak- 
grunden i orkestern, deras vita skjort- 
bröst och ramsvarta rockar, instrumentens 
förtrogna skapnad, det gula ljuset, som 
speglade sig i de blanka bukarna på vio- 
lonceller och basfioler där längst borta, 
skogen BY vajande fiolhalsar och stråkar 
- å jag mindes hur första gången jag 
hörde en orkester hjärtat tycktes farma 
vid de långa stråkdragen och dragas ut 
ur bröstet, som de långa pappersremsor- 
na ur trollkarlens hatt. 

Första numret var ouvertyren till Tann- 
häuser. Då hornen drogo ut de första 
tonerna till Pilgrimskören, grep faster 
Georgiana mig i armen. Ud först kom 
jag ihåg, att för henne bröto dess toner 
trettio a n  tystnad. Då de två motiven 
kämpade med varandra, och då Venus- 
bergets hetsighet framträdde med skor- 
rande strängar, kände jag med överväl- 
digande styrka, hur maktlösa vi stå inför 
det slöseri med människors liv och lycka 
som vi inte kunna bekämpa, Åter såg 
jag det höga, kala huset på prärien, svart 
och dystert som ett träfäste, den svarta 
dammen, där jag lärt mig simma. dess 
soltorkade rand med spår av boskapens 
lotter. de regnurhålkade lerbankarna om- 
kring det kala huset, de fyra förkrympta 
askskotten, där disktrasorna alltid häng- 
des på tork utanför köksdörren. Där var 
världen samma flata yta sam under an- 
tiken. Österut sträckte Sig ett sädesfält s& 
långt ögat kunde nå, västerut en boskaps- 
fålla, som aldrig tycktes taga slut. Mellan 
dem lågo fredliga erövringar, dyrköptare 
än krigets. 

Ouvertyren upphörde. faster sIäppte min 
rockärm utan att säga något. Hon san 
Och stirrade frånvarande på orkestern. 
Vad gjorde den far intryck på henne, und- 
rade jag. Hon hade varit en skicklig pia- 
nist en gång, och hennes musikaliska upp- 
fostran överspände större vidder än vad 
som var vanligt för en musiklärarinna för 
tjugufem år sen. Hon brukade berätta 
om Mozarts och Meyerbeers operor, och 
jag minns, att hon för många di sen sjun- 
sjuk git några i feber Verdi-melodier. hemma hon henne, Då sitt jag han låg 

vid min säng om kvällarna - då den 
svala nattvinden kom in genom det ur- 
blekta moskitonätet, som spikats för fön- 
stret och jag låg och fäste blicken vid en 
särskilt klar stjärna, som brann i rött över 
sädesfältet - och då sjöng hon »Hem 
till våra berg. hem, låt oss vandra!» på 
ett sätt som nästan kom en hemlängtande 
Vermont-gosses hjärta att brista. 

Jag satt och iakttog henne under pre- 



DIKTER av av ARNOLD LJUNGDAL 

ARBETARE. 

När om morgonen sliter sönder nattens svarta förhänge 
och människoströmmen lik en grumlig flod 
väller in över fabriksgården — 
då klingar mina steg 
bland tusen kamraters: 
proletärer som jag som med krökta ryggar 
träder sin hopplösa fångpromenad 
till dagens arbete. 
I vår själ ligger glädjen som en mördad dröm 
längtan bor kuvad i våra hjärtan, 
otåligt hamrande, packande att bli f r i  - 
att få springa som ett rop över våra läppar 
i jubel över livets fullhet, 
över skapandet, skönheten, lyckan. 

Men Iågan tynar. Aldrig vår dröm blir dåd. 
Dag läggs till dag och år ti l l  år 
som uttjänta trasor i lidens smutsiga byk. 
Bakom oss flockar i mörka grupper 
ett nytt släktled färdigt att rycka i n ,  
och vandra vidare 
i fotspår dem vi själva trätt. 
Våra glesnade skuror hälsar de friska krafterna, 
och med trötta, skälvande händer 
räcker vi åt unga kamrater 
att bära allt längre framåt genom seklen - 
vår bästa klenod, vår levnads dyraste arv: 
revoltens sammanrullade fana, 

ar sirenernas ljut 

UTOPI. 

rom om skapandets lycka, om dag som skall randas, D dröm 
slumrande innerst inne i våra hjärtan 
glimmande mol vardagens grå enahanda 
som en diamant bland kisel, 
Dröm om morgon i dunkel framtid, 
när livet är otvunget stolt och rent 
och arbetets sång är en hög visa 
sjungen i frigjort jubel 
av glada kvinnor och män 

Gryning: , 
därute väntar oss dagen med utbredda armar. 
Middagens fullhet hamrar i bultande p u l s .  
Kväll sjunker mjukt, och med trötta lemmar 
vänder vi leende hem från vårt arbete. 
Natt. Stillhet. Fabrikerna sover. 
Mätt av sitt verkandes larm 
har staden slumrat in vid mörkrets bröst, 
hämtande ny kraft ur lugna jämna andetag. 

Längtan, dröm, utopi - 
morgon i dunkel framtid. 

(Ur »Ungdom».) 

ludiet till Tristan och Isolde. Men för- 
gäves sökte jag komma till klarhet i vad 
detta virrvarr av stråk- och blåsinstru- 
ment kunde betyda för henne. Hon satt 
bara och stirrade på fiolstråkarna, a m  
pekade snett neråt som störtregnet i en 
sommarskur. Vad sade musiken henne? 
Fanns det något kvar inom henne att för. 
stå denna makt. som erövrat världen, se 
dan hon lämnade den. Jag blev het av 
nyfikenhet, men faster Georgiana satt 
rom en stum gudom på en bergstopp. Hon 
satt lika orörlig under numret från Den 
Flygande Holländaren, men fingrarna rör- 
de sig mekaniskt mot henne svarta klän- 
ning. som am de av sig själva mindes del 
klaviaturutdrag de en gång spelat. Stac- 
k a n  händer! De hade tänjts och vridits 
till blott och hart tentakler att gripa om 
och lyfta och knåda med - på en av 
dem satt en smal, nött strimma. som en 
gång varit en vigselring. Då jag tryckte 
och smeksamt lugnade den ena av dessa 
famlande händer, mindes jag med en darr. 
ning av ögonlocken allt arbete de gjort 
för mig. 

Strax efteråt intonerade tenoren Täv- 
lingssången. Jag hörde ett flämtande an- 
detag och såg på faster. Hon hide slutit 
ögonen, men henne kinder voro våta av 
tårar, och det dröjde inte länge förrän 
mina också voro det. Den var alltså inte 
död - själen, som kan lida så förkros- 
sande och så oändligt. den vissnar för 
människors åsyn bara liksom den under. 
liga mossarten, som kan ligga på en d a m  
mig hylla i många år, men grönskar på 
nytt, Om den sättes i vitten. Hon gräl 
hela tiden. medan melodien utvecklades 
och utbroderades. 

Under pausen före andra delen av kon- 
serten, frågade jag faster, om hon hört 
Tävlingssången förut. Jo. far några d i  
sen hade en ung tysk strandat i Red 
Willow. Det var en kringvandrande cow- 
boy, som hade sjungit i kören i h y -  
reuth, då han var gosse bland indra 
bondgossar och flickor. Om söndags- 
morgnarna brukade han sida på sin sang 
med det rutiga bomullsöverkastet i 
drängkammaren. som låg intill köket. Och 
medan han putsade sina stövlar sjöng han 

I minnets och 
löftets tecken. 
För att fira tioårsminnet av genomfö- 

randet av kvinnornas rösträtt hade 
ett hundratal kvinnor samlats i Eslöv i 

söndags. Det var e.o. hovrättsnotarien 
Elisabeth Nilsson, Malmö, ordförande för 
dagen. fröken Valborg Bergström, Eslöv, 
och fru Louise af Ekenstam, Lamma. som 
anordnat mötet och låtit kallelse utgå till 
de forna medlemmarna av det gamla 
Skåneförbundet av F.K.P.R. och övriga 
intresserade. Det blev en innehållsrik och 
stämningsfull dag. Deltagarna var hu- 
vudsakligen kvinnor, som själva hade va- 
rit med i rösträttsarbetet, och återseen- 
dets glädje var stor. 

Efter hälsningsanförande av fröken 
Bergström dröjde man först och främst 
vid minnet av de Pionjärer. som döden 
ryckt bort. särskilt Anna Bugge-Wicksell, 
vars bild frammanades i en minnesruna, 
vackert tecknad av docenten Hilma Bo- 
relius, Lund, och framförd av fröken 
Naëmi Uddenberg, Malmö, då d:r Bore- 
lius själv av hälsoskäl var hindrad att 
närvara. Kristina Borg skildrades beta- 
gande fint av fröken Signe Wennberg, 
Hälsingborg, och ordf. hyllade med någ- 
ra varmhjärtade ord Karola Pålssons 

Men dagen ägnades icke endast åt min- 
nen från det förgångna. Den gick också 
i löftets tecken. Att de forna rösträtts- 
kvinnorna icke vilar på redan vunna lag- 
rar, visar det intresse, varmed aktuella 
problem omfattades. Fröken Valborg 
Bergström. Eslöv. och konsulenten i 
Skolöverstyrelsen Ingeborg Walin, Stock- 
holm, höll sakliga och utredande föredrag 
i ämnet »Äro kvinnorna betjänta av sär- 
lagstiftningen?». varpå följde en livlig dis- 
kussion Kvickt och uddigt höll e.o. hov- 
rättsnotarien Ester Sandberg, Eslöv, en 
välbehövlig vidräkning med »Pressen och 
hinnorna., och båda parterna fick sin 
beskärda del. 

Dagens glanspunkt var ett anförande 
av d:r Gulli Petrini, Stockholm. som. häl- 
sad med jubel. kom. såg och segrade som 
så många gånger förr vid rösträttsmötena 

gamla lider. Hennes föredrag. »Intet 
är som väntans tider» var en mästerligt 
koncentrat av den svenska rösträttsrörel- 
sens historia och dess kampglada år — 

kryddat med den blandning av humor. 
sarkasm, kvickhet och ömhet. patos och 
rättfärdighetskänsla, som kännetecknar 
Gulli Petrinis talarkonst, 

Gammal tradition följdes också, då fru 
Lina Grin-Nilsson. Malmö, uppläste för 
tillfälle författade verser »Vad var det, 
de ville?». Till slut höll ordf. ett vackert 
avslutningsförande, och man beslöt att 
råkas på nytt om fem år. Och så följde 
liksom i den gamla, goda tiden, samkväm 
med rösträttsflaggor vid varje plats. med 
tal på vers och prosa, med allvar och 
glädje. 

livsgärning. 

C.L. 

Djurvänner och finmakare. 
Jag läste härom dagen i en tidning, att 

man i Wien fundarar på alt hjälpa de 

maskin. Det är onaturligt kallt för are- 
tiden, och hur skola sångfåglarna då 
kunna stå hi på sin resa söderut. Så 
tänker man i Wien ömt och förstående, 
just som invånarna i Norditalien - så 
läser jag i en annan tidning - rusta sig 

till fågelfänge under det att det vattnas 
dem i munnen vid tanken på stekta lärkor 
till polentan eller möra näktergalar med 
kastanjer. 

Där nere på Po-slätten synas nu de 
blågråa näten och piporna prövas. Var 
pipa har sin egen ton. Man kan ställa 
ihop on hel fågelorkester. En drillar a m  

siska, en tredje visslar som i n  gulfink. 
Det lönar sig att stå på »uccelleranda» 

(en med lockfåglar och slagnät försedd 
Plats) och vänta på soluppgången. Med 
den första solstrålen kommer den första 
fågelsvärmen. Utmattad efter den långa 
färden över alperna sänker den sig ned 
Över dalen och söker en viloplats. 

En jublande konsert från jägarpiporna 
stiger upp från ängarna, och i gräset 
glittra speglar som klaraste vatten. Loc- 
kade BY så mycken ljuvlighet sänker sig 

svärmen ned till jorden. i en handvänd- 
ning ligger nätet över de arma förvillade 
djuren och de små nackarna vridas om. 
Innan man vet ordet av, är en stor korg 
full. färdig att expedieras till Milano eller 
Turin. 

trötta flyttfåglarna över alperna i flyg- 

en lövsångare, en annan kvittrar som en 

Så närmar sig nästa svärm, och den 
jublande konserten från jägarpiporna sti- 
ger åter mot skyn. 

Ja, och om man sedan är grundlig och 
läser statistik, så kan man få reda på, 
all enbart inom den italienska statens 
fångstplatser (licensen kostar 500 lire) 
»skördas» över tusen kilo sångfågel om 
året. 

Så ser det ut i världen! På var sin 
sida om en hart när oöverstiglig mur 
sitta fågelvänner med ömmande hjärtan 
och finsmakare utan förbarmande. 

Daisy Müller-Hill. 

Billighetsprenumeration. 
Till deras tjänst. som inte ännu kam- 

ma Tidevarvet men önska stifta 
närmare bekantskap med tidningen m- 
ordna v i  en billighetsprenumeration för 
den tid som återstår av 1931. Från den 
I5 oktober till årets slut kostar Tidevar- 
v i t  endast I h i .  Avgiften kan lämpligast 
insändas på postgiron:r 1544 eller i fri- 
märken. Tidningen sändes sedan varje 
vecka I korsband. 

Om Ni själv redan är prenumerant på 
Tidevarvet, kanske Ni känner någon an- 
nan som skulle tycka om att läsa den. 

för I kr. för dem av Edra vänner som 
Ni vill skola göra Tidevarvets bekant- 
skap. 

Passa på att prenumerera till årets stut 

Prenumerera i dag! 
Tidevarvets postgiron:r 1544. 
Tidevarvets telefonn:r 182 43. 
Tidevarvets adress Slussplan 1—3, 

Stockholm.' 

Tävlingssången och faster stökade i kö- 
ket. Hon hade pysslat om honan och 
förmått honom att gå in  i kören vid hy- 
kyrkan. Men så vin jag kunde förstå, 
hade h in  inga andra förutsättningar för 
detta än sitt gossansikte och sin hin- 
skap an d i n  gudomliga Wagner-melodien. 
Kort efteråt hade han farit till staden på 
en fjärde juli, rumlat om flera dagar. 
förlorat sina pengar på farao, ridit på 
en sadlad Texas-tjur för ett vad, och för- 
svunnit med ett brutet nyckelben. Allt 
detta berättade faster h e t  och osam- 
manhängande som i feberyra. 
- Vi ha fått litet bättre saker nu än 

gamla Trubaduren. eller hur faster Gror- 
gie? sade jag med en välment ansträng- 
ning att anslå en glättig ton. 

Hennes läppar darrade och Don förde 
näsduken till munnen. Hon hall den där 
och viskade: - Och det här har du fått 
höra alltsedan du lämnade mig, Clark? 
i hennes fråga låg den sorgsnaste och 
mildaste förebråelse. 

Andra hälften av programmet bestod 
av lyra nummer ur Ringen och slutade 
ned sorgmarschen över Siegfried. Fas- 
ter grät tyst nästan hela tiden. som ett 
grunt käril. som överflödar I ösregnet. 
Då och då såg hon med beslöjade ögon 
upp mot lamporna, a m  brunno dämpat 
under sina matta glasglober. 

Floden av musik fortfor alt strömma 

över oss. Aldrig skulle jag få veta, vad 
hon fann i dess skimrande flöde, aldrig 
hur långt bort den har henne. kanske än- 
da till lycksalighetens ö. Au hennes dar- 
rande ansikte trodde jag mig förstå, att 
innan sista numret var stut, hade hon 
burits med havets oändliga vågor, där 

lande med havets aldrig stannande rytm 
eller till e n  I n  vidare dödens rike. där 
det inte mera finns något hopp. inga 
drömmar, i n t e t  — — —. 

Konserten var slut, folk troppade ut i 
hallen under prat och skratt, glada att 

gjorde ingen min av an resa sig. Harpis- 
ten höljde sitt instrument i des, gröna 
fodral, flöjtblåsarna hällde vattnet ur mun- 
styckena. orkestern gick, den ena efter 
den andra, tills scenen bara hade stolar 
och musikställ kvar, tom s a n  e n  sädesfält 
om vintern. 

Han brast 
i gråt, bad och snyftade: - Låt mig 
slippa gå, Clark, låt mig slippa gå! 

Jag förstod henne. Alldeles utanför 
konserthuset låg fö r  henne den svarta 
dammen med branta, av boskapen ned- 
trampade stränder, del huga, omålade 
huset med plankor. som vind och väder' 
märkt, ogästvänligt rom ett tom. de vind-, 
vridna askskotten. där disktrasorna häng- 
des till tork. de otympliga, ruggiga kal- 
konkycklingarna, som gingo och pickade 
i avfallet utanför köksdörren. 

allt liv är begravet, namnlöst, grått, sval- 

återtaga sin vanliga liv, men min släkting 

Då talade jag till faster. 

(Övers. av Elisabeth Krey-Lange.) 



PO L I T I S K K A RUS EL L. 
(Porta. fr. sid. il. 

ladet av de högt begåvade indivi- av de kvinnliga departementschefer- 
dernas betydelse för samhället. Del na, Lysistrata, minister för landets 
är de, som skola tvinga in utvecklin- elektriska kraftverk, påminner genom 
gen i bättre banor. De äro skapare. nit och energi och hängivenhet för 
som ständigt på nytt forma världen. arbetet Om Margaret Bondfield, un- 
I Shaws närmast föregående drama, der det att den andra, kommunika- 
Sankta Johanna, var en kvinna ur tionsministern Amanda, har kommit 
folket en sidan ledaregestalt, stark, sig upp genom sin skönhet och sina 
okonventionell, inspirerad, och i det kabarettalanger. På politiska möten 
sista stycket ar det kung Magnus, kniper hon publiken genom a n  på 
vars namn ju betyder den store, som ett komiskt sätt härma sina motstån- 
är den överlägsna, högt utrustade dare och sjunga revyvisor. Shaws 
personligheten. teckning av de båda kvinnliga mi- 

»Karusellen» ar för säkerhets skull nistrarna är icke uppmuntrande. 
förlagd t i l l  1960-talet, och Shaw har Lysistrata har kunskaper, vilja, ener- 
alltså frihet att draga ut linjerna och gi och ansvarskänsla, men hon har 
visa, vart den nu pågående utveck- icke nog h i rd  hud för att duga i det 
lingen leder. I den första scenen, politiska livet. Hon låter överväldiga 
som på Dramatiska teatern icke kom- sig av sina känslor, och hon har icke 
mer til l sin rätt, får man vid läsnin- nog mod och hansynslöshet for att 
gen en expressiv bild av en civili- våga rida ut en storm, framför allt 
sation, som stelnat i konventiona- att taga upp kampen med de truster, 
lism och onatur. Kungens bäda sek- vilka i självs verket äro landets 
reterare samtala, varvid den ene be- herrar. Den andra är en politisk 
rättar om sin far. Han dog av en- streber utan kunskaper men med en 
samhet - han uthärdade icke tre viss naturlig intelligens och humor. 
veckors ensamhet. »Naturen existe- P i  Dramatiska teatern bli de bäda 
rade inte för honom. Det måste va- kvinnliga ministrarna onödigtvis yt- 
ra något artificiellt, för an  han skulle terligare karikerade genom att de, 
förstå det.. »För honom låg präs- tvärt emot Shaws föreskrifter, upp- 
tens helighet i mässhaken och kvin- träda i något slags revy- eller maske- 
nans tjuskraft i hennes klänningar.. raddräkter. 
Som motsats till denna produkt av Vid det sammanträde, som uppta- 
en själlös civilisation ställes kung ger större delen av första akten, före- 
Magnus. »Han hade kunnat leva en- lägger premiärministern kungen ett 
sam p i  en ö i trettio år - ensam med ultimatum, varigenom hans makt in- 
sina tankar., Han har bevarat sin skränkes til l att vara »en namnstäm- 
inre rikedom och friskhet. I följan- pel». Efter en lång diskussion, som 
de scen framträder kungen, tillsam- omväxlande bjuder på gnistrande 
mans med den nye ministern, arbe- kvickheter och groteska absurditeter, 
tarledaren Boanerges. Med saftig begär kungen ett par timmars betän- 
färgläggning ställes den sistnämndes ketid. 
ohyvlade inskränkthet i kontrast t i l l  I det s. k. mellanspelet visas, huru 
kungens urbana älskvärdhet och sko- kungen under denna tid besöker en 
lade intelligens. Boanerges, s o m  i skön dam, Orintia, för an has henne 
grund och botten är en rättskaffens söka vederkvickelse efter politikens 
och bra karl, blir genast på sitt kär- mödor. Hon är en annan sorts kvin- 
va sätt intagen av kungen och för- na än de bäda ministrarna. Orintia 
söker sedan ofta, mot alla partiprin- ar del sköna lyxdjuret, m Shaw 
ciper, stöda kungen och plädera för hatar. »De som arbeta.. säger hon, 
hans åsikter. Efter detta samtal föl- »likt koralldjuren utan att synas - 
jer den konselj, som bilda huvud- vad äro de? Tråkiga slavar. Vad 
delen av första akten. Bland minist- är deras uppgift? Att sopa gatan 
rarna framträda utom Boanerges för mig, att sätta mig i stånd att 
mest premiärministern Proteus samt härska över dem i skönhet liksom 
de bäda kvinnliga, Lysistrata och stjärnorna, utan att ha något att g& 
Amanda. Proteus bär icke förgäves ra med dem utom alt blända dem, 
sitt namn - han växlar oupphörligt tjusa dem», etc. Hon illustrerar for- 
skepnad. Kungen säger också åt träffligt Shaws vanliga sats, att kvin- 
honom: »lngen vet bättre än ni. när nan är den aggressiva i alla kärleks- 
ni skall tala eller när ni skall låta förhällanden. Den hyperintelligente 
andra tala för er; när ni skall ställa och starke kungen säger: »Jag kun- 
ti l l scener och hota att avgå eller när de inte motstå dig. DU plockade mig 

av Orintia på Dramaliska teatern är 
ni skall vara kall som en isbit.. En som en blomma.. Framställningen 

högst egendomlig. Hon verkar som 
en illustration til l veckotidningarnas 
»damsidor». Hon gnor för brinnan- 
de livet med skönhetsvård, avmag- 
ringsgymnastik, rytmisk dans på 
golv och möbler etc. Hon är klädd 
eller snarare oklädd som en filmrevy- 
stjärna. 

pannkakor Den korta slutakten visar, huru 

kung förslag Magnus till en återförening mottager med Amerikas Eng- idag? gott, land och därefter, hum han beseg- 
rar sina ministrar genom hotet att 

billigt med abdikera och själv uppställa sig som 
demokratisk parlamentskandidat. 

kooperativas ket ke är rena allvarlig spexet, nog: men politiken dess grundtan- får icke 

mjöl 

vad sägs om 

»Karusellen» är i mängt och myc- 

försumpas. Kraven på dem, som i 
regering och riksdag skola leda fol- 
kels öden, kunna icke ställas nog 
högt. 

Emy Ek. 

Har N I  prövat Tjeckoslovakisk 
Utställning. 

R åk o s t b o d e n s s p e c ial i t e t e r ? 
PONTONJÄGARGATAN 2 1  

KONTORSLUNCH à kr. I:-. 

»FLYTANDE RÅKOST» i pressade örtsafter alla m.m. 
Ring Kungsholmen 351 33. 

(Forts. fr. sid. 1.) 
skapa nya traditioner. På grund av 
en mycket naturlig nationell själv- 
hävdelsedrift har man velat skapa 
nytt, och har då anslutit sig til l de 
internationella strömningar, som är professorskor, som ritat dem.) nalismens fördelar. Till och med i 
skapat funktionalismen. Man måste Tygerna var tämligen enkla hem- kyrkor. 
observera, att i Tjeckoslovakiet slöjdsbetanade gardiner samt några Man har också skapat s tå l rö rs -  
hantverket i en hel del fall hunnit solglada bordsdukar. m ö b I e r, bekväma och vackra. En 
lika långt sam konstindustrien gjort C I a s s k o I o r n a s tillverk- serielänstol för 80 kr. kan inte sägas 
i Sverige. Detta är något hell 

Frän Frankrike och även annat än N. K:s så kallade funktio- 
nalism, och helt i Stockholmsutställ- 
ningens anda. 

En mindre sal med h e m s I ö j d 
avslutar utställningen. Det är ock- 
så där ljusa glada färger i överkast 
och kuddar, men på samma gäng 
ganska dålig kvalitet. vilket troligen 
gör dem svårsålda i Sverige. 

Men, som förut nämnts, utställ- 
ningen är avsedd som propaganda, 
icke sam försäljningsorganisation. 
Man måste både berömma och 
klandra. Man saknar också i hög 
grad den tjeckoslovakiska i n d u- 
s t r i e n , som är en exportindustri, 
och som alltså borde ha stort intresse 
för oss. Men slutomdömet måste 
bl i  -att denna utställning ar en av 
de intressantaste »nationella» ut- 
ställningar v i  f i n  se i Sverige av en 
helt annan karaktär än den dåliga 
italienska konstutställningen, med 

gärna särskilt for barnen. Så även från Sverige. Några dekorerade sitt chauvinistiska katalogföretal, 
i Tjeckoslovakiet. De kvinnliga och några av matt och blankt kri- som föregick den tjeckoslovakiska 
fackskolornas utställning av b a r II- stallglas var vackra, men inga kunde på Liljevalchs. Den tjeckoslovakiska 
k I ä d er är mycket förnämlig. Små nå upp ti l l t. ex. Edaglasens konst- utställningen visar ett annat slags 
lätta, läckra plagg, på vilka man närliga kvalitet. ' nationell självhävdelse. som där ytt- 
lagt ner mycket omsorg och om- En samling målade och etsade rat sig i h a n d  I i n g och Inte bara 
tanke. Kanske til l och med litet för g l  a s r u t o r var snarast egendom- i o r d .  
mycket. För hur ska ungarna våga lig. Därför att vad skall man an- Lilly Arrhenius. 
leka i sådana skapelser,? 

L e  k s a k e r n a visar nya och 
djärva tag. Aven det är ti l l stor del 
professor Sutnars förtjänst. Sådana 
har förut visats på ett bättre sätt på 
en särskild utställning, som då an- 
mäldes i Tidevarvet. 

Bland de mer originella leksaker- 
na i Liljevalchs var en gunghäst av 
stålrör, som åtminstone för en vuxen 
var mera fascinerande än en natu- 
ralistisk trähäst. 

Från dessa enligt min mening ori- 
ginella saker kommer man ti l l yrkes- 
skolornas utställning av p o r s I i n, 
s p e t s a r o c h t y  g e r. Några 
te- och kaffeserviser, endast deko- 
rerade i t. ex. gult och vitt, två nyan- 
ser blått och vitt var verkligt trev- 
liga. Utan blommor eller krusidul- 
ler. Spetsarna var gjorda med oer- 

turalistiska mönster. (Trots att det vackrare och mera praktiska. både 
hört mycket arbete på tråkiga na- vända sådana glasrutor till? Van- 

En a r k i t e k t u  r a  v d e I- 
n i n g visar fotografier av projek- 
terade och utförda byggnader. Där REDAKTION: 
måste vi  erkänna att vi ligga efter. 

ning står under inflytande från män- vara dyrbart. 
I en ung stat intresserar man sig ga häll. 

Leksaker av glas. 

Teservis i gult porslin. 

T I D E V A  R V E T 

kvartal kr. 1:50. Lösnummer I5 öre 

PRENUMERATIONSPRIS: 
För helår kr. 6:- -, halvår kr. 3:-, 

I text 25 öre per millimeter. 

I Louis 
Telefon N. 48 42. Mottagningstid 

Bromfield: sig en uppfattning om dessa bygg- 10-12. 
nader genom att endast se fasad- 
fotografier. Men det är i allmänhet 
en lugn, saklig funktionalism, kan- 
ske mest besläktad med den tyska. 
Den hårda nödvändigheten att på e. m. Postgiro 15 44. 
kort tid skapa nödvändiga admini- 
strations- och hyreshus har gjort an 
man förstått och utnyttjat funktio- 

T J U G U FYRA 
TIMMAR 

STEN SELANDER skriver i 

de som få den sitt mest lystmäte högestetiska lika väl ANNONSPRIS: 

EXPEDITION: 
Telefon 182 43. 
Kontorstid kl. 10-12 f. m., 1-4 

»... . den mest ofördär- 
vade romanslukaraptit bor- 

konnässörs smak.» 
I o. II 8:50 konst och nyttokonst 

B O N N I E R S 
vardagar 11-16, söndagar 10-16. 

dag även 18 30-21 30. Stockholm 1931 
Zetterlund & Thelanders Boktryckeri-A.-B. 

Måndag, tisdag. fredag och lön 
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