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Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 

i hushållet 

i våra drömmar, som, symboliskt, 
återspegla vår oförnöjsamhet, vår 
guldhunger, våra husliga sorger, vå
ra affärsbekymmer, vår oro och 
ängslan för utkomsten, konflikterna 
mellan vår rättskänsla och vårt hand
lingssätt, vårt hat mot oliktänkande, 
vår avund mot medtävlare, vår fruk
tan för motgångar, för fattigdom, 
för döden. 

Varför äro vi i detta hänseende så 
mycket sämre ställda än gångna ti
ders människor? Därför att vi van
vårda vårt tankeliv och därmed vårt 
själsliv! Tidigare generationer kän
de lika litet som vi i allmänhet göra 
det till begreppet själshygien, men 
de tillämpade en sådan omedvetet ge
nom religionens påverkan. 

De lade tryggt sitt livsöde i Guds 
starka hand. De fruktade icke. In
genting kunde hända dem, utan att 
Han ville det. Motgångarne togo de 
undergivet som prövningar, sända av 
den allsmäktige i god, fostrande me
ning. Hans kärleksrika nåd skulle 
i den behagliga stunden bringa den 
hjälp de behövde. Hade livet endast 
sorger, väntade dem dock himlen ef
ter döden. Det trosvissa hoppet lyste 
alltid över framtiden. Religionen 
ålade dem förnöjsamhet och rättrå
dighet, godhet och fridsamhet, vörd
nad för överheten, broderskänslor 
mot medmänniskorna. Tankelivet, 
som låg blottat för den högstes blick, 
hölls rent. 

Den nutida människans rike är 
endast av denna världen. Hon be
höver icke religionen och hon har 
lämnat den. Men samtidigt har hon 
avstängt sig från den källa, ur vil
ken tidigare generationers männi
skor hämtade sedlig kraft, mod, för
tröstan, sinnesro och trygghet. Hon 
har icke lyckats finna någon ny så
dan källa och livet är henne tungt. 

(Eftertryck förbjudes). 

Ungdoms
brottslighetens 

utbredning. 
Av D:r DAVID LUND. 

Den omständigheten, att en ök
ning av de ungas vanart och brotts
lighet d olika länder, även i vårt 
land, kunnat fastställas i och med 
'det moderna samhällets utveckling 
och med stigande kultur, torde del
vis kunna tillskrivas hastigt föränd
rade yttre förhållanden genom de 
omvälvningar, som försiggått i sam
hällena under senare tid. De yttre 
levnadsvillkoren ha undergått stora 
förändringar, och anledningarna till 
konflikt med samhällets lagar ha 
ökats. Särskilt på de unga, som stå 
mer eller mindre utan livserfarenhet 
inför nya upplevelser, ha dessa för
ändrade yttre förhållanden varit äg
nade att inverka menligt. 

Det vore dock oriktigt, att före
ställa sig, det "'den gamla, goda ti
den" var befriad från vanart och 
ungdomsbrottslighet. Redan Gu
stav Yasa förebrådde Upplands-bön-
derna i. ett plakat, att de uppfödde 
sina barn "i självsvåld, laster oöh 
brott, så att de varken räddes Gud, 
överhet eller föräldrar". Under 
Gustav II Adolfs tid tilldrog sig 
frågan om de ungas vanart uppmärk
samhet och förordnades år 1624, att 
särskilda barnhus skulle upprättas i 
varje provins. Endast i Stockholm 
kom dock denna förordning att efter
levas, där ett barn- och tukthus in
rättades. Detta torde vara det för
sta officiella försöket i vårt land att 
genom beredande av uppfostran åt 
vilsekomna barn tillvarataga såväl 
deras eget som samhällets välförståd-
da intresse. 

Att vanart och brottslighet bland 
de unga tilldrogo sig intresse och 
framkallade behov av åtgärder synes 
ju tyda på att allt ej var så väl be
ställt med de unga i forna tider, som 
nutidens människor nog mången 
gång föreställa sig. Gå vi sålunda 
80 år framåt i tiden efter förord
ningen av år 1624, så finna vi en 
ny stadga, enligt vilken "raspehus 
skulle lagas till, varuti såväl vanar
tiga tiggare som andra olydiga och 
osedliga barn och tjänstepojkar skul-
se straffas med arbete uti raspandet 
av allehanda brasilieträd". I någon 
större utsträckning upprättades dock 
ej sådana raspehus. De minderåri-
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Emottager insättningar mot högsta 

gällande ränta. 

Uthyr brand- och dyrkfria förva-

ringsfack. 

Förmedlar köp och försäljning av 

aktier och obligationer. 
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öppen deposition) alla slags 

värdehandlingar. Avkastning 
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UNDERBARA 

HAVRE-MUST 
Stärker aptiten, ökar arbetslusten. 

För ÅLDRINGAR, VUXNA OCH BARN. 

ga förbrytarna sattes alltfort in på 
de stora gemensamhetsfängelserna 
där de ej sällan utvecklades till verk
liga banditer i den moraliskt dåliga 
atmosfären. 

Men det kom dock nya tider med 
idéer om större människovärde, stör
re människorätt, ja, t. o. m. barnets 
rätt. Ar 1798 förordnades om unga 
fångars skiljande från äldre sådana, 
och år 1864 lagstadgas, att brotts
lingar under 15 år icke skola intagas 
på straffanstalt utan på allmän upp
fostringsanstalt. Man hade sålunda 
tagit det stora' steget att för barn 
sätta uppfostran i stället för straff. 
Ar .1902 kom så vår ännu gällande 
lag angående uppfostran åt vanarta-
de och i sedligt avseende försumma
de barn med bl. a. förpliktelser för 
landsting och större städer att upp
rätta s. k. skyddshem för vanartade 
barn. Långt före lagens tillkomst 
hade dock en del sådana skyddshem 
tillkommit. För närvarande finnas 
i Sverige 28 skyddshem för gossar 
och 10 för flickor med plats för om
kring 1,200. Härjämte finnas två 
tvångsuppfostringsanstalter, en för 
manlig och en för kvinnlig ungdom. 
Dessa anstalter ha till uppgift att 
emottaga vissa minderåriga förbry
tare i åldern 15—18 år. Oaktat an
talet skyddsanstalter avsevärt stigit 
under senare år, torde antalet likväl 
icke motsvara behovet, en omstän
dighet som kan tyda på, att vanart 
och ungdomsbrottslighet trots vår 
tids förebyggande, och botande åt
gärder snarare är i till- än avtagan
de. 

Under krigs- och krisåren med dess 
överflöd på konfliktstoff steg ung
domsbrottsligheten i oroväckande 
grad. Numera torde man dock kun
na säga, att den har ungefär samma 
omfattning som före det stora kri
get. Men även om så skulle vara är 
ungdomsbrottslighetens problem äg
nat att tilldraga sig största uppmärk
samhet delvis i anledning därav, att 
antalet vanartade och brottsliga unga 
är stort, dels emedan vanartssymp-
tomen visat tendens att uppträda ti

digare än förr, så att en förskjutning 
av ungdomsbrottslighetens frekvens 
nedåt i straff myndighetsåldern (15 
år) kan konstateras. Inom de ål
dersgrupper, som ligga under straff-
myndighetsåldern, var antalet van
artade före kristiden i stigande, åt
minstone att döma av uppgifter för 
de senaste 40 åren beträffande såda
na vanartade som måst intagas på 
anstalt. I de egentliga ugdomsårs-
klasserna 15—21 år utvisar krimi
nalstatistiken visserligen ej någon 
mera nämnvärd ökning under åren 
närmast före kriget, men till ej 
oväsentlig del torde detta kunna för
klaras därav, att man i vårt land se
dan rätt länge vidtagit åtgärder med 
avseende å vilsekomna barn och ung
domar, innan de överskridit straff-
myndighetsåldern, varigenom ett 
avsevärt antal minderåriga, som el-
jes snart nog skulle kommit att be
folka våra fängelser, blivit moraliskt 
förbättrade i tid. 

I olika länders kriminalistiska lit
teratur återfinner man samma erfa
renheter, som de här berörda angå
ende ungdomsbrottslighetens ökning 
och behovet av verkligt effektiva fö
rebyggande och botande åtgärder har 
på grund härav gjort sig alltmera 
gällande. Men sådana åtgärder för 
ett rationellt bekämpande av ung
domsbrottsligheten och därmed till 
stor del av brottsligheten över huvud 
taget kunna likväl icke med hopp 
om större framgång vidtagas, förrän 
man mera noggrant fastställt orsa
kerna till ifrågavarande sår i sam
hällskroppen och dessa orsakers di
mensioner. 

I en 'följande artikel skola vi åter
komma till frågan om dessa orsa
ker. 

är det kraftigast aptitgivande och mest stär
kande av alla moderna organiska järnpreparat. 
Synnerligen lättsmält fördrages det av den öm
tåligaste mage. Vid blodbrist och svaghet av 
största verkan. Dess angenäma smak gör att 
det med lätthet tages av såväl barn som vuxna. 

Tillverkas å 

Apoteket Vasens Apoteksvarucentral M Tel. 272* 
Laboratorium, Stockholm. 

Originalflaska om 500 gr. Nedsatt pris 3:25. 

Fäs pä alla apotek. 
Om Vitrums F e r r o 1 ej finnes pä närmaste 

apotek, tillskriv fabrikanten, Apoteket Vasen, 

Stockholm. 
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Nya medlemm». ... Nya medlemmar vin 

LillaVilohem^ïïi 
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Vårda håret! 
om det är sjukt eller friskt och använd 

Z I W E R T Z  E x t r a i t  V e g e t a l  
bästa hårkonserveringsmedel. Finnes till salu hos 
frisörer och i parfymaffärer samt hos Kungl. 
Hovleverantör ziwerVz JEftr. i Göteborg. 

Lorensbergsgatan 7. Tel. 10 98. 

i ni i stoiar 
utföres väl och billigt. 

Arbetet avhämtas. 

Vaiiraslait« Yrkesskola 
Tel. 236, 11513. 

Den ena unga damen: — Min man 
är underbar. Han svär inte, flirtar 
inte, röker inte, dricker inte. 

Den andra unga damen: — Men 
kära barn, då kommer du ju inte att 
kunna få något enda lagligt skäl för 
skilsmässa! 

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan, Göteborg. 

Stort urval av vackra Ylletyger, Viyella i ylle och bomull, 
Bomullsflaneller. Handvävda, färgäkta Bomullstyger, Hvita Väf— 
nåder, bästa fabrikat. Strandkoftor, Lahm.ans Trieotunderklä-
der, Strumpor, Underkjolar, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, 
Allmogegardiner, stort urval, Möbeltyger, Borddukar, stor sortering, 
vackra mönster, Linneduktyger, bästa fabrikat. Handdukar, Säng
täcken, Filtar, Sticktäcken. Prima Ylle- och Bomullsgarner. 

Å helt stycke 10 %, samt å stufvar. • Till Tricotstickerskor lämnas rabatt garner. 

DAMBLUSAR "W 
klädningar och kjolar köpas bäst och 

billigast i 
0. F. Hultbergs Blusaffär, Husargatan 40. 
Obs. ! Beställningar emottages. Även 
egna tyger sys. 

Vår följetong. 

Vi börja i föreliggande nummer 
med en ny följetong, romanen "Sil
ver slöjan" av den framstående tyska 
författarinnan Ilse Leskien. Redak
tionen, som med stor energi genom-
plöjt den utländska nya romanlit
teraturen, kar fått värdefullt bistånd 
av författarinnan Beatrice Zade, som 
förhjälpt oss till Ilse Leskiens ro
man, vilken — vi äro övertygade 
därom — skall tilldraga sig våra 
läsarinnors livliga intresse. 

Nyutkomna böcker 
Universella Broderskapets Teoso

fiska förlag, Stockholm: 

Den teosofsika vägen. N:o 5. Pro
klamation till Fredsparlamentet och 
inledande tal därvid. Av Katherine 
Tingley. — Människan sin egen 
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BREVLÅDA.  
Ada A—n L. 

nöje. 

v. eu_ 
insända 

Mod alha största 

Läsare. Ni 'har rätt! ÄTO„ , 
na fråga kan förtjäna en allsl^ 
lysning. Vi ha ännu ic]rP 1/ be-
med att belysa den mer än fràÎT'1 

sidor, men skulle Ni möjligen v? 
ämna en lör femte dimension ? 

hjärtligt välkommen! 
Gamla recept. Vi kunna t 

dast bedja Eder vara god ins. 
recepten till Era utmärkta husW 
Redaktionen lovar att 
avprova dem, och lyckas vi% 
detta, icke endast med livets bibehål 
lande utan även med utfästa resul" 
tat garantera vi Eder att icke undan' 
hålla dem för vår läsekrets. 

Gammal medborgarinna. Det är' 
storartat att kunna tänka så stort 
och hoppas så varmt fastän besvikel
serna varit så många. 

^ Frivilliga staben. Välkommet 
Välkommen! Välkommen! 

Undrande. Det inte blott lär utan 
det är med verkliga förhållandet 
överensstämmande. 

Anonym.. Det var inte vackert, 
och vi voro glada över vår vinter
brasas omedelbara verkställande 
domen. 

L. G., Fru S. IL, Erna B. Omöj-
ligt! 

Övriga manuskriptinsändare få 
svar pr post. 

frälsare. Av Erik Bogren s:or. — 
Livets härlighet. Av Ralph Lanes-
dale. — Först upplysning — sedan 
fred. — D:r Sven Hedin i Loma-
land. 

N:o 6: Parlamentet för Fred och 
Universellt Broderskap. — En pro
test mot krig. Av Katherine Ting
ley. — Livet bjuder oss ständigt nya 
tillfällen till utveckling. Av Gertru
de van Pelt. — Mänsklighetens fräl-

Sunt förnuft. — Teosofiens 
Av William Q. Judge. 

sare. 
ocean 
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trots sitt rhenländska, ungdomliga 
sätt. 

Och nu sade de om Henry, att han 
rakt inte längre kunde dölja sin li
delse för henne! Men om en Julie 
var så över all måtta tilldragande 
för honom, vad var det då, som dra
git honom till henne själv och för
mått honom att föra henne hit från 
hennes härliga lugn därhemma? 

Hon visste med sig, att hon var 
så helt olik den kvicka, livliga Julie 
Wiesner. 

Varför? ... 
— Som .skylt, hade Rosenheim 

sagt. Skylt?... för vem? Hade 
Henry behöft detta skydd för att bli 
herre över sin vansinniga lidelse? 
Eller . . .? 

Hon tryckte båda händerna mot 
tinningarna. Varför lät han henne 
så ofta vänta så här dags? A^arför 
var hans ständiga ursäkt: Jag har 
varit hos Franz igen för operans 
skull, för det eller detta, alltid en 
eller annan musikangelägenhet. 

— För Julies skull, hade Rosen
heim sagt. . . 

Och jag skylten, och jag . . . Hur 
kom det sig, att hon ej kunde slå 

bort det hela med ett skratt? Hur 
kom det sig att ett tvivel slagit rot 
inom henne, ett tvivel som växte och 
började inge hehne ångest? 

Henry var ju så ridderlig, hade 
genom sin fina förståelse gjort allt 
det lätt, som känts svårt för hennes 
skygga natur, hade med vänlig, fast 
hand fört henne in i denna stora 
värld, vars rikedom och glans, så 
vitt skilda från vad hon hittills an
sett för välstånd, rent av gjort henne 
rädd. 

Och mer och mer hade hon inför 
honom lagt bort den blyghet och till
bakadragenhet, som tillhörde hennes 
väsen, hade hon hoppats att så små
ningom helt och hållet kunna bli sig 
själv, smärtsamt djupt kännande . . . 

Och nu detta ... detta! 
Nedanför fönstret hördes knarran

det av steg i sanden. 
Hon ville resa sig och gå fram till 

fönstret, men kände sig ikroppsligen 
alldeles utmattad av allt det, som 
rörde sig inom henne och blev sit
tande kvar i stolen, blek och med 
huvudet lutat mot ryggstödet. 

Hon hörde dörrarna öppnas där
nere, sin mans stämma, då han ta

lade med betjänten, sedan, hans steg 
i trappan och såg honom nu komma 
in. 

— Men, Li, var är du då? Jaså 
där, men så du ser ut! Hur är det 
fatt? Och han strök henne över det 
ljusa håret. Är du sjuk? 

— Jag är bara trött. 
— Av vad då? Har du ansträngt 

dig på något sätt? 
— Av luften, tror jag. 
— Har du varit därnere? 
— Ja, nyss. 

— Och stått lutad och rotat om i 
jorden? Låt mig se. Och han lyfte 
lekfullt hennes ena hand från stol
karmen och betraktade den noga, Jag 
tycker mig se något här på lång
fingret, sade han, samt sökte skrat
tande hennes ögon. 

Men hon besvarade knappast hans 
leende, och han kände, att hennes 
hand var slapp och livlös. Han för
de den lätt till sina läppar och sade: 

— Nu har jag om igen låtit dig 
vänta med middag, förlåt! Men där 
är Braune, kom, du är säkert bara 
hungrig . 

Skjutdörrarna till matsalen hade 
öppnats, och den gamle betjänten i 

mörkblått livré stod i givakt. Henry 
van der Borgk bjöd sin unga fru ar
men, och de slogo sig ner vid det 
runda, med vårblommor smyckade, 
rikt dukade bordet, under det att den 
lilla husjungfrun, klädd i vit mössa, 
serverade den rykande buljongen. 

Detta litet stela och högtidliga sätt 
att intaga måltiderna, som sedan ål
der brukats i det van der Borgkska 
huset, hade från början förefallit 
Elisabeth främmande och underligt. 
Att hon, med tanke på betjäningen, 
skulle behöva avväga vart ord un
der de fattiga två timmar, som hen
nes man var hemma från kontoret i 
stället för att fritt kunna prata med 
honom, om vad som föll henne in, 
hade känts så tvunget och onatur
ligt. Hon hade svårt att hålla ut, 
tills de tre rätterna serverats, och 
Braune satte in brickan med det 
svarta kaffet i Henrys arbetsrum. 
Då först brukade dagens högtids
stund komma för henne. 

Men i dag var hon glad över att 
tjänarnes närvaro hindrade varje per
sonligt samtal. Hon ville först sam
la sig och i lugn överväga, hur hon 

borde handla efter denna nya erfa
renhet. 

Henry underhöll henne livligt. Han 
förstod utmärkt den konsten, ty han 
tillhörde de mörka van der Borgk-
arna. Alltsedan hans stamfar, gam
le Mijnheer, hade gift sig med en 
dam från Sydfrankrike, gick tvänne 
typer i arv inom familjen, även sedan 
denna flyttat över till Tyskland, och 
trots äktenskap medlemmarna emel
lan. Den ena typen hade runt hu
vud, kraftig, axelbred kropp, en 
maklig natur och besatt stor slug
het i affärer; van der Borgks syster, 
överstelöjtnant Tessins fru, hörde hit 
med sin fylliga blondingestalt och 
sitt friska, runda ansikte. 

Den andra typen, vars medlemmar 
voro smärta och mörkhåriga som 
Henry, hade resligare figur, raka, 
livliga rörelser och ett för konsten 
och livet mottagligt sinne. 

Han berättade för henne med ko
misk överdrift om den välgörenhets
fest, som universitetet ämnade för
anstalta, varvid man även bett om 
Frans Wiesners råd i och för diverse 
musikaliska överraskningar: Du 
skulle se, hur viktig han ser ut, när 

han kommer med de mest häP11^ 

väckande förslag, och ,lulie"\ t 

intresserar sig naturligtvis e 
och allenast för kostym frågan-
var för resten just med den, 0 ^ 
pehöll mig i dag, eljes hade jag 

rit punktligare. , 
Hon lät gaffeln -tion lai ganci" -J  , var 

ner framför sig. _Sa e fö-

kosty®erS 
inte för att åhöra Franz/ viktiga 

redrag utan för Julies ^ 
och koketta frågors skuii, 

brukade glömma den, soin 

på honom! (Forts.)-

J\]amns- °c^ 

Födelsedags^1'0' 
.1. «» "'fi 

Presentkort-- '»> erbiU»s { 
på KVINNORNAS TID TeJ i80(l-

Expeditionen, Vallg&ta11 

•Tjjfcx JiSf * i-ff 
4: de årg. 

%!é är väl 
att mamma har 

Gummans 
FLINGOR 

så att pysen. kan bli 
ren igen. 
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I N N E H A L L .  

Av Stilett. 

Utlandskrönika i sammandrag. 
Kvinnliga präster. 

Guds vackra värld 

Vän eller fiende? 

Blandat. 
"Saker." 
Hur uppnå högre energiplan? Av 

Margareta Heij kel-
Teater. 
Uppriktighet. Av Syster Jana 
Undervisningsinstitut för kvinnligt ar= 

bete. Av S. E. 
Insändarnes spalt: 

Minne och dröm. 

Kassaboken har ordet. 

Silverslöjan. JRoman av Ilse Leskien. 

UtlandsKröniKa 

i sammandrag. 

Det engelska regeringsskiftet bar 
försiggått. Krisen tog ett lika snabbt 
som lugnt förlopp och i Ml överens
stämmelse ,med det på 'förhand upp
gjorda programmet. Arbetarepar
tiets ändringsförslag till svaradres-
sen -på konungens Krontal, vari par
tiet fäste konungens uppmärksamhet 
pa;, att den sittande höger regeringen 
ieke längre ägde underhusets förtro 
«ide, antogs med 328 röster mot 256, 
Rft liberala partiet röstade, så när 
Wm pa ett tiotal medlemmar, till-
•Ammans med socialisterna. 

Regeringsskiftet försiggick ome-
filbart därefter. Den Baldwinska 

ministären trädde tillbaka och arbe-
ärepartiets ledare Ramsay MacDo-

"tf av konungen uppdraget 
ilda ny regering. Redan efter 

^a^on var denne 
IRAMLÄGGJ 

m r<ina arbetarenamn upptar ock-
en ra*l pärer och högre tjänste-

t-an' Vllka höklätt eller bekläda vik-
administrativa eller militära po

ster. i 1 

• oeti annan av dessa per-
So»® torde 

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6: —. 1l2 år Kr. 3: 50. '/i år Kr. 2: —. 

Lösnummer 15 öre. 
Centraltryckeriet, 0. Ericson, Göteborg 1924. 

ligare till synes. Via pressen säger 
man varandra ftiycket oförblommera-
de och obehagliga sanningar. Eng
land har genom sitt officiella om-
>sud fått bestyrkt, att Frankrike står 
"bakom den "separatiströrelse", som 
vill lösisEtä Rhenpfalz från tyska ri
ket. Häftig förbittring har uppstått 
i England med anledning av de svå
righeter Frankrike lägger i vngen för 
varutillförseln till den av engelsmän
nen besatta Kölnzonen. 

Inåt det egna landet haï M:acDo-
nald att klara upp den stora lok-
mannasträ jken och att söka förhin
dra kolgravearbetames planerade 
•sträjk. Arbetslöshets- och bostads
frågorna kräva också sin lösning. 

Franska regeringen sitter trots 
alla profetior fast i sadeln. Den har 
i deputeradekammaren fått förtro-
endevotum med hänsyn till Ruhr-
ockupationens upprätthållande och 
det framlagda förslaget till finans-
reform med dess befengande skatter 
torde bliva antaget 

De som hjälp åt skaäeståndskom-
missionen tillsatta båda (expertkom
mittéerna, vilka skola undersöka 
Tysklands betalningsförmåga och 
hwr mycket tyskt guld som döljer 
sig utomlands, arbeta raskt ®ch ener
giskt. Inom kort tid komma de att 
avresa till Berlin. 

Den långvariga stridem om d«n ka
tolska kyrkans ställning i Frankrike 
har bi lagts och fred är sluten. 

Den ryske diktatorn Lenin har 
skattat åt förgängelsen efter att 
sedan länge ha varit hemfallen åt 
antagligen sinnessjukdom. Man äv-
las om att framställa honom som 
"stor", denne man som varit sitt 
lands olycka, sitt ifolks gissel och 
som, själv fegt fruktande döden, blev 

sbi massmördare, till vilken historien 
gaknar motstycke ! 

Kvinnliga 

präster. 
Skall "idealisten" — eller dom

kapitlen avgöra frågan? 

i stånd att 
sin ministerlista, vilken 

Hs ~~ vara anhängare av socia-

sj m®n flertalet har icke bekänt 

%å ' n^°n v*ss politisk tro och 
dra 1 fe^er^nSen icke som vapen-

för atT ^ ̂  ̂ärs^an(^e Partiet utan 
%et S^lla Sln ^ministrativa dug-

"S''na kunskaper till fäder-

staj i. 6 S ^ir^°San<îe. Regeringsli-
[BP ^ mo^a&its med tillfredsstäl-

På högerhåll. 

rikesm' °Ua^' IS0m 'bekläder även ut-
^ails 

0T^erPQs^en> har uttalat, att 
av ar^e^arePartiets övertagan-

1
ten ar en m'ärfkespunkt 

den 8 St0ria- Helt visst, 

icke!^ 6^er ^ ve^ 

ya en&elska regeringen mö-

l 
men 
man 

Från Kvinnovärlden. 

Fredrika Bremerförbundet ber i 
ett upprop Sveriges kvinnor att ge
nom penningbidrag medverka till 
uppförandet av ett "Kvinnornas hus" 
i Stockholm. 

Det ka.n icke förnekas att denna 
vädjan verkar överraskande. Finns 
det bland Stockholms tiotusentals 
kvinnor icke tillräcklig offervilja för 
att de genom egen kraft skulle kun
na skapa denna byggnad? Behöva 
de verkligen vända sig till den av 
huvudstaden eljes föga uppmärksam
made landsortens kvinnor för att få 
hjälp? Också hos dessa har emeller
tid intresset vaknat för egna för
eningshus och det lämpligaste, det 
värdigaste är väl att varje samhälle 
här sörjer för sig självt "Charity 
begins at home!" 

K V!'d start, 
nk«spoli; 
^°rtsätta do,, . 

utrikes ,-°n av ,s^ora svårigheter. 
'^'skt hänseende har den inne 

mer eller 
kampen mot 

i Europa 

ml'gt förf; 

otar ! s övervälde 

. enffe'ska intressen. Den 
nißiositeten mellan de bå-

na kommer allt tyd-

Kommunisten i talarstolen: — 
Det kommer on ny tid, kamrater, en 
härlig tid, då var och en får göra 
det som han tycker är roligt. Och 
tycker han inte, att det som han skall 
göra är roligt, så skall han med våld 
tvingas till att tycka, att det är ro
ligt. 

Åhörarskaran : — Braavo ! Braavo ! 

I G. H. T. av den 22 d:s lästes un
der rubriken T'Yåra berdinnor eller 
'morgondagens präster" ett intressant 
och ur många synpunkter tänkvärt 
inlägg i vår tids för närvarande kan
ske mest uppmärksammade kvinno
fråga: Kvinnliga präster eller icke? 
Artikeln, som till författare räknar 
den kände skriftställaren Ivan Olje
lund går bl. a. till rätta med dom
kapitlens skäl ("känslan" och "tra
ditionen") för ett avslag, som han 
finner påfallande svaga. I en tid, 
då kvinnan kan bli allt utom "fader", 
då nya banor ständigt öppnas för 
henne — varför, undrar författaren, 
skulle hon "icke även bli präst? Hon 
har nämligen upptäckt prästtjänsten 
ssrm en "bana". 

"'Det är icke själsnöd, &om drivit 
fram 'kvinnorna till altaret och pre
dikstolen", säger hr Oljelund, "Det 
är .social ambition, konkurrensbegär, 
likställighetssträvan". Och "mär nu 
prästen i nio fall av tio är en 'intel
lektuell massartikel eller en helt van
lig människa, varför skulle då kvin
norna vara utestängda från detta om

råde av social verksamhet, som det 
så vackert heter på vår tids menings
fulla språk?" 

Efter att vidare till det kvinnliga 
prästämbetets försvar ha citerat 
Olaus Petris ord att det ingen skill
nad är mellan man och kvinna i den 
kristna församlingen samt påpekat 
det inkonsekventa i att kvinnorna 
väl få tillsätta präster, men ej själva 
tillåtas axla den sida kappan fort
sätter författaren: 

"Ur kristlig synpunkt blir ett för

bud — vars borttagande ingalunda 
innebär en andtruten tillstyrkan — 
ännu mera ohållbart. Kristendomen 
är ett glatt budskap för människor 
och själar, ej för män och kvinnor. 
Det är svårt att ur evighetens syn
punkt betrakta en själ såsom manlig 
eller kvinnlig. Ja, lättare än att tän
ka sig kvinnosjälen utrustad med fe
minina kännetecken är det att med 
kyrkofäderna ifrågasätta om kvin
nan verkligen äger en själ. Kyrkan 
erkänner numera att hon har en själ, 
och detta farliga erkännande måste 
enligt tingens ordning utmynna i det 
kätteri, som nu visat sig i det nya 
kravet." 

Artikeln utmynnar i åsikten att 
kvinnorna, ehuru icke drivna av and
lig nöd böra släppas fram på "ba
nan", varmed även chimären om att 
härigenom en ny möjlighet beredes 
dem att göra världen bättre än män
nen "ensamma" förmått samtidigt 
kommer att upplösas. 

Om till ovanstående skulle fogas 
en reflexion vore det då främst till 
författarens starkt betonade överty
gelse att det icke är själanöd som 
drivit kvinnan till altaret och predik
stolen. Man är en smula förvånad 
över ett dylikt kategoriskt uttalan
de från detta håll. Ty om vi skola 
hålla oss till fakta, vad veta vi egent
ligen alls efter kvinnans långa tyst-

6uds vackra värld. 
Min kusin är lyckligt gift och har 

en enda son. Han är nio år, heter 
Bengt och är sin mors avgud. 

Till min kusins särdrag hör, att 
hon hatar damm för att det kan ska
da hennes sons hälsa, att hon aldrig 
får tillräckligt med frisk luft åt sin 
son, och att hon går i ständig ån
gest för att hennes son i skolan skall 
smittas av krassliga kamrater. Läg
ger man härtill badsejourer, kalla 
avrivningar, fiskleverolja, söndags-
turer till Hindås, maltextrakt med 
järn, pasteuriserad .mjölk och läkare-
besök vid första nysning kan man 
utan överdrift våga påstå, att unga 
Bengt i kroppsligt hänseende är syn
nerligen väl påpassad och omsedd. 

En dag hugnade jag min kusin 
med ett eftermiddagsbesök. Hon 
törsvann för en avsevärd stund för 
att konferera med sin hemsömmer-
ska, och när vi sedan återförenades i 
salongen, var hon full av ruelse över 
S'KH försummade värdinneplikter. 

— O, förlåt! bad hon i en ton, som 
om bon begått den mest nattsvarta 
synd. Vad har du kunnat fördriva 
tiden med?? 

— Jag har varit inne i Bengts 
rum och tittat i hans bokhylla, inte 
den, där han har sina skolböcker, 
utan den andra. 

-— Ja, utbrast min kusin hänfört, 
det är väl förtjusande med alla dessa 
barnsidor i tidningarna och alla des
sa äventyrsböcker. Jag har inte det 
minsta besvär med Bengt, när han 
är hemma — han bara läser sina ro
liga historier. 

— Läser du dem också? frågade 
jag. 

— Jag?? sade min kusin med sam
ma uppriktiga förvåning, som om jag 
frågat henne, ifall hon brukade festa 
med sin son plå fiskleveroljan. Kära 
barn, inte kan jag ha nöje av sådant! 

— Nej, medgav jag, men intresse! 

Du som är så noga med allt som hör 
till kroppens hygien, är väl också 
rädd för att pojken kan få ohälso
sam andlig näring? 

— Nej, vet du, det är jag inte, 
förklarade min kusin med barnafrom 
tillförsikt. Där är jag fullkomligt 
lugn! Du förstår väl, att det är ett 
alldeles särskilt slags goda männi
skor, som äro roade av att skriva för 
barn. Att de äro förtjusta och; lyck
liga över att i ord och bild få visa 
småttingarna Guds vackra värld. Det 
finns för resten dubbel kontroll! Re
daktörerna och förläggarne granska 
naturligtvis allt, och du inser väl, 
att dom med sin ansvarskänsla inte 
skulle släppa igenom något dåligt 
och skadligt? 

nad i församlingen om hennes reli
giösa liv och förmåga? Det finns 
visserligen ingenting som bestyrker 
att det för kvinnan är en livsangelä-
genhet att ägna sig åt ett prästerligt 
kall. Men det finns heller ingenting 
som bestrider, att det ej skulle finnas 
flera utvalda bland dem, som tiga, 
än det finns kallade bland dem st>m 
nu tala i församlingarna. 

Jag behövde inte svara — unga 
Bengt hade kommit inflygande efter 
leken utomhus och hängde mig om 
halsen för .att flå höra en "skojig hi
storia" . 

—  J a ,  b e r ä t t a  n å g o t  v a c k e r t ,  s a '  
min kusin. 

Och jag började: 
— Det var en liten gosse, som 

hette Putte, och en liten flicka, som 
hette Tuttan. — Nu ska vi ha väl
digt livat, sa Putte, när dom kom 
ner på gårdsplanen. — Där står en 
tunna, som är halv med rödfärg. Nu 
sätter vi katten piå kanten, så kanske 

han ramlar ner i rödfärgen, och då 
få vi en skojig röd katt i stället för 
en vit. — Men katten ville inte ramla 
ner. — Vi knuffar till honom, sa 
Tuttan. Och det gjorde hon, och 
katten ramlade ner i rödfärgen och 
höll på att drunkna och jamade för
färligt. Då kom Tuttans mamma ut 
och räddade honom, och Putte och 
Tuttan fick vådligt med smäll. 

— Usch, det var en otäck historia, 
sa min kusin med blixtrande ögon 
och ohöljt förakt. Du understår dig 
inte Bengt att plåga djur! Då vet 
jag inte vad jag gör med dig!! 

— Men mamma, det var väl sko
jigt, invände Bengt. Fast vi har ju 
ingen rödfärgstunna. Berätta mer 
om djur, tant! 

— Gä.rna! lovade jag. Putte och 
Tuttan hade också en liten söt hund, 
som dom tyckte väldigt mycket om. 
— Nu ska vi skoja med Pajas, sa 
Putte. Och så knöt han fast en ra
ket vid Pajas lilla svansstump. Se
dan tände han eld på raketen, och då 
flög Pajas högt i luften in genom ett 
fönster och trillade ner på herrska
pet Pettersons middagsbord mitt i 
soppterrinen 

— Bengt, sade min kusin i så 
energisk och olycksbådande ton, att 
unga herrn fann för gott att ögon
blickligen lyda, Gå genast in i ditt 
rum och läs i stället i dina "barn
sidor" — där finner du vackra be
rättelser ! 

Bengt gick. 
— Det var stor skada, sa jag. Jag 

hade många fler verkligt skojiga sa
ker att tala om. Det var en pojke, 
som kastade snöbollar i nacken på en 
gammal herre, två andra som sköto 
ihjäl en massa vildar, en gentleman 
som simulerade inbrott för att stjäla 
från sin ragata till fru, några kvick-
tänkta ungar, som spektaklades 
med sina löjliga idioter till föräld
rar —- — 

Min kusins välvårdade,, men nå
got hetsiga hand flög i bordet och 
hennes vreda ordflöde brusade som 
en orkan genom rummet, ehuru hon 
försäkrade, att hon inte kunde finna 
ord för sin förvåning och indigna
tion. Hur kunde en vettig männi
ska berätta sådana historier för ett 
barn, fylla dess fantasi med sådant 
rusk och vända upp och ned på dess 
begrepp om gott och ont, om rätt och 
orätt 

— Kära vän, insköt jag, då hon 
gjorde ett ögonblicks uppehåll för 
att återfå andan, jag har inte tagit 
det ur egen fatabur — jag fann des
sa tilltalande bilder ur Guds vackra 

Vän eller fiende? 
Hur ofta treva vi inte på denna 

fråga vis à vis en människa: 
— Vän eller fiende? 
Hon visar oss ett vänligt ansikte, 

hon säger oss idel behagliga ting, men 
ändå äro vi fruktansvärt ovissa. 
Olikheter i åsikter, i intressen gör det 
också mycket troligt att bon i grund 
och botten icke kan fördra oss. Men 
vi ha inga bevis, intet faktiskt att 
hålla oss till. Hur skola vi få viss
het? 

Bismarck har lärt världen ett sätt 
som förvisso icke är att förakta. Han 
berättar i sina memoarer om den gyl
lene metod han själv tillämpade för 
att sikilja fiender från vänner. Mäk
tig och följaktligen avundad var han 
omgiven av en lysande krets av be
tydande män, varav många på goda 
grunder icke kunde vara hans vän
ner. Men det var honom omöjligt 
att genom deras yttre uppträdande 
draga någon slutsats om deras inre 
stämning emot honom. Alla visade, 
honom ett artigt, förbindligt, älsk
värt ansikte. Inte en min förrådde 
deras innersta känslor. 

Bismarck visste att dessa män al
drig skulle förråda sig. Följaktli
gen gick han en annan väg. Han 
vände sig till deras — fruar. Där 
fick han visshet. De kunde icke-
förställa sig. Allt vad deras män 
I ö pst att att dölja under en artighe
tens och förbindlighetens mask, läste 
han i fruarnas minspel, blickar och 
hela väsen som i en öppen bok. Ge
nom att studera kvinnorna lärde han 
salunda k un im sina manliga mot
ståndare och avundsmän. 

Bismarcks kloka metod kan säker
ligen prövas med framgång även 
utanför diplomaternas och statsmän
nens smidiga krets. Fördelen stan
nar härvid uteslutande på männens 
sida. En man kan alltid få veta vad 
en annan man tänker om honom ge
nom att iakttaga hans äkta viv. Men 
en kvinna skall aldrig lyckas utfun
dera en annan kvinnas verkliga stäm
ning mot henne genom att studera 
hennes man. 

Det verkar ju orättvist. Men 
kanske är det i själva verket en stor 
fördel, som låter oss behålla en hel 
del illusioner, som annars skulle 
krossats. 

Minnet kan vara både ett himmel
rike och dess motsats; ur det först
nämnda kan ingen förjaga oss och 
ur det sistnämnda kan ingen befria 
"oss. 

Ingen tar så stor plats i ett hem 
som den vilken icke längre finnes 
där. 

värld på "barnsidorna" 
sons rum. 

Och sedan jag låtit 
explodera, drog jag, 
dädan. 

denna bomb 
tamburen, 

Stilett. 

I \. 
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Blandat. 
Den engelska författarinnan May 

Edginton liar i magasinet "Royal" 
förklarat, att kvinnorna äro "för go
da". I), v. s. för goda mot männen 
•och åt männen. 

Hon liar funnit tre slags kvinnlig 
godhet : 

1 :o) den rena, skära, ärliga och 
uppriktiga godheten, som kommer 
kvinnan att blint offra sig för man 
och söner, gödande deras egoism, 

2:>o) den spelade godheten och ef
tergivenheten, medells vilka kvinnan 
förblindar den man, hon vill gifta 
sig med eller som hon vill bedraga, 

3:o) den godhet som förmår kvin
nan att gilla mannens åsikt att vissa 
kvinnor, nämligen hans mor, hans 
syster, hans maka och dotter skola 
vara rena och ädla och att andra 
kvinnor skola vara så 'sedeslösa och 
lastbara som möjligt. 

I)en godhet May Edginton fun
nit hos kvinnorna är sålunda 1 :o) 
utan styrka, värdighet och höghet, 
2:o) feghet och falskhet, 3:o) slapp
het och indifferens. 

Det är svårt att förstå, att miss 
Edginton kan finna dessa "goda" 
kvinnor goda mot någon och goda 
nog åt någon. Det är ju ren ut
skottsvara. Miss E. får gå på spa
ning efter den verkliga kvinnliga 
godheten. En sådan finns nog också. 

"Journalisten", tidningsmännens 
eget organ, meddelar i sitt .senaste 
nummer, att Sverige äger det enorma 
antalet av .1,276 olika, tidningar. 

S.om väl är har den begränsade 
svenska, läsekretsen under de senaste 
åren väsentligt ökats genom att pres
sen medels sport- och brottmålsnoti
ser tillvunnit 'sig även ungdomens 
intresse och genom sina sagor och ro
liga gubbar fått insteg och vunnit 
beaktande även i barnkamrarne. 

Man har också funnit medel att 
stimulera p re n u m e r ati o nfe i n tres set ge
nom att tilldela prenumeranterna 
flitpremier i form av gratis julskin
kor och Mårtensjräss. 

Om man tänker på att det i vårt 
land läses icke mindre än 1,276 oli
ka, tidningar och att pressen anses 
som kulturbäraren par preference, 
bör det svenska, folket stå både kul
turellt och sedligt högt. Och dock 
skulle vi icke för en enda vecka våga 
ge polisen ledigt och isuspendera 
strafflagen. 

PÄRLOR 

i modern infattning fördelaktigast 
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H e m m e t s  t i d n i n g  
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Baker. 
Det är otroligt vad människosin

net hänger fast vid saker. Det bör
jar med leksaker och slutar med vär
desaker. 

Femtio procent av världens olyc
kor sammanhänga med denna pas
sion. Det är också mera än en till
fällighet, när ett flertal betydande 
författare låtit de mest. spännande o. 
blodiga dramer utspelas kring ett 
värdeföremål såsom exempelvis en 
kronjuvel, ett diamanthalsband, en 
ring av ädelstenar. Utan detta av 
alla åtrådda föremål, skulle kedjan 
av ränker och intriger totalt sönder
falla, hatet domna ner, och de nyss 
så hätska parterna kunna betrakta 
varandra med lidelsefri, ja, kanske 
rentav sympatisk blick. Men så län
ge en enda äger, vad många anse sig 
berättigade till, glöder med oförmin
skad låga grämelsen och hatet i de
ras barm, och de sky inga medel för 
att hämnas den moraliska orättvisa 
de anse sig ha lidit. 

Att kunna bruka jordens håvor så 
som brukade man dem icke är en stor 
konst, som förvisso icke många äro 
förtrogna med och blott en enda kun
nat. Det berättas i detta samman
hang en belysande anekdot om Mar
tin Luther, vars sanningsvärde dock 
får stå på anekdoternas konto. Den 
store reformatorn, som kände männi
skosinnet, var övertygad om att det 
var omöjligt för en människa att 
utan en jordisk bitanke höja sin själ 
till de himmelska tingen ens under 
en så kort stund, som det behövdes 
för att läsa Fader vår. Och när man 
protesterade mot hans påstående, lo
vade han den en häst, som gick i 
land med uppgiften. En ung tros
viss man anmälde sig till försöket. 
Men denne hade icke -hunnit längre 
än till fjärde bönen, innan han plöts
ligt avbröt sig och frågade: — Får 
jag sadeln också? 

Så är det. Ha vi fått hästen vilja 
vi ha sadeln med. Begäret att få 
fortsätter i ett rastlöst crescendo, och 
lyckan att äga förgängliga ting 
skymmer ofta vår blick för den myc
ket större lyckan att leva ett evigt 
liv. 

]Mannetis ocb kvinnans 

förstånd. 

Den unge läkaren, som håller på 
att göra i ordning sin första mottag
ningslokal: — Jaha, och så återstår 
då bara en snygg matta utanför en-
trédörren. 

Hans unga fru: — Hur kan du 
vara så korttänkt, Emanuel? Du 
förstår väl, att varenda patient som 
kommer skall titta på den där fina 
mattan och säga: Åhå, det tycks inte 
vara många som söker den här dok
torn — det är nog ingenting bevänt 
med honom, och då går jag också 
till en annan läkare. — Nej, du, jag 
har tagit med mig hemifrån en 
hemskt sliten dörrmatta — du kan 
tro, att den kommer att draga pa
tienter! 

De hade haft sitt första lilla gräl. 
När de efter promenaden skildes 
utanför hennes port sade han med ett 
försök till vänligt närmande: 

— Tack skall du ha för angenämt 
sällskap ! 

Hon kyligt: — Det är ledsamt att 
jag inte kan säga detsamma! 

Han, åter arg: — Gör som jag! 
A arras! 

.Under iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii""""'"""""""""""""""ii|^. 
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l§ur uppnå ljöflre energi 
plan? 

Av MARGARETA HEIJKEL.  

Till svar. dels på en insändare i 
dagens nummer, dels på brevledes 
inkomna förfrågningar ber under
tecknad, författare till art. "Dåligt 
minne" i n:r 1, att till vad som 
tidigare sagts i ämnet få foga ne
danstående tillägg: 

Vi människor besväras av något, 
som kan kallas "tröghet". Vi kän
na oss på något sätt "hämmade", 
oförmögna att ge hela vår kraft, bå
de i kroppsligt och andligt hänseen
de. 

Professor William James har i en 
essay om "Människans dolda kraf
ter" undersökt detta förhållande, som 
han intresserat studerat. "T vanli
ga. fall", skriver han, "upphöra vi 
med en sysselsättning så snart vi 
stöta på det första lagret, om jag så 
får säga, av trötthet. Denna grad 
av trötthet är ett tillräckligt hinder 
för att hejda oss på det plan, där 
vårt vanliga liv förlöper. Men om 
ett ovanligt tvång driver oss fram
åt, inträffar något överraskande. 
Tröttheten tilltager upp till en viss 
kritisk punkt, då den så småning
om eller plötsligt försvinner och vi 
känna oss starkare än förut. Vi ha 
nått upp till ett nytt energiplan, 
som hittills varit fördolt för oss, tack 
vare det trötthetshinder vi vanligen 
ge vika för. Fortsätta vi, kunna vi 
finna både ett tredje och fjärde ener
giplan, och i enstaka fall kunna vi, 
efter att ha nått yttersta gränsen av 
trötthet, upptäcka förråd av kraft 
och välbefinnande, som vi aldrig 
drömt om att vi ägde — styrkekäl-
lor som vi under vanliga förhållan
den ej alls taga i anspråk, därför att 
vi aldrig tränga igenom hindret, al
drig komma förbi dessa, första kri
tiska punkter." 

Vi publicister äga ofta en härmed 
sammanfallande erfarenhet, den 
nämligen att vår förmåga att skriva 
aldrig är större, än när tiden är yt
terligt knapp, saken viktig och vi 
tvingas till den allra största kraft
utveckling. Märkligt är att arbetet 
under dessa pressande förhållanden 
ioke kännes tungt utan tvärtom ut-
föres med större lätthet än eljes och 
under en känsla av stark tillfreds
ställelse. 

Människans "tröghet" är troligen 
icke medfödd. Barnet ådagalägger 
i sin outtröttliga lek energi och verk
samhetslust liksom stor andlig liv
aktighet i sin omättliga vetgirighet. 
Trögheten börjar ge sig tillkänna 
först vid den tidpunkt, då barnet ic
ke längre fritt får följa sina egna 
impulser, utan sättes i arbete av an
dra och i ett arbete som det icke tyc
ker om. Dess verksamhetslust av

tager, dess vetgirighet mattas. Trög
heten behåller sitt grepp även på den 
vuxna människan, vilken ju likale
des i allmänhet lever under ofria och 
med hennes innersta önskningar icke 
överensstämmande förhållanden. 
Komma intresset och lusten med i 
spelet, försvinner trögheten som ge
nom ett trollslag. 

De flesta av oss leva på ett lågt 
energiplan, där vi mycket snart nå 
"trötthetsfördämningen". Det läg
sta planet är det n ev rasten i sk a 
(nervsvaga) och psykasteniska 
(själssvaga) tillstånd, där vi icke 
längre orka med något, icke vilja 
något, finna allt hopplöst omöjligt 
och vika undan även för den allra 
minsta ansträngning. 

Så långt- utför går det ju i all
mänhet icke med oss, ehuru vi, som 
professor James betygar, alldeles sä
kert lite var i någon mån på detta 
område äro offer för vane-nevrosen. 
"Vi låta oss hejdas", säger han, "av 
ett visst mått av trötthet endast där
för att vi vant oss vid att så göra. 
Medels övning skulle de flesta av oss 
kunna flytta fram den hämmande 
skrankan och leva ett harmoniskt 
liv på ett vida, högre kraftplan." 

Låt oss nu särskilt dröja vid den 
för vår framgång i livet viktiga frå
ga det här gäller: Hur kan man 
skärpa sin iakttagelseförmåga, vid
ga. och fördjupa sin uppfattnings-
och slutledningsförmåga samt stärka 
sitt minne? 

Själva, förutsättningen för att lyc
kas härmed är en önskan och ett vil
jestarkt, beslut att medels kraftan
strängningar övervinna tröghets-
känslan eller känslan av oförmåga, 
o,m man tycker bättre om denna be
nämning. Att undan för undan 
flytta fram trötthetsfördämningen 
och nå upp till allt högre energi
plan. 

Därjämte erfordras en del meto
diska övningar, för vilka här nedan 
anvisningar lämnas. 

1 :o) Man måste vänja sig vid att 
tänka just på det arbete, man är 
sysselsatt med, hur oviktigt det än 
må vara, och inte på något annat! 
En mycket svår uppgift, så självs
våldig och ständigt flackande som 
vår tanke är. Genom denna övning 
lär man tanken lydnad och. vänjer 
sig vid samling och koncentration, 
den nödvändiga förutsättningen för 
verklig uppmärksamhet. 

2:o) Tag ett föremål, bese det, 
skarpt och uppmärksamt, studera det 
in i minsta detalj och varje detalj 
för sig. Sammanfoga sedan i er 
föreställning detaljerna till ett helt, 
Gör på samma sätt med nya föremål 
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och alltid så grundligt som möjligt! 
— När signaturen "C. U." i sin in
sändare talar om att man vanligen 
•icke har någon klar uppfattning av 
utseendet ens hos. nära bekanta, så 
är detta med sanningen överensstäm
mande, men det beror alldeles icke 
på att hjärnan är sliten eller för fylld 
med intryck för att kunna mottaga 
något mera, utan helt enkelt på att 
man aldrig uppmärksamt sett på det 
ifrågavarande ansiktet utan i stället 
så slött och ointresserat som vi :— 
av vana — se på allting omkring 
oss! Gör följande försök! Betrakta 
ett av dessa "bekanta" ansikten som 
ni sett kanske tusen gånger, men som 
ni icke desto mindre endast har en 
oklar minnesbild av. Studera det i 
detalj. Ge noga akt på hårets färg 
och fall, hårfästet, pannans bygg
nad, dess veck och fåror, om sådana 
finns, ögonbrynen, ögonen med dess 
omgivande partier o. s. v. varje del 
för sig och sedan ansiktet i dess hel
het! Nu har ni en överraskande klar 
minnesbild av den ifrågavarande per
sonens utseende och den kommer att 
bibehålla sin klarhet och skärpa, 
kullkastande den av vår tröghet ut
tänkta bekväma teorien att vår hjäi^ 
na är för sliten eller för fylld för 
att vidare tåla vid att. ansträngas! 

3:o) Gör en den vidaste och mest 
omfattande föreställning om ett fö
remål, t. ex. blyertspennan på ert 
skrivbord. "Vad kan ni skriva om 
henne? Ett par tre rader, tror ni. 
Nej, en hel avhandling! Det är inte 
nog med form, färg, kvalité, längd, 
vikt, pris — det finns en mängd an
dra frågor att besvara. Av vilket 
träslag är blyertspennan gjord? Ser 
ni det träd, från vilket den leder sin 
upprinnelse, platsen där det växer, 
arbetet med dess fällning, dess fram-
forsling till sågen, virkets torkning, 
hur det bearbetas av olika maskiner 
tills de två smala ribbor som skola 
innesluta blyertsstiftet äntligen lig
ga färdiga? Och hurudan är bly
ertsstiftets tillverkningshistoria? Var 
är pennans fabrikationsort? På vilka 
vägar har den kommit till er och ge
nom vilka händer har den passerat? 
Hur länge hava blyertspennor fun
nits o. ;s. v., o. s. v. 

Övningar av detta slag sporra vet
girigheten och man förvärvar genom 
dem vanan att bilda sig den grund
liga och allsidiga, uppfattning av sa
ker och ting, som vidgar kunskaps
kretsen, ger omdömet värde, stadga 
åt åsikterna, kraft åt övertygelsen. 

4:o) Nu återstår inhämtandet av 
den utomordentligt värdefulla för
mågan att göra snabba iakttagelser. 
Den mest berömda, metoden i detta 
hänseende har anvisats av en fransk 
trollerikonstnär. Han hade en son 
med klen och långsam uppfattnings-
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är oöverträffad för tvätt af fi= 
nare tyger med ömtåliga färger. 

förmåga, vilken emellertid under fa
derns ledning utvecklades så starkt, 
att den verkade övernaturlig! Öv
ningen, vilken anbefâlles även åt lä-
sarne av denna artikel, utfördes med 
dominobrickor och på -följande sätt. 
Den första uppgiften, som förelades 
gossen, var att med en blixtsnabb 

blick uppfatta antalet prickar på en 

bricka. Han fick inte räkna sig till an
talet utan han skulle se det. Därefter 
fortsattes övningen med två brickor, 
sedan med tre, tills maximum för 
förmågan nåddes med tolv domino
brickor! Även nu räknade gossen 
icke prick-antalet utan såg -det med 
en enda blick. Denna fenomenalt 
snabba uppfattningsförmåga in
skränkte sig naturligtvis icke en
dast till dominobrickor utan gav sig 

tillkänna på alla områden. 
Vid övningar av samtliga här 

ovan angivna slag kan ökat intresse 
och ett icke obetydligt nöje utvinnas, 
om samarbete med tävlan etableras 

mellan två eller flera personer. 
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Bröderna Östermans huskors. 
Söndag kl. 1,30 Mâtiné: . 

HEMSLAVINNOR. 

Ceater. 
Lilla Teatern i Göteborg är an

tagligen världens minsta, Thaliatem
pel. men till gengäld ett av dess ro
ligaste. Teatern har specialiserat sig 
på de tacksamma piäser, som gå un
der benämningen folklustspel, och i 
vilka vi med så uppriktig glädje åter
se våra vänner från den lantliga som
marnöjemiljön. dessa det svenska 
folkets representanter som tåla att 
skrattas åt, men också att värderas. 
Lilla Teaterns 'sista pjä.sförvärv är 
Oscar Wennerstens av friskt och gott 
humör präglade "Bröderna öster
mans läskors". —=• Ett huskors är, 
som bekant, alltid kvinnligt, och of
tast något ondskefullt. Oscar Wen-
iersten har i det sistnämnda avse
endet omskapat typen och sådan den 
lär presenteras är den både rolig och 
tilltalande. Teaterns artister äro 
tränade för folklustspelet ocli förde 
vid premiären huskorshistorien med 
glans till seger. 

Prissänkningar på Lorensbcrgs-
tcatcrn. 

Lorensbergsteaterns för några da
gar sedan fattade beslut om en av-
sevärd sänkning av biljettprisen till 
respektive 8, 2 och 1 kr. var en syn
nerligen välbetänkt åtgärd, som må-
lända kan medföra det i högsta grad 
önskvärda resultatet att denna vår 
stads enda litterära scen räddas från 

K V I N N O R N A S  T I D N I N G  

den hotande undergången. Det ome
delbara svaret från allmänhetens si
da, att till sista plats fylla den an
nars rätt så gapande salongen, får 
åtminstone tydas som ,ett gott omen 

även om det första programmet efter 
åtgärden i fråga var deh i sig själv 
mer än vanligt lockande föreställnin
gen till vår störste svenske drama
turg August Strindbergs minne. Men 
även i fortsättningen har publikfre-
k ve Men visat en avgjord stegring, 
vilket uppenbart tyder på att det ic
ke varit intresset utan den ekonomi
ska förmågan som saknats. 

\ i hoppas därför på en gynnsam 
utveckling av förhållandena för den 
scen, som vår stad sannerligen icke 
har råd att undvara. 

A ya / eatern spelar ännu några 
kvällar "Svenskamerikanare", men 

har onsdagen den 30 premiär på lust
spelet "Annonsera!" vilket tidigare 
rönt en så utomordentlig framgång 
pa Vasateatern i Stockholm. 

Uppriktighet. 

Kära Fru Beatrice Zade! 

fack för Eder artikel under ovan
stående rubrik, den kom som en klar
het i mina egna tilltrasslade tankar. 
Låt mig få berätta! 

Jag hör till dem som ha starka, 
sym- och antipatier, och dem jag hål
ler av litar jag på i blind och full 
kärlek. Men det dröjer i regel myc
ket länge innan jag blir bekant, och 
ännu längre, "god vän" med någon. 

Sedan ett par år har jag haft en 
väninna som jag hållit mycket av, 
givit del av mina innersta tankar, 
och städse visat prov på min tillgi
venhet. 

Men hon är gift och alla mina 
förtroenden till henne gingo som för 
vidare befordran till mannen. Det 
kändes rysligt obehagligt då jag kom 
underfund med detta, men hon för
klarade att hon kände sig så full
ständigt "ett" med sin man, att hon 
ej kunde undanhålla honom något, 
icke ens en väninnas förtroende. 
Hade hon rätt i detta? Jag reage
rade, men var så djupt fästad vid 
henne, att jag ej kunde undvara hen
nes sällskap, som, då jag nu, senare 
tänker på det, egentligen gavs mig 
som en nådegåva. Dock var hon 
storslagen i sin fullkomliga hängi
venhet för make och barn och min 
beundran för hennes stora, inre värde 
var gränslös. Förutom hennes ar
bete i hemmet ställdes stora krav 
på hennes deltagande i församlings
arbete och härunder kom jag, som 
kände till hennes omdöme om en hel 
del personer, att se att hennes kon
ventionella älskvärdhet var lika mot 
alla, även mot dem som icke voro 
förtjänta därav. 

Kara Fru Zade, visst är det en 
lögn med dessa utomordentligt älsk
värda människor! Eller snarare en 
feghet. De ha icke mod att visa sig 
avvisande, eller ogillande ens mot 
lumpenheten. 

KNUT HEURL1N 
..Mycket 
'"la priser. 

Kungsgatan 46 1 tr. (hiss) 
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öndervismngs-
mstttut för hus

ligt arbete. 
Lösningen av tjänarinnefrågan och 

ordnandet av det husliga arbetet sy
nes mer brännande än någonsin, och 
ögonblicket torde vara inne, då vi 
kvinnor böra framlägga de erfaren
beter och synpunkter vi hava i den
na ! råga för att äntligen och en gång 
lör alla få begreppen uppklarade i 
denna för hela samhället så viktiga 
angelägenhet. 

Enligt min åsikt bör vår första 
omsorg vara att höja det husliga ar
betet i socialt hänseende, att göra 
det lika aktat, lika omtyckt och loc
kande som andra väl ansedda kvinn
liga yrken. 

Själva grundvillkoret härför torde 
vara en god yrkesutbildning med 
examina och betyg, såsom brukligt 
är på andra levnadsbanor, där den 
personliga kompetensen betyder nå
got. 

Att lämna en detaljerad plan för 
en siådan utbildning är jag för dagen 
icke beredd till, men det står klart 
för mig, att den bör vara tillräckligt 
grundlig för att tillfredsställa hem
men och för att ge hembiträdena den 
självkänsla och den aktning för yr
ket, som följa med god fackkunskap 
och skicklighet. 

Jag har emellertid för denna ut
bildning tänkt mig tre grader. För 
den högsta av dem skulle erfordras 
en treårig kurs, för den andra, en 
tvåårig och för den lägsta graden en 
ettårig utbildning. • 

Även titelfrågan bör i detta sam
manhang lösas. "Hemsköterska," 
synes mig vara en lämplig beteck
ning för ide två högre graderna och 
hembiträde eller assistent för den 
lägre. Det torde också vara lämpligt 
att det för dessa examinerade 'hem-
sköterskor införes en särskild dräkt, 
som visar den högre ställning de ge
nom sina kunskaper intaga på det 
husliga- arbetsområdet.. 

Även lönerna böra stå i överens
stämmelse med den förvärvade dug
ligheten. Man skulle för den högsta 
graden kunna tänka sig en lön av 
70—125 kronor, för den andra 50— 
60 kr. och för den tredje 25—30 kr. 
i månaden. 

En uppriktig och kärv människa 
är i mitt tycke vida mera värd, än 
dessa evigt leende, älskvärda män
niskor, vars domar mången gång, 
"på ryggen" äro hårda 110g. 

Det känns svårt, då förtroendet 
till den man älskar börjar brytas, och 
allra mest, då man som jag, är hän
visad. att bo på en av Sveriges mest 
trista platser, en riktig ödemark. 

Dock är jag rädd att jag går till 
överdrift både i mina känslor och 
mina omdömen, men jag är rädd att 
det ofta blir förhållandet då man 
ioke har någon att byta tankar med, 
och få sina felaktigheter rättade. 

Syster  Jane.  

1 ör att kunna anses jämställt med 
andra kvinnliga yrken måste även 
l"i det husliga arbetet införas en be
stämd fritid. Skall det lyckas oss 
''""mödrar att leda den unga kvinn
liga arbetskraften till våra hem, må
ste vi vara beredda, till rätt stora of
fer på denna punkt, t. ex. 20 25 
timmars fritid i veckan och en hel 
dags ledighet i månaden. 

Det råder nämligen icke tvivel om. 
att det framför allt är den ovissa 
och otillräckliga fritiden, som av
skräcker de unga flickorna från den 
husliga banan, detta förhållande vil
ket ar till så stor skada både för 
hemmen, som lida brist på arbets
kraft, och för de unga flickorna 
själva, vilka på det husliga området 
skulle kunna finna en av de hälso
sammaste, mest omväxlande syssel
sättningar, som stå dem till buds, 
och vilken dessutom skulle utgöra 
den bästa förberedelse för det hus
moderkall, som väl väntar de flesta 
av dem. 

Om vi genom de här ovan före
slagna reformerna kunde uppbringa 
utbildad arbetskraft till hemmen i 
tillräcklig mängd, borde, enligt mitt 
förmenande, även de rikare husen 
nöja sig med endast en första gradens 
sköterska och låta en eller flera assi
stenter sortera under henne. Mindre 
anspråksfulla hem torde kunna nöja 
sig med hemsköterskor av andra el
ler tredje graden, och om ytterligare 
hjälp behöves för grövre eller enkla
re sysslor en sådan kunna erhållas 
i t orm av ännu icke yrkesutbildad, 
lägre avlönad personal. 

Samtidigt med att vi husmödrar 
söka tillföra våra hem den arbets
kraft de behöva, böra vi också, i den 
mån vi kunna det, befria hemmen 
från. en del av dess arbetsbörda ge
nom upprättandet av något, som 
skulle kallas "hemoentral", inneslu
tande en affär för goda och billiga 
livsförnödenheter med tillverkning 
av sylt och saft m. m. L denna hem-
central, som med fördel kunde kom
bineras med en undervisningsanstalt 
i husligt arbete, borde ingå även en 
billig familjerestaurant, där famil
jerna kunde intaga någon måltid, då 
hemmet behövde sparas för arbete, 
samt slutligen ett pensionat för själv
försörjande kvinnor. 

Det skulle vara intressant om an
dra husmödrar ville säga sin tanke 
om vad jag här ovan anfört. 

S.  E.  

41 n .s a ml ar ne.«; sy a It. 

jVIînric och Dröm. 

Frun: :— Johanna, jag ser att 
gamla fru Pratgren kommer hitåt. 
Skynda sig och gå ut och vänd mat
tan i tamburen, som det står "A^äl-
kommen!" på! 

Tvänne uppsatser i Eder ärade 
tidning av den 6 d:s föranleda mig 
till nedanstående inlägg: 

De äro "Dåligt minne" och "Dröm
mens mysterium". De, i den först
nämnda art. givna råden att stärka 
ett dåligt minne äro säkerligen bra, 
men äro inget universalmedel, ty det , 
är 110g så. att hjärnan antingen kan 
vara sä sliten, att den är oförmögen 
att upptaga nya minnesbilder med 
den skärpa som fordras, eller att den 
är så överfylld att det därigenom för
svåras, i så fall mest på grund av 
hjärnans motvilja att inprägla detal
jer. — Bevis härpå är lättast att fin
na då man ber någon, att noggrant 
beskriva en frånvarandes utseende. 
T. o. m. då det gäller en mycket nära 
bekant blir det vanligen misstag. 

Försök ! 

Vad drömmens mysterium angår 
är denna fråga svårlöst. Trots dess 
stora, intresse, är det nästan lika 
hopplöst att diskutera den, som att 
komma till klarhet i meningsutbytet 
om människans fria vilja. 

Vår största, auktoritet på dröm-
marnes område, d:r Paul Bjerre, är 
av den uppfattningen, att, grundte
mat i våra drömmar vanligen är an
tingen upplevelser under de allra för
sta levnadsåren eller händelser som 
inträffat strax före födelsen. 

Jag är benägen att instämma i det 
sistnämnda då jag tänker på, att jag 
ofta drömmer om ångbåtar, och jag 
vet, att min mor företog en längre 
sjöresa en vecka, innan jag föddes. 

Ett annat bevis för möjligheten av 
d;r Bjerres hypotes. En bekant om
talade för mig att hon ofta drömmer 
om bäddar och sjuka, och att det hän
der, att hon vaknar av skräck vid 
sina eller andras nödrop. Modern 
var barnmorska. I övrigt visar oss 
drömvärlden en sådan variation att 
förrådet, som kan giva anledning till 
reflektioner, är nästan outtömligt. 

Vi hava de synnerligen intressan
ta, ögonblieksdrömmarne, d. v. s. den 
drömserie som blixtsnabbt genomgås 
vid ett plötsligt uppvaknande. T. ex. 
en person som inslumrade i järnvägs-
kupéen och som väcktes av att dör
ren kraftigt slogs igen. Under detta 
ögonblick hann den drömmande ge
nomleva en hel rad av händelser. 
Han såg sig förföljd och genomled 
fasan av att infångas, ställas mot en 
vägg och skjutas. Man kan icke an
taga, att drömmen var påbörjad re
dan förut och att smällen från dör
ren skulle komma just då skottet 
brann av. 

En annan person omtalar att han 
i Frankrike genomled en ohygglig 
dröm. Den förde honom i ett hemskt 
fängelse, han hämtades till förhör i 
en fullsatt domsal, genomgick ett 
pinsamt förhör och dömdes till hals
huggning. Ford till avrättsplatsen 
kände han bilan på sin hals, och vak
nade av .att en 'smal käpp, som upp
burit isängomhänget, fallit rakt ned 
på hans bara hals. 

Tydligen var denna känsla dröm
mens utgångspunkt. Så ha vi de 
s. k. sanndrömmarne. Nog finnes 
det många som kunna erinra sig att 
de i drömmen sett eller upplevat nå-
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got som de sedermera mött i det dag
liga livet. 

Då vitänka på att sömnen avkopp
lar oss från dagsmedvetandet (eller 
tvärtom) blir det ju vårt undermed
vetande som framställer sitt bilder-
galleri under det vi sova. Detta sy
nes enkelt med tanke på t. o. m. 
omedvetna intryck, eller tankar *som 
vi haft. Men i de två nämnda fal
len bortfaller denna slutsats, ty däri 
fanns varken någon upplevelse eller 
tanke på dylikt till underlag. Där
igenom kommer man in på det svår
förklarligas område, dit där tidsbe
greppet saknas. 

C. U.  

Ovanstående randanmärkningar 
till artikelserien "Drömmens myste
rium" hava före införandet tillställts 
undertecknad för ev. tillägg eller 
förklaringar. 

C. U. fäster uppmärksamheten på 
att d:r Poul Bjerre söker upprinnel
sen till många av de vuxnas dröm
mar i händelser och önskningar un
der barndomen, och insändarinnan 
lutar själv åt åsikten, att, man kan 
räkna med ett inmängande i dröm
men av minnen från den tid då man, 
ännu ofödd, vilade under sin moders 
hjärta. 

Åsikten att de vuxnes drömliv 
sträcker sina sugrötter ända ned i 
barndomen torde tidigast hava fram
förts av den kände drömanalytikern. 
d:r Siegmund Freud i Wien. Denna 
åsikt omfattas även àv hela den stora 
skola Freud bildat inom det ifråga
varande forskningsområdet. 

Vad ligger bakom detta antagan
de? . 

Drömanalysen har, av lätt insedda 
skäl, huvudsakligen sysselsatt sig 
med det sjuka själslivet, sådant det 
återfinnes hos nevrotikerna. Man 
har därvid stått inför drömmar, vil
ka öppet eller under förklädnad blot
tat så orena lustar, så låga begär, så 
stort moraliskt förfall hos den dröm
mande, att det synts fullständigt ute
slutet, att de skulle kunna utgöra en 
drömupp fyll else av önskningar eller 
en återspegling av böjelser hos en 
vuxen, moraliskt ansvarig människa. 
De måste, så resonerar man, förläg
gas till de tidigaste levnadsåren, in
nan barnets moraliska känsla vak
nat, innain det ännu lärt sig skilja 
mellan rätt och orätt, gott och ont, 
eller bedöma innebörden av sina 
önskningar och deras räckvidd. 

Man anför som ett exempel på bar
nasinnets ondska och ansvarslöshet en 
dröm av Leo Tolstoy. Han hade 
som barn tillrättavisats av sin lärare. 
I ensamheten omedelbart därefter in
somnade han och bade en mycket liv
lig dröm. Han såg sig själv som 
vuxen ute i kriget, där han utförde 
lysande hjältebragder. Blödande av 
sina sår trädde hån framför fronten 
och fick av tsaren tillåtelse utbedja 
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nart, hade han hop-• sk„n ! na'(l(' lian 
e han helt och hållet vinna 

henne och öppet våga lägga i dagen 
sin lidelsefulla kärlek utan att göra 
henne skygg och förskräckt. 

Nu låg åter något främmande över 
hennes panna och i de gråblåa ögo

nen. 
-—- Ingen aptit? 
— Nej, Henry. 
— Drick ett glas vin till! 
Hon gjorde så efter ännu en upp

maning, och de reste sig Iran bordet. 
Han gick till dörren och höll den 
öppen, tills hon gått igenom, däref
ter närmade de sig trappan för att 
gå ner i hans rum, men plötsligt hej

dade hon sig. 
Henry, jag tror det ä,r bättre, 

att jag går och lägger mig. Mitt 
huvud . . ., och hon strök handen över 

pannan. 
— Du skall lägga dig på soffan, 

kom, jag skall göra det bekvämt för 
dig. Det vet du jag kan . . . och jag 

skall inte säga ett ord. 
Hans mörka ögon badö leende, att 

hon skulle göra som han ville. 
— I dag vill jag hellre gå upp och 

lägga, mig alldeles stilla, i mörkret, 
och, då hon såg skuggan över hans 
p.is'kte, forts lite- hon: förlåt, men i 

kväll skall jag säkert vara kry igen. 
— Ack, den dumma festen! Vi 

skicka återbud. 
— Nej, vi ska, inte såra Römers. 
— Du kommer i första rummet, 

och om du inte orkar, så . . . 
— Nej, nej. Jag skall bara, lägga 

mig en stund, så går det över. 
— Som ni behagar, madame. Och 

efter att ha kysst henne på handen, 
ropade han nedåt hallen: Fru Ring-
ler, var snäll och kom upp! 

Den värda matronan, som just 
gått utför trappan ,kom genast till

baka. 
— Min fru vill vila sig ett par 

timmar. Vill ni sörja för, att här 
blir alldeles tyst, och att hon får sitt 
te upp till sig. Och, hör du, Elisa
beth, gå inte upp före klockan sex! 
Du har alldeles tillräcklig tid att klä
da om dig då. God bättring! och 
han lät de båda damerna gå. 

Fru Ringler var en slags kvinnlig 
hovmästare. Hela den talrika betjä
ningen, kokerskan, städerskan, hus
jungfrun, chauffören och trädgårds
mästaren stod under hennes stränga 

uppsikt. 
Varje morgon hade hon en längre 

rådplägning med sin unga matmor, 
vilken senare oj hade något annat att 
bestyra beträffande skötseln av hus
hållet. Och Elisabeth var upprik
tigt glad över detta, ty huru skulle 
hon, som hemma blott haft att göra 
med den beskedliga Lina och don 
saktmodiga gamla trädgårdsmästa
ren, kunnat reda sig med detta- över
modiga, tjänstefolk av storstadstyp. 

På samma gång plågade det henne 
dock; hon hade alltid en känsla av 
att vara gäst i sitt eget hem. 

Fru Ringler och Braune funnos 
kvar sen Henrys föräldrars tid. 

Hon hade en viss respekt för dem, 
vilket kändes en smula besvärande. 

Den gamla damen föreslog alla 
sTags botemedel, vilka den unga frun 
energiskt avslog, och lämnade äntli
gen rummet till Elisabeths stora, lätt
nad. Hon låg helt stilla och försökte 
komma till klarhet om, hur hon skul
le handla. 

Under tiden gick hennes man län
ge fram och tillbaka i 'sitt rum. Han 
hade så säkert trott, att hon skulle 
ha öppnat sitt hjärta, när de kommit 
på tu man hand efter middagen. 

Han hade föreställt sig, att han 

äntligen vunnit hennes fulla förtro
ende, som han så länge eftersträvat. 
Och nu? Det var tydligt, att något 
hade upprört och förskräckt henne, 
som hon undanhöll honom. Det vore 
nog svårare att vinna henne helt, än 
han hade tänkt sig. 

Och dock var det just denna skyg
ga tillbakadragenhet i hennes väsen, 
som utövade en så stor tjusning på 
honom under det att han alltmera 
tröttades av det ytliga pladdret bland 
damerna i den krets där han rörde 
sig. Deras njutningslystnad och upp
sluppna, fria sätt att vara hade 110g 
alltjämt en viss retelse för honom i 
salongen, i dansen och i sporten, men 
det motsvarade på intet sätt hans for
dringar på en verklig lady. Hos sin 
fru önskade han hållning, stilla, 
kvinnlig säkerhet, ljuvhet och takt, 
andlig kultur . . . 

Då han gjort sig fri från Julie 
Wiesner och med ett ryck avslitit de 
band, med vilka hon hållit de lägre 
böjelserna i hans natur fångna, före
tog han en två månaders lång resa 
till olika storstäder i in- och utlandet 
för att se sig om efter en hustru. 

Han hade nästan uppgivit hoppet 

att finna det kvinnoideal, som före
svävat honom då slumpen förde ho
nom till det stilla lanthem vid Elbes 
strand, där han lärde känna Elisa
beth von Hofen. Inom kort kände 
han sig förvissad om, att just hon 
var den han drömt om, friade och 
förde henne till sitt hem. 

Ännu hade han ej ett ögonblick 
ångrat detta. Ehuru hon öppnade 
sitt verkliga jag med alla dess rika 
möjligheter mycket långsammare än 
han väntat sig, och fastän han allt
jämt gent emot henne måste lägga 
band på sin mera passionerade natur, 
ångrade han sig ej. 

Vad som än en gång drog honom 
till Wiesners, ja, till Julie Wiesner, 
var just känslan av, att han efter sitt 
giftermål kände sig fullständigt gar
derad mot kvinnor av hennes typ. 
För en kort stund kunde han nog 
fängslas av dem och giva dem, vad 
de för det mesta åtrådde, en rent 
yttre hyllning, men sitt sanna vä
sen, det bästa inom sig bevarade han 
för Elisabeth. 

Hade den unga frun däruppe i 
det kyliga, mörka rummet haft en 
trettioårings mogenhet, eller hade hon 
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Blandat. 
Den engelska författarinnan May 

Edginton liar i magasinet "Royal" 
förklarat, att kvinnorna äro "för go
da". I), v. s. för goda mot männen 
•och åt männen. 

Hon liar funnit tre slags kvinnlig 
godhet : 

1 :o) den rena, skära, ärliga och 
uppriktiga godheten, som kommer 
kvinnan att blint offra sig för man 
och söner, gödande deras egoism, 

2:>o) den spelade godheten och ef
tergivenheten, medells vilka kvinnan 
förblindar den man, hon vill gifta 
sig med eller som hon vill bedraga, 

3:o) den godhet som förmår kvin
nan att gilla mannens åsikt att vissa 
kvinnor, nämligen hans mor, hans 
syster, hans maka och dotter skola 
vara rena och ädla och att andra 
kvinnor skola vara så 'sedeslösa och 
lastbara som möjligt. 

I)en godhet May Edginton fun
nit hos kvinnorna är sålunda 1 :o) 
utan styrka, värdighet och höghet, 
2:o) feghet och falskhet, 3:o) slapp
het och indifferens. 

Det är svårt att förstå, att miss 
Edginton kan finna dessa "goda" 
kvinnor goda mot någon och goda 
nog åt någon. Det är ju ren ut
skottsvara. Miss E. får gå på spa
ning efter den verkliga kvinnliga 
godheten. En sådan finns nog också. 

"Journalisten", tidningsmännens 
eget organ, meddelar i sitt .senaste 
nummer, att Sverige äger det enorma 
antalet av .1,276 olika, tidningar. 

S.om väl är har den begränsade 
svenska, läsekretsen under de senaste 
åren väsentligt ökats genom att pres
sen medels sport- och brottmålsnoti
ser tillvunnit 'sig även ungdomens 
intresse och genom sina sagor och ro
liga gubbar fått insteg och vunnit 
beaktande även i barnkamrarne. 

Man har också funnit medel att 
stimulera p re n u m e r ati o nfe i n tres set ge
nom att tilldela prenumeranterna 
flitpremier i form av gratis julskin
kor och Mårtensjräss. 

Om man tänker på att det i vårt 
land läses icke mindre än 1,276 oli
ka, tidningar och att pressen anses 
som kulturbäraren par preference, 
bör det svenska, folket stå både kul
turellt och sedligt högt. Och dock 
skulle vi icke för en enda vecka våga 
ge polisen ledigt och isuspendera 
strafflagen. 
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Baker. 
Det är otroligt vad människosin

net hänger fast vid saker. Det bör
jar med leksaker och slutar med vär
desaker. 

Femtio procent av världens olyc
kor sammanhänga med denna pas
sion. Det är också mera än en till
fällighet, när ett flertal betydande 
författare låtit de mest. spännande o. 
blodiga dramer utspelas kring ett 
värdeföremål såsom exempelvis en 
kronjuvel, ett diamanthalsband, en 
ring av ädelstenar. Utan detta av 
alla åtrådda föremål, skulle kedjan 
av ränker och intriger totalt sönder
falla, hatet domna ner, och de nyss 
så hätska parterna kunna betrakta 
varandra med lidelsefri, ja, kanske 
rentav sympatisk blick. Men så län
ge en enda äger, vad många anse sig 
berättigade till, glöder med oförmin
skad låga grämelsen och hatet i de
ras barm, och de sky inga medel för 
att hämnas den moraliska orättvisa 
de anse sig ha lidit. 

Att kunna bruka jordens håvor så 
som brukade man dem icke är en stor 
konst, som förvisso icke många äro 
förtrogna med och blott en enda kun
nat. Det berättas i detta samman
hang en belysande anekdot om Mar
tin Luther, vars sanningsvärde dock 
får stå på anekdoternas konto. Den 
store reformatorn, som kände männi
skosinnet, var övertygad om att det 
var omöjligt för en människa att 
utan en jordisk bitanke höja sin själ 
till de himmelska tingen ens under 
en så kort stund, som det behövdes 
för att läsa Fader vår. Och när man 
protesterade mot hans påstående, lo
vade han den en häst, som gick i 
land med uppgiften. En ung tros
viss man anmälde sig till försöket. 
Men denne hade icke -hunnit längre 
än till fjärde bönen, innan han plöts
ligt avbröt sig och frågade: — Får 
jag sadeln också? 

Så är det. Ha vi fått hästen vilja 
vi ha sadeln med. Begäret att få 
fortsätter i ett rastlöst crescendo, och 
lyckan att äga förgängliga ting 
skymmer ofta vår blick för den myc
ket större lyckan att leva ett evigt 
liv. 

]Mannetis ocb kvinnans 

förstånd. 

Den unge läkaren, som håller på 
att göra i ordning sin första mottag
ningslokal: — Jaha, och så återstår 
då bara en snygg matta utanför en-
trédörren. 

Hans unga fru: — Hur kan du 
vara så korttänkt, Emanuel? Du 
förstår väl, att varenda patient som 
kommer skall titta på den där fina 
mattan och säga: Åhå, det tycks inte 
vara många som söker den här dok
torn — det är nog ingenting bevänt 
med honom, och då går jag också 
till en annan läkare. — Nej, du, jag 
har tagit med mig hemifrån en 
hemskt sliten dörrmatta — du kan 
tro, att den kommer att draga pa
tienter! 

De hade haft sitt första lilla gräl. 
När de efter promenaden skildes 
utanför hennes port sade han med ett 
försök till vänligt närmande: 

— Tack skall du ha för angenämt 
sällskap ! 

Hon kyligt: — Det är ledsamt att 
jag inte kan säga detsamma! 

Han, åter arg: — Gör som jag! 
A arras! 
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l§ur uppnå ljöflre energi 
plan? 

Av MARGARETA HEIJKEL.  

Till svar. dels på en insändare i 
dagens nummer, dels på brevledes 
inkomna förfrågningar ber under
tecknad, författare till art. "Dåligt 
minne" i n:r 1, att till vad som 
tidigare sagts i ämnet få foga ne
danstående tillägg: 

Vi människor besväras av något, 
som kan kallas "tröghet". Vi kän
na oss på något sätt "hämmade", 
oförmögna att ge hela vår kraft, bå
de i kroppsligt och andligt hänseen
de. 

Professor William James har i en 
essay om "Människans dolda kraf
ter" undersökt detta förhållande, som 
han intresserat studerat. "T vanli
ga. fall", skriver han, "upphöra vi 
med en sysselsättning så snart vi 
stöta på det första lagret, om jag så 
får säga, av trötthet. Denna grad 
av trötthet är ett tillräckligt hinder 
för att hejda oss på det plan, där 
vårt vanliga liv förlöper. Men om 
ett ovanligt tvång driver oss fram
åt, inträffar något överraskande. 
Tröttheten tilltager upp till en viss 
kritisk punkt, då den så småning
om eller plötsligt försvinner och vi 
känna oss starkare än förut. Vi ha 
nått upp till ett nytt energiplan, 
som hittills varit fördolt för oss, tack 
vare det trötthetshinder vi vanligen 
ge vika för. Fortsätta vi, kunna vi 
finna både ett tredje och fjärde ener
giplan, och i enstaka fall kunna vi, 
efter att ha nått yttersta gränsen av 
trötthet, upptäcka förråd av kraft 
och välbefinnande, som vi aldrig 
drömt om att vi ägde — styrkekäl-
lor som vi under vanliga förhållan
den ej alls taga i anspråk, därför att 
vi aldrig tränga igenom hindret, al
drig komma förbi dessa, första kri
tiska punkter." 

Vi publicister äga ofta en härmed 
sammanfallande erfarenhet, den 
nämligen att vår förmåga att skriva 
aldrig är större, än när tiden är yt
terligt knapp, saken viktig och vi 
tvingas till den allra största kraft
utveckling. Märkligt är att arbetet 
under dessa pressande förhållanden 
ioke kännes tungt utan tvärtom ut-
föres med större lätthet än eljes och 
under en känsla av stark tillfreds
ställelse. 

Människans "tröghet" är troligen 
icke medfödd. Barnet ådagalägger 
i sin outtröttliga lek energi och verk
samhetslust liksom stor andlig liv
aktighet i sin omättliga vetgirighet. 
Trögheten börjar ge sig tillkänna 
först vid den tidpunkt, då barnet ic
ke längre fritt får följa sina egna 
impulser, utan sättes i arbete av an
dra och i ett arbete som det icke tyc
ker om. Dess verksamhetslust av

tager, dess vetgirighet mattas. Trög
heten behåller sitt grepp även på den 
vuxna människan, vilken ju likale
des i allmänhet lever under ofria och 
med hennes innersta önskningar icke 
överensstämmande förhållanden. 
Komma intresset och lusten med i 
spelet, försvinner trögheten som ge
nom ett trollslag. 

De flesta av oss leva på ett lågt 
energiplan, där vi mycket snart nå 
"trötthetsfördämningen". Det läg
sta planet är det n ev rasten i sk a 
(nervsvaga) och psykasteniska 
(själssvaga) tillstånd, där vi icke 
längre orka med något, icke vilja 
något, finna allt hopplöst omöjligt 
och vika undan även för den allra 
minsta ansträngning. 

Så långt- utför går det ju i all
mänhet icke med oss, ehuru vi, som 
professor James betygar, alldeles sä
kert lite var i någon mån på detta 
område äro offer för vane-nevrosen. 
"Vi låta oss hejdas", säger han, "av 
ett visst mått av trötthet endast där
för att vi vant oss vid att så göra. 
Medels övning skulle de flesta av oss 
kunna flytta fram den hämmande 
skrankan och leva ett harmoniskt 
liv på ett vida, högre kraftplan." 

Låt oss nu särskilt dröja vid den 
för vår framgång i livet viktiga frå
ga det här gäller: Hur kan man 
skärpa sin iakttagelseförmåga, vid
ga. och fördjupa sin uppfattnings-
och slutledningsförmåga samt stärka 
sitt minne? 

Själva, förutsättningen för att lyc
kas härmed är en önskan och ett vil
jestarkt, beslut att medels kraftan
strängningar övervinna tröghets-
känslan eller känslan av oförmåga, 
o,m man tycker bättre om denna be
nämning. Att undan för undan 
flytta fram trötthetsfördämningen 
och nå upp till allt högre energi
plan. 

Därjämte erfordras en del meto
diska övningar, för vilka här nedan 
anvisningar lämnas. 

1 :o) Man måste vänja sig vid att 
tänka just på det arbete, man är 
sysselsatt med, hur oviktigt det än 
må vara, och inte på något annat! 
En mycket svår uppgift, så självs
våldig och ständigt flackande som 
vår tanke är. Genom denna övning 
lär man tanken lydnad och. vänjer 
sig vid samling och koncentration, 
den nödvändiga förutsättningen för 
verklig uppmärksamhet. 

2:o) Tag ett föremål, bese det, 
skarpt och uppmärksamt, studera det 
in i minsta detalj och varje detalj 
för sig. Sammanfoga sedan i er 
föreställning detaljerna till ett helt, 
Gör på samma sätt med nya föremål 
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och alltid så grundligt som möjligt! 
— När signaturen "C. U." i sin in
sändare talar om att man vanligen 
•icke har någon klar uppfattning av 
utseendet ens hos. nära bekanta, så 
är detta med sanningen överensstäm
mande, men det beror alldeles icke 
på att hjärnan är sliten eller för fylld 
med intryck för att kunna mottaga 
något mera, utan helt enkelt på att 
man aldrig uppmärksamt sett på det 
ifrågavarande ansiktet utan i stället 
så slött och ointresserat som vi :— 
av vana — se på allting omkring 
oss! Gör följande försök! Betrakta 
ett av dessa "bekanta" ansikten som 
ni sett kanske tusen gånger, men som 
ni icke desto mindre endast har en 
oklar minnesbild av. Studera det i 
detalj. Ge noga akt på hårets färg 
och fall, hårfästet, pannans bygg
nad, dess veck och fåror, om sådana 
finns, ögonbrynen, ögonen med dess 
omgivande partier o. s. v. varje del 
för sig och sedan ansiktet i dess hel
het! Nu har ni en överraskande klar 
minnesbild av den ifrågavarande per
sonens utseende och den kommer att 
bibehålla sin klarhet och skärpa, 
kullkastande den av vår tröghet ut
tänkta bekväma teorien att vår hjäi^ 
na är för sliten eller för fylld för 
att vidare tåla vid att. ansträngas! 

3:o) Gör en den vidaste och mest 
omfattande föreställning om ett fö
remål, t. ex. blyertspennan på ert 
skrivbord. "Vad kan ni skriva om 
henne? Ett par tre rader, tror ni. 
Nej, en hel avhandling! Det är inte 
nog med form, färg, kvalité, längd, 
vikt, pris — det finns en mängd an
dra frågor att besvara. Av vilket 
träslag är blyertspennan gjord? Ser 
ni det träd, från vilket den leder sin 
upprinnelse, platsen där det växer, 
arbetet med dess fällning, dess fram-
forsling till sågen, virkets torkning, 
hur det bearbetas av olika maskiner 
tills de två smala ribbor som skola 
innesluta blyertsstiftet äntligen lig
ga färdiga? Och hurudan är bly
ertsstiftets tillverkningshistoria? Var 
är pennans fabrikationsort? På vilka 
vägar har den kommit till er och ge
nom vilka händer har den passerat? 
Hur länge hava blyertspennor fun
nits o. ;s. v., o. s. v. 

Övningar av detta slag sporra vet
girigheten och man förvärvar genom 
dem vanan att bilda sig den grund
liga och allsidiga, uppfattning av sa
ker och ting, som vidgar kunskaps
kretsen, ger omdömet värde, stadga 
åt åsikterna, kraft åt övertygelsen. 

4:o) Nu återstår inhämtandet av 
den utomordentligt värdefulla för
mågan att göra snabba iakttagelser. 
Den mest berömda, metoden i detta 
hänseende har anvisats av en fransk 
trollerikonstnär. Han hade en son 
med klen och långsam uppfattnings-
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är oöverträffad för tvätt af fi= 
nare tyger med ömtåliga färger. 

förmåga, vilken emellertid under fa
derns ledning utvecklades så starkt, 
att den verkade övernaturlig! Öv
ningen, vilken anbefâlles även åt lä-
sarne av denna artikel, utfördes med 
dominobrickor och på -följande sätt. 
Den första uppgiften, som förelades 
gossen, var att med en blixtsnabb 

blick uppfatta antalet prickar på en 

bricka. Han fick inte räkna sig till an
talet utan han skulle se det. Därefter 
fortsattes övningen med två brickor, 
sedan med tre, tills maximum för 
förmågan nåddes med tolv domino
brickor! Även nu räknade gossen 
icke prick-antalet utan såg -det med 
en enda blick. Denna fenomenalt 
snabba uppfattningsförmåga in
skränkte sig naturligtvis icke en
dast till dominobrickor utan gav sig 

tillkänna på alla områden. 
Vid övningar av samtliga här 

ovan angivna slag kan ökat intresse 
och ett icke obetydligt nöje utvinnas, 
om samarbete med tävlan etableras 

mellan två eller flera personer. 

Göteborgs kvinnliga diskussions
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Bröderna Östermans huskors. 
Söndag kl. 1,30 Mâtiné: . 

HEMSLAVINNOR. 

Ceater. 
Lilla Teatern i Göteborg är an

tagligen världens minsta, Thaliatem
pel. men till gengäld ett av dess ro
ligaste. Teatern har specialiserat sig 
på de tacksamma piäser, som gå un
der benämningen folklustspel, och i 
vilka vi med så uppriktig glädje åter
se våra vänner från den lantliga som
marnöjemiljön. dessa det svenska 
folkets representanter som tåla att 
skrattas åt, men också att värderas. 
Lilla Teaterns 'sista pjä.sförvärv är 
Oscar Wennerstens av friskt och gott 
humör präglade "Bröderna öster
mans läskors". —=• Ett huskors är, 
som bekant, alltid kvinnligt, och of
tast något ondskefullt. Oscar Wen-
iersten har i det sistnämnda avse
endet omskapat typen och sådan den 
lär presenteras är den både rolig och 
tilltalande. Teaterns artister äro 
tränade för folklustspelet ocli förde 
vid premiären huskorshistorien med 
glans till seger. 

Prissänkningar på Lorensbcrgs-
tcatcrn. 

Lorensbergsteaterns för några da
gar sedan fattade beslut om en av-
sevärd sänkning av biljettprisen till 
respektive 8, 2 och 1 kr. var en syn
nerligen välbetänkt åtgärd, som må-
lända kan medföra det i högsta grad 
önskvärda resultatet att denna vår 
stads enda litterära scen räddas från 

K V I N N O R N A S  T I D N I N G  

den hotande undergången. Det ome
delbara svaret från allmänhetens si
da, att till sista plats fylla den an
nars rätt så gapande salongen, får 
åtminstone tydas som ,ett gott omen 

även om det första programmet efter 
åtgärden i fråga var deh i sig själv 
mer än vanligt lockande föreställnin
gen till vår störste svenske drama
turg August Strindbergs minne. Men 
även i fortsättningen har publikfre-
k ve Men visat en avgjord stegring, 
vilket uppenbart tyder på att det ic
ke varit intresset utan den ekonomi
ska förmågan som saknats. 

\ i hoppas därför på en gynnsam 
utveckling av förhållandena för den 
scen, som vår stad sannerligen icke 
har råd att undvara. 

A ya / eatern spelar ännu några 
kvällar "Svenskamerikanare", men 

har onsdagen den 30 premiär på lust
spelet "Annonsera!" vilket tidigare 
rönt en så utomordentlig framgång 
pa Vasateatern i Stockholm. 

Uppriktighet. 

Kära Fru Beatrice Zade! 

fack för Eder artikel under ovan
stående rubrik, den kom som en klar
het i mina egna tilltrasslade tankar. 
Låt mig få berätta! 

Jag hör till dem som ha starka, 
sym- och antipatier, och dem jag hål
ler av litar jag på i blind och full 
kärlek. Men det dröjer i regel myc
ket länge innan jag blir bekant, och 
ännu längre, "god vän" med någon. 

Sedan ett par år har jag haft en 
väninna som jag hållit mycket av, 
givit del av mina innersta tankar, 
och städse visat prov på min tillgi
venhet. 

Men hon är gift och alla mina 
förtroenden till henne gingo som för 
vidare befordran till mannen. Det 
kändes rysligt obehagligt då jag kom 
underfund med detta, men hon för
klarade att hon kände sig så full
ständigt "ett" med sin man, att hon 
ej kunde undanhålla honom något, 
icke ens en väninnas förtroende. 
Hade hon rätt i detta? Jag reage
rade, men var så djupt fästad vid 
henne, att jag ej kunde undvara hen
nes sällskap, som, då jag nu, senare 
tänker på det, egentligen gavs mig 
som en nådegåva. Dock var hon 
storslagen i sin fullkomliga hängi
venhet för make och barn och min 
beundran för hennes stora, inre värde 
var gränslös. Förutom hennes ar
bete i hemmet ställdes stora krav 
på hennes deltagande i församlings
arbete och härunder kom jag, som 
kände till hennes omdöme om en hel 
del personer, att se att hennes kon
ventionella älskvärdhet var lika mot 
alla, även mot dem som icke voro 
förtjänta därav. 

Kara Fru Zade, visst är det en 
lögn med dessa utomordentligt älsk
värda människor! Eller snarare en 
feghet. De ha icke mod att visa sig 
avvisande, eller ogillande ens mot 
lumpenheten. 

KNUT HEURL1N 
..Mycket 
'"la priser. 

Kungsgatan 46 1 tr. (hiss) 
( V i c t o r i  a t e a t e r n )  
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öndervismngs-
mstttut för hus

ligt arbete. 
Lösningen av tjänarinnefrågan och 

ordnandet av det husliga arbetet sy
nes mer brännande än någonsin, och 
ögonblicket torde vara inne, då vi 
kvinnor böra framlägga de erfaren
beter och synpunkter vi hava i den
na ! råga för att äntligen och en gång 
lör alla få begreppen uppklarade i 
denna för hela samhället så viktiga 
angelägenhet. 

Enligt min åsikt bör vår första 
omsorg vara att höja det husliga ar
betet i socialt hänseende, att göra 
det lika aktat, lika omtyckt och loc
kande som andra väl ansedda kvinn
liga yrken. 

Själva grundvillkoret härför torde 
vara en god yrkesutbildning med 
examina och betyg, såsom brukligt 
är på andra levnadsbanor, där den 
personliga kompetensen betyder nå
got. 

Att lämna en detaljerad plan för 
en siådan utbildning är jag för dagen 
icke beredd till, men det står klart 
för mig, att den bör vara tillräckligt 
grundlig för att tillfredsställa hem
men och för att ge hembiträdena den 
självkänsla och den aktning för yr
ket, som följa med god fackkunskap 
och skicklighet. 

Jag har emellertid för denna ut
bildning tänkt mig tre grader. För 
den högsta av dem skulle erfordras 
en treårig kurs, för den andra, en 
tvåårig och för den lägsta graden en 
ettårig utbildning. • 

Även titelfrågan bör i detta sam
manhang lösas. "Hemsköterska," 
synes mig vara en lämplig beteck
ning för ide två högre graderna och 
hembiträde eller assistent för den 
lägre. Det torde också vara lämpligt 
att det för dessa examinerade 'hem-
sköterskor införes en särskild dräkt, 
som visar den högre ställning de ge
nom sina kunskaper intaga på det 
husliga- arbetsområdet.. 

Även lönerna böra stå i överens
stämmelse med den förvärvade dug
ligheten. Man skulle för den högsta 
graden kunna tänka sig en lön av 
70—125 kronor, för den andra 50— 
60 kr. och för den tredje 25—30 kr. 
i månaden. 

En uppriktig och kärv människa 
är i mitt tycke vida mera värd, än 
dessa evigt leende, älskvärda män
niskor, vars domar mången gång, 
"på ryggen" äro hårda 110g. 

Det känns svårt, då förtroendet 
till den man älskar börjar brytas, och 
allra mest, då man som jag, är hän
visad. att bo på en av Sveriges mest 
trista platser, en riktig ödemark. 

Dock är jag rädd att jag går till 
överdrift både i mina känslor och 
mina omdömen, men jag är rädd att 
det ofta blir förhållandet då man 
ioke har någon att byta tankar med, 
och få sina felaktigheter rättade. 

Syster  Jane.  

1 ör att kunna anses jämställt med 
andra kvinnliga yrken måste även 
l"i det husliga arbetet införas en be
stämd fritid. Skall det lyckas oss 
''""mödrar att leda den unga kvinn
liga arbetskraften till våra hem, må
ste vi vara beredda, till rätt stora of
fer på denna punkt, t. ex. 20 25 
timmars fritid i veckan och en hel 
dags ledighet i månaden. 

Det råder nämligen icke tvivel om. 
att det framför allt är den ovissa 
och otillräckliga fritiden, som av
skräcker de unga flickorna från den 
husliga banan, detta förhållande vil
ket ar till så stor skada både för 
hemmen, som lida brist på arbets
kraft, och för de unga flickorna 
själva, vilka på det husliga området 
skulle kunna finna en av de hälso
sammaste, mest omväxlande syssel
sättningar, som stå dem till buds, 
och vilken dessutom skulle utgöra 
den bästa förberedelse för det hus
moderkall, som väl väntar de flesta 
av dem. 

Om vi genom de här ovan före
slagna reformerna kunde uppbringa 
utbildad arbetskraft till hemmen i 
tillräcklig mängd, borde, enligt mitt 
förmenande, även de rikare husen 
nöja sig med endast en första gradens 
sköterska och låta en eller flera assi
stenter sortera under henne. Mindre 
anspråksfulla hem torde kunna nöja 
sig med hemsköterskor av andra el
ler tredje graden, och om ytterligare 
hjälp behöves för grövre eller enkla
re sysslor en sådan kunna erhållas 
i t orm av ännu icke yrkesutbildad, 
lägre avlönad personal. 

Samtidigt med att vi husmödrar 
söka tillföra våra hem den arbets
kraft de behöva, böra vi också, i den 
mån vi kunna det, befria hemmen 
från. en del av dess arbetsbörda ge
nom upprättandet av något, som 
skulle kallas "hemoentral", inneslu
tande en affär för goda och billiga 
livsförnödenheter med tillverkning 
av sylt och saft m. m. L denna hem-
central, som med fördel kunde kom
bineras med en undervisningsanstalt 
i husligt arbete, borde ingå även en 
billig familjerestaurant, där famil
jerna kunde intaga någon måltid, då 
hemmet behövde sparas för arbete, 
samt slutligen ett pensionat för själv
försörjande kvinnor. 

Det skulle vara intressant om an
dra husmödrar ville säga sin tanke 
om vad jag här ovan anfört. 

S.  E.  

41 n .s a ml ar ne.«; sy a It. 

jVIînric och Dröm. 

Frun: :— Johanna, jag ser att 
gamla fru Pratgren kommer hitåt. 
Skynda sig och gå ut och vänd mat
tan i tamburen, som det står "A^äl-
kommen!" på! 

Tvänne uppsatser i Eder ärade 
tidning av den 6 d:s föranleda mig 
till nedanstående inlägg: 

De äro "Dåligt minne" och "Dröm
mens mysterium". De, i den först
nämnda art. givna råden att stärka 
ett dåligt minne äro säkerligen bra, 
men äro inget universalmedel, ty det , 
är 110g så. att hjärnan antingen kan 
vara sä sliten, att den är oförmögen 
att upptaga nya minnesbilder med 
den skärpa som fordras, eller att den 
är så överfylld att det därigenom för
svåras, i så fall mest på grund av 
hjärnans motvilja att inprägla detal
jer. — Bevis härpå är lättast att fin
na då man ber någon, att noggrant 
beskriva en frånvarandes utseende. 
T. o. m. då det gäller en mycket nära 
bekant blir det vanligen misstag. 

Försök ! 

Vad drömmens mysterium angår 
är denna fråga svårlöst. Trots dess 
stora, intresse, är det nästan lika 
hopplöst att diskutera den, som att 
komma till klarhet i meningsutbytet 
om människans fria vilja. 

Vår största, auktoritet på dröm-
marnes område, d:r Paul Bjerre, är 
av den uppfattningen, att, grundte
mat i våra drömmar vanligen är an
tingen upplevelser under de allra för
sta levnadsåren eller händelser som 
inträffat strax före födelsen. 

Jag är benägen att instämma i det 
sistnämnda då jag tänker på, att jag 
ofta drömmer om ångbåtar, och jag 
vet, att min mor företog en längre 
sjöresa en vecka, innan jag föddes. 

Ett annat bevis för möjligheten av 
d;r Bjerres hypotes. En bekant om
talade för mig att hon ofta drömmer 
om bäddar och sjuka, och att det hän
der, att hon vaknar av skräck vid 
sina eller andras nödrop. Modern 
var barnmorska. I övrigt visar oss 
drömvärlden en sådan variation att 
förrådet, som kan giva anledning till 
reflektioner, är nästan outtömligt. 

Vi hava de synnerligen intressan
ta, ögonblieksdrömmarne, d. v. s. den 
drömserie som blixtsnabbt genomgås 
vid ett plötsligt uppvaknande. T. ex. 
en person som inslumrade i järnvägs-
kupéen och som väcktes av att dör
ren kraftigt slogs igen. Under detta 
ögonblick hann den drömmande ge
nomleva en hel rad av händelser. 
Han såg sig förföljd och genomled 
fasan av att infångas, ställas mot en 
vägg och skjutas. Man kan icke an
taga, att drömmen var påbörjad re
dan förut och att smällen från dör
ren skulle komma just då skottet 
brann av. 

En annan person omtalar att han 
i Frankrike genomled en ohygglig 
dröm. Den förde honom i ett hemskt 
fängelse, han hämtades till förhör i 
en fullsatt domsal, genomgick ett 
pinsamt förhör och dömdes till hals
huggning. Ford till avrättsplatsen 
kände han bilan på sin hals, och vak
nade av .att en 'smal käpp, som upp
burit isängomhänget, fallit rakt ned 
på hans bara hals. 

Tydligen var denna känsla dröm
mens utgångspunkt. Så ha vi de 
s. k. sanndrömmarne. Nog finnes 
det många som kunna erinra sig att 
de i drömmen sett eller upplevat nå-
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got som de sedermera mött i det dag
liga livet. 

Då vitänka på att sömnen avkopp
lar oss från dagsmedvetandet (eller 
tvärtom) blir det ju vårt undermed
vetande som framställer sitt bilder-
galleri under det vi sova. Detta sy
nes enkelt med tanke på t. o. m. 
omedvetna intryck, eller tankar *som 
vi haft. Men i de två nämnda fal
len bortfaller denna slutsats, ty däri 
fanns varken någon upplevelse eller 
tanke på dylikt till underlag. Där
igenom kommer man in på det svår
förklarligas område, dit där tidsbe
greppet saknas. 

C. U.  

Ovanstående randanmärkningar 
till artikelserien "Drömmens myste
rium" hava före införandet tillställts 
undertecknad för ev. tillägg eller 
förklaringar. 

C. U. fäster uppmärksamheten på 
att d:r Poul Bjerre söker upprinnel
sen till många av de vuxnas dröm
mar i händelser och önskningar un
der barndomen, och insändarinnan 
lutar själv åt åsikten, att, man kan 
räkna med ett inmängande i dröm
men av minnen från den tid då man, 
ännu ofödd, vilade under sin moders 
hjärta. 

Åsikten att de vuxnes drömliv 
sträcker sina sugrötter ända ned i 
barndomen torde tidigast hava fram
förts av den kände drömanalytikern. 
d:r Siegmund Freud i Wien. Denna 
åsikt omfattas även àv hela den stora 
skola Freud bildat inom det ifråga
varande forskningsområdet. 

Vad ligger bakom detta antagan
de? . 

Drömanalysen har, av lätt insedda 
skäl, huvudsakligen sysselsatt sig 
med det sjuka själslivet, sådant det 
återfinnes hos nevrotikerna. Man 
har därvid stått inför drömmar, vil
ka öppet eller under förklädnad blot
tat så orena lustar, så låga begär, så 
stort moraliskt förfall hos den dröm
mande, att det synts fullständigt ute
slutet, att de skulle kunna utgöra en 
drömupp fyll else av önskningar eller 
en återspegling av böjelser hos en 
vuxen, moraliskt ansvarig människa. 
De måste, så resonerar man, förläg
gas till de tidigaste levnadsåren, in
nan barnets moraliska känsla vak
nat, innain det ännu lärt sig skilja 
mellan rätt och orätt, gott och ont, 
eller bedöma innebörden av sina 
önskningar och deras räckvidd. 

Man anför som ett exempel på bar
nasinnets ondska och ansvarslöshet en 
dröm av Leo Tolstoy. Han hade 
som barn tillrättavisats av sin lärare. 
I ensamheten omedelbart därefter in
somnade han och bade en mycket liv
lig dröm. Han såg sig själv som 
vuxen ute i kriget, där han utförde 
lysande hjältebragder. Blödande av 
sina sår trädde hån framför fronten 
och fick av tsaren tillåtelse utbedja 
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nart, hade han hop-• sk„n ! na'(l(' lian 
e han helt och hållet vinna 

henne och öppet våga lägga i dagen 
sin lidelsefulla kärlek utan att göra 
henne skygg och förskräckt. 

Nu låg åter något främmande över 
hennes panna och i de gråblåa ögo

nen. 
-—- Ingen aptit? 
— Nej, Henry. 
— Drick ett glas vin till! 
Hon gjorde så efter ännu en upp

maning, och de reste sig Iran bordet. 
Han gick till dörren och höll den 
öppen, tills hon gått igenom, däref
ter närmade de sig trappan för att 
gå ner i hans rum, men plötsligt hej

dade hon sig. 
Henry, jag tror det ä,r bättre, 

att jag går och lägger mig. Mitt 
huvud . . ., och hon strök handen över 

pannan. 
— Du skall lägga dig på soffan, 

kom, jag skall göra det bekvämt för 
dig. Det vet du jag kan . . . och jag 

skall inte säga ett ord. 
Hans mörka ögon badö leende, att 

hon skulle göra som han ville. 
— I dag vill jag hellre gå upp och 

lägga, mig alldeles stilla, i mörkret, 
och, då hon såg skuggan över hans 
p.is'kte, forts lite- hon: förlåt, men i 

kväll skall jag säkert vara kry igen. 
— Ack, den dumma festen! Vi 

skicka återbud. 
— Nej, vi ska, inte såra Römers. 
— Du kommer i första rummet, 

och om du inte orkar, så . . . 
— Nej, nej. Jag skall bara, lägga 

mig en stund, så går det över. 
— Som ni behagar, madame. Och 

efter att ha kysst henne på handen, 
ropade han nedåt hallen: Fru Ring-
ler, var snäll och kom upp! 

Den värda matronan, som just 
gått utför trappan ,kom genast till

baka. 
— Min fru vill vila sig ett par 

timmar. Vill ni sörja för, att här 
blir alldeles tyst, och att hon får sitt 
te upp till sig. Och, hör du, Elisa
beth, gå inte upp före klockan sex! 
Du har alldeles tillräcklig tid att klä
da om dig då. God bättring! och 
han lät de båda damerna gå. 

Fru Ringler var en slags kvinnlig 
hovmästare. Hela den talrika betjä
ningen, kokerskan, städerskan, hus
jungfrun, chauffören och trädgårds
mästaren stod under hennes stränga 

uppsikt. 
Varje morgon hade hon en längre 

rådplägning med sin unga matmor, 
vilken senare oj hade något annat att 
bestyra beträffande skötseln av hus
hållet. Och Elisabeth var upprik
tigt glad över detta, ty huru skulle 
hon, som hemma blott haft att göra 
med den beskedliga Lina och don 
saktmodiga gamla trädgårdsmästa
ren, kunnat reda sig med detta- över
modiga, tjänstefolk av storstadstyp. 

På samma gång plågade det henne 
dock; hon hade alltid en känsla av 
att vara gäst i sitt eget hem. 

Fru Ringler och Braune funnos 
kvar sen Henrys föräldrars tid. 

Hon hade en viss respekt för dem, 
vilket kändes en smula besvärande. 

Den gamla damen föreslog alla 
sTags botemedel, vilka den unga frun 
energiskt avslog, och lämnade äntli
gen rummet till Elisabeths stora, lätt
nad. Hon låg helt stilla och försökte 
komma till klarhet om, hur hon skul
le handla. 

Under tiden gick hennes man län
ge fram och tillbaka i 'sitt rum. Han 
hade så säkert trott, att hon skulle 
ha öppnat sitt hjärta, när de kommit 
på tu man hand efter middagen. 

Han hade föreställt sig, att han 

äntligen vunnit hennes fulla förtro
ende, som han så länge eftersträvat. 
Och nu? Det var tydligt, att något 
hade upprört och förskräckt henne, 
som hon undanhöll honom. Det vore 
nog svårare att vinna henne helt, än 
han hade tänkt sig. 

Och dock var det just denna skyg
ga tillbakadragenhet i hennes väsen, 
som utövade en så stor tjusning på 
honom under det att han alltmera 
tröttades av det ytliga pladdret bland 
damerna i den krets där han rörde 
sig. Deras njutningslystnad och upp
sluppna, fria sätt att vara hade 110g 
alltjämt en viss retelse för honom i 
salongen, i dansen och i sporten, men 
det motsvarade på intet sätt hans for
dringar på en verklig lady. Hos sin 
fru önskade han hållning, stilla, 
kvinnlig säkerhet, ljuvhet och takt, 
andlig kultur . . . 

Då han gjort sig fri från Julie 
Wiesner och med ett ryck avslitit de 
band, med vilka hon hållit de lägre 
böjelserna i hans natur fångna, före
tog han en två månaders lång resa 
till olika storstäder i in- och utlandet 
för att se sig om efter en hustru. 

Han hade nästan uppgivit hoppet 

att finna det kvinnoideal, som före
svävat honom då slumpen förde ho
nom till det stilla lanthem vid Elbes 
strand, där han lärde känna Elisa
beth von Hofen. Inom kort kände 
han sig förvissad om, att just hon 
var den han drömt om, friade och 
förde henne till sitt hem. 

Ännu hade han ej ett ögonblick 
ångrat detta. Ehuru hon öppnade 
sitt verkliga jag med alla dess rika 
möjligheter mycket långsammare än 
han väntat sig, och fastän han allt
jämt gent emot henne måste lägga 
band på sin mera passionerade natur, 
ångrade han sig ej. 

Vad som än en gång drog honom 
till Wiesners, ja, till Julie Wiesner, 
var just känslan av, att han efter sitt 
giftermål kände sig fullständigt gar
derad mot kvinnor av hennes typ. 
För en kort stund kunde han nog 
fängslas av dem och giva dem, vad 
de för det mesta åtrådde, en rent 
yttre hyllning, men sitt sanna vä
sen, det bästa inom sig bevarade han 
för Elisabeth. 

Hade den unga frun däruppe i 
det kyliga, mörka rummet haft en 
trettioårings mogenhet, eller hade hon 



4 K V I N N O R N A S  T I D N I N G  

A. LUNDBLADS 
B e g r a v n i n g s b y r å  

REKOMMENDERAS 

Kungsgatan 12. Göteborg. 
Tel.  11045,  776 ank. bostaden. 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

sig ea ynnest. Han uttalade en ön
skan, att läraren skulle halshuggas! 

Åsikten att barnasinnet Sr fördär
vat återfinner man i den tidigare, 
rätt allmänna tron att barn., som do-
go odöpta, voro hemfallna åt helvetet. 

Kristi uttalande: "Låten barnen 
kamma till mig och förmenen dem 
icke, ty sådana höra Guds rike till" 
går ju dock i diametralt motsatt rikt
ning. 

Den Freudska teorien att de vux
na icke ärio ansvariga för sina om 
sedligt förfall vittnande drömmar, 
eftersom dessa leda sin upprinnelse 
från barndom eras oansvariga tid, för
kastas emellertid av ett stort antal 
företrädare för den modärna psyko
logien. De erkänna, att barnaårens 
upplevelser spela in i drömlivet, men 
förklara bestämt, att den vuxna män
niskan är ansvarig för sina drömmar, 
att hennes inre personlighet, just så
dan den är i drömmande stund, tro
get återspeglas i hennes drömliv. Den 
som är sedeslös i drömmen är det 
också i verkligheten även om sedes
lösheten på grund av förhållandenas 
tvång (hänsyn till världens omdöme 
o. d.) icke får utlösning i handling, 
utan gives fritt spelrum endast inom 
fantasivärlden. 

Denna psykologiska skola Tappfat-
tar brottsliga drömmar som ett osvik
ligt tecken på den drömmandes själs
fördärv.. En rening av tanke- och 
fanta-silivet är här en brådskande och 
angelagen omsorg. 

Antagandet att vi, ännu vilande 
under vår moders hjärta, röna själs
lig påverkan av hennes tanke- oeh 
känsloliv är iek.e nytt. Det är myc
ket sannolikt att vi måste räkna med 
ett sådant förhållande. Man måste 
beklaga, att det icke är allmänt känt 
av mödrarna. 

En mängd 

m o d e r n a  

i  al la färger t i l l  
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Kassaboken har 
ordet. 

Det kan måhända tyckas förmä
tet av en kassabok att taga till orda, 
men om ni tänker efter och vill vara 
rättvis, måste ni medge, att även en 
kassabok bör sitta inne med erfaren
het ifråga om människolivet. Hur 
mycket kan icke utläsas ur de pos
ter, som påföras hennes inkomst- och 
utgiftssidor ! 

Jag är en den nya tidens kassa
bok, men jag har ju haft otaliga äld
re anförvanter, av vilka den ena ef
ter den andra berättat för sina efter
följare hur det varit ned genom ti
derna. 

Det fanns en period, så förtäljer 
kassabokskrönikan, då husfadern 
ensam förfogade över förmögenheten 
och hade hand om kassaskåpsnyc
keln. 

Det existerade på den tiden ingen 
självdeklaration och inga skvallerak
tiga taxeringskalendrar. Ingen viss
te hur mycket husfadern förtjänade, 
utom kanske när han var löntagare, 
icke ens hustrun. Han hemlighöll 
det noga, även för henne. Det var 
han som bestämde hur mycket pän-
gar, som fick gå åt för familjens be
hov och, om han var en skötsam man, 
gjorde han det alltid så, att utgifter
na icke nådde upp till inkomsterna. 

Han liksom alla andra duktiga 
karlar på den tiden satte en heder i 
att spara, att bli oberoende, att samla 
en förmögenhet, att få en stadigt 
grundmurad god affärsställning. 

Det var på det sättet den besittan
de medelklassen vidmaktshölls, den
na klass av rakryggade, myndiga 
borgare, vilka ägde butikslager, som 
voro betalade, fastigheter utan in
teckningar, egna ägande fartyg som 
beseglade haven, mot säkra reverser 
utlånade penningar eller kontanta 
banktillgodohavanden, och som, när 
de skildes hädan, lämnade hustrurna 
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kunnat se med sin mans erfarna ögon 
hade hon lättare kunnat leta sig väg 
ut ur den labyrint, i vilken hon ge
nom de båda männens samtal råkat. 

Men med sina tjugutvå år och sin 
unga stolthet led hon outsägligt av 
den föreställningen, att hennes man, 
som fört henne från hennes förra 
stilla lugn ut i det bullrande livet, 
kanske just använde sig av hennes 
oerfarenhet för att för världen dölja 
sin verkliga kärlek och lidelse för en 
annan. Allt iniöm henne reste sig 
mot den tanken, att Julie skrattande 
skulle ha accepterat detta äktenskap 
för att så mycket säkrare kunna be
hålla Henry för sig själv. 

Hur mycket fult hade hon icke 
redan sett i denna fåfängliga nöjes
krets vid Kaiserallée, hur många 
•missljud hade ej nått henne, om vil
ka hon icke haft en aning i sin lugna 
vrå hemma ! Plötsligt föll det henne 
in, då hon nu i minnet såg tillbaka 
på dessa första månader av sitt äk
tenskap, att Henrys vackra ridder
lighet och återhållsamhet blott var 
ett antaget ceremoniöst sätt. . . Hade 
han ingenting mer att ge henne? 
Tillhörde allt ännu den andra? 

väl försörjda för ålderdomen och arv 
till barnen. Denna klass rekrytera
des av butiks- och kontorsbiträden, 
som avancerade till minut- och gross
handlare, gesäller, som blevo hant
verkare, lönetagare som blev® hus
ägare o. s. v. 

Men naturligtvis hade denna vack
ra bild också sin frånsida. När jag 
nu i minnet återkallar vad jag höTt, 
tänker jag mindre på den ifrågavar
ande tidens barn och ungdom, ehuru 
de intogo en helt annan och anspråks
lösare ställning än nu. Deras liv ge
staltade sig enklare, strängare, nöjes-
fattigare, men sporrades icke just där
igenom deras lust att taga sitt öde i 
egna händer, att spänna krafterna 
för att erövra frihet, framgång, obe
roende, en god, aktad ställning? 

Nej, jag tänker på vad jag hört be
rättas o-m kvinnorna i den tiden. An
såg inte den äkta mannen, att han 
försörjde' hustrun och lät han henne 
icke känna, det, även om hon arbeta
de från tidiga morgonen till sena 
kvällen och genom en klok hushåll
ning mäktigt bidrog till hemmets 
växande välstånd? Vilket trist ka
pitel i kvinnornas historia voro icke 
de som nådegåvor mottagna pängar-
na till personliga utgifter och den 
dem i allmänhet visade njuggheten! 

Men tiderna hava förändrats, och 
från den ena ytterligheten har man 
slagit över till den andra. 

Det förefaller mig, och även de 
övriga bokföringsböckerna äro av 
samma uppfattning, som om husfa
dern, från familjens synpunkt sett, 
icke längre vore den mäktige kassa
förvaltaren, utan reducerats till en 
arbetsmaskin med huvudsakligt ålig
gande att förtjäna pängar, som fa
miljen skyndsammast möjligt skall 
göra av med, och som om han akta
des och älskades i den mån han för
mår att på ett tillfredsställande sätt 
fullgöra detta sitt åliggande. Hur 
många gånger har icke dörren till 
min chefs kontor flugit igen med en 
ondsint smäll efter en ung son eller 
en måg, som misslyckats med en 
vigg! 

Men låt oss återgå till ämnet! 
Det har införts självdeklaration 

och det ges ut taxeringskalendrar, i 
vilka husfaderns årsinkomster på 
öret meddelas. 

Det blir i regel efter dessa förråd
da inkomster, som familjens olika 
medlemmar inrätta sina behov och 
ställa sina fordringar. 

Ingen sparar mer. Det har blivit 
kutym, att alla skola leva ur hand 
i mun. En medelklass existerar än
nu eller, rättare sagt, en klass exi
sterar, vilken betraktas som välber-
gad, därför att den har goda inkom
ster, men den har icke den gamla me

delklassens särmärke: den är icke som 
denna besuten, ekonomiskt säker
ställd. Den äger ingen förmögenhet; 
butikslagren äro till betydande del 
köpta på kredit, fastigheterna äro 
intecknade, aktier och andra värde
papper äro belånade, de kontanta 
banktillgodohavandena hava för
svunnit och ersatts med sin motsats, 
banklån, lönetagaren förblir löneta
gare livet ut. 

Borgaren är eller håller på att bli 
egendomslös som arbetaren, vars 
ställning han anser så ofördelaktig. 
Så länge allt går sin gilla gång, så 
länge han är frisk, stark och kan lig
ga i, så länge tiderna äro goda och 
inga svårare affärsmotgångar inträf
fa, kan han hålla det flott gående, 
men blir han sjuk, inträder en depres
sionstid, drabbas han av några känn
bara förluster, strama bankerna åt 
krediten, ja, så betyder det ofta hans 
obestånd och hemmets ruin liksom 
hans frånfälle ofta betyder fattig
dom för hustru och barn. Man har 
sagt, att det mellan en arbetare, som 
förlorar sin förtjänstmöjlighet, och 
nöden endast finnes ett torftigt bo
hag att sälja eller pantsätta, men 
finnes det stort mera eller ens detta 
mellan många personer i högre sam
hällsskikt och fattigdomen, om plöts
ligt den goda inkomstkällan av någon 
anledning skulle utsina? 

Jag som kassabok har fått den be
stämda uppfattningen, att det är nå
got alldeles på tok med hemmens hus
hållning, detta ord taget i den vida 
betydelsen av familjens sätt att skö
ta hela den ekonomiska frågan. Det 
finns liksom ingen tanke på att hålla 
utgifterna nere i och för besparin
gar, som år efter år lagda tillsam
mans skulle bilda en förmögenhet, 
bereda en trygg ekonomisk ställning, 
vilken skulle kunna tåla påfrestnin
gen av onda tider och bestå även för 
ålderdomen. I stället låter man ut
gifterna växa i kapp med husfaderns 
inkomster eller kanske överstiga dem 
därigenom ställande ett pockande 
krav på att de, på vad sätt som hälst, 
skola okas. Den hårda kampen för 
utkomsten, vari den manliga världen 
är inbegripen, och som innesluter så 
forcerat och utslitande arbete, så 
mycken hänsynslöshet och ohederlig
het-, så stora kväljande bekymmer 
torde ofta kunna ledas tillbaka till 
familjen, till dess egoism, dess över
drivna penningkrav. 

Jag tror icke, att det är kärleks
löshet, som ligger bakom familjens 
stora fordringar på husfaderns ar
betsförmåga, ehuru ju hänsyn och 
omvårdnad äro kärlekens säkraste 
kännemärken, utan brist på efter
tanke. 

Så som jag här skildrat det, fram-

! Yitrums FERROL | 
= är det kraftigast aptitgivande och mest står- ^ 
= kände av alla moderna organiska järnpreparat. == 
= Synnerligen lättsmält fördrages det av den öm- EE 
= tåligaste mage. Vid blodbrist och svaghet av = 
= största verkan. Dess angenäma smak gör att =jj 
H det med lätthet tages av såväl barn som vuxna. = 
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står saken för mig. Jag är ju dock 
endast en stackars kassabok och kan
ske förstår jag inte alls människoli
vet. Det skulle vara intressant, om 
frågan belystes av de i saken direkt 
inblandade parterna. Kanske kunna 
några inlägg förväntas? 

Kassaboken. 

Nyutkomna böcker 
Svenska Freds- och Skiljedomsför

eningens förlag, Stockholm: 

Ett fyratioårigt fredsarbete. Bo
ken är en minnesskrift, utgiven med 
anledning av. att föreningen i år firat 
minnet av sin 40-åriga verksamhet. 
Den innehåller i ett tiotal uppteatser, 
en koncentrerad historik över verk
samheten under de 40 åren, dess ut
veckling, organisation m. m. och är 
illustrerad med bilder av mera bety
delsefulla kongresser, samt en vacker 
bild av fredsmonumentet på svensk
norska gränsen. 
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Gästen: — Jag är inte nöjd med 
den här korven. 

Vaktmästaren: — Yad är det för 
fel med den? 

Gästen: — Ändarna sitta för nära 
varandra. 

Väninnor emellan. Elsa: — Han 
bad att jag skulle lyckliggöra ho
nom för hela livet, men jag gav ho
nom korgen. 

Anna: —.Det var ju det bästa 
sättet att uppfylla hans begäran. 

Läraren: — A7ad kallas dom som 
lever delvis i vattnet och delvis på 
land? 

En röst i klassen: — Badgäster. 
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direkta förfrågan kunna vi för f 
så mycket som att under * * * ,!? 
sig en kvinnlig författare S-Jf 
ej den "„»ttoriW Ni * 
säkerligen en pä dett, ontM, , 
bevandrad. 

Onödigt uppriktig". Vi ^ 

framföra Era roande synpunkter0" 
naturligtvis strängt konfidentii 
enligt önskan. 

Teatervän. Det gläder oss ofant
ligt. Tack för handslaget! 

L. N. Saken har icke gått förbi 
oss men det har ju skrivits så myc
ket om den runt omkring att allt 
sagts som kunnat sägas. 

Fru Ingen, B. II., S. W., Loi, G. 

W—n. Se Margareta Heijkels art. 
i dagens nummer! 

Fru Ella F. Nej, vi leva inte i 
fiendskap med någon och våra ord 
hade ingen särskild adress. 

Observatör. Edert brev var myc
ket nedstämmande. Det finns näm
ligen ingenting så smärtsamt för en 
redaktion som att mottaga medde
lande om upphittade tryckfel. Hur 
de två par Argusögon som här läsa 
korrektur kunna gå förbi en sådan 
felsättning som "tendens" i st. för 
"sentens" är lika obegripligt som. 
hårresande. Men sådant och än värre-
saker kunna hända. Tryckfelsdemo
nen är en mästare på sitt 
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Nya Tyska Wienerbröd. 
Tel. 6077. 

Tel. 6077. 

Hrla JVIjöllt 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 ~~~ 

Voro kanske för honom de dagli
ga besöken ho-s Wiesners dagens ljus
punkter, icke de eftermiddags- och 
kvällsstunder han tillbringade på tu 
man hand med henne, vilka blivit 
henne allt mer och mer dyrbara och 
kommit hennes tillförsikt att växa? 

Hur ofta hade Henry icke skrat
tande sagt, när något av detta nya 
förskräckte henne: 

— Kära barn, du måste ha ögonen 
öppna; sådana saker skedde nog ock
så i edra Dresdenerkretsar, men då 
man, som du, endast ser in i sig själv, 
märker man dem helt enkelt icke. 

Gott, hon skulle ha ögonen öppna 
i kväll; Wiesners voro också bjudna. 
Hon skulle se, erfara, hur det i verk
ligheten stod till, sedan skulle hon 
låta Henry veta-, hur det såg ut inom 
henne. . ., och då? . . . Hon var så en
sam, hur skulle hon bete sig? Tiga? 
Även om hon finge bekräftelse på, 
vad hon erfarit i dag? ... nej, nej! 

Och plötsligt stod minnet av hen
nes forna liv så klart för henne, det 
soliga, omhägnade livet hemma i 
trädgården, de gamla vännerna, fa
derns smala, intelligenta ansikte, som 
hon mindes det skymta fra.m från 

barndomen, innan en för tidig död 
ryckte honom bort, de dagliga mor
gonturerna med ångbåten till gym
nasiet, då de gamla tornen och bryg
gorna över floden lyste i försilvrat 
morgonljus. Och sedan återresorna 
mot de mångfärgade kullarna -och 
modern nere på vägen . . . 

Hon borrade ner huvudet i kud
darna och grät av hemlängtan. Slut
ligen somnade hon in — alldeles 
förbi av trötthet. 

Vid tedags kom Henry van der 
Borgk upp för att se till henne. Un
der det lätta buller, som uppstod, då 
jungfrun ställde teservisen på bordet, 
hade Elisabeth icke märkt, att han 
sakta kommit in från sitt sovrum 
näst intill hennes. 

Ett ögonblick blev han stående i 
dörröppningen. 

Hennes huvud, från vilket det 
upplösta, glänsande håret tungt föll 
ned, vilade på armbågen. Hennes 
blick var riktad uppåt, som det tyck
tes, utan att vara fästad vid något 
särskilt föremål, och det låg ett egen
domligt, längtansfullt uttryck i ögo
nen. 

Henry kom inärmare, gjorde tec

ken åt flickan att försvinna, satte 
sig på sängkanten och frågade: 

— Hemlängtan, Elisabeth? 
— Ja, Henry. 
— Just ingen komplimang åt mig. 
— Förlåt, Henry . . . jag . . . 
— Qui s'excuse, du vet! . . . Säg 

hellre ingenting, utan lämna grubb
lerierna, drictk te och stig så tipp! 

Han började ordna vid bordet, fyll
de hennes tefeopip, lade på ryäkt ma
ner tre istôra sockerbitar i den, valde 
ett par aptitliga småbröd ur silver
korgen, ställde det hela på en liten 
bricka, som han balanserade på tre 
fingrar med hållningen hos en ruti
nerad kypare fram till sängen med 
ett vördnadsfullt: Madame! 

Den fransyska farmodern skulle 
ha blivit hänförd över den lätta grace, 
med vilken han spelade sin roll. Och 
då det just var Henrys behagliga sätt 
att röra si g, som från första stund 
fängslat Elisabeth, log hon nu emot 
honom och ville med en niick och ett 
nådigt: merci, monsieur! visa att hon 
senterade skämtet. 

— Det är inte nog, madame, be
talningen först! Och han ställde 
försiktigt brickan på sidentäcket och 

böjde sig ner för att kyssa henne. 
Hon lutade tillbaka huvudet och lät 
det ske, men hennes läppar voro kalla. 

Alltså, alltjämt förstämd. Han 
slutade genast med sin roll, drog 
fram en stol till sängen och under
höll henne lätt och lekande, under det 
att bon drack det alltför söta teet, 
som inte alls smakade henne. 

— Vad tänker du ha på dig? Den 
nya? Javisst, ska du det. Det är 
en mycket stor tillställning. Och 
som du tyvärr inte kan uppträda så 
här med håret, han strök henne smek
samt över den ljusa, svallande lock, 
som slingrat sig ner över sängkan
ten, så ber jag att du också i dag 
låter kamma dig alldeles slätt. Jag 
kan inte med de där yviga frisyrerna 
som äro moderna för närvarande — 
nej, så här, alldeles slätt tillbakastru-
ket från pannan och tinningarna och 
en stor knut i nacken. Det passar 
dig utmärkt. 

— Skall jag taga briljantkammen? 

—- Nej, för Guds skull, ingenting 
alls! Men hör nu . .. och han sprang 
upp, klockan är mycket. Nu ringer 
jag på Anna, du måste gå upp. Han 

nickade till henne och gick in för art 

själv göra toalett. 

II. 

Strax före klockan åtta stod^»® 

der Borgk vid tamburdörren 13 

rock och cylinder och hr v 

nom betjänten med nådig f ru  

gråa kappa på armen. trap. 
Hon kom i detsamma ^ 

pan och hennes mans ögon y ^ ^ 
Den luftiga klädningen ' «'• gjJ_ 

ljusgrön ton, utsirad ®e 

verbroderi, gav mera by a g 

hy och förhöjde det Jus 

glans. vackra 
Han njöt av hennes ,u^jga rö-

gång, utan brådska ^ ̂apP3®' 
reiser, när hon kom « 
_ Förlåt mig, ®ell

hon peka^ 
ville inte gå igen, ^ ofllslöt 

på en kedja i matt gu ' 

hennes bara arm. (jj'orts-)-

Ji¥J ̂  i {t 
fl;o 5. 4:de årg. 

Blusen 
skall, för att kunna, 
tvättas om och om igen 
och ändock se fräsch ut, 

tvättas med 
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INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
Solidaiitet eller splittring? 
Morgonrodnaden till en ny tid? 
Kärleken till "saker." Av Frigga Carl 

berg. 
Doktor Ernst Westerlund f. 
Vid stranden. Dikt av Ellen Berner. 
Ilse Leskien. Av Beatrice Zade. 

Teater. 
Energiplanet. Av Ragna Feters. 
Hur uppnår man en hög ålder? 
Silverslöjan. Boman av Ilse Leskien. 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag. 

ben nya engelska regeringen om
fattas med allt större respekt och 
sympati inom landet och utomståen
de kunna mycket väl förstå det. Hur 
manligt har icke arbetareledaren ko
lonial ministern Thomas i ett skåltal 
deklarerat regeringens ställning: 

bet fanns många", sade han, 
som voro räddhågade inför rege-

ringsskiftet. Men patriotism ,kärlek 
till imperiet och redobogen plikt
känsla utgöra icke något klassprivi
legium, Det finns män födda under 
enkla förhållanden, män vilka vuxit 
UPP i avsaknad av universitetsupp
fostrans och andra bildningsvägars 
förmåner, men vilkas pliktkänsla och 
osterlandskärlék äro jämförliga med 

VEld som hyses av varje annan ka-
ea°ri engelsmän. Under krigets 

»orka dagar skyddades och försva-
ades det engelska väldet likaväl av 
kvarterens söner som av slot-

eib- Man kan förvänta, att i farans 
,b°i\lic]j aHa- samhällsklasser hand-

^ r^a sättet. Regerings-
•1 betyder icke någon föränd-
ln§ i detta förhållande." — 

de v* en£elska pressen söker så gott 

den an PSSa tild och förutsäga 
11 pohtik som regeringen kommer 

var ' Man tror) att MacDonald, 

burdmtmSe ^Ör ^a^onernas för-
instif t* söka giva denna 
till t '10n en verMig maktställning 
den ^en europeiska fre-

denna t- ^ ytter^Sare säkerställa 
Planen ^ ^ac^onald umgås med 
Vul r! ratlflcera_den tilläggs-
S^ödi 1 k'onventiQnen om den 
fiaa„ ®a. me^anf°lkliga domstolen i 

de 1 ÎCU "lne^är de ratificeran-

k lens ö^erUas ^kännande av domsto-
fråg0r 

lgatori|Ska domsrätt i tviste-

^WtTi 311 mak^er! som under-
^nn Sa^ ausulen. Intet land har 

^mels 
S1tt namn under denna be-

^ till ' S°ni första ste-
*'°nell räu*1 rä^'andet av en interna-

attsordninc 

de t;n ald har inlett ett närman-1 
T —iU uai 

till FranV 'i 
«a ord,i genom ett i vanli-
^°'8caré " av^a^at handbrev till 

av ai„i arS Svar likaledes präg-

Q danska eih JOp-nj., 

;VtlI"'rligen mycket i vän-*r'att 
^ 1 gIand> men tydligt 

eilgelska regeringsskiftet 

pressen tyckes dock 

icke synnerligen oroar Frankrike. 
Man bör ha i minne att detta land 
b ii. är England betydligt överläg
set i styrka. Intressant blir att se, 
hur Pfalzkonflikten kommer att lö
sas. England fordrar, att Frankri
ke icke vidare skall underblåsa se
paratiströrelsen i Pfalz. Men bak
om denna rörelse ligger Frankrikes 
plan, att när tiden är mogen, annek
tera det Irån Tyskland av separatis-
terna lösgjorda området. Vilket 
land skall här ge vika, Frankrike 
eller England? 

Det indiska självstyre! separtie t 
har efter det engelska regeringsskif
tet åter lyft huvudet och framställer 
vittgående krav bl. a. på upprättan
det av en fullt ansvarig regering för 
Indien. Den starka nationella och 
engelskfientliga rörelsen bland de 
väldiga indiska folkmassorna inne
bär ett farligt hot mot det engelska 
världsväldet. 

Aven i Egypten utveckla sig hän
delserna icke alldeles gynnsamt för 
England. Landet är nominellt själv
ständigt, men har ännu det engelska 
greppet över sig. Ny regering har 
i dagarna bildats av den gamle fi
enden till England Zaghlul pascha. 
Han har på sitt program full na
tionell självständighet. 

Inåt det egna landet har MacDo
nald haft glädjen se lokmannasträj-
ken avblåsas efter endast en veckas 
strid. Därjämte meddelas, att af
färsläget oavbrutet förbättras. 

I Frankrike upptages intresset av 
regeringens framlagda skatteförslag, 
vilka väcka allt utom glada känslor 
hos skattebetalarne, francvalutans 
ostadighet och de upptäckta jätte-
svindlerierna i de förhärjade områ
dena i Nord-Frankrike, där man av 
staten för lidna förluster under kri
get tillnarr at sig mångdubbelt högre 
skadestånd än vad man varit berät
tigad till. Både enskilda personer 
och stora industriella företag hava 
lånat sig till denna tjuvaktiga trafik. 

I Tyskland glades man över den 
raska arbetstakt, som utvecklas in
om de båda expertkommittéer, vilka 
skola utreda skadeståndsfrågan. 
Kommittéerna befinna sig nu i Ber 
lin. Planer äro å bane att upprätta 
en tysk guldbank. 

I Italien förestår nyval till par
lamentet. Då Mussolinis stjärna 
strålar med oförminskad glans, vän
tar man att det fascistiska rege
ringspartiet skall vinna en överväl
digande seger. 

Den italienska pressen framhåller, 
att den ring, den franska politiken 
lagt omkring Italien, nu håller på 
att sprängas. Starka vänskapsband 
hava knutits med den förutvarande 
fienden Jugoslavien, Grekland sö
ker anknytning till Italien och i Ru
mänien har tillgivenheten för Frank
rike svalnat så betydligt att man 
icke vill ta emot det erbjudna fran

ska rustnigslånet. 
Grönlandskonflikten -mellan Nor

ge och Danmark har funnit en till
fällig lösning, överenskommelsen 
gäller rätt till jakt, fiske och att 
besitta ,jord samt åtskilliga andra 
frågor av detaljnatur. Den stora 
stridsfrågan har icke kunnat lösas 

Norge vill icke erkänna Danmarks 

överhöghet över Grönland. 
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Solidaritet eller 
splittring? 

Det frisinnade partiet har som be
kant kluvits utefter förbudslinjen. 
Splittringen spred sig emellertid ic
ke till partiets kvinnliga grupp, 
"Frisinnade Kvinnors Riksförbund", 
som trofast hållit ihop. 

Nu har dock "Svenska Morgonbla
det" innehållit ett av 15 kvinnor un
dertecknat och till frisinnade och 
nykterhetsvänliga kvinnor riktat 
upprop om bildandet av ett "Frisin
nade Folkpartiets Kvinnoförbund". 

Denna händelse uppkallar fröken 
Elisabeth Tamm till följande utta
lande i "Tidevarvet": 

" då kan uppropet ingen
ting annat vara än ett försök till 
sprängning bland kvinnorna. Att 
männen gärna skulle se en sådan 
sprängning, förstår man, ty om kvin
norna äro eniga och männen söndra
de, bli kvinnorna en farlig makt att 
räkna med. 

Men ha dessa kvinnor själva verk
ligen gjort klart för sig, vad detta 
betyder? Äro de villiga att sälja sin 
självständiga medborgarrätt och på
taga sig det dryga -ansvaret av att 
småsinnat splittra och söndra i en 
tid, där man åtminstone av kvinnor
na kunde fordra att de med förenade 
krafter skulle arbeta på att läka ti
dens djupa -sår". 

Fröken Tamms uttalande gäller 
endast den fruktade splittringen 
bland de frisinnade kvinnorna, men 
ha icke hennes ord full tillämplighet 
också på den splittring inom hela 
kvinnovärlden, som ägde rum då 
kvinnorna, sedan de fått politisk 
rösträtt, bröto sönder den gamla vack

ra solidariteten, skildes åt och upp
delade sig på de olika m-anliga par
tierna för att inom dem betyda just 
ingenting? 

Vad 'vilja kvinnorna med -sin an
slutning till de politiska partierna? 
Stärka- dem? Men detta stärkande 
försiggår ju i lika hög grad inom 
alla partier o. förändrar icke ett spår 
det gamla styrkeförhållandet! Vin
ner högern tusen nya kvinnliga an
hängare, vinna också liberalerna tu
sen, socialisterna tusen och kommu
nisterna tusen. Alla dessa kvinno
grupper komma att stå som fiender 
till varandra, motarbeta varandra och 
neutralisera varandras ansträngnin
gar. 

Hur mycket vackrare, värdefulla
re, mera förelysande, självständiga
re skulle det icke synas, om kvinnor
na inom alla läger i stället för att 
befordra partisplittringen och parti
hatet sökte anslutning till varandra 
för att uppriktigt -och förtroendefullt 
rådgöra om samarbete, icke i avsikt 
' att bli en för männen farlig makt 
att räkna med", utan helt enkelt och 
naturligt för att tjäna det gemen
samma fäderneslandet. 

Här gäller i full utsträckning frö
ken Tamms kloka och tillrättavisan
de ord: 

"Aro kvinnorna villiga att sälja 
sin självständiga medborgarrätt och 
påtaga sig det dryga ansvaret av att 
småsinnat splittra och söndra i en tid 
då man åtminstone av kvinnorna 
kunde fordra, att de med förenade 
krafter skulle arbeta på att läka ti
dens djupa sär". 

Niorgonrodnaden till 
en ny tid? 

6n ungdomsrörelse med ädla syftemål. 

"Den västerländska kultu
rens undergång kan förhind
ras endast därigenom att en 
ny anda och ett nytt liv födas 
hos det uppväxande släktet." 

D:r F. W. Foerster. 
Den tyska ungdomsrörelsen "Die 

Wandervögel", till namnet och sina 
yttre konturer något känd hos oss, 
börjar i allt större utsträckning till
draga sig yttervärldens uppmärk
samhet, och man knyter till densam
ma förhoppningarne om en ny bättre 
tid. 

"En av de få ljuspunkterna, då 
man ser ut över nutidens liv, är den
na rörelses häpnadsväckande utveck
ling", förklarar mr Meyrick Booth i 
den engelska tidningen "Nation". 
Från en obetydlig början har "die 
Jugendbewegung" vuxit ut till allt 
större proportioner och omfattar nu 
en million medlemmar -eller däröver. 

Arten av detta fenomen är en sak 
som man mycket litet kan fatta utan
för Tysklands gränser — och som 
sannerligen ej heller kan fullt för
stås av andra än sådana, som äro väl 
förtrogna med tysk psykologi och de 
sociala förhållandena i det nutida 
Tyskland. 

Vad en främling ser, är skaror av 
unga män och flickor, som dra i väg 
ut på landet under sång och stränga
spel eller resa från stad till stad och 
betala sitt nattlogi med dans och 
sång. "Vad är detta för slags män
niskor?" utropar han och får till 
svar: "A, det -är "die Wandervögel", 
^gossar och flickor so-m höra till "die 
Jugendbewegung". 

Han ser den yttre sidan av detta 
nya liv, fotvandringarna, tältandet i 
det fria, sången, dansen, -de stora 
mötena på lantgårdar, där hundra
tal av ungdomar komma tillsam

mans till en "week-end" eller en sön
dagskonferens. Men han känner för 
lite till rörelsens unika inre historia 
för att veta, att den är någonting all
deles säreget, att den icke liknar vare 
sig scoutrörelsen eller någon dylik 
organisation eller någon annan ung
domsrörelse, -som Linan känner till 
utanför Tyskland. 

Den tyska "Jugendbewegung" är 
en revolution. Den är inte som t. ex. 
scoutrörelsen en träningsskola för 
ungdomen, mer eller mindre full
ständigt organiserad -av vuxna för att 
förbättra den yngre generationen. 
Den är inte en rörelse för ungdom; 
det är en rörelse, som satts i gång av 
de unga själva. 

En m-ärkesdag i rörelsens historia 
var då i okt. 1913 2,000 -medlemmar 
samlades till ett möte i Cassel för 
attf diskutera gemensamm-a stora syf
temål och sin ställning till sociala, 
politiska och religiösa problem. Kon
ferensens motto var: "Frälsningen 
ligger i självuppfostran" (ordet upp
fostran bör här tas i betydelsen av 
moralisk och andlig utveckling sna
rare än intellektuell). 

Besjälade av den bestämda över
tygelsen -att ungdomen måste lära 
förstå sig själv och komma till inre 
klarhet, innan den försöker reforme
ra världen, motsatte sig mötesdelta-
garne varje försök att inregistrera 
ungdomsrörelsen bland de partier, 
so-m ha avgjorda sociala, religiösa och 
politiska tendenser. 

Rörelsen börj-ade därefter utveckla 
sig till ett sökande efter livets and
liga centrum. (Programm der Ver-
innerlichung) och dess lösen blev: 

"Låt oss bli människor igen. Låt 
oss lämna den politiska organisatio
nens trånga slentrian, den moderna 
vetenskapens tekniska materialism 
med dess själlösa jakt efter död kun
skap. Låt oss bli levande män och 
kvinnor igen!" 

"Die Jugendbewegung" är mer än 
något -annat tecken till ett nytt sinne 
— en vaknande längtan efter bort
glömda andliga värden.-

Rörelsens mål preciseras på föl
jande sätt i den tyska, tidskriften 
"Johannisfeuer": 

"Vårt mål är återvändandet från 
urartad civilisation till naturlig en
kelhet, från ytlighet -och formväsen 
till innerlighet och inre frihet, från 
tomma nöjen till verklig glädje, från 
själviskhet till broderskärlek, från 
lättsinne till -måttfull självhävdelse. 
Vi söka komma i den rätta ställnin
gen till Gud, till -oss själva, till vår 
nästa och naturen". 

En av ledarne för d-en tyska ung
domsrörelsen d:r F. W. Foerster 
framhåller i sin bok "Jugendseele", 
att rörelsens förnämsta kännetecken, 
gemensamma för alla olika grupper 
och riktningar, äro följande: 

.1) Hundratals gossar och flickor, 
unga män och kvinnor h-a blivit för
da i kontakt med naturen, lärts att 
värdera sitt hemlands enkla skönhe
ter och fått smak för sunda nöjen i 
fria luften. 

2) Längtan efter ett enklare och 
renare liv med avseende på allmänna 
levnadssättet, föda och kläd-er, har 
vaknat. 

3) Det gamla Tyskland har stått 
upp på nytt i sång, dans, sägner,, 
lekar, seder, och bäst av allt i de 
unga människornas egna själar. 

4) En sund instinkt har kommit 
till uttryck i fördömandet -av modern 
dekadens, sedeslöshet, råhet och brist 
på sanning, och ungdo-men har bör
jat inta en fast avskild ställning 
gent emot det nationella förfallet och 
osedligheten. Här se vi ett genom
brott av spontana etiska och religiö
sa impulser. 

5) Inom vårt ty-sk-a folk har ut
vecklats en ny broderlighetens anda, 
s-om uppkommit till följd av klasser
nas sammansmältning. 

Skall denna goda, högt syftande 
rörelse vinna spridning även till an
dra länder? I så fall är den, vad vi 
alla längta efter, morgonrodnaden till 
en ny lyckligare tid. 

Kärleken till "saher". 
Av FRIGGA CARLBERG. 

Denna känsla är mycket olika ut
vecklad hos människor och kan vara 
till deras lycka, men säkert oftare 
till deras olycka. Kärleken kan, i 
dess ytterlighet, förleda till otrevnad, 
oärlighet och girighet, och likgiltig
heten för saker kan förleda till slö
seri och vårdslöshet. Får jag ge nå
gra exempel ur min egen erfarenhet? 

Som skolflicka var jag en -dag på 
besök hos ett par kamrater, vilkas 
far nyligen dött. När jag kom, stod 
modern, som eljes alltid höll till i 
kök och skafferi, vid förmak-sbordet 
och vände bladen i -ett album. — 
Kom hit och titta på Johansson, om 
du tycker det är likt? uppmanade 
hon. — Ja, det är mycket likt, med
gav jag, som hade lektor Johanssons 
utseende i oförgätligt minne sedan 
han vid mitt inträde i läroverket ten
terat mig i tyska. 

— Ser du, fortsatte lektorskan, 
släkten vill nödvändigt att jag skall 

låta förstora Johanssons porträtt för 
att ha honom i minne, men -det tyc
ker jag är en onödig utgift och en 
behöver spara i dessa tider. Och för 
rest-en, så länge jag -har den här gam
la chiffonjén, som var Johanssons 
allt i allo, så är det som om jag hade 
Johansson själv. Fäller jag ner klaf
fen och öppnar lådorna, så stinker 
det tobak -och snus, som om han stod 
bredvid mig livslevande. — Men flic
korna skulle väl tycka om det? in
vände jag. — Flickorna? upprepade 
hon. De kan skaffa sig egna gub
bar och förstora så mycket de vill. 
Bara jag får behålla Johanssons chif
fonjé, men att ta ifrån mig den — 
hon bredde ut fingrarna på mellan
gärdet — det vore att slita hjärtat 
ur mitt bröst. — Risken var säkert 
inte stor, för vacker var då inte mö
beln. 

Kärleken till saker spirar ur olika 
frön: minne, skönhetssinne, konstin-
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