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Den fria familjen
vill skapa en ny familje- 
form, ett nytt familjeliv 
med fria, självständiga, 

människor. Detfriska
nya samhället bygges av
Den fria familjen!
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’KViNNORNA Till SQCUUSMEN

DEN SENASTE PRESS
UTSTÄLLNINGEN 
var anordnad i Örebro på 
Initiativ av den energiska 
fru Sarah Rosenström. 
Demonstrationen tillvann 
sig stort Intresse och 
många voro de till Örebro 
inflyttade, som med till
fredsställelse återfunno 
sina respektive hemorters 
tidningar.
Morgon brisförbereder ti II 
1 maj en större pressut
ställning I sina lokaler.

N:r 5 + Argång 30

morgonbris
utkommer den 1:sfa i varje månad.

KOM MISSIO
NÄRERNA 
BERÄTTA

Blir Morgonbris lika fin och lätt att sälja som de senaste numren varit, så är det ingen 
risk för dess framgång. Jag har tänkt många gånger att jag skulle få tid att skriva ut
förligt och berätta mina erfarenheter som kommissionär, men alltid är det bråttom och så 
tycker jag att jag ej finner just de ord, som jag ville använda och därför blir det ingen
ting utav. Det är självfallet att på en plats som denna en tidning som vår, vilken i så hög 
grad skiljer sig från vad folk är vana att läsa, skall väcka ett visst uppseende, kanske 
rent av misstro på somliga håll, men jag har gjort den erfarenheten att folk som över
huvud taget är i stånd att fatta vad de läsa, uppskattar den, även om de ha en motsatt 
politisk åskådning. Vad som särskilt gläder mig och som jag tror även er, är att ungdo
men, särskilt den manliga ungdomen, är så intresserad av den. Mina bästa kunder har 
jag just bland den manliga ungdomen. ”Sveriges bästa tidning är ett uttryck, som jag 
fått höra från flera håll bland dem. Däremot är arbetarkvinnorna — en viss elit undan
tagen — ganska oförstående, vilket kanske ej är att förvåna sig över, när man vet vilken 
lektyr de läsa, om de över huvud taget läsa någonting alls. Vad som särskilt uppskattas i 
de senaste numren är inläggen från lärarhåll fast jag undrar vad våra s. k. religiösa, som 
äro vana att skylla all sin slöhet på Gud fader skulle säga om artikeln på sid. 23. Det be
höver man nog emellertid inte bekymra sig över, ty de köpa nog inte ändå tidningen fast 
de så väl skulle behöva läsa den. Ja, detta blev inte på långa vägar vad jag ville säga, men 
så är det ju mitt i påskveckan och stökigt på alla vis.
Med kamrathälsning och tack

Anna Teodorsson, Vänersborg.

Tack för artikeln om Puccini i aprilnumret! Alltid kommer Morgonbris med något 
nytt och fängslande, något vackert och gripande. Fortsätt med detta att göra läsarna för
trogna med de klassiska mästerverken, som vi aldrig får tillfälle att se på någon opera
scen, men i alla fall höra på radion.

Sarah Rosenström, Örebro.

Jag vill tacka för den utomordentliga tidning som vår Morgonbris nu är. Den är omtyckt 
av alla. Jag hoppas att sakta men säkert kunna höja upplagan även här i Luleå.

Agata Victorin.

TIDNING FÖR 
Sveriges
socialdemokratiska kvinnoförbund.

REDAKTÖR och ANSVARIG 
UTGIVARE: Kaj Andersson. 
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■
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■
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Gogo är den gemensamma benämningen å alla nyheter, som vårt 
storkök kommer med. Här nedan finns fyra recept på anrättning 
av Gogo — favoritkorv och konsumfalu. Skolkökslärarinnan Ruth 
Sjöstedt har tillägnat dem stadens husmödrar.

Go’ att sjuda — favoritkorv med grön* 
sakspytt: Vj selleri, 2 morötter, 1 palster* 
nacka, 1 purjolök och 4 potatisar skurna 
i tärningar läggas i kokande salt vatten. 
En väl prickad favoritkorv placeras på

Go’ att brynas — favoritkorv med lök* 
sås: en ring favoritkorv får sjuda 10 
min i lätt saltat vatten och lägges sedan 
i smord stekpanna, som insättes i täm* 
ligen het ugn. Brynes under flitig ös* 
ning 20 min samt serveras ugnsvarm

Go’ som låda — konsumfalun flås, skivas 
och stekes. Gräddas i form överhälld 
med äggstanning, som smaksatts med

Go’ som »jättefalu med tomat och fräst 
potatis» — konsumfalun flås och skäres 
i bitar, som ställas rakt upp i smord, 
eldfast form. Tomater halveras och läg* 
gas som hattar ovanpå korven. Skorp* 
mjöl och klickar av smör strös över.

denna grönsaksbädd. Alltsammans får 
sjuda i 30 min. Då skäres »favoriten» 
i bitar som läggas i ring på ett fat med 
grönsakerna i mitten, överpudrade med 
finhackad persilja.

med löksås: i 1 msk smör fräses 3 msk 
hackad gul lök tills den får vacker 
ljusbrun färg, varefter 2 msk vetemjöl 
iblandas, och 4 dl mjölk påspädes. Så» 
sen får sjuda 7 min — avsmakas med salt 
och peppar.

finhackad gräslök. Serveras omedelbart 
med stekt potatis.

Gräddas 15 min i varm ugn. Fräst pota» 
tis: råskalad potatis skäres i avlånga 
bitar, som kokas i litet saltat vatten. 
Vattnet avhälles, smör och gräslök till* 
sättes, det hela skakas över värme tills 
smöret smält. Serveras genast.

Två läckerheter, som vårt storkök gör av utvalda kvalitetsråvaron

lIllåÉÉ

favoritkorv
konsumfalu

1:—■ kg 
1:20 kg

konsum



BARA DET INTE 
VARIT EN KVINNA

i.

Jag hade en arbetsam vecka bakom mig, 
och på söndagen beslutar jag mej för att 
ägna hela dan åt vila — fly undan allt 
jäktet, packa ryggsäcken och ge mej av 
på en långtur upp till en fäbodstuga. 
Vädret är härligt, när jag startar. 
Skogen står skiftande i vårlila. En 
orre har slagit sig ner i grantoppen. 
Det susar stilla genom trädkronorna. 
Allt andas härlig söndagsfrid. Man 
njuter i fulla drag, och tycker sig helt för
stå ordet harmoni. — Då — »Vräk kull 
er!», hörs en grov basröst. Förvånad stirrar 
jag upp. Under hela vägen från bruket och 
upp mot vallen har inget stört min sön- 
dagsstämning, och nu kommer detta: »Vräk 
kull er!» Jag stannar och bara starrbligar. 
Framför mej förtona bergen i blått dis, men 
nedanför i snödrivorna här ligga en skock 
män, gevärsmynningarna sticka försiktigt 
upp, ögonen lysa, en svordom far över läp
parna, när inte skotthållet beräknats rätt. 
Några figurer liknande människor äro skyt
tarnas mål eller »fiender».
Då hörs åter en stämma, men nu en vek
kvinnostämma : Färdiga !--------— Eld ! —
En gevärssalva skallar mellan bergen. Jag

stirrar som förhäxad på gevärsmynningarna, 
på skyttarna och längst dröja blickarna på 
kvinnan, som säkert har intagit kommando
ställning igen. — »Färdiga !» —•------ Eld !
Jag flyr förfärad. Vart tog söndagsfriden 
vägen? Hur gick det med känslan av har
moni? Vid en ny salva känner jag mej helt 
förbittrad, och hånfullt erinrar jag mej skal
dens ord : »Det kvinnligt veka i mänsko- 
sinn skall frälsa världen och ringa, in för
brödringens framtidsrike».
Jag har slagit mej ner på en sten. Skotten 
eka i bergen. Jag tycker mej höra ett star
kare eko av skott och åter skott — krigs- 
åskor, som hotande stiga upp runt om oss 
färdiga att lemlästa och döda kvinnornas 
män och kvinnornas söner. — Hur skall 
»fredens morgonsång» kunna tona över värl
den så länge kvinnorna ej helt hjälpa till? 
— Jag sparkar till en sten vid mina fotter 
och reser mej upp under det jag mumlar: 
»Bara det inte varit en kvinna, som kom
menderat !»

II.

Tandläkarens väntrum är fullt av folk. 
Jag tar upp en bok och läser. Timme efter 
timme går. Längst fram sitter en liten gum
ma och skruvar på sig, under det hon 
ängsligt sneglar på klockan. Det är över 
tre timmar, som gumman och jag suttit här, 
då in i väntrummet seglar en elegant dam. 
Under det hon kritiskt granskar samlingen 
i väntrummet, slår hon sig ner längst fram,

närmast dörren till mottagningsrummet. 
»Ja se», säger den gamla gumman, »ja måste 
hinna mä tåget, för sen går det inte å kom
ma hem förrän klockan tio, och ja har fyra 
kilometer å gå då, och nu är det är så 
här blött, är det nästan omöjligt för mej å 
gå den vägen, sen de blitt mörkt.» »Ja», in
flikar en ung man, »det går an att gå före 
mej nu.» — »Tack, det var då för väl», 
säger gumman lättad, »då hinner jag gott.» 
Dörren till mottagningsrummet går upp: 
»Var så god, nästa», säger sköterskan. — 
Gumman reser sig, men innan varken hon 
eller vi andra hunnit protestera, har den 
eleganta damen rest sig och skyndat in i 
mottagningsrummet. — Vi bli förbluffade — 
hur kan man vara så hänsynslös, och en så 
kallad »bildad, bättre» människa till. »Bara 
det inte varit en kvinna!»

III.
Det är lördag. Den ena fabrikspipan efter 
den andra skriker gällt. Ut på gatorna 
strömma folk. Man trängs om varandra. 
Jag går gatan framåt. Med ens tycks hela 
gatan avstängd av en lång kö. Två poliser 
har fullt schå att ordna kön. Det är fram
för spritbolaget — man ska hämta »sön- 
dagsfröjden». Jag tittar på kön, och det är 
en sak, som frapperar mej, minst en tredje
del är kvinnor och visst inte kvinnor med 
egna motböcker, ja, naturligtvis en och 
annan, men de flesta är arbetarkvinnor, som 

(Forts. sid. 23.)

tandläkare
giimm r wijkström

odengatan 90 
telefon 384070

12,30-1,30 (ej sommarmån.) 
andra tider efter överenskom.
kostnadsfri rådfrågning
klinikpriser samt dessutom 10 % rabatt till morgonbris’ läsare.

Jordbrukesrbankan

Den omtänksamma husmodern an

vänder för sina hushållspengar

SPARKASSERÄKNING

varje måltid 
till en fest
En tallrik läckert frasiga 
Kellogg’s Corn Flakes, det 
är något att börja dagen 
med, det! Och energigivande 
äro de också, dessa majs
flingor. En härlig ”lätt 
lunch” kan Ni ordna på 
några sekunder. Direkt från 
paketet hälles Kellogg’s i 
tallriken, en Fyffes skivas 
över flingorna, kall grädd- 
mjölk tillsättes och litet strö
socker om så önskas.

En både billig och god efter
rätt får Ni, om till flingorna 
tillsättas lingonsylt eller äp
pelmos. Köp ett paket redan 
i dag! Finnes hos Eder spe- 
cerihandlare — i vita paket 
med Kellogg’s namnteckning 
i rött.

CORN FLAKES

CORN
HAKES



Till
Sovjet-Unionen
ökar turistströmmen för varje år. Från 
den statliga ryska resebyrån Intourists 
skandinaviska byrå upplyses att ett flertal 
resor under hela säsongen organiseras till 
olika platser inom Sovjet-Unionen. Pri
serna äro mycket lågt satta för såväl 
gruppresor som enskilda turister. Bland 
dessa resor kunna vi nämna :
Maj: Resa till musikfestligheterna i Le
ningrad den 20—30 maj. (Avresa den 
i8:de maj.)
Resa till Leningrad och Moskva. (11 da
gar, avresa den 10:de maj.)

HEMMETS BLOMSTERS®
UTSTÄLLNING

ADSJJbS.tr B LA. MALTEN

Öppen:
fredag kl. 13—21 
lördag o. söndag 
kl. 10-21.

KONSERTMUSIK OCH 
AKTUELLT FÖRE
DRAG VARJE DAG.

SERVERING 
Entré 1 krona.

Använd Morgonbris’ rabattkupong!

Juni: Social-Demokratens resa till Sov
jetunionen (Avresa 9 juni.)
Studentresa till Leningrad och Moskva. 
(Avresa den 15 juni.)
Specialresa till Leningrad och Moskva. 
(Avresa den 15 juni.)
Resa till de stora industrianläggningarna i 
Ural. (3 veckor, avresa den 29 juni.) Un
der denna tid avhållas i Moskva idrotts- 
tävlingar och en sportparad.

Juli: Specialresa för lärare.
Specialresa till Leningrad och Moskva. 
(Avresa den 14 juli.)
Volga-resa. (Omfattar routen Leningrad— 
Moskva—Gorki—Stalingrad. )
Under denna tid avhållas i Moskva sim- 
och tennistävlingar.

Augusti: Gruppresa till Leningrad, 
Moskva och vidare till Kaukasien. (Av
resa den i augusti.)
Specialresa för läkare till Leningrad, 
Moskva, Charkow, Krim och Odessa. 
Resa till Teaterolympiaden i Moskva mel-

MORBONBBIS
MAJ

3

lan den 1 —10 september. (Avresa den 29 
augusti.)
Under augusti månad avhållas rodd-, lätt- 
atletik- och motorbåtstävlingar. En stor 
utställning av de olika nationaliteternas 
hemslöjd och konstnärliga alster.

September: Resa för ingenjörer till 
Leningrad, Moskva, Charkow, Dnjeproges 
(f. d. Dnjeprostroj), Kiew och andra sto
ra industristäder.

O k t o ber : En 5-dagarsresa till Leningrad 
och Moskva.

November: Resa till Leningrad och 
Moskva i samband med Novemberhögtid
ligheterna.

December: En vintersportresa till Le
ningrad och Moskva. (Avresa den 22 de
cember.)
Specialresa för lärare. (Avresa den 27 de
cember.)

Mammas erfarenhet 
det är

att använder man ett förstklassigt tvätt
medel som Vita Tvättbjörn, så är det 
varken svårt att tvätta eller någon risk för 
att linneförrådet skall nötas ut i förtid. 
Själv har jag ju ej, som Mamma, den 
mångåriga erfarenheten, men så mycket 
har jag redan kommit underfund med att 
vitare och vackrare tvätt än min, det får 
man allt leta efter. Det är säkert som 
Mamma säger

VwÄT*«SJOIS*
ÄR BÄST
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hela landets kaffei
I snart sextio år har vårt kaffe högt 
skattats av en kundkrets, spridd över 
hela landet.

I våra affärer erhålles ett gott, jämnt, 
omsorgsfullt utprovat kaffe nyrostat 
samt paketerat först vid köpet

*Jllllid samma goda kaffé

FACKFÖRENINGARNAS

Byggnadsprodukfion
FÖRENING U. P. A.

■——— ............

Utför alla slags 
byggnadsarbeten

Specialavdelningar för: 
Värme- och sanitära anlägg
ningar, Elektriska installatio
ner, Bleck- och Plåtslageri-, 
Smides-, Måleri- och Glas- 
mästeriarbeten.

Kontor: Barnhusgatan 20 
TELEFON: 23 20 35 (växel)

Vad striden gäller kan Ni läsa om i

Handlingarna i målet
Samtliga handlingar från åtalet mot 
Populär tidskrift för sexuell upplysning.

Vad saken gäller finner 
Ni i tidskriftens olika häften.

sexuell
upplysning
Nr 2 1934 just utkommet.
Vilka kemiska preventivmedel bör man 
använda?
Fosterfördrivningarnas utbredning, or
saker och bekämpande.
Könsdriftens inordnande i samhällslivet.

CLARTÉS FÖRLAG
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Teckning Gulli Bergman.

FÖRSTA MAJ 1934 Åter vaja de röda fanorna för vinden, åter vandra arbe
tarna i alla länder taktfast till musikens toner i sina 
demonstrationer.
Nej, det är inte längre så. I Tyskland sitta ledarna för 
arbetarrörelsen i koncentrationsläger, offer för S. A.- 
mäns sadism och hatkänslor, och de som inte äro inbu
rade eller dödade äro berövade sin rörelsefrihet eller irra 
omkring hemlösa i främmande länder. De röda fanorna 
ha slitits ur deras händer och trampats i smutsen.
I Österrike se vi ungefär samma syn, skarorna slagna, le
darna dödade, fängslade eller drivna i landsflykt. 
Arbetarrörelsen har sorg. Vi som ännu ha frihet att 
demonstrera borde vandra med florbehängda fanor till



samlingsplatserna, på den internationella arbetarrörelsens |
samlingsdag. |
Dock nej, klagan höves oss icke, medkänsla, samhörig- | 
hetskänsla med våra lidande kamrater, men icke klagan- | 
Det är inte första gången arbetarrörelsen mött motstånd, j 
gång på gång har den slagits tillbaka, men för varje gång j 
har den åter rest sig, trotsigare, målmedvetnare än förut, j 
Efter vinter kommer alltid vår, efter mörka tider tittar j 
solen åter fram, och när vi nu i vårsolens glans veckla ! 
ut våra röda fanor och sluta upp i leden, göra vi det j 
i förvissningen om att våra bröder och systrar, som nu, 
för sin tros skull, försmäkta i fånglägren, snart skola 
vara med i vår krets, med i vår vandring mot bättre tider. 
Men på oss, som ha förmånen att leva i ett land där ännu 
demokratien sitter i högsätet, på oss, som ännu ha kvar 
vår politiska rörelsefrihet, vilar i dessa dagar ett stort 
ansvar, ansvaret för demokratiens bevarande i världen. 
Och för fredens bevarande.
Fredens genius går biltog och hemlös i en värld full av 
hat- och hämndkänslor, i en värld där världskrigets sådd 
håller på att mogna till skörd.
Det är en tid i vilken alla goda krafter måste mobilise
ras upp i arbetet för fredens och frihetens bevarande. 
Och i det arbetet ha kvinnorna sin givna plats.
I det arbetet böra vi kunna mötas vi alla svenska kvin
nor, som hylla de demokratiska principerna. Vi ha stora 
gemensamma värden att bevaka, värden som inte få för
skingras eller förfuskas. Värden, som vi enigt måste 
värna om.
Vi ha ju också här i vårt land, trots att vi hittills levat 
lyckligt avskilda från de stora reaktionära omvälvningar
na ute i Europa, oerhört stora svårigheter att bemästra. 
Trots regeringens alla ansträngningar att få i gång arbe
ten, att få fart i den ekonomiska verksamheten och trots 
den ljusning, som man på senare tid kunnat skönja för 
näringslivet, är dock det ekonomiska läget ganska för
tvivlat. I tusentals svenska hem har den ekonomiska kri
sen satt spår som kanske aldrig kan utplånas.
Och även här driva de reaktionära krafterna sitt spel, 
även här arbetas på undergrävandet av förtroendet för 
demokratien.
Det gäller således att inte svika i vakthållningen kring 
de demokratiska principerna. I känslan därav, i känslan 
av orubblig trohet mot dessa principer är det som vi 
skola mötas första maj.
I demokratiens tecken samlas vi under de röda fanorna, för 
att manifestera vår vilja att bevara freden och friheten.

Hulda FLOOD

KVINNOR OCH REAKTIONEN

Den fria tanken och rätten till personlig utveckling har 
väl aldrig satts på ett så hårt prov som i vår tid.
Man kan med goda skäl ifrågasätta om denna rätt över
huvudtaget existerar.
Med hjälp av hela den moderna teknikens resurser arbetar 
den borgerliga propagandan för reaktionen, t. o. m. socialis
men utnyttjas av demagoger i kapitalismens tjänst. För att 
kunna motstå denna påfrestande propaganda, är det emel
lertid nödvändigt att hålla sin linje klar. Man måste lära 
sig skilja på demagogi och logik.
Det är speciellt nödvändigt att i dessa dagar förstå skilja 
på den utvecklingsfientliga kapitalistiska nationalsocialismen 
och arbetarnas socialism. Det är emellertid även nödvändigt 
och klokt att inse, att många nationalsocialister tro sig ar
beta för ett ideellt mål, ett nytt och bättre samhälle och en 
socialism som grundar sig på ett gemensamt intresse mellan 
industriföretagaren och hans arbetare. Enligt sitt pro
gram avse de att med vald bekämpa roffarkapitalismen, 
men de ha även i sitt program bibehållit det kapitalistiska 
kravet på den fria konkurrensen. Då det enligt deras upp
fattning är omöjligt för vissa raser att bortse från egoistisk 
vinning har rasfrågan förts fram. Detta har lett till natio
nell avgränsning, som skapat krigshot.
Beträffande den första punkten, den vackert klingande fra
sen om gemensamma intressen i samband med fri kapita
listisk konkurrens faller den på de olika intressen, som den 
fria konkurrensen med nödvändighet skapar. Arbetsgivaren 
måste för att möta den allt mer växande konkurrensen oav
brutet sänka varornas framställningskostnader först genom 
rationalisering d. v. s. maskinell massfabrikation men sedan, 
när denna utväg är utnyttjad, genom lönenedpressnmgar. 
Arbetaren måste förr eller senare bromsa upp denna. Det 
uppstår en intressemotsättning som trots allt prat från bor
gerligt håll ger klasskamp. Att avblåsa denna kamp inom 
det kapitalistiska fria konkurrenssystemets ram är ett kapita
listintresse, som endast kan ske med våld, då lönerna kunna 
pressas som i Tyskland till eller slutligen under existens
minimum. Man upphäver icke klasskampen med ord eller 
med att ledarna, d. v. s. fabriksägarna ta arbetarna i hand. 
Det är rent bedrägeri, men det är billigt.
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Den dag måste komma då dessa indif- 
ferenta vägkantare gå in i våra led.

MORGONBRIS
BOSTADSSERIE

SVENSK BOSTADSSTANDARD 1934

Denna kapitalistiska utveckling- leder 
även tillbaks till hantverket. De dyrbara 
massproducerande maskinerna bli för 
dyra i drift. Det blir åter billigare att 
använda den billiga handkraften. I 
Tyskland säljer man nu handgjorda 
cigarrer lika billigt som maskintillver- 
kade. Det är angenämt för dem som ha 
råd att röka dem.
Den borgerliga reaktionspropagandan 
säger : ”Leve det gamla fina hantver
ket.” Mästarna bli ledarna och lönerna 
bestämmas uppifrån.
Denna utveckling leder till att maski
nerna stoppas, den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen är onödig.
De pressade lönerna leda till psykisk 
och fysisk nöd. I denna tidning har för
ut framhållits vad försämrade bostäder 
betyder. Arbetarnas låga löner har 
gjort, att kvinnorna, som förut under
betalts i fabrikerna nu icke längre be
hövas där. Den demagogiska propagan
dan utnyttjar detta och säger: ”kvin
nans plats är hemmet.” Arbetarens and
liga växt motarbetas. Han har ej längre 
råd att gå på konserter, teatrar, bio
grafer eller läsa böcker. Arbetaren ute- 
stänges från kulturens landvinningar. 
Han förslöas och förslavas och hans 
motståndskraft brytes. Skulle den åter 
vakna finnes alltid den av arbetarnas 
arbete underhållna samhällsbevarande 
armén.
Den nationella avgränsningen kräver 
folk d. v. s. kanonmat. Sexuell upplys
ning motarbetas och förbjudes följakt
ligen. Barnskarorna i de fattiga hem
men växa ikapp med nöden. Barnen 
kallas nationens stolthet och de barn
rika mödrarna premieras. Familjerna 
bli produktionsapparater för råämnet 
till krigsmaskineriet. Krigarandan, den 
gamla medeltida slagsmålsmentaliteten 
idealiseras. Den kommer en gång att dö 
hjältedöden i taggtråden.
Man måste lära sig dra konsekvenserna

av det kapitalistiska produktionssyste
mets nödvändiga utveckling för att kun
na motstå dess sluga propaganda. Dess 
tal om det industriella nödläget, som 
kräver ”gemensam” uppoffring. Man 
bör ha klart för sig att alla dessa upp
offringar tjäna reaktionen och att det 
industriella nödläget är en följd icke av 
för höga löner utan av ett felaktigt 
system som de önska bibehålla som 
kunna dra vinst därav. Det är dessa, 
kapitalisterna, som behärska den effek
tivaste propagandaapparaten.
När man i dessa dagar läser den tyska 
facklitteraturen inom byggnadsfacket 
häpnar man över det plötsliga baksla
get. Där man förr fann intresseväckan
de vetenskapliga utredningar och resul
tat från nya experiment finner man nu 
sida upp och sida ned storordiga prokla
mationer och nya reaktionära lag
bestämmelser. (Se tidskriften Bygg
mästarens tidskriftsöversikt samt en 
artikel i n :r 11 av arkitekt Sundbärg i 
samma ämne.) En nationalsocialistisk 
arkitekttävling om nya småbostäder 
(återgiven i Arkitektur och Samhälle 
förra året) visar en återgång till en 
primitivitet, som man nu i Europa en
dast finner i de italienska arbetarhem
men.
De som bli mest lidande av denna ut
veckling är dock otvivelaktigt kvinnor
na, arbetarhustrurna, som skola hålla 
samman dessa ”hem”, och det blir de 
som i den nationalsocialistiska staten 
får dra det tyngsta lasset. Det är där
för en livsuppgift och en stor kultur
uppgift för vår tids kvinnor att motstå 
och bekämpa de reaktionära rörelsernas 
sluga propaganda. Kvinnorna skola 
hjälpa männen i kampen för det arbe
tande folkets kontroll över produktions
krafterna, vilket är den enda socialise
ring som leder utvecklingen framåt.

Viking GÖRANSSON

Svenska Arkitektföreningen och Sven
ska Slöjdföreningen skola i vår gemen
samt anordna en bostadsutställning i 
Liljevalchs Konsthall, vilken skall visa 
svensk bostadsstandard 1934.
På grund av bostadsfrågans stora soci
ala betydelse har Morgonbris i år tagit 
upp detta problem till särskild behand
ling. Detta ger oss anledning till några 
reflexioner angående den planerade ut
ställningen.
Det är först och främst med tillfreds
ställelse vi konstatera, att denna utställ
ning kommit i händerna på två ideella 
föreningar. Man har härigenom en ga
ranti för att den icke som de forna 
Bygge- och Bo-utställningarna endast 
blir en varumässa med nya köttkvarnar, 
lyxbadrum m. m., endast arrangerad 
för att ge de utställande möjlighet att 
sälja och arrangörerna en god inkomst. 
Vi förmoda, att den linje som man 
sökte att slå in på genom Stockholms
utställningen 1930 nu ytterligare kom
mer att fullföljas. Vi anse härmed icke 
lyxfabrikationens mer eller mindre 
krystade stilexperiment utan vi syfta på 
den sociala inriktning, som man spåra
de i speciellt Stockholmsutställningens 
bostadsavdelning.
Den glädjande tendens, att ägna denna 
sida av bostadsfrågan ett allt större in
tresse, som man konstaterat hos våra 
yngre arkitekter, borgar för, att ut
vecklingen i detta hänseende kommer 
att gå i rätt riktning.
En utställning, som tagit till sin upp
gift att påvisa svensk bostadsstandard 
1934 bör självfallet icke endast fram
visa standardvaror, utan den bör även 
ange standardiseringens betydelse, d.v.s. 
ange hur stor procent av befolkningen 
som härigenom ytterligare beredes möj
lighet att erhålla goda varor.
Detta är emellertid icke heller nog. 
Svensk standard 1934 är icke detsam- 

( F orts. sid. 18.)
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”Livets väg är underbar; den går fram 
genom hänförelse och uppoffring.”

Emerson.

I sagan och dikten möta oss ibland ge
stalter som lysa som fyrar — eller 
stjärnor. Men även i historien och — 
lyckligtvis ! — nutiden finns det sådana. 
I en arabisk saga berättas om en man 
vid namn Quail ibn Ithr som av Allah 
ställdes i valet mellan att fly eller att 
gå under tillsammans med sitt folk. Han 
valde det senare. — Gunnar från 
Lidarände svarar dem som råda honom 
att rädda sig genom flykt: För mig 
finns ingen väg från hemmets dörr ! 
Han föredrog att falla. — Och då Dan
tons vänner sågo att dennes liv svä
vade i fara och uppmanade honom fly 
utom landets gränser undan Robespier- 
res anslag frågade han dem föraktfullt: 
Bär man då fosterlandet med sig under 
skosulorna? Han stannade och mötte 
sitt öde på giljotinen. Denna handling 
försonar den bizarre mannens många 
och stora fel och höjer honom till 
heroernas lysande skara.
Nästa gestalt tillhör vår egen tid och 
vår egen rörelse. — Då den österrikiske 
arbetarledaren och berömde läkaren 
professor Tandler, skaparen av Wiens 
en gång idealiska välfärdssystem, erfor 
den olycka som drabbat den rörelse i 
vilken han varit en av ledarna, skyn
dade han hem från utlandet (Kina) —

direkt till fängelset naturligtvis. Han 
var självfallet medveten om att detta 
skulle kosta honom hans frihet, kanske 
hans liv (i diktaturerna är en motstån
dares liv ytterst billigt), men han ansåg 
sig icke kunna själv leva i frihet då 
tusentals av dem, vilkas ledare han va
rit, be funno sig i fiendens våld. Han 
ville dela deras öde även i olyckans 
dagar.
Det är mitt i all tragiken en glädjande 
syn att det även i vår tid och inom vår 
egen rörelse, arbetarrörelsen, finns ge
stalter av denna resning. Klokhet är 
bra, javisst, men i hårda tider maste 
denna kompletteras av hänförelse, av 
tro, av viljan att offra allt för saken, 
t. o. m. livet om så skulle krävas. Utan 
denna tillgång är varje folkrörelse 
dömd till en snar och skymflig under
gång. Det finns — för att nu travestera 
på en känd paradox av Hans Larsson 
— det som är förnuftigare än förnuf
tet. Eller, som Gorki säger: De tappres 
vanvett är livets visdom.
Det vilar i alla fall ett drag av heroism 
över den österrikiska arbetarrörelsens 
undergång. Ledarna kämpade på barri
kaderna långt efter det spelet var för
lorat, och sedan gingo många av dem 
i döden med högburet huvud. Så bl. a. 
Kaloman Wallich, vars sista önskan 
innan han avrättades var att få — läsa 
tidningarna ”för att få se vilka lögner 
ni smort ihop om oss”, som han trotsigt 
och hånfullt sade åt sina bödlar. Hur 
ynkligt små te sig icke ”segrarna” in
för en sådan ! T. ex. den fege och lju
gande Dollfuss, som, själv i säkerhet, 
genom radion utspred det lögnaktiga 
ryktet att arbetarnas ledare fegt hade 
flytt och lämnat folket i sticket. Han, 
som försökte hindra folket att lägga 
blommor på hans offers gravar — men 
misslyckades !
Var det måhända aningen om att på 
hans grav skall folket hopa förbannel
ser och icke blommor som kom honom 
att avslöja sin lumpenhet?
Härovan nämndes ordet ”undergång”. 
Det tar jag tillbaka: det passar icke 
in på den österrikiska arbetarrörelsen. 
Ur den mark som fuktats med hjältars 
och martyrers blod spirar, förr eller se
nare, friheten upp igen, starkare än 
någonsin förut.

Magnus NILSSON

DEN ARBETSLÖSE har blivit så tidstypisk 
att man ansett att denne bör få sin staty. 
Den här återgivna finnes i en engelsk stad.

ARBETSLÖS

När jag såg in i ditt hjärta var där mörkt. 
Förhoppningarnas små älskvärda väsen 
(som jag trodde var odödliga) 
hade gett sig av ...

Det var alldeles tyst i ditt hjärta 
liksom om döden hade svept igenom där. 
När jag såg in i dina ögon som förr 
flackade där en underlig oro.
Men så blev där mörkt och stelt 
som om kriget hade kysst dig.

Vart går du, frågar jag med smärta.
Stannar du kvar hos mig 
eller försvinner du en dag, 
en gråmulen dag,
då livet blir dig för tungt att bära?

Karin FORSBERG



FACKFÖRENINGS
RÖRELSEN OCH 
SAM HÄLLET

FACKFÖRBUNDSLEDA R E 
GER ERINRINGAR

Det finns män även inom de socialdemo
kratiska kretsarna, som uttryckligen för
klara att Morgonbris har närmare till 
hands liggande uppgifter än att syssla 
med fackföreningsrörelsen. Vi svara : en 
av Morgonbris förnämsta uppgifter 
f. n. är att såväl för arbetarklassens kvin
nor som för de arbetande kvinnorna in
om alla läger klargöra fackföreningsrörel
sens verksamhet och ställning inom sam
hället. Detta inte minst med hänsyn till 
att det åligger kvinnorna i sin egenskap 
av samhällsmedlemmar att äga kunskap 
härom. Att de icke själva på arbetsmark
naden engagerade hemmakvinnorna likväl 
böra hålla sig väl underrättade om ifrå
gavarande i dessa dagar så vitala problem 
har redan Morgonbris enquête bland hust
rur till fackförbundsmedlemmar tydligt 
nog illustrerat.

Vid kritik av fackföreningsrörelsen 
framhålles ofta motsättningarna mellan 
denna och samhället, vars sunda utveck
ling fackföreningsrörelsen påstås mot
arbeta. Att fackföreningsrörelsens och 
samhällets strävanden äro oförenliga 
tages därvid som ett axiom. Någon 
bindande bevisföring härför har emel
lertid tills vidare icke presterats. En 
undersökning av problemet torde därför 
vara av intresse. Först måste då under
sökas vilka strävanden fackföreningsrö
relsen företräder inom samhällets ram. 
Av stort intresse i detta sammanhang 
är fackföreningsrörelsens inverkan på 
samhällsekonomien.

Utan organisation är arbetaren utan 
inflytande på arbetslönen gent emot 
ett kapitalstarkt företag såvida icke 
så riklig tillgång på arbete förefin
nes att han kan söka sig till före
tag där högre lön bjudes. Som så
dana förhållanden icke kunnat räknas 
med på många år och icke heller torde 
komma att föreligga de närmaste åren, 
kunna vi gå ut ifrån att lönerna skulle 
sjunka ganska avsevärt därest organi
sationernas inflytande upphörde. Med 
sjunkande löner måste följa sjunkande 
priser på de alster, som framställas 
inom landet. Den fallande prisnivån er
kännes ha en underminerande verkan 
på affärslivet, lagren sjunka i värde, de 
fasta kostnaderna stiga procentuellt i 
förhållande till bruttointäkterna, möj
ligheterna till företagarevinst minskas. 
Endast de, som ha löner fastställda

oavsett prisnivån och som leva av kapi
taltillgångar kunna hälsa en sådan ut
veckling med tillfredsställelse. Dess
utom måste även tagas med i beräknin
gen att den köpkraft, som arbetarna 
representera, minskas och möjligheter
na till avsättning i samma mån av
taga, vilket måste medföra ökad ar
betslöshet.

Att en sådan utveckling icke kan 
vara i samhällets intresse behöver 
knappast påpekas. Samhället, vilket ju 
är den stora organisationen genom 
vilken samarbetet mellan medborgarna 
ordnas, har i stället självklart intresse 
av att medverka till jämnast möjliga 
fördelning av vad som kan produceras 
med de resurser, som stå till buds.

Det framhålles visserligen från motstån
darna att det genom fackföreningsrörel
sen framskapade ”onormalt” höga löne
läget medfört minskad kapitaltillgång 
för investeringsändamål. Detta torde 
även vara riktigt såtillvida att kapital 
för investering i allmänhet tillskjutas 
genom besparingar från den produk- 
tionsägande parten och dennes del min
skats till fördel för löntagarna. Därmed 
är emellertid icke sagt att kapitaltillgån
gen är för liten. Att motsatsen snarare 
är fallet behöver knappast numera le
das i bevis sedan rediskonteringen i 
riskbanken av värdepapper så gott som 
upphört och bankerna ligga inne med 
oräntabla tillgodohavanden, som uppgå 
till ioo-tals miljoner.

Någon kapitalbrist föreligger icke, i 
stället gör sig gällande en uppenbar un
derkonsumtion, varför det måste vara i 
samhällets intresse att de medborgare
grupper, som icke ha tillräckliga till
gångar för att ens tillfredsställa de 
mest elementära behoven, sättas i till
fälle härtill i större utsträckning.

Att samhället även enligt ganska långt 
till höger stående kritikers uppfattning 
har anledning se till att rimliga löner 
utbetalas framgår av de motioner angå
ende undersökning av epaföretagen, 
som förelagts riksdagen av högermän. 
På samma gång som man bestrider 
fackföreningarnas rätt att inverka på 
lönerna inom handel och industri på
yrkar man samhällets ingripande och 
får till svar att det icke behövs, enär 
fackföreningsrörelsen redan skött den 
uppgiften på ett tillfredsställande sätt. 
Hade fackföreningsrörelsen i anslut
ning till samma riktnings strävanden
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icke lyckats hävda dessa arbetares in
tressen hade här funnits anledning för 
samhället att ingripa. Paradoxen är 
uppenbar.

Fackföreningsrörelsen strävar icke en
bart efter att höja reallönerna i sin 
helhet utan även att utjämna den skill
nad, som finnes mellan olika företag 
för att åstadkomma en någorlunda en
hetlig lönenivå. Dessa strävanden ha 
också i största utsträckning tagit sig ut
tryck i en ganska jämn lönenivå för 
varje industris vidkommande. Det lig
ger i samhällets intresse att av företag, 
som skötas på ett förnuftigt och för
tjänstfullt sätt icke just på grund av att 
företaget skötes bättre än andra utkrä
vas löner, vilka gör det omöjligt för 
företaget att lämna skälig vinst åt 
företagarna i branschen. I analogi här
med är det icke heller i samhällets in
tresse att dåligt skötta företag tillåtas 
vegetera på basis av låga löner. Det är 
icke heller i arbetsgivarepartens in
tresse att en ojämn lönenivå uppe
hälles inom samma industri i olika före
tag, att det ena företaget driver med 
höga löner och det andra med låga, 
eller den ena industrin med hög och 
den andra med låg lönenivå.

Arbetsgivareföreningen har insett detta 
ehuruväl den icke ännu vågat taga kon
sekvenserna av vad som erkännes vid 
varje förhandlingssammanträde. I stäl
let går arbetsgivareföreningens om
budsmän, tjänstemän och redaktörer 
emot fackföreningsrörelsens strävan
den att utjämna lönerna. Dels hävda 
dess skribenter med redaktör Axel 
Brunius och Leon Ljunglund i spetsen 
att någon legitim rätt för fackförbun
den att ingripa reglerande icke före
ligger, därest icke samtliga arbetare 
vid företaget äro organiserade, dels 
hävda de rätten för mindre företag att 
operera med vilka löner och arbetsför
hållanden som helst vid sidan om inom 
industrin gällande avtal. Denna SAF- 
tjänstemäns beredvillighet till att hålla 
sin skyddande hand över oorganiserade 
arbetsgivare, som på basis av låga lö
ner driva smutskonkurrens med arbets
givareföreningens egna medlemmar 
torde emellertid få tolkas som ett ut
slag av inkonsekvent altruistisk väl
vilja från deras sida. Samhällets in
tresse företräda de lika litet som sina 
uppdragsgivares. Att de motarbeta 
fackföreningsrörelsen kan ju ingen 
förebrå dem för, det är ju deras upp
gift, ehuruväl de av ovist nit kommit 
att motarbeta sig själva. På samma sätt 
har fackföreningsrörelsen i Sverige
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sökt att utjämna lönemotsättningarna 
emellan olika arbetareskikt inom landet. 
Landsorganisationen har sålunda beslu
tat att de medlemsgrupper, som ha den 
sämsta ekonomiska ställningen, skola i 
första hand stödjas för att en utjäm
ning skall kunna komma till stånd. 
Detta förbises ofta samtidigt som fack
föreningsrörelsens svårigheter att med 
de resurser, som stå till buds, få upp 
lönerna för de lägst stående icke tagas 
i beaktande. Detta gäller närmast lant
arbetarna, som i mycket stor utsträck
ning ännu äro oorganiserade, samt ex
portarbetarna, som måste i lönehänse- 
ende utstå konkurrens från länder med 
mycket låga produktionslöner. Penning
löner och reallöner betyder mindre vid 
en jämförelse i detta avseende.

I anslutning till vad ovan anförts 
måste det alltså vara ett samhällsin
tresse att stödja fackföreningsrörelsens 
strävanden ifråga om en jämnare för
delning av produktionsresultatet, höjan
de av levnadsstandarden i sin helhet, 
utjämnande av lönerna inom landets 
näringsliv.
I nära samband med fackförenings
rörelsens bemödanden om en höjning 
av reallönerna stå dess strävanden att 
höja arbetareklassens sociala standard, 
dels genom förkortad arbetstid, som 
sätter arbetarna i stånd till ett rikare 
personligt liv utanför arbetet, dels ge
nom att frambringa hjälp till själv
hjälp vid sjukdomstillfällen, dödsfall 
och arbetslöshet. Vad fackförenings
rörelsen gjort i dessa hänseenden er

kännes sällan eller aldrig. Den hjälp 
samhället får under den nuvarande ar
betslösheten genom den direkta person
liga solidariteten mellan fackförenings
rörelsens arbetande och arbetslösa med
lemmar belönas från samhällets sida 
genom avdrag på det understöd sam
hället trots allt ansetts vara skyldig 
giva de arbetslösa. I produktionsproces
sen är arbetskraften en mycket viktig 
faktor och är det ett samhällsintresse 
av oerhörd betydelse att den icke för
därvas till obrukbarhet under de tider 
då den icke helt kan tagas i anspråk. 
Fackföreningsrörelsen bidrager härtill 
genom att motverka den ekonomiska 
misärens förödande inflytande bland de 
arbetslösa, dels genom rent ekonomiskt 
stöd, dels genom bevarande av den ar
betslöses känsla för sitt människovärde. 
Fackföreningsrörelsen förtjänar i dessa 
avseenden större erkännanden än vad 
som kommit den till del samt ett mera 
direkt stöd från samhällets sida i sina 
sociala strävanden. Att samhällets och 
fackföreningsrörelsens intressen i detta 
hänseende äro enahanda är självklart 
och har även erkänts genom de ingri
pande, som samhället gjort. Vi kunna 
därvidlag peka på lag om arbetstidens 
begränsning, lag om arbetareskydd, lag 
mot nattarbete för kvinnor, sjukförsäk- 
ringslagstiftning, sjuk- och olycksfalls- 
försäkringslagstiftning, hälsovårdslag
stiftning och en rad av andra lagar, 
som skydda arbetarna mot allt för hän
synslös behandling från den produk- 
tionsägande partens sida.
Ett tredje område där undersökning bör 
vidtagas är fackföreningsrörelsens kul
turella strävanden. Därvid kunna vi 
peka på studieverksamheten i första 
hand. Fackföreningarna söka därvid bi
träda medlemmarnas strävanden till en 
allmänbildning utöver vad samhället 
ansett sig kunna kosta på dem. Det är 
givetvis i stor utsträckning med fack
föreningsrörelsens stöd som Arbetarnas 
Bildningsförbund lyckats relativt väl i 
sitt arbete härvidlag. Arbetareklassens 
kulturella standard i detta land för när
varande är till stor del fackförenings
rörelsens förtjänst. Det är nog obestrid
ligt att arbetarnas mentala motstånds
kraft mot krisens nedbrytande inverkan 
även till stor del kan tillskrivas fack
föreningsrörelsens och i övrigt arbe
tarerörelsens inverkan på den andliga 
kulturen. Att dessa strävanden skulle 
vara emot samhällets verkliga intressen 
lär väl ingen vilja påstå, varför det är 
obehövligt gå längre in på det proble
met. Samhället anser sig icke kunna be
kosta en högre utbildning för medbor
garna. Det skulle dock vara förmånli
gare om så kunde ske.
Kritiken mot fackföreningsrörelsen 
kanhända invänder att det må vara



HOKCOSBKIH 
S» AJ

II

sant, men fackföreningsrörelsens meto
der för att nå fram till de mål som 
satts upp, kunna icke godkännas av 
samhället. Den borgerliga mentaliteten 
tar sig alltför flagranta uttryck inom 
fackföreningsrörelsens egna led etc. 
Vad det senare påståendet beträffar, så 
äro fackföreningsrörelsens män de för
sta att erkänna riktigheten därav men 
följer med erkännandet även den re
servationen att det allra minsta fram
trädande av en borgerlig roffarmentali- 
tet inom fackföreningsrörelsen redan 
är för mycket. Med borgerlig mentali
tet menar jag i detta hänseende strä
vandena att åt sig personligen hänsyns
löst roffa större inkomst än vad som 
kan komma varje i produktionsarbetet 
deltagande individ till del vid en jämn 
fördelning och med hänsyn till den in
sats som göres. Ur borgerlig synpunkt 
borde det emellertid icke vara något att 
anmärka på att varje person strävar 
efter att uppnå största möjliga välstånd 
utan hänsyn till övrigas möjligheter. 
Om det icke finnes något att invända 
mot affärsvinster som uppstått genom 
affärsmännens påpasslighet och ut
nyttjande av kännedom om konjunk
tursvängningar, så är väl icke heller 
något att anmärka på att möjligheter
na utnyttjas även av dem, som äro 
sysselsatta med kroppsarbete. Det kan 
heller knappast väntas att individerna 
skola få en helt annan syn på dessa sa
ker enbart därigenom att de blivit med
lemmar inom fackförening, i synnerhet 
som fackföreningarnas medlemmar i 
mycket stor utsträckning stå under in
flytande av borgarpressen och även ha 
de figurer, som på grund av rikedom 
och ekonomiskt inflytande där höjas till 
skyarna, som ideal. Fackföreningsrörel
sens strävanden gå emellertid på detta 
område ut på att beröva individerna 
möjligheten att åt sig hänsynslöst ut
vinna större del än som tillkommer 
dem. Genom fackförbundens medver
kan fastställes en given minimitimlön, 
som kommer alla medlemmar tillgodo. 
Anser någon medlem sig vara förtjänt 
av en högre lön får han söka åstadkom
ma denna genom personlig insats. Han 
kan därför icke påräkna solidaritet från 
övriga medlemmars sida. Det förekom
mer icke att vid avtalsrörelserna högre 
lön stipuleras för enskilda medlemmar. 
Möjligheterna för den individuella med
lemmen att uppnå en högre lön än mi
nimilönen lämnas öppna och det är 
dessa möjligheter, som utnyttjas ibland 
på ett ur fackföreningsrörelsens syn
punkt fördömligt sätt. Det har ju an
märkts mot fackföreningsrörelsen att 
den medverkar till nivellering mellan 
människorna och att det personliga ini
tiativet, förmågan att personligen häv
da sig etc. kväves varför kritikerna

icke borde ha något att invända emot 
att dessa möjligheter hållas i någon 
mån öppna genom ifrågavarande löne- 
bestämmelser.
Genom den utredning, som från sam
hällets sida igångsatts angående strejk- 
och blockadväsende har fastställts att 
arbetsinställelser måste anses vara ett 
legitimt medel för uppnående av över
enskommelse om arbetsvillkoren inom 
näringslivet. Föreningsrätten för alla 
lovliga syften är redan tidigare genom 
underskrivande av internationell pakt 
godkänd i vårt land och därmed har 
även koalitionsrätten erkänts ehuruväl 
stora delar av vårt lands arbetare fort
farande vägras bådadera av efterbliv
na arbetsgivare. Samhället har likväl 
icke ansett sig ha anledning ingripa för 
att hävda arbetarnas i internationell 
pakt inskrivna rätt härvidlag. De få i 
stället genom egna organisationer 
själva slå sig till denna sin rätt. Där
vid står som sista medel ingenting an
nat till buds än arbetsinställelsen. Ar
betsinställelsen skulle emellertid i dessa 
tider vara synnerligen ineffektiv och 
meningslös därest icke därmed följde 
att andra arbetare avstodo från att taga 
de ledigblivna platserna i besittning. 
Därmed har blockaden sitt berättigan
de, vilket även erkännes i den av pro
fessor Bergendal förebragta utrednin
gen. Att blockad icke får utfärdas av

en liten grupp eller en oansvarig led
ning, är en utav fackföreningsrörelsens 
bärande principer. Det enda som kan 
invändas är att solidariteten med alla 
blockader, oavsett vem som utfärda 
dessa, vuxit arbetarna så i blodet att 
även ovederhäftiga, av därtill icke be- 
fullmäktigade organisationer utfärdade 
blockader för syften, som icke äro för
enliga med fackföreningsrörelsens strä
vanden, respekteras. Fackförenings
rörelsen arbetar emellertid på att få 
bukt med dessa missförhållanden, som 
enbart i och för sig icke heller har så 
stor betydelse och förekomma i mycket 
ringa utsträckning. Fackföreningsrörel
sen tror sig också om att kunna genom 
arbete för ökad förståelse för vad soli
dariteten kräver av medlemmarna själv 
kunna rödja upp med dessa företeelser. 
Innan fackföreningsrörelsens kritiker 
kunnat lägga fram antagbara skäl och 
logiskt bindande bevis för att samhäl
lets näringsliv och samhällets medbor
gare äro bättre betjänta med att fack
föreningsrörelsen lägges ned, kan man 
icke heller begära att dess ledande män 
skola taga alltför stor hänsyn till den 
kritik som rörelsen i samhällets namn 
dagligen utsättes för. Med stor bestämd
het kan istället påvisas, att fackför
eningsrörelsen företräder det verkliga 
samhällsintresset.

Knut LARSSON

OMKRING DIN PANNA

Omkring din panna är en krans av liljor, 
vitgyllne liljor, ljusa tröstarinna.
I nattens svala dunkel, när du vilar, 
över ditt huvud vårens stjärnor glimma.

Jag kommer till dig då-jag får ju komma - 
i nattens ensamhet jag får ju stanna?
Mitt huvud får jag luta mot ditt hjärta 
och kyssa varligt kransen kring din panna?

Hos dig min sönderslitna själ blir stilla — 
som kvällens vindar domna våra viljor.
Hur skön du vilar där i vårens dunkel - 
Omkring din panna är en krans av liljor.

Ragnar JÄNDEL
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»men man får e’ litta slant»
(Nålarna knäppas igen, varefter de äro 
färdiga för paketering.)

DÄR KVINNOR 
ARB ETA

Inför den aktuella debatten om den kvinn
liga arbetskraftens berättigande och fram
förallt gift kvinnas rätt till förvärvsarbete, 
vilken debatt t. o. m. förvirrat en arbe
tarkvinnornas organisation så pass att den 
uttalat sig mot denna självklara rätt, kom
mer Morgonbris att ta sina läsare med 
på en studiefärd till arbetsplatser, .(lär 
kvinnor sysselsättas. Detta i syfte att läm
na en överblick över den kvinnliga ar
betskraftens förekomst, berättigande och 
villkor. Redan följande första livfyllda 
reserapport från nålindustrin i Gusum ger 
prov på en fara av den kvinnliga arbets
kraftens återinflyttande till hemmen, vilken 
är alldeles förbisedd: ökad förekomst av 
den billiga handkraften i hemmen, som 
verkar desorganiserande och lönenedpres- 
sande för hela arbetslinjen. Minns alla 
de vidriga sociala missförhållanden som 
hemarbetet ger upphov till och därför 
gjort detta till föremål för en allmän se
kellång hård kamp. Läs vidare artikeln 
Kvinnan och reaktionen.

En säkerhetsnål — vem tänker på 
dess historia? Den köpes, tappas bort, 
går sönder. Inte så kinkigt —- den far 
man för ett skapligt pris. Men vem som 
gjort den, vilka grepp som förekommer 
i tillverkningen, vad lönen är för arbe
tet — vem tänker nu på sådant?
Inte hade jag tänkt något.
Jag blev därför en erfarenhet rikare da 
jag kom ned till Gusums bruk. Ty där 
framställes våra nålar. Och det är ett 
arbete som aldrig tryter. Gud ske lov. 
Åtgången på nålar stiger.
När man från Norrköping är på väg 
mot Valdemarsvik kommer man till Gu
sum. Det är en vacker plats med öst- 
götabygdens mjukhet i linjerna. Här 
vid Gusums bruk mötte mig de säll
samma orden: Vi har inte varit arbets
lösa ännu.
— Vad arbetar ni då med? kom min 
förvånade fråga.
— Vet du inte det, vi gör nålar, kom 
det lika förvånat tillbaka.
Nej tänk, fast jag förbrukat så många 
paket sy-, säkerhets- och knappnålar 
visste jag inte var och hur de tillver
kades. Och hur många av mina läsarin
nor vet mer än jag i saken? Men nu 
ska vi gemensamt öka vår insikt på 
denna punkt.
Industrin har utvecklats och blomstrat 
sedan mitten av förra århundradet, då 
alla nålar gjordes för hand. Är det inte 
som en saga att tänka sig en man stå 
vid en enkel maskin och göra knappnå
lar? Men nu är det en modern fabrik 
nere vid strömmen, som ger hundratals 
arbetare försörjning. Den kvinnliga ar
betskraften vid fabriken är inte så stor,

och den utnyttjas främst i blixtlåsarbe
tet och vid knappnålsmaskinen. Alla ar
betare är organiserade och ha avtalsen- 
liga löner.
Däremot utföres en del arbete i hem
men, och här bestämmer den vilda kon
kurrensen priset på arbetet. Det är just 
detta som är mest intressant — och an
märkningsvärt.
Tag fram ur sykorgen en säkerhetsnål. 
Titta ett slag på den. Den består av 
själva nålen, knäppet samt en liten kula 
i böjningen, eller också en krök. Nålens 
olika delar är fabrikens sak, men hop
sättningen sker i hemmen. Och denna 
procedur äger rum med tång. 
Betalning utgår pr kilo. Har ni tänkt 
på det? På ett kilo går det 1.500 min
dre eller 910 större nålar. För att sätta 
ihop 1.500 nålar får man — gissa nu, 
men försök att gissa rätt ! — 18 öre ! 
En flink människa kan sätta ihop 
kilo i timman. Här är stora slantar att 
tjäna...
För att bli fri oljor och få glans på 
nålen genomgår den även efter hop
sättningen olika procedurer. Rullning i 
tunnor med gnidning mot sågspån etc. 
Under gnidproceduren måste nålen va
ra ömsom uppknäppt, ömsom hopknäppt
— för att bli så strålande blank och fin 
som Fru Husmor vill ha den i affären
— och även detta arbete utföres i hem
men av flinka barn- och kvinnohänder. 
Även här sker betalningen efter kilo. 
Vana händer kan knäppa hop ett par 
kilo i timmen. För de små nålarna har 
man 7 à 8 öre och för de stora 4 öre 
pr kilo. Det kan bli hela 15 kronor i 
månaden. Att det inte blir mera beror
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även på att man ej får så mycket jobb 
man önskar, ty konkurrensen är både 
stor och märkbar. Det är en riktig för
mån att få arbete— och denna är för
behållen änkorna efter brukets egna ar
betare. Men även torpare och statare 
får ett hästlass nålar då och då för att 
skaffa sig en extra inkomst.
— Visst ä dä uschligt betalt, säger en 
gammal mormor, medan hon utan att 
se upp knäpper nål efter nål med hisk
lig fart, men man får e litta slant...
— Ja, säger en annan, man kunde nog 
behöva dä lite var, kanske bättre än 
dom där, som ha bå stuga å allt... 
Man kände riktigt en kall fläkt av nu
tiden, av krisen, ty den rösten är man 
bekant med från möten och färder.

Tryckknappar tillverkas även i Gusum. 
Moderna maskiner matar fram sagolika 
mängder, vilka sändas till hemmen, att

fästas på kartor. Även detta är en efter
trädd biinkomst i många hem. Varje 
karta innehåller tre dussin knappar, 
och för hundra kartor betalades för en 
tid sedan 75 öre. Men så var det någon 
familj som pressade upp arbetsintensi
teten så högt att densamma inhöstade 
40 kr. en månad. Inkomsten ansågs så 
orimlig att priset nedsattes till 60 öre 
för 100 kartor. Och nu är förtjänsten 
åter normal... Man bör hushålla även 
med fliten i dessa tider.

Skapelsens herrar använda i sina byxor 
en konstig knapp. Egentligen är det tre 
som är hopskruvade. De användas mest 
i standardkläder. Även här göres knap
parna i fabriken, men delarna klämmas 
ihop med små maskiner i hemmen. Ett 
kilo består av 400 knappar eller 1.200 
delar. Det betalas 14 öre pr kilo för 
hopsättningen. En grånad morfar be

Färdiga nålar sättas på kartor.
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Tillverkning av säkerhetsnålar, s. k. kulnålar, vilka främst användas för sjukvård.

rättar, att då han hade sin 17-åriga dot
terdotter hemma som hjälpreda kunde 
de sätta ihop 20 kilo om dagen. Men då 
fick man inte vara lat av sig, och inte 
var det värt att vara så valhänt heller. 
Sådana dagar blev det riktiga storslan
tar att håva in — 2 kr. och 80 öre. 
Värst var att man inte fick så mycket 
knappar man ville ha, ty det var flera 
som stod i kön med arbetshåg och slant
behov.

Och så har vi då knappnålarna. Vart 
tar de då vägen, denna aldrig sinande 
flod av nålar?
På 1860-talet, då industrin begynte 
blomstra, gjordes även knappnålarna 
för hand. Och nålarna lämnades ut i 
hemmen för att fästas på brev. Fyra 
brev var en bunt och tre buntar var en 
storbunt. För en sådan betalades arbetet 
med — i öre. Och brukets 50-årsberät- 
telse förtäljer, att en flink gumma kun
de komma upp i en dagsförtjänst på 
12 öre, eller som det då hette 6 skilling. 
På 1900-talet utfördes arbetet på fabri
ken av kvinnor, vilka fick fast lön med 
5 öre i timman eller en månadsinkomst 
av 20 kronor. Nu sitter unga flickor och 
matar en maskin, som fäster 300.000 
nålar pr dag på brev. Dessa flickor tjä
nar 4 à 5 kr. för 8 timmars arbetsdag. 
Vad skulle lönen bli utan maskinen?
— Men tänk så intressant att få följa 
med ett yrkes utveckling, hur arbetet 
betalas genom tiderna och vad organi
sationen betyder.
— Tja, det har jag inte tänkt på, kom
mer svaret från en ung kamrat.
— Men nog förstår väl ni och de andra 
vad nytta en fackförening gör då ni 
själva ser resultatet?
— Det tänker man inte på. Man är 
mest arg över utgiften. Jag har aldrig 
varit på ett möte ...
Man blir vemodig och beklämd inför 
ett sådant svar. Ty en sådan ungdom 
saknar perspektiv över livet. De veta 
lika litet om den fattigdomens mara 
som tvang fäderna att ta arbete för vad 
som helst som de fattar organisationens 
betydelse för att värna deras standard 
i nutiden. Ännu mindre förstår de att 
fackföreningen även är en skola för 
framtida bygge. Men okunnighet är en 
bra hjälp åt de dödgrävare som nu är 
i farten...
Varför ska alltid kvinnorna ha så litet 
verkligt intresse för det som rör sig i 
tiden? Ska de sovande vandra in i det 
tredje riket?
Och dock fanns det i Gusum en livs
kraftig kvinnoklubb, med lugna och 
medvetna arbetarkvinnor, som med 
trygghet i sitt dagliga liv även tänkte 
på att arbeta för framtiden. Sådana 
kvinnor skänka solglimtar åt tillvaron .

Disa VÄSTBERG
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lagändringsförslag. Om preventivlagen 
säges där rent ut, att ”lagrummet i 
det stora hela knappast haft någon an
nan påtaglig effekt än att detsamma 
lagt hinder i vägen för en ansvarsfull 
och på fackkunskap grundad offentlig 
upplysningsverksamhet.”

”Det är styrelsens bestämda uppfattning 
att ifrågavarande lagrum bör omarbe
tas och att detta bör ske genom bort
skärandet av de delar av andra momen
tet i 18 kap. 13 § strafflagen som nu
mera knappast torde uppbäras av en 
allmän rättsuppfattning.”

Med hänvisning till detta uttalande har 
Kungl. Maj :t föreslagit ändrad lydelse 
av lagen :

EN AGITATOR
”Jag talar i de svarta miljonernas

namn :
Bittra voro dagarna 
när jag böjde min rygg 
under slavdrivarens piska.
DEN TIDEN ÄR SVUNNEN!
För nu i många munnar —
svarta munnar, där röda tungor brinna
och vita tänder glimma — — —
formas nya ord,
bittra över det förflutna
men i ljuva framtidsdrömmar . .
— Vem är det som talar? Jo, en sällsynt 
gäst pä Morgonbris redaktion — miss 
Thyra Edwards från Chicago, en 
representant för den färgade rasen och 
Amerikas socialistiska arbetare.
I Amerikas Förenta stater finns det 12 
miljoner negrer, av vilka fem och en halv 
miljon äro arbetare och därigenom utgöra 
ii procent av landets arbetarbefolkning. 
Dessa siffror kunna ge en föreställning om 
vilket oerhört stort problem negerfrågan 
utgör i Amerika. De vita vilja inte erkän
na den svarta rasens likaberättigande och 
negrerna föra en aldrig vilande kamp för 
sin existens, sin frihet och för samma 
rättigheter som det övriga folket. Det 
finns ju så många områden från vilka cn 
neger är utestängd. I många stater förväg
ras till och med negrerna rätten att vara 
lärare vid negerskolor och läkare vid 
negersjukhus etc.
Före kriget fick icke en neger anställning 
i industrin men genom kriget uppstod 
efterfrågan och då flyttade svarta från 

(Forts. sid. 23.)

Den beryktade 13 § 18 kap. i straff
lagen lyder sedan 22 juni 1911 orda
grant som följer.

Sprider någon ut eller håller till salu eller 
utbjuder skrift, målning, teckning eller 
bild, som tukt och sedlighet sårar; straffes 
med böter eller fängelse. Lag samma vare, 
om man genom annan gärning sårar tukt 
och sedlighet, så att allmän förargelse eller 
fara för andras förförelse därav kommer. 
Där någon offentligen utställer eller före
visar föremål, som är avsett för otuktigt 
bruk eller till att förebygga följder av 
könsumgänge; eller i skrift, som han ut
sprider, eller eljest genom tillkännagivan
de för allmänheten till salu utbjuder eller 
själv eller genom annan till försäljning 
kringför dylika föremål ; eller under så
dana förhållanden, att allmän fara för 
andras förförelse därav kommer, vare sig 
muntligen eller genom utspridande av 
skrift söker förleda till användande av 
föremål, som nu sagts, eller meddelar an
visning om sättet för deras användande ; 
varde, ändå att gärningen ej är sådan, 
som i I mom. sägs, dömd efter ty där 
stadgas.

Motion om ändring av lagen väcktes 
vid 1922 års riksdag, utredning före
slogs, frågan föll. Vid 1923 års riksdag- 
yrkades åter utredning, utskottet biföll, 
kamrarna biföll, en utredning verkställ
des, där lagändring föreslogs. Lagrådet 
avstyrkte. 1927 väcktes två motioner, 
utskottet avstyrkte, frågan föll. 1929, 
1930, 1933 väcktes återigen motioner. 
Alla avslogos.

I januari 1933 inlämnades skrivelser i 
saken från Svenska Kvinnors Vänster
förbund och Stockholms Fackliga Cen
tralorganisations kvinnosektion samt 
Malmö läkareförening. Dessa skrivelser 
remitterades till medicinalstyrelsen som 
1934 inlämnat utförligt yttrande samt

Sprider någon ut eller håller till salu eller 
utbjuder skrift, målning, teckning eller 
bild, som sårar tukt och sedlighet, eller 
föremål som är avsett för otuktigt bruk; 
straffes med böter eller fängelse. Lag 
samma vare, om man genom annan gär
ning sårar tukt och sedlighet sä att all
män förargelse eller fara för andras för
förelse därav kommer.

Där någon offentligen utställer eller före
visar föremål som är avsett att förebygga 
följder av könsumgänge, eller i skrift, som 
han utsprider, eller eljest genom tillkänna
givande för allmänheten till salu utbjuder 
eller själv eller genom annan till försälj
ning kringför dylika föremål ; varde, ändå 
att gärningen ej är sådan som i 1 mom. 
sägs, dömd efter ty där stadgas.

Lagutskottet yrkar naturligtvis även i 
år ståndaktigt avslag och föreslår cn 
ny meningslös utredning. Och proposi
tionen föll också nu i båda kamrarna (i 
andra kammaren efter en lång och 
ganska hetsig debatt med 93 röster mot 
91).

Och där stå vi nu igen inför en ny ut
redning om vilken vi ingenting veta, 
varken när den blir färdig eller vilken 
regering som då har makten. — Varför 
skall en lag som på detta sätt skapar 
allmän oluststämning och river upp 
ständigt nya debatter och som bevisligen 
saknar stöd vare sig i allmänhetens 
eller de högsta medicinska auktoriteter- 
nas rättsmedvetande, fortfarande stå 
kvar? Varmed motiverar lagutskottet 
och riksdagen denna eviga förhalnings- 
politik?

Om vi närmare studera utskottsutlåtan- 
det, finna vi att utskottet visserligen er
känner att det föreligger ett behov av 
en vidsträckt, ansvarsfull och på fack
kunskap grundad offentlig upplysnings
verksamhet angående preventivmedlens 
betydelse i kampen mot könssjuk
domarna.

G I FT ER ALDRIG
förrän Ni besökt vår utställning av
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Utskottet befarar emellertid tydligen — 
och hänvisar härvid till sitt utlåtande 
av den io maj 1926 — att dessa medel 
kunna användas även i nativitetsbe- 
gränsande syfte. Det står nämligen i 
detta märkliga aktstycke ”att en upp
lysningsverksamhet som i allvarlig och 
värdig form kommer till stånd från 
auktoritativt håll uteslutande 
(spärr, av förf.) i syfte att förebygga 
utbredande av könssjukdomarna icke 
torde kunna anses medföra någon ”all
män fara för andras förförelse” ■— och 
således icke strider emot lagen” ! (Skul
le alltså förförelsen börja i och med 
medlens användande för födelsekon
troll?)

Huvudskälet för avstyrkande är dock, 
att lagen icke behöver ändras, eftersom 
ingen ändå efterlever den och den nu
mera bör tolkas stick i stäv med sin ur
sprungliga mening. Lagutskottet har 
vid flera tillfällen givit så utförliga lek
tioner i lagvrängningsteknik att allmän
heten icke längre bör vara tveksam. 
(Man tänker icke på dem som tilläven
tyrs blott läser Svea Rikes lag men icke 
lagutskottets utlåtande av den 10 maj 
1926!) Hela detta resonemang förefal
ler en oinvigd ganska fantastiskt i all 
sin motsägclsefullhet.

Det som särskilt är ägnat att förvåna 
är att både utskottet och justitieminis
tern i detta sammanhang uteslutande 
syssla med kampen mot könssjukdom
arna. — Man kan visserligen hänvisa 
till att en utredning av fosterfördriv- 
ningsfrågan ligger hos medicinalstyrel
sen och att preventivlagen i samband 
härmed åter kan tagas upp.

Men lagen hänger dock så nära ihop 
med frågan om nativitetsbegränsningen 
så att den omöjligt kan behandlas utan 
att denna fråga ens nämnes !

Medicinalstyrelsen förbigår saken med 
några ord om att preventivmedlen icke 
haft den betydelse den var avsedd att 
få som en damm mot de antikonceptio- 
nella medlen, dels därför att folk skaf
far sig upplysning trots lagen, dels där
för att det finns djupare sociala orsa
ker till den sjunkande nativiteten. 
Dessutom menar medicinalstyrelsen att 
nyttan av lagens upphävande vid be
kämpandet av könssjukdomarna ”över
väger den fara som möjligen kan fin
nas för nativitetens minskning”.

Detta sista yttrande är ett slående be
vis för hur vacklande, oklar och tve
tydig inställningen till dessa vitala pro

blem på ledande håll fortfarande är. 
Visst måste det erkännas att kampen 
mot könssjukdomarna är en viktig och 
allvarlig angelägenhet. Kunskap behövs 
men oppositionen har rätt i att det icke 
får bli blott en negativ och nedrivande 
kunskap. Högt stående och etiskt vär
defull upplysning i sexuella ting måste 
tillförsäkras ungdomen. Och den gamla 
lagstiftningen måste raseras just 
därför att den föranleder allsköns 
skumraskverksamhet på detta område.

Men att skjuta denna sak i förgrunden 
som den enda som det är tillåtet att 
arbeta för och överhuvud att nämna, 
det är väl ändå en snedvridning av hela 
problemet, Det centrala härvidlag är 
och förblir dock nativiteten. Ur denna 
synpunkt är frågan om preventivmed
lens utbredning endast ett led i hela 
den historiska process som de väster
ländska folken genomgått under 1800- 
talet och som så revolutionerande om
gestaltat deras syn på dessa ting.

Statsmakternas hållning i denna sak är 
minst sagt egendomlig. Man försöker 
sticka huvudet i busken genom att ba
ra tiga om saken. Man vågar icke säga 
ifrån, varken att man önskar en folk
ökning eller befarar en folkminskning. 
Men det är ändå detta senare man in
nerst fruktar. Upplysning i detta syfte 
erkännes icke av utskottsbetänkandet att 
döma som lojal. Visserligen har Stock
holms stad, Malmö och Göteborg inrät
tat kommunala sexualhygieniska upp- 
lysningsbyråer och socialdemokratiska 
kvinnoförbundet har hänvänt sig till 
justitieministern med en skrivelse där 
det begäres att födelsekontrollen skall 
omhändertagas av de samhälleliga in
stitutionerna. Denna verksamhet anses 
tydligen tillåten, men ingen vill väl häv
da att den står i samklang med andan 
och meningen i den nuvarande § 13. 
Icke heller kan någon förneka att lagen 
i många fall håller tillbaka allvarliga 
ansvarsmedvetna individer (läkare, 
barnmorskor och sjuksköterskor o. a.) 
från att ge den upplysning de skulle 
kunna och vilja ge.

Ingen kan dock bevisa att vi behöva 
någon folkökning. Men de som önska 
en sådan och som därför vilja be
hålla lagen, borde fråga sig om 
det verkligen är ett statsintresse, att 
barn skafifas till världen av föräldrar 
som icke önska dem, därför att de icke 
ha bröd åt dem, icke kraft att fostra 
dem, ingen kärlek att ge dem — och

som få dem bara därför att de äro så 
fattiga och så utslitna av arbete eller 
så slöa, lättsinniga och okunniga att de 
icke äro i stånd att skaffa sig de medel 
som behövas för att förhindra deras till
komst. Det är dessa barn som preventiv
lagen möjligen försäkrar samhället öm. 
Ty de vakna och uppåtsträvande med
borgarna och de bättre ekonomiskt 
situerade de skaffa sig nog i allmänhet 
tillförlitlig och sakkunnig upplysning 
ändå.

Borde inte dessa lagstiftande herrar 
också fråga sig om det kan kallas vär
digt staten att locka medborgarna att 
föröka sig genom att hålla dem kvar 
i okunnighet. Och är det inte fullkom
ligt ohistoriskt att tro att man kan vri
da utvecklingen tillbaka och hänga upp 
kunskapens äpplen på trädet igen sedan 
de en gång äro plockade? Har tekniken 
en gång givit människan ett medel var
igenom den vitala frågan om folkök
ningen lagts i hennes egen hand så 
måste vi också helt och fullt erkänna 
hennes rätt och plikt att förvalta denna 
gåva. Det kräver mycket. — Ja ! — men 
framtidens moral måste byggas upp på 
djupare grund än okunnighetens. De 
som mena att kvinnorna måste hållas 
nere i ovetande för att inte nationen 
skall dö ut, de ha icke mycket tilltro 
till livets inneboende krafter. De sunda 
kvinnorna komma i alla samhällen och 
under alla tider att längta efter barn.
— Om det blott finns rimliga livsbetin
gelser för dem. Men morgondagens 
kvinna måste fordra full självbestäm
manderätt på det för henne centralaste 
av alla områden. — Det är kvinnan som 
får taga på sig hela den fysiologiska 
bördan av barnafödandet med allt vad 
därmed sammanhänger. Hon har rätt 
att som en fri människa avgöra om hon 
vill bli mor eller ej. —

Man svarar att mer än tillräcklig upp
lysning finns. Detta kan icke vara sant. 
Det upprörande fosterfördrivningselän- 
det, vilket liksom en kräftskada fräter 
på kvinnornas hälsa i alla västerländska 
länder, som förorsakar så outsägligt 
mycket lidande och ångest och som 
tycks antaga allt mer skrämmande pro
portioner, är dock ett uttryck för kvin
nornas ofta förtvivlade läge, och det vi
sar att man inte — isynnerhet inte i 
arbetslöshets- och nödtider — kan hindra 
nativitetens sjunkande med några reg
ler i världen, utan blott — med sin så 
rart idealistiska och blyga lagstiftning
— lyckas driva kvinnorna in på farliga 
och skumma vägar.

Margit CASSEL

MÖBLER • MATTOR • GARDINER
Stockholms största.

BRODERNE LJUNGGREN
15 MALMSKILLNADSGATAN 15
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Skogsrå

Hennes mun är de ljummaste vindarnas källa och rösten ett valv som
ekar av fågelstrupar. Hennes björkögon glittrar, 
hennes lindöron susar vid sommarens insjö.

Hennes tankar är myror som vandra fram över de vita molnen på him
len och molnen är hennes lugna, flyktiga känslor.

Hennes otaliga bröst är träskets mjukaste mossgula tuvor och hennes
sköte liknar ett fågelbo mellan två kraftiga grenar 
och en näckrostjärn med hundraåriga gäddor och 
en blåklocka och en doft av murknande trä.

Hon ger dig blickar med trollsländorna och kysser dig med röda bär,
hon kammar sitt hår med vinden.

Hon är ett hem för alla som älskar hemlöst, en lya för kroppar, en famn
för barn som gått vilse och lemmar som vägarna 
brutit. Hon gömmer skuld eller oskuld utan att fråga.

Hennes andedräkt är frisk som ett lockrop och hennes väldiga kropp
ligger orörd kvar när vandraren återvänder — men 
hennes själ flyr bort mellan träden och svarar alla 
som ropar.

Frågar du henne det som du helst av allt ville veta ger hon dig sanning
ens svar — din egen fråga tillbaka.

Gunnar EKELÖF



18

Bostadstandard... (Forts. fr. sid. 7.)

ma som vad fabrikerna nu kun
na göra utan svensk bo
stadsstandard 1934 är 
hur den svenska arbetar
familjen i staden och på 
landet verkligen bor år 
1 9 3 4-
Vi skulle anse en utställning som avsåg 
att visa svensk bostadsstandard 1934 
men som icke tog hänsyn härtill och 
som icke påvisade detta, för bedrägeri. 
Det har under de senare åren verk
ställts utredningar i denna fråga, som 
skulle kunna användas som illustrations
material för en sådan framställning.
Ett offentliggörande av den verkliga 
bostadsstandarden 1934 skulle säkerli
gen vara av en synnerligen positiv bety
delse för bostadsfrågans utveckling, då 
den otvivelaktigt kommer att visa, hur 
mycket som ännu återstår att göra och

vilka problem man närmast har att in
rikta sig på att få lösta.
Det är givetvis av största betydelse, att 
man även vid en sådan framställning i 
en påtaglig och lättfattlig form påvisar 
bostadens utomordentligt stora sociala 
betydelse. (Vi hänvisa våra läsare till 
d:r Olof Johnssons artikel i februari
numret och d :r Nie. Hoels artikel i 
marsnumret av Morgonbris.)
Det torde även ligga i utställarnas in
tresse att dessa sidor belysas, då de en
ligt vårt förmenande måste leda till ett 
konstaterande, att statsmakternas ingri
pande för att stimulera byggnadsverk
samheten i hela landet varit och allt
jämt är synnerligen välbetänkt. Folkets 
psykiska och fysiska utveckling hör in
timt ihop med denna fråga.
Det är således med hoppfull förväntan 
vi emotse Svenska Arkitektföreningens 
och Svenska Slöjdföreningens utställ
ning Svensk bostadsstandard 1934-

mtm

ARKITEKTUR 
OCH SAMHÄLLE

I senaste numret av tidskriften ”Arki
tektur och Samhälle” har dess redaktör, 
arkitekt Viking Göransson skrivit om 
”funktionalismen och samhället”. Det 
är en förträfflig liten artikel, utgörande 
en kortfattad, men klar och populär 
analys av den behandlade rörelsens 
orsaker, mål och utveckling. Problemet 
är ju icke nytt. I tal och skrift har det 
mångfaldiga gånger behandlats av 
fackmän och lekmän. Men den förelig
gande framställningen utmärker sig för 
en nästan genomgående ny uppläggning 
och söker utifrån en socialistisk sam
hällsuppfattning analysera och förklara 
rörelsen.
I grund och botten torde funktionalis
men vid sitt första framträdande icke 
ha inneburit något epokgörande nytt, 
något revolutionärt. Den endast strä
vade efter att renodla och formulera 
det vid allt arkitektarbetande förefint
liga kravet på, att den skapade produk
ten på bästa möjliga sätt skall fylla sin 
funktion, om också detta krav vid olika 
tillfällen mer eller mindre dominerat. 
Det nya låg framför allt däri, att funk
tionalismen krävde en metodik i arki
tektarbetet, som förutsatte ett ingående 
studium av funktioner, material och 
framställningsmetoder. Från uteslutan
de intuitivt arbetande konstnär blev 
arkitekten i hög grad en exakt veten
skapligt arbetande tekniker.
Det låg i sakens natur att det var på 
bostadsbyggandets område, som funktio
nalismen såg sin största uppgift, emedan 
bostadens och bohagens problem av alla 
arkitektuppgifter är det mest komplice
rade ej minst med hänsyn till mång
falden av funktioner byggnaderna och 
föremålen ha att fylla. Självklart var 
det härmed också, att de som resultat 
av ett konsekvent arbetande efter såda
na linjer skapade formerna, med de nya 
förutsättningar, som nutida levnads- 
former och produktionsmetoder gav, 
icke kom att ansluta sig till tidigare 
vanliga. Funktionalismen blev en ny 
stil.
Arkitektens uppgift var således att ska
pa idealbostäder. Teoretiskt var pro
blemet lösbart med de resurser teknik 
och vetenskap erbjöd. Även praktiskt 
kunde uppgiften lösas i enstaka fall, 
då det gällde överklassbostäder. Exem
pel på lösningar av dessa slag är 
le Corbusiers, som projekt publicerade 
bostadskomplex, lika väl som hans ut
förda privatvillor. Då det emellertid 
gällde att lösa den stora allmänhetens 
bostadsproblem efter samma ideella lin
jer, tillkom de ekonomiska begränsnin-

Arkitektens ideella uppgift.
(Interiör från stockholmsutställningen.)



garna och bostadsproblemet blev ett 
minimiproblem. Idealbostaden blev mi- 
nimibostaden.

Det var på detta stadium som den 
svenska publiken först konfronterades 
med funktionalismen genom stockholms
utställningen 1930. Och publiken miss
förstod kapitalt hela frågan, varav ock
så dess vidare inställning blev en na
turlig följd. Så förvirrat blev läget re
dan från början att t. o. m. utställnings- 
bestyrelsens ordförande, kronprinsen, i 
sitt invigningstal angav funktionalis- 
mens syfte med följande ord: ”Princi
pen lyder: möjlighet för alla att — om 
ock i blygsam skala — tillfredsställa en 
måhända omedveten längtan efter det 
som tilltalar skönhetssinnet.” Som en 
följd av allt detta oförstående rönte 
funktionalismen här i Sverige av alla 
andra orsaker än sakskäl, ett starkt 
motstånd. Däremot insåg tämligen snart 
”det privata initiativet” att funktiona
lismen erbjöd profitmöjligheter. Den 
kom med något nytt. Dess former voro 
nya och ovanliga och så gjordes det 
hela till ett mod, med välvillig hjälp av 
konstkritiker och boulevard-krönikörer. 
Funktionalismen blev funkis. Och där
med var ännu ett hinder skaffat för 
dess vidare utveckling.

Vida svårare hinder förefanns emeller
tid. Funktionalismen var inriktad på att 
skapa idealbostäder och den hade ingen 
som helst anledning begränsa lösningen 
till någon viss samhällsklass. Därige
nom visade sig problemet snart olösligt. 
Den moderna tekniken möjliggjorde 
frambringande av en bostadsstandard, 
som motsvarade fordringarna på en 
idealbostad, men de rådande samhälls
förhållandena, det privatkapitalistiska 
systemet förhindrade dess genomföran
de i verkligheten. Redan vid tidpunkten 
för stockholmsutställningen påpekade 
arkitekt Åhrén i sitt referat av den vid
lyftiga utredning, som låg till grund 
för utställningens bostadsavdelning, att 
”situationen i Stockholm för närvaran
de är den, att i den fria marknaden och 
med dess priser kan fullgoda bostäder 
icke erhållas för de sämre ställda hus- 
hållstyperna, vilka alltså ha att välja 
på en lägre bostadsstandard eller att be
tala en större del av sin inkomst till bo
stad än som kan anses skäligt.”

Det visade sig således, att det uppställda 
problemet icke gick att lösa med de 
givna förutsättningarna. Någon av 
dessa måste således förändras. Kraven 
på bostadens standard hade redan förut 
måst nedprutas betydligt, då den teore
tiska idealbostaden konfronterades med 
den praktiska verkligheten, och man 
rörde sig nu med absoluta minimikrav. 
Det blev då för arkitekten endast en

logisk följd att ifrågasätta de rådan
de samhällsförhållandenas självklarhet. 
Under de senaste åren har även ”kri
sen” med sitt akuta förvärrande av de 
permanenta sociala missförhållandena 
ytterligare bidragit till denna skeptiska 
inställning. Arkitekterna kommo där
under snart till insikt om att, för att 
lösa det detaljproblem, som de angripit, 
fordrades först deras medverkan till 
lösandet av det stora sociala problem, 
som i sig inneslöt lösningen av alla 
sociala frågor, nämligen frågan om ett 
bättre samhällssystem. Funktionalismen 
ledde till socialism. Detta är givetvis 
förklaringen till att vi för närvarande 
hava en ständigt växande grupp arki
tekter, som mer eller mindre klart an
sluta sig till de socialistiska idéerna och 
som icke blott i sitt fackarbete utan 
även aktivt socialt och politiskt arbeta 
för en förändring av de bestående sam
hällsformerna. Bland de yngre arkitek
terna utgöra de socialistiska majoritet. 
Representativ för denna sociala och po
litiska inställning är arkitekt Görans
sons anförda artikel. Den vänder sig 
först mot det ytliga sätt, varpå i regel 
funktionalismen betraktas både av sina 
förespråkare och motståndare. Funktio
nalismen är visserligen, som ständigt 
påpekas, ”en följd av det sista århund
radets tekniska revolution och rationa
lisering”, men dessa orsaker äro i sin 
tur följder av ”en ekonomisk nödvän
dighet” — en verifiering på arkitektu
rens område av den materialistiska 
historieuppfattningen.

Lika klart belyser författaren ogenom
förbarheten av funktionalismens ideella 
uppgifter i det nuvarande samhället. 
Han visar, huru de privatkapitalistiska 
intressena stå i diametral motsats till 
rörelsens syften. ”De stora allmän
nyttiga idéerna i funktionalismen, som 
för ett par år sedan entusiasmerade oss 
arkitekter ha alla stoppats på halva vä
gen”. Och för de av profitintresset an
ammade funktionalistiska formerna, be
rövade sitt sociala idéinnehåll och i all
mänhet även sina tekniska förutsättnin
gar skapar författaren det briljanta 
slagordet : profitfunkis. Att de beled
sagande illustrationerna till detta be
grepp tagits från utländska exempel har 
väl sin grund i nödvändiga annonsör- 
hänsyn, eljest vimlar det av utmärkta 
exempel i varje butiksfönster. För öv
rigt fanns redan på vissa håll på stock
holmsutställningen 1930 exempel på 
samma företeelse.

Intressant är vidare författarens försök 
till karakteristik av arkitekturens ställ
ning och former i ett socialistiskt sam
hälle, där således arkitekturen kan bli
va renodlat funktionell utan att behöva 
taga hänsyn till genom ett felaktigt
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samhällssystem uppkonstruerade svårig
heter. Men hur kommer det sig då att 
i Sovjetunionen, i det land, där en dylik 
samhällsform redan genomförts, arki
tekturen efter en tidigare modern in
ställning nu mer och mer glider tillbaka 
i konservativa, i borgerligt samhälle 
skapade former? Författaren tar vis
serligen upp frågan men lämnar ingen 
annan förklaring än, att det är ett till
fälligt fenomen sammanhängande med 
en ostabiliserad samhällsform. Detta 
torde visserligen vara riktigt, men dju
pare sett är väl orsaken den, att arki
tekturen alltid haft och väl alltjämt 
kommer att ha en viss ”manifesterande” 
uppgift. Byggnadsverken skola icke 
blott vara utan även synas vara produk
ter av och därmed även ge uttryck för 
de rådande samhällsförhållandena. De 
ha alltså en monumental funktion i vi
dare bemärkelse. Av ålder har denna 
byggnadsverkens ”innehåll” uttryckts 
genom stora mått och arbetskrävande 
utförande, kvantiteter, som vem som 
helst inser fordra stora resurser, makt, 
skicklighet o. s. v. av byggherren. Mo
dern teknik strävar däremot efter, att 
varje dess produkt skall framställas 
med minsta möjliga arbete och fylla sin 
funktion på enklast möjliga sätt. For
men blir där för knapp och enkel och 
det fordras fackkunskap för att upp
skatta det idéarbete, den skicklighet och 
de resurser, som ligger bakom. Då en 
sådan värdering blivit möjlig och själv
klar även för icke-fackmannen, skola de 
av modern teknik skapade byggnads
formerna även befinnas lämpligast för 
ett klasslöst samhälles monumental
arkitektur.

Ser man funktionalismen i dess sam
manhang och till dess syften, skulle man 
vara böjd att tro, att den skulle mött ett 
kompakt motstånd från borgerligt håll 
och hälsats med glädje från den socia
listiska arbetarrörelsens sida. I verklig
heten kunde emellertid de förra med 
fog behandla rörelsen nonchalant, dels 
därför att de uteslutande betraktade 
den som estetisk och dels därför att rö
relsen i sin tidigare form begränsade 
sin uppgift inom det bestående sam
hällets ram. När rörelsen numera fått 
sin sociala inställning klar och börjat 
gå till attack mot det, som hindrar för
verkligandet av dess idéer, blir förhål
landet annorlunda. Typiskt är att Gö
ranssons artikel ej med ett ord berörts 
ens i de båda borgerliga tidningar vars 
konstkritiker är medarbetare i tidskrif
ten ifråga och trots att en av dem di
rekt apostroferats i artikeln. Eljest bru
kar ämnet tacksamt upptagas till diskus
sion, så snärt tillfälle gives. Men nu, 
med den nya och träffande belysning 

(Forts. sid. 22.)
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VARDAGLIG SAGA Gasavläsare, brevbärare, livförsäkrings
agenter och dörrknackare behöver bara 
helt flyktigt betrakta ett hus för att kunna 
beskriva människorna, som bor där ; de har 
aldrig satt sin fot inom dess dörrar och 
känner inte en enda av husets alla hyres
gäster, men likväl skulle de kunna berätta 
för oss en massa underliga och intressanta 
saker. Det finns onda hus och goda; hus 
som lyser av vänlighet och hemtrevnad på 
långt håll och som det gör en gott om 
hjärtat att besöka, hus med rena vita gar
diner, blommor i fönsterna och vänliga, 
lavendeldoftande små gummor, som 1er 
mot en i dörrarna, goda, fridfulla hus där 
solen alltid lyser och ett ont ord inte kan 
uttalas. Och det finns stinkande sladder- 
käringhus där elakheten dryper i trappupp
gångarna. Hus äro skiftande som anleten.
I vänliga hus trivs inte de onda män
skorna.
Sigrid bodde i ett hus med många famil
jer. Ingen var rik i det huset, men ingen 
heller precis skriande fattig. Folk arbetade 
och skötte sig, asfaltgården var ren och 
cementtrapporna snygga. Ibland blev det 
så egendomligt tyst och högtidligt om sön- 
dagseftermidagen. Då visste man inte vart 
alla barnen tagit vägen. Gick man genom 
huset en sådan rofull stund andades man 
riktigt in stillheten, som mötte en över 
allt, och tyckte att det i alla fall var ett 
bra hus att bo i. Inte klagade man precis 
annars heller, det gjorde man inte, men då 
var huset mera alldagligt, tyckte man. 
Barnen lekte på gården utan att ställa till 
alltför bullersamma upptåg. Och Sigrid 
var med bland dem. Hon skrattade ofta 
och sade aldrig nej till en lek. Somliga 
flickor ska sätta sig på tvären bara för att 
få vara märkvärdiga, men Sigrid behövde 
aldrig krusas. Hon var villig och glad utan 
att verka pojkaktig.
Sigrid lekte med barnen på gården. De 
gömde sig i källrarna och på vinden, klätt
rade i matthängaren, ställde sig utmed 
väggarna och sjöngo sånger, tittade ner i 
den ångande tvättstugan vid trappan upp 
till avträdena, kastade boll, hoppade bock 
och lekte blindbock. Om somrarna drog de 
i stora skaror tillsammans med barn från 
hela kvarteret ut på fälten och plockade 
löv och blommor, som de bundo kransar 
av och klädde majstången med. Det var 
väldiga fång som de släpade samman, ett 
helt berg av grenar och kvistar och löv 
som låg där på gården. Lövhyddorna och 
majstången måste de äldre hjälpa dem 
med. Sedan blev det dans. Och ibland 
smittades de äldre av barnens flockinstinkt 
slogo sig ihop i ett helt lag och drucko 
kaffe i lövhyddorna. Långt borta från av
lägsna delar av staden kom mänskorna och 
ville vara med i denna kollektiva glädje. 
Nätterna igenom gick dansen.
Sedan blev Sigrid litet äldre. Skolan skilde 
pojkar och flickor åt, men ännu lekte man 
på gårdarna. Pojkarna blevo litet fum
ligare och hårdhäntare och jagade gärna 
flickorna i de mörka källargångarna, deras

händer sökte liksom någonting. Ofta gjor
de de dem ingenting, bara höll om dem 
och stod och tittade med en förunderlig 
lyckokänsla vaknande inom sig; ett sugan
de rus gjorde dem yra därnere i de fuk
tiga källargångarnas många lukter.
Sedan blev Sigrid stor och fick plats hos 
en religiös skohandlare. Men han tyckte 
inte om att Sigrid gick i demonstrations
tåget första maj och därför så slutade hon 
helt resolut hos honom. Eftersom hon var 
en energisk och målmedveten typ som inte 
gav sig i första taget stod hon snart i en 
annan affär och sålde på nytt skor till folk. 
Man kanske byter strumpor och tvättar 
fotterna, när man går till skobutiken, men 
ändå får en skoförsälj erska se ganska 
mycket. Hon får ligga på knä för alla 
möjliga sorters fötter : stora klumpiga med 
oformliga knölar och frän stark lukt; hög- 
vristade fötter och plattfotade; näpna små 
kvinnofötter som aldrig blir nöjda med en 
sko; stora beslutsamma lantmannafötter, 
som sätter värde på tjocka sulor och rejält 
läder som tål landsväg och åkermark. En 
skoförsäljerska ser världen ur fotbekläd
nadens synvinkel.
Sigrid log och var lika vänlig mot alla. 
Det friska och naturliga i hennes väsen 
gjorde en gott. Hon blev invald i styrelser 
och kommittéer i sin klubb. Men hon blev 
inte en föreningskvinna av det gamla 
omoderna slaget, inte fräsande och ettrig, 
utan öppen och kvinnlig ; hätskheten är 
komplex, och sådana hade hon inga, hennes 
barndom hade varit lek och gemenskap, 
de kollektiva instinkterna hade icke blivit 
bortträngda.
I klubben blev Sigrid bekant med Lennart. 
Han var en ganska invecklad och kompli
cerad typ. Han begärde ofta ordet och 
framförde sina förslag med en hetsighet 
som ibland verkade irriterande. Han be
hövde någon slags sordin på sitt väsen för 
att man skulle kunna förstå hans intelli
gens ; nu kom den liksom inte till sin rätt. 
Detta förstod han själv och sökte efter 
någon som kunde fördjupa hans väsen. 
Den friska och naturliga kvinnligheten 
hos Sigrid drog honom oemotståndligt till 
sig. Han hade en förnimmelse av att kan
tigheterna hos honom skulle slipas bort 
om han kunde vinna henne.
Hans barndom och uppväxtår hade varit 
så ensamma. Gården, där han bott, hade 
varit mycket tyst, bara gamla mänskor; 
ingen att leka med, och Lennart hade fått 
stulta omkring för sig själv. Det var lik
som att husets tystnad hade satt sin prägel 
på honom, när han blev så stor att han 
började skolan och kom ut bland andra 
barn. Han hade gått miste om någonting, 
han hade inte fått leva ut och hade därför 
blivit ett nervöst och lättskrämt barn, som 
inte riktigt kunde passa in sig bland de 
andra. Han var nog inte obegåvad, men 
detta, att han levat så alldeles utanför det 
liv som annars uppfyller barnets dag, hade 
gjort att han ständigt stod vid sidan om 
och kanske blev litet märkvärdig som vi



säger; man kunde liksom inte riktigt för
stå honom.
När han nu kom med i klubben trängde 
sig allt det på honom som han under sin 
barndom fått undvara. Man kan inte be
gära att ett helt klubbkollektiv skall ta 

hänsyn och rätta sig efter en enskild indi
vid ; det är rimligare att individen anpas
sar sig. Lennart förstod alltsammans, ty 
han var som sagt inte obegåvad.

Allt det där hade nog också gått bra om 
han inte råkat förälska sig i Sigrid. Hen
nes naturliga och friska väsen trodde han 
skulle göra honom gott, han längtade efter 
det därför att innerst inne var han lika
dan, det var bara det att miljön under 
hans uppväxtår hade trängt tillbaka hans 
rätta väsen. Som en följd härav hade han 
blivit en vagabondtyp som strövat vida 
omkring innan han kom med i klubben. 
Till en början tjusades nog Sigrid av de 
upplevelser han varit med om. Det var 
sommardagarna i hennes barndom som 
hon på nytt omedvetet genomlevde, som
mardagarna när kvarterets barnskara drog 
ut till stadens omgivningar och samlade 
blommor och löv. Sommardagar! 
Sommardagar som ligger gömda djupt 
nere i ens undermedvetande när man hela 
dagen står i en trist affär och säljer skor, 
varje dag, vecka, månad, år. Kommer det 
då en vandringsman från de oändliga 
landsvägarna, så faller man till föga och 
lyssnar; de stora hamnstädernas brus le
ver upp för en genom hans ord, världsstä
dernas buller ljuder i ens öron, avlägsna 
länders sol lockar ens längtan. Men vand
ringsmannen är kanske inte själv lycklig, 
kan inte passa in sig i det arbetande 
livet. Han hade en längtan därtill, men 
han kom vid sidan om och på grund 
av sin litet egendomliga läggning ställdes 
han utanför när arbetsbristen gjorde sig 
märkbar. Vad är det han vill? Längtar 
han efter detta ensidiga trista arbetsliv, 
där dagens brödbekymmer i alla fall inte 
är överhängande? Eller vill han lägga sitt 
ansikte vid en vänlig ung kvinnas bröst 
för att glömma all den vederstyggliga 
smuts och råhet, som han sett ute i värl
den? Han vill bli en ny mänska, och han 
tror att den unga kvinnan skall kunna hjäl
pa honom till det. Men hur skall hon det? 
Han är så främmande för henne. Han kan 
inte göra klart för henne vad han vill. Det 
blir bara den yttre stommen av hans upp
levelser hon får veta. Kanske berättar han 
sina upplevelser med ett leende, döljer allt 
det som borrat sönder hans hjärta. När 
han så tar hennes händer och ser på henne 
kan han inte tala. Kanske han böjer sig 
ner och vill andas in lugnet vid hennes 
bröst. Han ser så ynklig ut inför henne, 
han som varit med om så mycket och 
berättat alltsammans med ett leende. Hon 
förstår honom inte. Och hon säger att det 
nog är det bästa att de inte träffas så ofta. 
På det vis som han vill kan hon i alla fall 
inte offra sig. Och hon har nog rätt. Hen
nes väsen är alldeles för sunt och natur-

SOLVEJG (smiler) O, gåden er let.
PER GYNT Så sig, hvad du vedi Hvor varjeg, som migselv, som den hele, den sande' 

Hvor var jeg med Guds Stempel på min pande?
SOLVEJG ! min tro, i mit håb og i min kærlighed.
(Gösta Ekman och Helga Görlin i Operans nya framförande av Per Gynt)

ligt, hon kan helt enkelt inte bringa sitt 
liv in i andra banor. Vad är det han vill, 
vad begär han av henne?
Den unge mannen begärde nog inte så 
mycket, kanske att få vara tillsammans 
med henne litet, vinna hennes förtroende 
och vänskap. Anspråkslösa ting som livet 
ibland missunnnar oss och vi mänskor 
stundom föraktfullt rycker på axlarna åt. 
Vad skall en ung flicka göra med en man 
som hon inte förstår? Kan hon annat än 
visa bort honom? Kanske är det bäst för 
dem så?
Naturligtvis brakar det samman för ho
nom. Men sedan blir han just det som den 
unga kvinna tyckte att han inte var och

som gjorde att hon inte kunde fördraga 
honom. Han blir det på trots. Och sedan? 
Sedan har tragiken mejslat fram deras 
karaktärer. Men de kan kanske aldrig nå 
varandra. Hon tänker på det, han tänker 
på det. De kan inte komma på en biograf, 
en teater, ett möte utan att deras tankar 
på något vis ändå står i förbindelse med 
varandra. De upplever tillställningen på 
sitt sätt, ett så helt annorlunda än om 
någon av dem varit borta. Det känns 
ibland pinsamt, mycket pinsamt.
Men dessa vardagslivets sagor skapar 
fram någonting av vårt oemotståndliga 
och besegrande väsen.

Fritz BERGMAN
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Bara det i n t e v a r i t e n k v i n n a

(Forts, fr. sid. 2.)

kommit direkt från arbetet i fabriken för 
att hämta »nektarn» åt sina män. — I åra
tal ha kvinnorna sett hemmen skövlade ge
nom spriten, i årtionden ha de lidit hugg 
och slag, blivit utkastade på gatan av sina 
berusade män, i åratal ha de sett barnen 
lida nöd för spritens skull, och ändå stå de 
här tåligt i kön, väntar i timmar, trängs 
hungriga och trötta efter arbetet i fabriken 
bara för att hämta ut ransonen åt sina män, 
som i många fall ligga hemma på sofflocken 
och lata sig. Hur var det Johan Huss sa’ : 
»Heliga enfald!»

Jag håller på att gå förbi hela raden, då 
jag får syn på en bekant i kön. Det är Gre
tas mamma. Greta var ett av våra koloni
barn i somras. En undernärd liten för
skrämd stackare. Det var kusligt att höra 
henne tala om sin far. Hon kunde aldrig 
göra det utan att gråta, så rädd var hon. 
Nå, då under året var han intagen å alko
holistanstalt. Modern hade utom Greta sju 
till att försörja. Klockan halv sju redan 
måste hon iväg till fabriken, ta de minsta 
med och lämna in dem på barnkrubban. Hon 
är en duktig väverska och klarar någor
lunda sin stora försörjningsbörda. Jag 
hajar formligen till, när jag ser Gretas 
mamma. »Ja, se», säger hon förlägen, »de

ä så, att John kom hem i lördags, men han 
ä så nere nu, bara sitter å stirrar framför 
sig, så jag tänkte, att han behövde någe å 
trösta sej mä, och då lovade Karlsson, att 
jag skulle få hämta en liter på hans bok å 
ge John, se jag tycker så mycke om en, och 
jag unnar honom te å få lite roligt, han har 
ju inte fått en tår hela tiden, han vatt på 
anstalten.» — Att söka inverka på Gretas 
mamma var lönlöst. Ha vi inte många kvin
nor av den typen.

»O, Gud, hur länge ska då kvinnorna 
låta en missriktad kärlek alldeles vilseleda 
sig? Hur länge dröjer det innan kvinnorna 
väckts helt till förstånd om att låta de milda 
händerna, de kärleksrika hjärtana och den 
moderliga omtanken helt gå ut på att höja 
sig själva och sina män: och så skapa ett 
nytt samhälle.»

E. I.

Arkitektur och samhälle

(Forts. fr. sid. 19.)

saken fått, nu är det ett farligt ämne! 
Vad som däremot hela tiden varit svår
förklarligt är den socialistiska pressens 
inställning till funktionalismen. Efter

stockholmsutställningen och den propa
ganda, som på och i samband med dess 
bostadsavdelning bedrevs, borde ju icke 
rörelsens sociala karaktär varit veder
börande främmande. I verkligheten vi
sade sig från början den borgerliga 
pressen i mångt och mycket radikalare 
än den socialistiska. Från det senare 
hållet fick arkitekterna icke ett uns 
hjälp, trots att det såväl hade behövts. 
Tvärtom sökte man från den sidan på 
alla sätt stoppa dem. Det är intressant 
att jämföra Göranssons ord: ”funktio
nalismen är en logisk följd av en eko
nomisk nödvändighet, ett exempel på 
den materialistiska historieuppfattnin
gens giltighet” med de ord, som Lind
hagen yttrade ungefär samtidigt med 
stockholmsutställningen (i en stadsfull
mäktigemotion) : ”funktionalismen är 
byggd på en krass nyttighetsprincip .. . 
och synes oftast icke sätta värde på den 
konstnärliga livsföringen.” I stället för 
att draga konsekvensen av detta sitt 
konstaterande sätter Lindhagen in all 
kraft på att stoppa den sociala och med 
tiden rent socialistiska rörelse, som 
funktionalismen utgör. Och samma in
ställning träffar man i högre eller lägre 
grad hos de flesta ledande inom arbetar
rörelsen. Skall det bli så även i fort
sättningen ?

Stig ÖDEEN
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Gör blomsterkultur i hemmet.

WåAi

mm

Den 4, 5 och 6 maj anordnas för första gången i vårt land en instruktiv balkong- och 
rumsutställning Det vänliga fönstret”, i Blå Hallen, Stockholms Stadshus, 
där inte blott trädgårdsodlare, utan också husmödrar och blomstervänner bland allmän
heten _äga rätt deltaga och få sina växter prisbelönta.
Särskilt bland husmödrarna bör detta tillfälle att få visa vad de förmå som blomster
odlare vara välkommet. Det är inte fråga om att visa endast alldeles särskilda prakt
exemplar av rumsväxter, utan i första hand kommer vid prisbedömningen att tagas 
hänsyn till den vard och ans som bestatts de utställda växterna. Och därvidlag är ju 
redan känt, att många husmödrar förvärvat sig stor förmåga.
Avsikten med denna utställning är, att öka intresset för en god blomsterkultur i hem
men och genom trädgårdsodlarnas arrangemang på ett trevligt och instruktivt sätt ge 
allmänheten rad och uppslag därvidlag. Även de enskilda blomstervännernas deltagande i 
densamma beräknas kunna stimulera det allmänna intresset för blomsterodling i hemmen. 
I utställningsstyrelsen märkes bl. a. borgarrådet Harry Sandberg; ordförande, arkitekt 
Sven ^ Wallander, fru Annastina Alkman, handelsträdgårdsmästare V. U. Andersson, 
tfädgardsdirektör Enoch Cederpalm, landshövdingskan Marja Eden, hovblomsterhand
lare H. Flatow, direktören vid Experimentalfältet John Green, skriftställaren Gotthard 
Johansson, ordf. i Elusmödrarnas Riksförbund, fru Eleonor Lilliehök, fröken Anna 
Lindhagen, trädgårdsarkitekt Kristian Nilsson, stadshusförvaltare Gunnar Nordgren, 
stadsfullmäktigen Eva Nyblom, trädgårdsdirektör J. A. Thulin, skådespelaren Anders 
de Wahl, riksdagsledamot Ruth Gustafsson och stadsarkitekt Sigurd Westholm.

En agitator (Forts. fr. sid. 14.)
jordbruksdistrikten i sydstaterna upp åt 
norr och tog anställning i fabrikerna. Det 
är orsak till den amerikanska arbetarrörel
sens svaghet att den icke tog in negrer 
som medlemmar, ty det blev möjlighet för 
arbetsgivaren att erhålla oorganiserat folk 
genom en sådan fackföreningspolitik, 
framhåller vår interlokutör.
Roosevelt har också åsamkat de svarta 
åtskilliga bekymmer, uppenbarligen utan 
att själv avse det. Efter hans aktion för 
att höja lönerna för de amerikanska arbe
tarna resonerade industriföretagarna som 
så, att de kunde icke acceptera den höj
ningen med mindre än att de erhöllo en 
neger för halva priset. Och visserligen 
vilja de svarta hålla levnadsstandarden 
uppe, men de måste också ha arbete. En ny 
fackföreningspolitik skulle inte skada. 
Negerrörelsen är mycket aktiv. Den riktar 
sin kritik och kamp mot förtrycket, för
söker få nya verksamhetsområden öppna
de för det färgade folket, bekämpar 
lynchningen och den utpräglade uppdel
ningen. Det finns i Amerika icke mindre 
än 500 tidningar och magasin såsom organ 
för denna röerlse, dock ingen daglig, med

delar Miss Edwards. De 25.000 betjänter
na på pullmantågen, som alla äro negrer, 
äro hundraprocentigt organiserade men 
efter tio års energiska och upprepade för
sök och aktioner ha de ännu icke fått sin 
föreningsrätt erkänd.
Utav de amerikanska negrerna ha 70 pro
cent av dem lika mycket blod från de vita 
som de svarta. Det är inte heller så ovan
ligt att en del av dem ha arbete som vita 
men stå skrivna som svarta eller tvärtom. 
De finnas naturligtvis också som ha neger
härstamning men helt räkna sig till de 
vita, som gått över till den andra sidan, 
säger Miss Edwards, som också berättar 
om den omfattande — i bästa mening — 
negerkultur — som finnes, i litteratur, skol
väsen, musik, sång och drama. Negrernas 
frigörelsesträvan är en verksamhet på lång 
sikt. Vi måste komma ihåg, att det är inte 
mer än i sextio år, som negrerna officiellt 
haft sin frihet. Men som jag framhållit: 
i själva verket finns det ännu lång väg att 
vandra.

Miss Edwards berättar i ett kommande 
nummer av Morgonbris om sitt och sina 
kamraters sociala arbete.

VARDAGSKRISTNA

Morgonbris artiklar i religionsfrågan ha 
som åsyftat var föranlett ett livligt me
ningsutbyte. Här följa de senaste inläggen.

Även jag är en som icke tror, men jag 
kände mig visst inte beklämd av Märta 
Lindqvists religiösa trosbekännelse i febru
arinumret. Jag tycker att ju fler vardags- 
kristna vi få, ju bättre är det för mänsk
ligheten — ty människorna i allmänhet äro 
inte ännu mogna för ateism. Och hellre 
då, vardagskristna än självupptagna hän
synslösa råa människor. Vad vi också alla 
behöva är kärlek. Kristen etik är under
bar. Att de unga människor som nu gå ut 
som religiösa — att de vilja giva kärlek 
är ej att betvivla. Att den vardagskristna 
praktiken oftast blir en kort period i indi
videns liv — är väl en följd av lagarna i 
livet. Den vardagskristna blir med tiden 
söndagskristen. Men de ha dock verkat en 
tid, och vi få ta som givet, att den perio
den alstrat något gott, både för dem själva 
och andra.
Utvecklingen går oemotståndligt sin väg, 
om den räknas för att ligga i Guds händer, 
eller inte. Det finns lagar här i livet som 
icke rubbas av vare sig troende eller otro
ende. Vad jag starkt reagerar emot, det är 
de troendes tro på Guds straffdom. Det är 
verkligen hemskt att de döma hemsökta 
människor som träffade av Guds straffdom. 
Det finns några visa ord som säga: ”vi 
vill det goda — och göra det onda.” 
Nästan i varje människas liv finns erfaren
het av dessa ord. Många människor har 
blivit olyckliga ett helt liv igenom — just 
för att de ville det goda — och saknade 
erfarenhet t. ex. för att kunna se de följ
der som i sinom tid blir följden därav. Att 
i sådant se Guds straffdom är barbariskt. 
Och straff intill tredje och fjärde led, 
tycker jag är ett okristligt tänkesätt.
På samma gång som den troende männi
skan har ett stöd och en tröst i sin kristen
dom, så tycker jag att hon även skakas av 
fruktan. Hon bävar och hon är rädd. Hon 
råkar ofta i ångest. Hon är fruktansvärt 
rädd för att dö. Det är precis som hon 
inte vågade 1 i t a på sin Gud. Fruktan för 
helvetet är störst. Samuel Butler omtalar 
ett fall i sin bok ”Alla dödligas väl” : En 
fru Thompsson ligger på sitt yttersta, hon 
säger i ängslan och oro till pastorn som 
är hos henne : — ”Kan inte pastorn säga 
mig, att det inte finns någon domens dag, 
och att det inte finns en sådan plats som 
helvetet? Jag kan gott reda mig utan him
len, pastorn, men jag kan omöjligt finna 
mig i helvetet.” — En icke troende är lugn. 
Hon tänker med lugn på döden. Hon tror 
icke på en hämnande Gud. Men det måste 
finnas rättfärdighet och kärlek också hos 
den icke troende. Och eftersom de allra 
flesta människorna blott finna dessa egen
skaper hos sin — under löfte av evig lyck-
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salighet eller under hot — av evig för
dömelse — måste vi vänta tills hon blir 
mogen att stå på egna ben och under tiden 
vara glada för allt större skaror av var- 
dagskristna.

H. KIHLBERG

KATA DAHLSTRÖMS ORD

Jag ber att få citera Kata Dahlström ur 
Fredrik Ströms bok om denna starka le
vande personlighet. Hon säger följande: 
”Jag skall be, att få erinra om, att jag 
vid flera tillfällen sagt, att i samma stund 
det skulle krävas av de socialdemokratiska 
agitatorerna att angripa religionen, att an
gripa de religiösa känslorna hos våra an
hängare, i samma ögonblick skulle jag gå 
ut ur det socialdemokratiska partiet. Ty 
min samvetsfrihet och min religiösa, livs
åskådning äro mig tusenfalt dyrbarare. 
Under inga omständighetr skulle jag kun
na lära folket att förakta de religiösa käns
lorna, när jag själv är genomträngd av re
ligionen, som givit mig kraft att trotsa 
hån och smädelser. Och då skulle jag an
sluta mig till ett parti, som kallade religio
nen något föraktligt — Aldrig !” — (sid. 
308)
Dessa ord kräva inga kommentarer. Men 
jag kände ett behov av, att få återge dem, 
då jag läste Morgonbris sista nummer 
sid. 28. Karin P.

SENAPSKORNET

Nya Testamentets så ofta upprepade ord, 
kyrkofädernas skrifter — trollkarlen Ebbe 
Linde har blåst liv i dem och i sitt drama 
”Senapskornet” skapat ett djärvt och ro
ande drama om kristendomens uppkomst 
och första tid. Utgångspunkten för styc
ket var Hjalmar Söderbergs ”Den för
vandlade Messias” ; några oförstående tid-

ningskritiker av densamma kom Linde att 
skriva en insändare, där han ville åskåd
liggöra den naturliga stämningen bland 
Jesu anhängare omedelbart efter hans fall, 
som kunnat ge upphov till de motsägande 
traditionerna om honom. Emellertid fängs
lades han så av ämnet, att insändaren gav 
upphov till ett helt drama, som han an
vände ett år på att utarbeta. Det ligger 
djupgående religionshistoriska studier bak
om dramat. Ur det virrvarr av historiska 
fakta och myter från olika religioner, som 
gett upphov till Nya Testamentets berättel
ser, har författaren sökt få fram en 
skildring av vad som verkligen hänt, ”san
nare än bibelns egen”. Psykologisk skärpa, 
levande historisk fantasi och glänsande 
kvickhet har förvandlat det tunga religions
historiska stoffet till ett underhållande 
drama. Det är som en tavla av Zorn bred
vid en dalmålning: bibelns gamla naiva 
och stiliserade gestalter har fått mänskliga 
drag, kött och blod.
Första akten behandlar den berömda be
rättelsen om ”templets rening”. I bibeln 
skildras ju hur Jesus driver ut växlarna 
ur templet och man har med skäl undrat 
hur detta kunde ske utan väpnad hjälp, då 
så många var närvarande, som kunnat 
hindra honom samt varför överstepräster
na fruktade, att romarna skulle ingripa på 
grund av hans ”undervisning”, om icke 
denna bedrivits med svärd i hand. I Lin
des drama skildras Jesus också som en 
stridbar och handlingskraftig upprorsman, 
som med svärd i hand fördriver präster
na. Emellertid kuvas upploppet av romer
ska trupper. En sådan Jesusgestalt är ju, 
som förf. anmärker i kommentaren, svår 
att förena med den traditionella: den mil
de helbregdagöraren, men den framträder 
likafullt i de bibliska källorna sida vid sida 
med den andra. Scenen har liv och färg, 
och är tydligt inspirerad av nutida liknan
de händelser; man kan gott tänka sig 
vilka feta rubriker den skulle fa pa kvälls

Vilken färg än Edra skodon ha, kan ISi 
erhålla JOBLESS i passande nyans.

Använd den lättblankande Nobless från 
första dagen Ni använder de nya skorna 
— då bibehålla de elegansen utan sprickor.

Begär ej “skokräm“ — begär

KRÄM:
glasburkar à 35 o. 45 
öre

PASTA:
bleckaskar (med pa
tentöppnare) à 25 o. 
50 öre.

NOBLESS
Chu.ru överlägsen,
ej dyrare ån vanlig skocréme.

NOBLESS

Välkända skoputsme- 
del sedan 25 år till
baka.

F. AHLGRENS 
TEKN. FABRIK A/B 
GEFLE

— en balsam för Edra skodon

tidningarnas löpsedlar : Messianer 
ställa till svårartat upp
lopp i stora templet; rå
digt ingripande av de ro
merska trupperna.
Nästa akt utspelas i ett litet värdshus en 
bit från Jerusalem efter Jesu tillfånga
tagande. Lärjungarna samlas där, deras 
naiva tilltro till ledaren har i betänklig 
grad rubbats, de söker dränka sin sorg i 
vin, till slut mynnar det hela ut i extas 
och tungomålstalande. Amulettförsäljaren 
Kilian försöker sälja bilder till lärjungar
na av ”frälsaren” Augustus — så kallades 
varje kejsare på den tiden — den treenige 
egyptiska guden Thot, undergörande kors 
m. fl. bilder, vilka av lärjungarna avvisas 
som avskyvärd avgudadyrkan. Då hade 
kristendomen ännu inte lånat dessa symbo
ler från de hedniska religionerna. Tredje 
akten är en resonörsakt i Pilati hus, som 
belyser religionsförbistringen och skepti
cismen vid denna tidpunkt. Fjärde akten, 
flera år senare, skildrar ett bönemöte i 
Pergamon, med Paulus som huvudtalare. 
De kristna har nu konsoliderat sig i or
dentliga församlingar, som anpassar sig i 
det romerska samhället, ehuru de för en 
mer eller mindre illegal tillvaro. Försam
lingens lugn störes av svärmiska proletär
element, tiggaren Karpus med anhängare, 
vilken avvisas av de mer burgna medlem
marna men av andra hyllas som en stor 
profet. Den delikata frågan uppstår om 
de skall få vara med i församlingen eller 
inte. Konflikten löses på ett oväntat sätt 
genom uppträdande av romerska soldater, 
som avfordra vördnadsbetygelser för den 
nye kejsarens bild. Större delen av för
samlingen med Paulus — romersk med
borgare — i spetsen underkastar sig också 
kravet, medan svärmaren Karpus och hans 
anhängare arresteras. Akten avslutas med 
Paulus’ yttrande om Karpus: ”Kanske 
kallas han inför Herrens domstol. Och då 
blir ju vår prövning alldeles onödig.” 
Denna fromma förhoppning går också i 
uppfyllelse. Svärmarna kastas för lejonen, 
varefter de så småningom under tidens 
gång upphöjas till heliga ”vittnen”. Åmin
nelsen av ”de sju vittnena i Pergamon” 
firas slutligen i femte akten, som utspelas 
på kyrkomötet i Nicæa å 325, och ytter
ligare belyser, hur den dogmatiska läran så 
småningom fastställes. Anförandena är till 
stor del byggda på utdrag ur kyrkofäder
nas skrifter och det hela formar sig till 
en dråplig satir på en partikongress.
Ett referat kan inte ge någon föreställ
ning om dialogens bitande kvickhet och 
den skicklighet med vilken de religions
historiska elementen insmälts och levande
gjorts. Stycket skulle säkert göra sig på 
scenen. Ett hinder för framförandet är ju 
dess längd, men kanske man kunde tänka 
sig, att vissa partier, som tredje akten, 
uteslöts.

Barbro LINDER
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käraste
far har!

Om han 
plötsligt 
skulle "falla Ifrån”?

Hur går det då för dem? Skulle de stå 
råds och hjälplösa? En livförsäkring, och 
en tillräckligt stor sådan, är det bästa 
stöd, far kan lämna dem. Det är ju 
dock så billigt och enkelt, om det bara 
ordnas i tid. Tala med

FOLKET
kooperationens försäkringsansfait

KONSTNÄRLIGA GRAVVÅRDAR

A.-B. Bröderna Flinks
Granitstenhuggeri, Västervik
Sveriges största och ledande grawårdsfirma. Grundad 1881

Res billigt
till Gotland 
eller Öland
Pris för vecka till Visby kr. 45: —, 
till Borgholm ki\ 54: —. I priset 
ingår resa från Stockholm fram 
och åter, mat, logi och diverse 
utflykter under sakkunniga ledare. 
Upplysningar samt detaljerade 
prospekt över resorna erhållas 
mot svarsporto hos

ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUNDS 
RESEKOMMITTÉ

Vasagat. 38 B 1 tr. + Stockholm ♦ Tel. 11 50 79

HILDUR ÖHMAN, KORSNÄS:

ETT INTERMEZZO
Platsen, där denna lilla händelse utspela
des, var ett elevrum i en av våra mest frek
venterade folkhögskolor. I elevrummet ha
de samlats ett tiotal unga mänskor, som 
av en eller annan orsak känt sig dragna 
till varandra, alla deltagare i den kurs, som 
påbörjats dagen förut. Ännu hade man inte 
hunnit bekanta sig. Mer eller mindre gick 
man omkring som olösta gåtor, outforska
de land. Ett trodde man dock var gemen
samt för alla, nämligen klassen, arbetar
klassen, och de intressen, som bundo dem 
vid denna.
Där var t. ex. Hallberg, fackförenings
pampen inte så värst ung längre. Hans an
sikte var hårt, visande en vilja som hellre 
lät sig brytas än böjas. Segslitna avtals- 
strider hade satt sina märken i detta an
sikte. Där var Almkvist, proletärkvinnan 
med madonnaansiktet ; där var också den 
unga, nygifta fru Lilian, brunögd och svär
misk ; sällskapets sprätt, en ung, intelligent 
arbetarpojke, iklädd golvbyxor, för vilka 
byxor han, inom parentes sagt, fick lida 
mycken smälek, vilket allt han tog med 
knusende ro. Vidare ännu ett par kvinnor : 
den ena, en blond skönhet, verkade, som 
om hon inte riktigt hörde hemma i sällska
pet, men det tänkte ingen på ännu ; den 
andra, en mera vanlig typ, hade satt sig nå
got avsides och betraktade med vakna, in
tresserade ögon sällskapet. Det var oveder

sägligen en intressant samling denna lilla 
del av eliten inom arbetarklassen. Små
ningom kom samtalet i gång och vändes 
in på politik. Att det just blev politik var 
naturligt. Det kunde helt enkelt inte bli 
något annat. Det låg politik i luften. Dessa 
människor hade växt upp i politikens slag
skugga, hela deras livsföring betingades 
av politiken.
Under en paus i samtalet fastnade någons 
ögon vid ett märke, som den blonda bar i 
klädningen. En stillsam fråga, vad detta 
var för ett märke, ett lika stillsamt svar 
väckte en storm i det lilla rummet.
Den första, som hör- och synbart reagera
de, vid det oväntade svaret, var fackför- 
eningsmannen. Som träffad av( ett skott, 
snurrade han runt, där han satt och det 
häpna »va» han slungade ut ljöd som en 
pisksnärt. Detta »va» fyllde hela rummet 
som med ett stort frågetecken. Det avspeg
lade sig i de närvarandes uttrycksfulla an
sikten, erhållande olika färg, allt efter in
dividernas kynne. Inte hade man vetat att 
man hade en representant från ett mot- 
ståndarläger mitt ibland sig. Den brunögda 
fick ett sorgset undrande uttryck i det ve
ka ansiktet; hon med madonnaansiktet såg 
kränkt ut och hade ögonblickligen ett så 
stort avstånd som möjligt mellan sig och 
den blonda; hon som satt för sig själv 
kunde inte återhålla ett roat småleende. 
Hon visste detta förut, så för henne var 
det ingen överraskning.
Mest roande var emellertid det starka kö
nets tillvägagångssätt. Männen åtogo sig 
samt och synnerligen den lovvärda, men

otacksamma uppgiften, att omvända den 
otrogna. Den enda, som såg fullständigt 
oberörd ut, var just hon, som framkallat 
all denna uppståndelse.
Diskussionen fick en väldig fart, repliker
na korsade varann, det haglade i luften av 
indignerade protester, frågor, bevis och 
motbevis. Fackföreningsmannen kunde inte 
sitta stilla längre, han stod mitt på golvet, 
vilt gestikulerande interfolierad av »golv
byxorna», som med tvärsäkra : »Jaha», 
»Just så», underströk de meningar, som han 
ansåg mest säkra. Den blonda blev inte 
svaret skyldig. Sin fäderneärvda uppfatt
ning sökte hon försvara så gott hon kunde. 
Hon kunde ju inte hjälpa, att försvaret lät 
ihåligt i deras öron, som den bittra nödvän
digheten visat frasernas ohållbarhet, inför 
den hårda obarmhärtiga verkligheten, men 
det vittnade gott om de diskuterandes tukt 
och förstånd, att diskussionen hela tiden 
var saklig. Nog gjorde det väl också sitt, 
till att det var en så sympatisk represen
tant ur motståndarlägret, som förfäktade 
dessa åsikter. Då man äntligen såg, att alla 
omvändelseförsök voro bortkastade, enade 
man sig om, att låta varandras uppfattning 
vila i frid och vara goda kamrater ändå. 
Denna överenskommelse hölls också 
obrottsligt av alla parter till båtnad för 
kamratskapet.
Då avskedets timma slog, var det lika ve
modigt att skiljas från den charmerande 
motståndaren, som från meningsfränderna. 
Det bästa inom oss, det sant mänskliga, ha
de tagit sig uttryck i det vackraste kam
ratskap under några soliga sommardagar,
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ETT EFTER FÖLJ ANSVÄRT INITIATIV
Full av initiativ och energi är om någon 
Högalids kvinnoklubb, Stockholm. Nu senast har den delat upp 
sig i aktionskommittéer, som alternerat med huspropaganda, var
vid bl. a. använts ovan avbildade flygblad. Sådana upprop har 
spritts i många tusen i stora delar av Söders hyreskvarter. Det 
har rått en fullkomlig tävlan mellan kommittéerna, då det gällt 
att som resultat kunna uppvisa nyanmälningar av klubbmedlemmar. 
Högalidsklubben har vidare sedan ett par år tillbaka bedrivit en 
synnerligen aktningsvärd och föredömlig verksamhet i form av en 
systuga. I en av församlingen upplåten lokal har klubben varje tisdag 
under vintermånaderna anordnat syaftnar, där vem som så önskat 
kostnadsfritt fått komma för att under en lärarinna från Stock
holms stads yrkesskolor förfärdiga kläder till sig själv och sin 
familj. Vad dessa sykvällar betytt för många utöver den rent 
materiella nyttan visa bäst de uttalanden, som fälldes av några 
deltagare vid ett besök av Morgonbris medarbetare : Jag har sex 
barn och jag brukar aldrig kunna komma lös hemifrån annars, 
därför har det varit ren rekreation för mig att komma hit. — Jag 
trodde mig aldrig förr om att kunna åstadkomma något själv. Och 
tänk nu har jag sytt mig en klänning till mig själv. Det var något 
till länge sedan jag fick en ny klänning. Och sedan har jag kunnat 
utrusta min flicka, när hon skulle till fjällkolonin, och nu håller 
jag på att sy åt den näst minsta som själv fått löfte att komma 
ut med slummen.”

EN KOPP KAFFE
hos

piggar upp
Kaffe i kopp...................  15 öre
Danskt wienerbröd .... 10 öre 
Hembakat bröd pr skiva 5 öre

Nacka socialdemokratiska 
kvinnoklubb har firat sin 15- 
åriga tillvaro med en anslående fest, i vil
ken ett par hundra personer deltogo. Efter 
några musikstycken av orkestern höll klub
bens ordf. Margit Stenberg ett hälsnings- 
anförande, varvid hon särskilt vände sig 
till de inbjudna, bland vilka märktes frö
ken Anna Lindhagen, initiativtagaren till 
klubben samt veteranen inom Nacka arbe
tarekommun, Gustav Salomonson, och med
lemmarna, som varit med sedan klubben 
bildades och nedlagt ett framgångsrikt ar
bete för kvinnorörelsen inom Nacka. Till 
dessa, såväl som till några andra aktiva 
medlemmar, överlämnades blommor. Där
efter höll riksdagsman Allan Vougt hög
tidstalet, vari den senare tidens händelser 
berördes. Klubbens sångcirkel bidrog med 
några sånger under ledning av hr Gustav 
Lund. En resumé över klubbens verksam
het föredrogs av fru Sara Andersson. Av 
densamma framgick att klubben vid sin 
början fick 26 medlemmar. Men trots mot
gångar och svårigheter har nu medlems- 
siffran ökats till 140. Ett trevligt inslag i 
festligheten var ”Glimtar från klubbarbe
tet”, som var prov på författarskap. Näm
nas bör Cissi Karlsson, Agnes Vivall samt 
hallåkvinnan Gerda Vikfors, som föredrog 
kvällens ”väderleksrapport och dagsnyhe- 
ter”. Allt mottogs med stormande bifall. Så 
hade gästerna ordet, Annie Vallentheim, E. 
Björlin, G. Salomonson m. fl., vilka önska
de klubben god fortsättning på sitt fram
gångsrika arbete. Tack vare den goda kam
ratanda som alltid är rådande inom klub
ben, blev denna 15-årsfest ett minne, som 
sent kommer att glömmas,

för föreningens 
framgång

Kassören och revisorerna få god hjälp i sitt an» 
svarsfulla arbete med föreningens ekonomi, om 
de studera vår kurs i organisationsbokföring. 
Den har författats i samråd med ett flertal fack» 
män på området inom landsomfattande förenin» 
gar och tar särskilt sikte på bokföringen i ung» 
domsklubbar, nykterhetsföreningar, fackförenin» 
gar, byggnadsföreningar, religiösa föreningar o. s. v.

Börja studierna i organisationskunskap med att 
lära organisationsbokföring.

kooperativaförbundetskorrespondensskola, Stockholm
Sänd mig gratis prospekt över Edra korrespondenskurser.

Namn:

Adress:
Morgbr. Maj

(Sändes i öppet kuvert, frankerat med 5*öres frimärke.)



EN BARNTIDNING
I de referat som utsändes till pressen med 
anledning av Verdandi, Arbetarnas nykter
hetsförbunds, styrelsemöte så nämndes 
även att styrelsen beslutat att anslå ett be
lopp för Ungdomstidningen Gnistans re
daktör, Hugo Sohlberg, för deltagandet i 
Morgonbris resa till Ryssland. Ändamålet 
med resan skulle vara att studera hur 
långt man hunnit med arbetet bland ung
domen, och vilka metoder man tillämpade 
i strävan att skapa goda människor. Då 
det är rätt egendomligt att en organisation 
på detta sätt intresserar sig för det växan
de släktet, och då vi haft anledning att 
under den sista tiden följa den ungdoms- 
tidning som red. Sohlberg redigerar, har 
Morgonbris vänt sig till honom för att få 
något närmare reda på tidningens syfte 
etc., en sak som inte minst för vår läse
krets torde ha sitt intresse, då tidningen 
sprides huvudsakligen bland arbetarbarnen. 
Vi fråga först om denna tidning är allde
les ny, då vi inte sett den i dess nuvarande 
tekniska utstyrsel och innehåll så länge.
— På sätt och vis kan man säga att tid
ningen är ny, fast den egentligen är rätt 
gammal. Den utkommer nämligen nu i sin 
2o:de årgång. Men den är ny så tillvida, 
att den från och med årsskiftet utkommer 
i en fullständig ny skepnad, varav endast 
namnet minner om den gamla. Tidigare 
har tidningen varit en liten barntidning 
med både innehåll och utförande tämligen 
begränsat. Men den hade dock blivit bar
nen kär, och dess upplaga var rätt stor i 
förhållande till andra organisationers tid
ningar.
— Och skälet till omläggningen?
— Ja, rörelsen växte, allt flera barn kom- 
mo till och frågan om s. k. mellangrupper 
blev aktuell. Man hade gjort den erfaren
heten, att ungdomarna i 13—16-årsåldern 
voro svåra att bevara för rörelsen. De 
hade lämnat barndomen bakom sig, men 
kände sig inte riktigt hemma i de vuxnas 
värld. Det måste skapas ett övergångsled 
för dessa, där de kunna känna sig hemma 
och få bestämma själva, och som ett ut
tryck för detta krav tillkommo mellan
grupperna Dessa ha ett delvis annat pro
gram och arbetssätt än både de yngres av
delningar och de äldres, och man söker 
i dessa på ett klokt och förståndigt sätt 
orientera de unga pojkarna och flickorna 
i det samhälle de leva, och där, hoppas vi, 
de unga ska göra sina insatser i en snar 
framtid. Men denna nya arbetsform skapa
de också andra behov. Frågan om deras 
tidning blev aktuell. Men vi hade inte 
möjligheter att ha två tidningar vid sidan 
av varandra, och så gjorde vi den bästa 
möjliga kompromiss: vi utvidgade den tid
ning vi redan hade, så att den dels skulle 
innehålla det för barnen intressanta liksom 
förut men dessutom även läsning för den 
mera vuxna ungdomen.
— Och hur har det hela utfallit?
— Rätt bra, måste man säga. Upplagan 
sjönk ju något på grund av det ökade pri
set, men håller nu på att stiga igen och 
sedan de sett tidningen ha de funnit sig i 
höjningen. Numera går ju också tidningen 
lättare att sälja till utomstående och har 
därigenom blivit en bättre agitator. Och 
vår förhoppning är att den skall tränga ut 
i alla arbetarhem så småningom. Jag kan 
redan nu nämna, att några ungdomsorgani
sationer, icke tillhörande NOV, redan pre- 
numerat på Gnistan åt sina medlemmar.
— Har tidningen något visst program eller 
tendens?
— Ja, det är klart. Vår tidning är inte
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Kristall
klara 
fönster — 
kvickare

världens bästa fönsterputsmedel 
Pris 45 öre Finnes överallt

något affärsföretag utan står i vår och 
arbetarrörelsens tjänst, och vi söker så 
långt som möjligt tjäna deras intressen. Vi 
ha i vår tidning inte någon starkt marke
rad socialistisk inställning — tids nog få 
de komma in i det politiska arbetet — men 
vi söker att redan från början göra klart 
för arbetarbarnen hur det samhälle är be
skaffat, i vilket vi leva och genom föreläs
ningar, lektioner och tidningen söka vi få 
barnen sympatiskt inställda till arbetarrö
relsen och ge dem kunskap om de medel, 
som denna äger i sin kamp. Om man ser 
på ämnena som behandlats vid mötena och 
i Gnistan, så finner man sådana som Vad 
är en fackförening, Arbetarrörelsens histo
ria, Vad är ABF?, Vad är och vad vill 
kooperationen?, Vad är solidaritet? och 
många liknande ämnen. Och så glömma vi 
naturligtvis inte heller nykterhetsfrågan, 
bokvård, naturvård, hygien etc.
Vårt ändamål kan kortast uttryckas så : vi

vill fostra goda karaktärer, ge barnen en 
lämplig undervisning i nykterhetsfrågan 
och övriga sociala frågor samt ge dem en 
god vägledning vid valet av nöjen och för
ströelser. Och så få de unga sköta för
eningen själva, vara ordf., sekr., kassör etc. 
Naturligtvis under de äldres överinseende.
— Kunna barnen tillgodogöra sig detta?
— Ja, i stor utsträckning. I regel torde det 
vara så att man undervärderar barnen, ser 
ned på dem, men detta är fel. Man ska 
behandla dem som kamrater helt enkelt. 
De äro mera intresserade av världen runt 
omkring dem än av sagor, vilket sist
nämnda inte ligger så mycket för tidens 
ungdom. ”Sagor är väl bara för gamla 
tanter och farbröder”, som en pojke för
klarade en gång. Men teckningsserier måste 
man ha. I ett nummer hade vi ingen serie, 
och då blev det liv på barnen. Nu har 
Gnistan två serier, en om Lill-Olle och en 
Hundhistoria om Fido, och så vitt möjligt 
söker tecknaren även här inlägga något 
visst syfte, utan att alltför mycket vara 
pekpinne. Det har för oss varit en styrka 
att få tag på en tecknare, Bror Olsson, 
medlem i vår egen organisation, vilken är 
duktig barntecknare och även har intresse 
för själva saken.
Till sist vill jag framhålla, att det är av 
en stor betydelse, att man söker att slå 
vakt kring de tidningsorgan som skapats 
av arbetare och för arbetare. Och detta 
gäller även våra ungdomstidningar. De 
borde mera än måhända mycket annat vara 
arbetarrörelsens ögonsten, ty arbetarklas
sens framtid är i hög grad beroende på den 
inställning, som de unga pojkarna och 
flickorna erhålla under uppväxtåren.

NYA PJÄSER I ABF :s REPERTOAR 
ABF :s teaterkommitté har förvärvat upp
föranderätten till följande 3 enaktspjäser, 
vilka nu kunna erhållas från ABF :s cen
tralbyrå å vanliga villkor.

Lögnen, skådespel i en akt av John 
Kaselli. Ett enkelt och realistiskt drama 
med 7 roller (3 damer, 4 herrar).

Världsteater, skådespel i en akt av 
Rudolf Värnlund. Skådespelet ger en vac
ker bild av radions betydelse för en isole
rad människa.

En brevkomedi, komedi i 1 akt av 
Vilhelm Moberg. En elegant och psykolo
giskt välgjord komedi i sketchform.

Det mörka smörgåsbrödet

UPLAND/KUBBEN

j-'vpiV'

har vunnit ständigt ökad efterfrågan på 
grund av sina förträffliga egenskaper. 
Hälsosamt, näringsrikt och hållbart be
varar det sin goda smak till sista skivan.
ba;rnen$ favoritbrodi

UPLANDSKUBBEN A.-B. 
Stockholm Telefon 5353 80

Postadr. Essingen

hälsosamt, 
fritt från 
bismak.

bakpulver

DÖDEN SKÖRDAR
Luleå soc.-dem. kvinnoklubb har sorg. 
Kamrat Linda Nyberg har gått 
ur tiden. Linda Nyberg tillhörde de kam
rater, som stått med i arbetarrörelsen se
dan hon var helt ung. Två av de ideal hon 
slog vakt om redan i unga år var nykter
hetsrörelsen och socialdemokratien, vilka 
hon också ägnat all sin kraft. Ej med 
stora ord och later, men med många goda 
tankar och uppslag, vilka hon lugnt och 
försynt framförde vid föreningsssamman- 
trädena. Alltid glad och vänsäll var hon den 
verkligt hängivne och gode kamraten. 
Hennes stora sorg var när klubben ned- 
lades på grund av den sprängning, som 
uppstod 1917. Linda var inget brushuvud, 
utan gick sin väg som hon utstakat, lugnt 
och säkert. Hon sviktade aldrig. Hon kun
de ej förstå, att arbetarklassen ej insåg att 
den skadade sig själv genom sådana åt
gärder. Hon trodde fortfarande att den 
dag skulle komma, då man åter skulle 
samlas kring socialdemokratien. Hon fick 
också glädja sig åt, innan hon gick bort, 
att allt fler och fler fylkade sig under dess 
standar. Hon önskade endast att hon varit 
yngre så att hon förmått arbeta mera. 
Men, som hon sade, jag har gjort så gott 
jag kunnat, nu får de yngre söka fullborda 
arbetet. Hennes krafter togos också i an
språk i det kommunala arbetet. Således 
satt hon med i kyrkofullmäktige och var 
sedan många år fattigvårdare, ty de som 
levde på livets skuggsida hade i henne en 
hängiven förespråkare och vän. Hon var 
även en personlighet, som kunde visa att 
trots hon deltog i föreningslivet, var hon 
en varmhjärtad mor och maka som varmt 
ömmade för de sina.
Att hon förmått förvärva många vänner 
och kamrater visade den stora tillslutning 
från olika organisationer, som följde henne 
till den sista vilan. Under värdskap av logen 
Norrbottens Baner samlades de sörjande 
jämte inbjudna å logelokalen, där det hölls 
parentation och begravningsceremoni un
der medverkan av godtemplarkören. Un
der organisationernas förenade fanborg 
gick färden till domkyrkan där jord
fästningen förrättades. Därefter fortsatte 
tåget med fanborgen i täten ut till kyr
kogården. Vid graven framfördes D. T., 
Albin Larsson, distriktslogens och logen 
Norrbottens Banérs tack till kamrat 
Linda för hennes 35-åriga godtemplar- 
gärning. Gustav Hedman talade å ar
betarkommunens vägnar och underteck
nad framförde ett tack å Luleå och Bo
dens kvinnoklubbars vägnar. Samtliga ned
lade kransar. De sörjandes tack framsades 
av sonen, folkskolläraren Per Nyberg. Ett 
stort antal kransar och blommor hade 
sänts från olika håll inom länet.

Agate VICTORIN

CARNUSOL rengör och polerar möbler m. m.
utan att lämna fett efter sig.

Absolut oskadligt för ytan. Pris pr flaska Kr. 1:25
Säljes i alla Färg- och Kemikalieaffärer.
Fabrikanter: WiNGÅRDS, MALMÖ
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VERKSAMT 
KVI N NODISTRIKT

Älvsborgs södra kvinnodistrikt samlades 
den 8 april till årskonferens i Fritsla. Di
striktet har under året ökats med sex nya 
kvinnoklubbar, alltså har klubbantalet för
dubblats och medlemsantalet i de nio vid 
fjärde kvartalet i fjol anslutna klubbarna 
har ökats från 238 till 390. Därtill kommer 
de senast bildade klubbarna, vilka anslutas 
till distriktet fr. o. m. innevarande år.
Det var också en representativ samling 
kvinnor, som distriktets ordförande fru 
Rosa Dyring, kunde blicka ut över, när 
hon hälsade konferensen, inte mindre än 
drygt hundratalet hade infunnit sig. II 
klubbar voro representerade av 32 ombud,

varjämte en ansenlig skara intresserade 
infunnit sig. Partidistriktet, Vastgöta- 
Demokraten, ungdomsdistriktet och kvin
noförbundet voro även representerade. 
Års- och revisionsberättelserna godkändes 
och styrelsen erhöll full och tacksam an
svarsfrihet.

En livlig agitation hade pågått så gott 
som hela året, varvid i någon mån talare 
utanför distriktet anlitats, men dock till 
största delen utförts av distriktets upp
skattade ordförande.

SEMESTERKURS PÄ ViSKADALEN

Distriktsstyrelsen meddelade, att distriktet 
hade tillfälle ordna semesterkurs å Viska
dalens folkhögskola tillsammans med 
granndistrikten i Göteborg och Norra 
Älvsborg den 7 —14 juli. Konferensen be

slöt deltaga i anordnandet av en sådan 
kurs sagda tid och uppdrog åt V. U. att 
realisera saken.
Nya klubbar som förut fått arbetsmaterial 
av distriktet, men nu erhålla sådant från 
förbundet, skola hädanefter i stället få ett 
mindre startkapital på 10 kr. ur distrikts- 
kassan.
Unga örnars distrikt beviljades ett anslag 
ur distriktskassan på 10 kronor och dess
utom företogs en frivillig insamling vid 
konferensen, som inbragte 20 kronor. Vi
dare beslöts ansluta distriktet till Unga 
Örnars Vänner med åtta kronors årsavgift. 
Distriktsledningen omvaldes sedan det 
först bestämts, att V. U. alltjämt skall 
vara förlagt till Borås. Medlemmar av 
detta blevo alltså ånyo fru Rosa Dyring, 
ordf., fr. Jenny Aronsson, sekr. fru Alice 
Forsberg, kassör, med Vida Karlsson, 
Gertrud Persson och Maja Johansson som 
suppleanter, övriga medlemmar av di
striktsstyrelsen äro Anna Axelsson, Kinna, 
Berta Lindros, Ulricehamn, Ellen Kopp, 
Fritsla och Anna Andersson, Limmared, 
med Karin Rylander, Kinna, Anna Staaf, 
Ulricehamn, Olga Molin, Fritsla, och El
len Karlsson, Tranemo, som suppleanter. 
Revisorer blevo Märta Claesson, Karin 
Lundin och Emma Lindberg, Borås, med 
Ingrid Råij och Anna Nilsson som supp
leanter.
Distriktets ordf. redogjorde för vad som 
hittills gjorts för planläggningen av kvin
nornas deltagande i valarbetet. Ett flertal 
anföranden höllos av olika konferensdelta
gare, vilka underströko betydelsen av att 
kvinnorna med energi och allvar deltaga i 
valarbetet, men också tagas med på valsed
larna och icke dra sig för att åtaga sig 
offentliga uppdrag.
Kamratmötena böra fortsätta, uttalade di
striktsstyrelsen och fick konferensens en
hälliga instämmande häri. Som lämpliga 
platser för sådana möten närmaste tiden 
nämndes Viskafors (ev. Viskadalen se
mesterkursens sista dag), Limmared samt 
Ulricehamn.
Nästa konferens skall på inbjudan från 
Svenljungaklubben hållas å dess ort på 
tid som distriktsstyrelsen får bestämma. 
Konferensen avslutades med tal av fru 
Flood, fru Dyring och ordf. fru Lind, som 
uttalade ett tack till Fritsla-klubben för 
gott värdskap och utbragte ett leve för 
densamma. Även för distriktets fortsatta 
framgång hurrades det med kläm och till 
sist sjöngs unisont ”Hymn till socialis
men”. Stämningen höjdes även med solo
sång och uppläsning av flera konferens
deltagare. Därpå samlades flertalet till 
samkväm å hotellet under angenämaste 
stämning och slutligen togo ett stort antal 
av konferensdeltagarna sig en gemensam 
promenad genom Fritsla innan de storbe
låtna med sin dag foro var och en till sitt.

E FT E R FÖ L JANSVÄRT 
EXEMPEL
De socialdemokratiska kvinnornas verk
samma samorganisation i Halland har satt 
igång med en kampanj dels för att utröna 
den nuvarande spridningen av Morgonbris 
inom distriktet och dels för att få den in
troducerad på de platser, där den inte 
förut finnes. De kommissionärer, som 
kommit till under den senaste tiden, är 
en följd av denna kampanj.

Stekpannan
lär
husmor 
spara

Jämför stekpannans utseende, då Ni steker i smör, och 
då Ni steker i något annat! Smöret smälter redan vid 
låg temperatur. Det sprider sig, stannar kvar länge i 
pannan och skyddar härigenom steken från pannans 
heta botten. Kotletten — eller vad det nu kan vara 
torkar därför inte, ej heller hrännes den för hårt. Den 
är saftig och härligt välsmakande även efter lång stekning.

Smöret är ett rent koncentrerat fettämne, inga kvar- 
lämningar i pannan, inga onyttiga ämnen! Smöret är 
därför drygt. Varje gram Ni betaler för kommer till full 
användning. Varje gram förhöjer anrättningens smak.

Smör är drygt - stekismör.



FRAMGÅNGSRIKA 
KVINNOR I ÅDALEN

60 ÅR
Medlemmen i Åmåls socialdemokratiska 
kvinnoklubb Matilda Nilsson 
har fyllt de sextio. Jubilaren, som tillhört 
klubben sedan dess bildande och med liv 
och lust deltagit i dess arbete, blev på det 
hjärtligaste hyllad av såväl kamrater som 
vänner, vilka tidigt på morgonen uppvak
tade med tal och blommor samt en summa 
i kontanter. Åmåls N.O.V. vilken Matilda 
Nilsson även tillhör, uppvaktade med 
blommor och tal, allt vittnande om den 
stora uppskattning och sympati vår kam
rat förvärvat sig.
Ett leve för 6o-åringen. L. T.

En modern kvinna begär^BBia en mo
dern hygienisk binda. Hon behöver
därför blott begära »Radix», så erhålles mark
nadens förnämsta binda. Säljes på alla apotek, 
sjukvårds- och kemikalieaffärer i kartonger 
om 12 st. till Kr. 1:50 per kartong.

År 1933 blev genombrottets år för den 
socialdemokratiska kvinnorörelsen i Ån
germanland. Vid Inez Vickströms agita- 
tionsturné genom våra bygder förra våren 
bildades här ett tiotal kvinnoklubbar. I ok
tober samlades ombud från dessa klubbar 
till konferens i Sollefteå, varvid Ånger
manlands socialdemokratiska kvinnodi- 
strikt kom till stånd. Klubbarna ha ener
giskt arbetat på att göra den socialdemo
kratiska kvinnorörelsen stark inom vårt 
distrikt. På initiativ av klubbarna i Kram
fors och Frånö har Inez Vickström åter 
haft en kortare mycket lyckad agitations- 
turné i Ådalen. Det direkta resultatet blev 
att fyra nya klubbar bildades.
Vid den fest, som Kramforsklubben hade 
anordnat den 24 mars å Folkets hus A-sal, 
talade Inez Vickström om Kvinnorna och 
socialdemokratin på ett sätt, som gick från 
hjärta till hjärta. Hennes egen varma tro 
på de socialdemokratiska idéernas rätt
färdighet bar på ett oemotståndligt sätt 
fram hennes vädjan till kvinnorna att ar
beta med i partiet för dessa idéers för
verkligande i samhällslivet.
Efter föredraget, som av den fulltaliga 
publiken mottogs med ihållande applåder, 
hyllades kamrat Inez med blommor.
Vid festen förekom även musik, sång, de
klamation och teater. Medverkande voro 
både kvinno- och ungdomsklubbister, och 
allt utfördes på ett förtjänstfullt sätt. 
Efter den stämningsfulla festens slut togs 
nedanstående gruppkort av de kvinnoklub- 
bister, som hade tid att invänta fotogra
fens ankomst. Kramforsklubben, som vid 
starten den 27 april förra året fick 73 med
lemmar, har nu 209. Med stort intresse och 
under gott kamratskap har både styrelse 
och medlemmar under den gångna tiden 
arbetat för klubbens framgång och ut
veckling.
Vi förstå allvaret i tiden. Vi förstå, att det 
fordras personligt arbete av oss socialde
mokrater ute i organisationerna, om det 
skall bli möjligt för partiet att bevara och 
stärka sitt inflytande på samhällsutveck
lingen.
Må kvinnorna vid höstens val ge det soci
aldemokratiska partiet det krafttillskott 
det behöver för att kunna bli den säkra 
grundvalen för Per Albin Hanssons rege
ringspolitik: Folkfrihetens bevarande och 
folkförsörjningens tryggande.
För den stora uppgiften äro Ångerman
lands kvinnoklubbar redo till arbete.
Vi sända här kamrat Inez vårt tack för 
vad hon gav under sin turné i Ådalen.

E. N—n.

60 ÅR
har även uppnåtts av Mariana Johansson, 
Ortviken. Mariana är en bland de akti
vaste medlemmarna inom Skönsbergs-Ort- 
vikens socialdemokratiska kvinnoklubb. 
Hon har där utfört ett arbete som ej alla 
gånger varit det lättaste men hon har tro
get hållit ut. Hon kan nu med glädje 
blicka tillbaka på ett välförrättat värv. 
Ordförandeplatsen har hon innehaft under 
en lång följd av år. Mariana, vår innerliga 
önskan är att du måtte leva ännu många 
år och vara det goda föredöme du alltid 
varit för vår kvinnorörelse.
Hell 60-åringen. L. S.

Stockholms tre ledande 
restauranter :

GRAND HOTEL
Lunch fr. kr. 1: go Middag fr. kr. 2: jo 

Supé fr. kr. 1:50

OPERAKÄLLAREN
Lunch fr. kr. 1:go Middag fr. kr. 2.— 

Supé fr. kr. 1: go

HASSELBACKEN
(öppen 30 april—-31 augusti) 

Lunch fr. kr. 1: go Middag fr. kr. 2: — 

Supé fr. kr. 1: go
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Kvinnornas 
Kooperativa atelje
utför fanor och standar 
Begär skisser och kostnadsförslag 
Drottningg. 88A inpå gården. Tel. 105500

Hälsingborgs socialdemo
kratiska kvinnoklubb har 
hållit sitt årsmöte. Vid dess val av styrelse 
omvaldes Anna Andersson och nyvaldes 
Ingeborg Carlkvist, Edit Blomkvist. Styrel
sen konstituerade sig sedan så att Inge
borg Carlkvist blev ordförande, Signe 
Nihlen kassör, Edit Blomkvist sekreterare, 
Ellen Svensson vice ordf., Anna Anders
son vice sekr. Till revisorer valdes Beata 
Vallin och Josefina Sandell samt till om
bud vid konferensen i Malmö Ingeborg 
Carlkvist. Ordförande blev även kommis- 
sionär för Morgonbris.

Fasta och böjliga

gar städu 
>ch säkert 
på dessai

och därför ickej tröttande äro 
Trelleborgs Gummisulor. De bli 
ej hala. Ogenomträngliga för 
vatten hålla de Eder torr och 
varm om fotterna och skydda 
mot förkylningar.
Nedsatt pris 1:85, 1:65 och 1:45 
för resp. herr-, dam- o. barnskodon.

TStlLLESORGS
GUMMISULOR OCH KLACKAR

När skorna anpassat sig efter foten — sätt di 
pi T-sulor — det är god ekonomi. Erhållas hos 

sko- och läder handlare samt skomakare.

svenskfientlig
glödlampspropaganda

Ljus över K F:s glödlampor är titeln på en anonym, grovt vilse* 
ledande skrift vilken på grundval av ett ingenjörsutlåtande söker 
inbilla den svenska allmänheten, att Lumalampan är under* 
lägsen trustlamporna- Broschyren sprids nu över hela landet.

Några fakta:

1■ Anbud infordrades förra året för arméns och flygvapnets behov av glöd« 
lampor. Nio anbud inkommo, varefter en ingenjör avgav utlåtande över 
dessa anbud.

2. Det nyssnämnda ingenjörsutlåtandet var grundat på anbudsgivarnas egna 
uppgifter om lampornas kvalitet. Några jämförande livslängds prov och 
prov över ljusminskningen efter olika bränntider verkställdes icke.

-I- Bå grundval av utlåtandet köptes trustlampor trots Lumas lägre pris.

4. Utlåtandet gavs i tidningsartiklar o. s. v. en vilseledande tolkning, i det man 
sökte göra gällande, att Lumalamporna drogo mer ström än trustlamporna

5. Med anledning härav avgav ingenjören ifråga ett skriftligt intyg, vari 
påvisades, att nyssnämnda slutsats ej kunde dragas av hans utlåtande. 
Detta till trots missbrukar broschyrförfattaren ogenerat detta utlåtande.

6. Genom Kungl. arméförvaltningens intendentsdepartement ha nu prov vid 
Statens provningsanstalt ifråga om livslängd och ljusstyrka hos de levere* 
rade trustlamporna verkställts. De provade trustlamporna ha därvid i stor 
utsträckning visat sig icke hålla vad som utlovats vid anbudet. Detta har 
icke med ett ord berörts i bröschyren.

7. Det bör framhållas, att Lumafabriken levererar lampor till flertalet allmänna 
verk och inrättningar i vårt land, däribland även till Statens provnings* 
anstalt I

Mot bakgrunden av dessa fakta kan »vederhäftigheten» hos
denna svenskfientliga broschyr bedömas. Utländska intressen
äga de med Luma konkurrerande storfabrikerna.

LUMA --- - - - -
ljusdryg, trustbesegrande 
långtidslampa till lägre pris

(Klipp annonsen 1)
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Laga gardinerna

P å en modern Husqvarna 
symaskin lagar Ni lätt Edra 
dyrbara gardiner. Ni utför 
all slags sömnad, märkning, 
brodering, rynkning, plisse- 
ring — en Husqvarna blir 
helt enkelt oumbärlig för 
Eder. Den enda svenska 
symaskinen, lätt- och tyst
gående, slitstark, lättskött.

-g- v/ Välj Svensk Vara!

Husqvarna
Symaskiner

Husqvarna Vapenfabriks A.-B., Huskvarna

Säljes av Hus
qvarna Depoter 
och deras om
bud på be
kväma avbe- 
t alningsvillkor 
eller per kon
tant mot hög 

kassarabatt.

5 lit. fl

DAMPUBLIKEN
sätter också stort värde 
på S. A. R. A:s goda kök

— margarinet för 
god lmsmaii skost

Kända matmänniskor ha 
betygat, att det är både 
gott och drygt. Säljes 
endast i privata affärer.

BOR1

Hl
batyder ypperlig a 
hontr.kvalitet, snabb | 
uppsättning och 
sparade kostnader.

Begär vär nya, 
illustr. katalog.

1

rvKgsi
jsWm
0NSKE-
BYGGE

LANDSBRO TRÄVARUBOLAG, Landsbro

Giv baraen äkta honung på gröt 
och i välling i stället för socker! 
Honungen innehåller järn för de 
röda blodkropparna samt fosfor och 
kalcium för benbyggnaden, vilket 
konsthonung och socker ej alls gör. 
Honungsvatten är bättre än kaffe.

nMiiMai —lAntttm Imr» tmn »A «o»Tt»a»A»»tT kt 08«»m.
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MILITÄRLIN NE HANDDUKAR TILL VRAKPRIS!
Vi ha ett restparti av dessa omtyckta svenska handdukar, storlek 48X70 om, 
60 % hellinne, 12-skaft, liknande gamla sortens hemvävda dräll och nästan 
outslitliga, som. vi trots stegrade priser, vraka bort till 
Endast 39 öre pr st. + På några månader förra året sålde vi 200.000 
24 st. minsta parti som exp. (48 st. franco). Full belåtenhet eller alla pengarna 
åter garanteras. ..... ,
OBS.! Vi äro ensamförsäljare för dessa handdukar. De få ej forvaxlas med 
utländska. Namnet är lagligen skyddat och ef terapningar beivras. Varje duss.- 
förpackning försedd med lagl. registrerat varumärke.
Men skriv i dag om Ni vill vara med om dessa otroligt billiga priser.

SMÅLANDS PARTILAGER, Jönköping 59 Tel. 380, 757.



Husmödrarnas
bankrakning

I hushållskassan har man i 
allmänhet medel för att täcka 
de närmaste dagarnas utgif
ter, dels också medel för att 
verkställa betalningar, som 
skola göras först om någon 
vecka eller ännu längre fram. 
Denna senare del av hus
hållskassan lämpar sig för 
insättning på sparkasseräk- 
ning. Där äro pengarna i 
säkerhet, där förränta de sig, 
där äro de lätt disponibla.
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VÄGGAR
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TILL GOLV 
HÄRDAD MASONITE

FACKFÖRENINGS

REDAKTÖR: 
SIGFRID HANSSON

Kostar pr år kronor 6: 15, 

pr halvår. . . kronor 3:15. 

Prenumeration kan verk

ställas genom postverket 

eller direkt hos utgivaren 

LAND SSEKRETARIATET 

Barnhusgat. 18, Stockholm

DEN SVENSKA LANDSORGANISATIONENS VECKOTIDSKRIFT

Vi trycka Morgonbris

..

LÅT OSS VARA EDER BEHJÄLPLIGA 

ATT ÄVEN GIVA EDR A TRYCKALSTER

FORM OCH FÄRG

BRÖDERNA LAGERSTRÖM
BOKTRYCK • LITOGRAFI c OFFSET
KLARA S. KYRKOGATA 14. STOCKHOLM. TEL. 231880
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En daglig företeelse 
vid Mjölkcentralen 
i Stockholm
Här en grupp husmödrar från Morgon
bris på besök för att titta på hur ett 
modärnt mejeri arbetar.
Mejeriet är verkligen intressant och 
bör givetvis beses av varje husmor. 
Det är inte utan skäl man säger, att 
mjölken är vår viktigaste näring.
Dit äro vi alltid välkomna.

BRÖDERNA LAGERSTRÖM, OFFSET




