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.(Ettertryck förbjudes.) 

något om mjölkdroppar 
såsom övervakntngsställen för späda barn. 

Av Doktor AXEL HÖJER. 

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

I. 

Det har för några tiotal år sedan 
varit och är ännu på vissa håll den 
meningen förhärskande, att vården 
av späda barn hör till de ting. som 
ske automatiskt, reglerade av mo
derns och släktens instinkter, och att 
där dessa i något fall icke räcka till, 
traditionen, sådan den kommer till 
uttryck i äldre kvinnors råd, bör 
fölias. Denna mening har ännu de 
sorgligaste fölider för de späda bar
nen. Läkarna kunna ofta konstate
ra det, när det är för sent. Här 
följa några exempel på scener och 
samtal, som runt Sverige åter och 
åter förekomma. 

1) En moder infinner sig å mot
tagningsrummet med ett barn, som 
sjuknat i influensa med lunginflam
mation. Barnets av "engelska sju
kan" missbildade, mjuka bröstkorg 
och nedsatta motståndskraft gör ett 
tillfrisknande mindre troligt. Läka
ren, som i förväg anar svaret, kan 
icke låta bli att skaffa sig visshet 
och frågar: "Har Ni inte sett att 
barnet lidit av engelska sjukan?" 
"Jo", svarar modern, som genast 
uppfattar den i frågan dolda före
bråelsen och är glad att kunna till
bakavisa den, "jag har också låtit 
smörja honom hela våren!" — Tron 
på de smörjande gummornas urgamla 
kur står hos en stor del av folket 
fast och berövar årligen många barn 
hälsa och liv. Vi kunna lägga mär
ke till att Trafvenfeldts eldsalva är 
sammansatt av en berömd barnlä
kare. 

2) Det begäres, att läkaren skall 
utskriva dödsattest för ett sju måna
ders barn, som dött efter att i tre 
veckor hava lidit av svår diarré. Lä
karen frågar: "Varför har Ni icke 
sökt i tid?" Svar: "Vi trodde det var 
för tänder och skulle gå över, när 
tanden spruckit fram." En försvå
rad tandsprickning, så trodde äldre 
tiders läkare, framkallar genom re
flexverkan allehanda sjukdomar, "ut-
sot", feber, kramper m. m. Vår tids 
läkare hava funnit fall av "utsot" 
beroende på smitta eller olämplig 
näring, fall av "tandfeber" beroende 
på lunginflammation, fall av kram
per på olika sjukdomar eller sjukli
ga tillstånd i hjärnan. De söka an
vända den i varje särskilt fall lämp
liga behandlingen och nöja sig icke 
längre med att stryka "slagvatten" 
på tandköttet eller med kniven un
derlätta tändernas framväxande. 
Men den gamla villfarelsen lever 
mycket spridd bland folket, och är 
ofta anledning till att en sjukdom 
framskrider så långt, att den icke 
kan botas. 

3) Ett två månaders barn, som 
icke tål den komjölk, som bjudes det
samma, framställes av modern för 
läkaren. Denne frågar: "Varför 
fortsattes icke uppfödningen vid 
bröstet?" Modern svarar: "Jag fick 
en svår snuva och var rädd den skulle 
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gå i mjölken". Snuvan befinnes nu 
hava gått sin vanliga väg genom 
luften till barnet, och nedsatt av den
samma kan barnet icke smälta den 
så bryskt tillförda komjölken. 

4) Ett bröstbarn i första halvåret 
framställes med en hårdnackad för
stoppning, som modern en längre tid 
behandlat med slutligen dagliga do
ser av en tesked ricinolja. Detta är 
en dos, som efter vikten motsvarar 
tre till sju matskedar för en vuxen 
person. En sådan behandling fram
kallar småningom en synnerligen 
svår förstoppning. Modern befin
nes hava tillgripit densamma, obe
kant med det naturliga förhållandet, 
att vissa bröstbarn icke dagligen 
tömma sin tarm. Omsorgen om re
gelbundenheten av denna funktion 
var en gång i tiden läkarens och apo
tekarens förnämsta uppgift, över vil
ken redan Molière grymt satirisera
de. Ännu anse många människor 
förstoppning vara den djupare orsa
ken till alla sjukdomar. 

Anförda fall må vara nog för att 
visa, att gången tids vetande kan 
visa sia: vara villfarelse, och att lä
karen har en särskild plikt att med 
sin auktoritet träda in för förnuft i 
spädbarnsvården. Detta sker å hans 
mottagning för sjuka barn, genom 
skrifter och föredrag, indirekt genom 
undervisning av barn- och sjukskö
terskor, barnmorskor och andra, samt 
slutligen och icke minst å Mjölkdrop
parnas spädbarnsmottagningiar. 

Det var i början på 1890-talet en 
fransk professor i förlossningskonst 
tog reda på vilka öden träffade de 
från hans barnbördshus utskrivna 
späda barnen. Han fann en oerhörd 
spädbarnsdödlighet och ansåg sig så
som orsak till denna kunna fastslå 
okunnighet hos mödrarna, främst 
okunnighet om bröstuppfödningens 
stora vikt och rätta bedrivande. För 
att råda bot härför ordnade han å 
barnbördshuset mottagningar för de 
därstädes födda späda barnen, där 
mödrar en gång i veckan fingo bar
nen vägda och erhöllo råd. Dessa 
mottagningar kallade han "consulta
tions" (konsultationer). Genom den 
propaganda, som denne professor Bu
din (Budäng) satte i ffång, funnos 
snart dessa mottagningar i hundratal 
över hela Frankrike och efter? jordes 
i andra länder. Mottagningarna voro 
öppna endast för bröstbarn. Ett 
par år efter den första konsultatio
nens öppnande stiftade en annan 
fransk läkare den första "goutte de 
lait" (mjölkdroppe), där flaskbarns 
mödrar fingo hämta färdigberedda 
mjölkblandningar och samtidigt fin
go råd av läkare, när barnen en gång 
i veckan visades upp. I början upp
stod strid mellan dessa båda inrätt 
ningar, en strid, som efteråt synes 
hava varit skäligen onödig. Slutet 
blev, att de sammanslogos, så att nu 
mera på en "Mjölkdroppe" både 
bröstbarn och flaiskfbarn kunna er 
hålla råd ansående uppfödning och 
i fall av behov mjölk. 

När en Mjölkdroppe på en plats 
startas, sker det gärna under blyg
samma yttre förhållanden. Det 
oundgängligen nödvändiga är en in

tresserad och kunnig läkare, en dito 
sköterska, en mottagningslokal, ett 
kök samt ekonomiska resurser. 

"La consultation vaut ce que vaut 
le medicin" säger ett franskt "bon 
mot" — en mjölkdroppe är så nyttig 
som dess läkare är duglig. Våra 
svenska läkare få sedan gammalt en 
så god utbildning rörande späda 
barns hälsa och sjukdomar som inga 
andra läkare i världen. Läkarefrå
gan, som utomlands orsakar stora be
svärligheter, bör därför i vårt land 
lösas lätt; en var svensk läkare med 
omdöme och intresse för saken torde 
vara duglig till mjölkdroppsläkare 
om än det är mycket önskvärt, att 
specialutbildning förefinnes. Läkar
nas brist på tid torde snarare föror
saka svårigheter. 

Sköterskans uppgift är att väga 
barnen, biträda läkaren, samt göra 
besök i hemmen för att där giva råd 
och anvisningar. Ett väl ordnat hem
besökande gör Mjölkdroppens verk
samhet dubbelt effektiv. Det sätter 
emellertid stora krav på sköterskan. 

Sköterskan bör vid ingången av
skilja barn, som visa tecken till smit
tosam sjukdom, snuva, utslag eller 
hosta. Sådana barn böra emellertid 
vara tillsagda att icke infinna sig 
med de andra. 

I Paris ser man vissa Mjölkdrop
par, som endast disponera ett rum. 
Läkaren ser på barnen i samma rum, 
där mödrarna vänta och barnen vä
gas. Det minsta, man bör nöja sig 
med, är emellertid tre rum •— ett 
mottagningsrum för läkaren, ett 
väntrum, där barnen vägas, samt ett 
isoleringsrum, dit barn med hosta, 
snuva och utslag hänvisas. Oftast 
ligger sköterskans bostad av rum och 
kök i förbindelse med dessa rum, och 
man ser då köket använt som isole
ringsrum. 

Mjölkköket kan vara synnerligen 
enkelt. Vår strävan är ju att göra 
alla späda barn till bröstbarn, och 
ju bättre vi lyckas, dess färre blir 
antalet utskänkta flaskor. Där för
hållandena i hemmet äro tillfreds
ställande, överlämna vi helst tillre
dandet av barnens föda till modern 
och lämna endast anvisningar. På 
så vis hålles mjölkkökets verksamhet 
ionm trånga gränser och allmänhe
ten lär sig, att en Mjölkdroppe är 
något helt annat än ett mjölkhämt-
ningsställe. Ett särskilt mjölkkök 
blir på detta vis onödigt; ett vanligt 
kök räcker, och ett sådant skall i 
varje fall finnas för sköterskan. 

(Forts.). 

Snillets värde i guld. 

Giacomo Puccini, den över hela 
världen kände kompositören av 
"Tosca", "Madame Butterfly", "Ma
iion Lescaut", "La Bohême" m. fl. 
(arbeten, vilken dog i slutet av nov., 
hade en fattig barndom och ungdom. 

I den mån hans skapelser sågo da
gen, vunno popularitet ioch kommo 
.att höra till de stora operascenernas 
stående repertoar, började emellertid 
guldet flöda till honom. Berömd vid 
35 års ålder, var han vid femtio år 
ägare till en lysande förmögenhet, 
ytterligare förkovrad när han nu vid 
66 år kallades hädan. 

Denna hans förmåga att kunna 
göra guld av sitt snille har i allmän
het icke varit andra kompositörer 
förunnad. 

Bach förtjänade nästan ingenting 
på sina kompositioner och hans änka 
dog i verklig fattigdom. 

Handel däremot kunde, trots väx
lingarna i sina ekonomiska förhål
landen, leva ett komfortabelt liv och 
efterlämnade en icke obetydlig för
mögenhet. 

Operakompositörerna Meyerbeer, 
Hossini, Donizetti och Verdi hade det 
ekonomiskt väl ställt, under det att 
Chopin för sitt uppehälle måste un
dervisa i pianospelning. 

Beethoven understöddes i stor ut
sträckning av mecenater, till vilka 
han i gengäld dedicerade sina ska
pelser. 

Haydn hade till beskyddare den 
ungerske fursten Esterhazy vars hov
kapell han dirigerade. 

Både Berlioz och Wagner hade 
trassliga affärer och Schumann lev
de under mycket blygsamma förhål
landen. Det samma var förhållan
det med Brahms. 

Av nu levande kända kompositö
rer torde Richard Strauss efter Puc-
einis bortgång vara den ende som är 
lycklig innehavare av en betydande 
förmögenhet. 

I motsats till en tidigare epok, då 
det bland den musikälskande, rika 
aristokratien fanns god tillgång på 
mecenater, beredda att understödja 
lovande kompositörer, måste i våra 
dagar deras medbröder nog i regel på 
egen hand utkämpa livskampen, äg
nande större delen av sin tid åt ar
betet för utkomsten. Många rika 
löften bliva, troligen, härigenom al
drig infriade, många härliga tonska
pelser ofödda. 

Ordstäv. 

Man kan inte göra den lycklig, 
som inte själv har lust att bli det. 

Den som vil! ligga gott och sitta 
gott bör stanna hemma. 

Retsamt. 

Veterinär X. i Göteborg är mycket 
skicklig i sitt yrke och högt värderad 
på alla sätt. Men han har ett fel — 
han är häftig. Och det fanns någon 
som hade lust att försätta honom i 
eld och lågor. 

Klockan är tolv en natt. 
Skarp telefonpåringning: 
Veterinär X. yrvaken i telefon

tratten: — Vad är det fråga om? 
En lugn förtroendeingivande herr-

röst: — Det är en häst här, som inte 
kan få ner benet. 

— Ivan han inte få ner benet??? 
— Stört omöjligt! 

• —- Var är hästen nånstans? 
— Han står på Kung,sportsplatsen. 

Och han kan omöjligt få ner ena 
frambenet. 

— Det var konstigt. Vems är hä
sten? 

— Karl den niondes! 
Avringning. 
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Erfarenheten visar, att ett K 
icke börjar att företrädesvis :ailrä? 
den högra handen förrän det är -
månader gammalt. Intill d ' ̂  

puhkt användas båda händerna n 
mycket, men redan hos ettårir 
har den högra handen fått övermak" 

Det är omöjligt att avgöra j . 
ken grad den högra handens ÖVp/ 
lagsna utveckling är nödvändig f-" 
människan liksom även att veta^ 

vilken mån man i detta förhållande 
ar beroende av hennes egen vir 
Därför kan man ej heller med Ï 
stämdhet säga, om det finnes skä]~ 
som tala för att människan bör strä' 
va efter att likformigt utbilda ^ 
båda händer. Det är, som sagt tvi 
vel underkastat att något därmed" 
vinnes. ' 

Vänstra handen. 
Frågan om högra och vänstra han

dens förhållande är ännu icke klar
lagt, iskriver en läkare. Vid de 
flesta slag av handarbete hjälpas de 
båda händerna vänligt åt, och det 
är icke troligt att något skulle vin
nas, om man läte dem byta uppgif
ter eller tränade dem till att utföra 
samma arbete. 

Det stora flertalet människor an
vända mest isin högra hand. Vårt 
arbete är vanligen sådant, att den 
högra handen får utföra allt, vartill 
det behöves kraft eller skicklighet, 
medan den vänstra ombestyr det som 
är av mindre vikt. Det är högra 
handen, som för hammaren, medan 
den vänstra håller föremålet, som 
skall bearbetas. För kirurgen är 
högra handen den viktigaste, men 
den vänstra är den oumbärlige med
hjälparen. I fråga om allt handar
bete måste båda händerna hjälpas 

åt. 
Det är ganiska tvivelaktigt om det 

skulle vara fördelaktigt att uppöva 
den vänstra handen i den högras ar
bete. Det är övningen, som gör mä
staren. Fördelade man denna öv
ning, so:m nu kommer på endast den 
ena handens lott, på båda händerna, 
så skulle det helt säkert betyda en 
förminskning av färdigheten. 

Det finnes för övrigt ingen säker
het för, att den vänstra handen är 
lika läraktig som den högra. Det 

—• Såå, sade Mallory, vars miss
tanke väckts. Jag trodde elj.es, att 
ni och fröken Ames voro goda vän
ner. 

— Nej, inte numera, svarade hon 
med en förtörnad blick. Jag är me
ra nogräknad i valet av mina vänner 
än så. 

Mallory trädde närmare intill 
henne. — Vad menar ni? frågade 

han skarpt, 

-— Fröken Ames är icke en person, 
som j,a,g gillar, svarade den unga 
flickan trotsigt med högt lyftat hu
vud. Hon är kall och egoistisk. Hon 
lockar människor till sig för att när 
hon sedan icke längre har bruk för 
dem kasta dem ifrån sig. 

Tåget syntes nu. Maud såg sig 
oroligt omkring. Mallory 'blev ännu 
mera misstänksam. 

—• Det förvånar .mig mycket att 
höra er tala om henne med sådan 
bitterhot, sade han ignorerande hen
nes Iförsök att draga sig undan. Vill 
ni inte «äga mig vad ni egentligen 
har emot henne? 

Men fröken Bamber nickade en
dast helt kort till avsked och s'kyn-

dade upp på tåget, som nu hunnit 
in på stationen. Först då det strax 
därefter ångade bort återvände han 
till de båda andra herrarne. 

Hr Grieve pekade på sista vagnen 
och frågade lågmält: — Såg ni vem 
som sprang upp där? 

— Nej ! 
— Vår vän Smith, upplyste Grie

ve. Han är på väg till staden, och 
det är antagligen även fallet .med 
den unga damen ni talade med. Ja.g 
undrar just vad han nu har för sig. 

Utan att förstå något av det hela 
gjorde Mallory några frågor, vilka 
Grieve emellertid lämnade obesva
rade, upptagen som han var av att 
tala med sir George. 

— Låt oss återvända till Old 
Court, sade han. Det skulle inte för
våna mig om också den gamla damen 

flugit ur boet. 

Det stod en lantskjuts utanför sta
tionen ooh de tre herrar.ne togo den 

till Old Court. 

Stället gav ett ödsligt intryck. 
Medan Mallory och sir George stan
nade i allén, gick Grieve fram till 
byggnaden. 

Baroneten skrattade en smula 
hånfullt. 

— Han fiskar i grumligt vatten, 
anmärkte han synbarligen ur humör. 
Jag tror jag tar min Mats ur skolan. 
Det finns ju inget skäl för mig att 
stanna här. Vi. träffas längre fram. 
Det »kulle verkligen roa mig att se 
hur den här härvan kommer att re
das ut. 

Och som om nyfikenheten över
mannat honom stannade han kvar 
och vandrade av och a.n på träd
gårdsgången. 

Under tiden hade Mallory .förenat 
sig med Grieve, vilken ringt flera 
gånger på entrédörren, utan att nå
gon syntes taga notis därom. 

Slutligen öppnades emellertid dör
ren på glänt av en ung tjänstflicka, 
som tydligen icke visste hur hon 
skulle förfiålla sig gent emot de be
sökande. 

— Jag önskar tala med fröken 
Ames, sade Grieve befallande. 

Flickan skakade på huvudet: — 
Hon är inte hemma. Båda damerna 
ha gått ut. 

Men då hon försökte att draga 

igen dörren, hindrade Grieve henne 
med en myndig åtbörd. 

— Finns det möjlighet för mig 
att få skriva ett par rader till henne? 
frågade han med en ton, som icke 
tillät några invändningar. 

— Det kan jag inte säga. Jag 
skall höra efter —• 

Men Grieve hade redan skjutit 
upp dörren och gått in i byggnaden, 
följd av Mallory. Väl inkomna så
go de en skymt av Bletchley som 
stod i (begrepp att försvinna in ge
nom en dörr. 

— Stanna! dundrade Grieve. 
— Ursäkta, sir, sade betjänten 

och trädde fram till den besökande. 
Vi äro alldeles yra i mössan och veta 
varken ut eller in. 

Hr Grieve kände emellertid den 
trollformel, som förmådde göra 
Bletchley tillmötesgående och med
delsam. Efter att ha tryckt en se
del i hams hand, frågade Grieve: 

— Vad har hänt här i huset? 
— Var skall jag börja, sir, fråga

de betjänten ivrig att stå en så fri
kostig gentleman till tjänst. Det är 
den där Smith som står bakom allt 
sammans. 

försäkra er mot sjukdom. 
Något som kvinnorna alltför litet 

tänka på är .sjukförsäkring. Utan 
att för dagen närmare kunna ingå pä 
detta ämne fästa vi våra i Göteboro-
boende läsarinnors uppmärksamhet 
på den annons Kvimmnas Sjäk-
hjälpskctssa har inne i föreliggande-
nummer. Nämnda kassa, iso.m är 
mycket gammal med synnerligen god 
ekonomisk ställning, räknar ,som 
medlemmar kvinnor ur alla sam
hällsklasser. Avgifterna äro billiga. 
Närmare upplysningar erhållas hos 
kassans ordf. frk Anna Larsson, tel 
18206. 

BREVLADA. 

•Jo. Nej ! 
E. G.. Fru S—m och övriga sm 

blivit utan tidning. Om förlåtelse! 
Men så går det när man inte medde
lar sina prenumerationsönskningar i 
tid! Nästa söndagsmorgon kommer 
rymlingen med säkerhet att infinna 
sig till frukosten. Det gläder oss, att 
han varit saknad. 

Hr G. G. Sådana rent personliga 
saker ha ej intresse för en främmande 
läsekrets. 

M. B. Vill ni inte sätta ut ert 
namn? 

Manuskriptinsändare som önska 
återfå icke antagna manus torde 'be
näget närsluta returporto. 
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Rekommenderas. I p- tel. 
231. 

Grieve nickade: — Han har varit 
här sedan han isprang ifrån mig i 
går. 

Ett leende drog över (betjäntens 
ansikte: — Inte officiellt, sir. Men 
om jag inte misstar mig uppehöll 
han sig här i huset i natt mellan 
klockan tio och sex. 

— Visste damerna om det? 
— Antagligen. Annars hade han 

ju inte kunnat komma in. 
—• Och han har inte varit här i 

dag? 
— Inte som jag vet öm. 
— Och vart ha damerna tagit vä

gen? 
Bletcihley tvekade ett ögonblick: 

— De gick ut i eftermiddags med 
ett par resväskor i händerna. 

— Och Väntar ni dem tillbaka? 

Bletchley slog ut med handen: — 
Det vet ingen. Vi fingo vår lön och 
allla räkningar äro betalade. 

— Lämnade de ingen adress för 
brev? 

— Nej, sir. 
— Och vilken förklaring gåvo de 

till sin brådstörtade avresa? 
— Ingen, sir, svarade Bletchley, 

och jag bad inte häller om någon. 

Jag kan egentligen inte påstå, att 

det hela kom överrasaknde for 
för jag har hela tiden trott,a 
var ugglor i mossen, &ar»ki 
hr Smith framträdde på scenen 

merna var det egentligen 
med — vi tyckte om dem och s 

gärna stannat kvar i dcw® J 

men Smith — nej, ser an • 
förstod jag, att vad som a 

hända. , • Laheit 
Grieve gick tillbaka ut i 

till Mallory. , e i 
_ Har de rest? Mg* 

upprörd ton. Och »te» # " 

varthän? men jag 
Ja, svarade Gnev_ikte ^ 

har inte tförlorat dem den pr 

det. Jag visste, att de aj ^ 
villan som den stod, ocl < ^ gig 

dast hade få tillhörighet ^ 
_ det är därför de kunde 

färdiga på så kort ' de sjg ur 
De två herrarne avlags ^ ̂  

byggnaden ti>lsa®^S
kloCka. 

stade en blick pa < (ports.) 

iPSDNS 

jSsaSss. 

3. 5: te årg. 

Blusen 
skall, för att kunna> 
tvättas om och om igen 
och ändock se fräsch ut, 
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tt landskrönika i sammandrag, 
primadonnan - evangelisten. Av I. D. 

Sveriges enda kvinnliga byggmästare. 

Av E. W. 
„et oförlåtliga. Av Noël. 
Värdinnan i det fläckfria, skinande 

hemmet. 

Ett jo-ârsjubileum. 
I,om egna gränser. 
Vart styra vi hän? 
Handelsresanden. Av Esse Lindberg. 

Teater, 
je oföddas rätt. 
indra vintrar. 
Vad är hövlighet. 
Nägot om mjölkdroppar. II. Av Doktor 

Axel Höjer. 

[jlith. Koman av Florence "Warden. 

UtlandshröniKa 
i sammandrag. 

Pariskonferensen, där de stora 
segrarmakterna sinsemellan fördelat 
itityska guldflödet och i någon mån 
ivkommit även sina anspråkslösare 
rinner från kriget har förlupit .i sam-
fctåndets tecken. England har till 
â med samtyckt till att kostnader
na för den fransk-belgiska Riihroc-
bpationen skola gäldas ur den ge
mensamma skadeståndskassan, där
igenom indirekt erkännande ockupa
tionens laglighet, vilken kategoriskt 
förnekats av tidigare engelska rege-

! Förenta staterna ha genom 
mottaga betalningar ur samma 

Stmensamma kassa, åstadkommen 
jenom Dawesplanen direkt anslutit 

till denna överenskommelse och 
»lunda återinträtt i den europeiska 
P»litiken. 
Sir man ser hur eftertryckligt 

tåland pungslås av sina, fordrings-
jgwe måste man emellertid fråga sig 
rar länge landets sextio miljoner 
människor .skola finna sig i denna 
[uktansyärda och oavbrutna åder-
itning. 
Frågan om ententemakternas in-

""'des krigsskulder och deras likvi-
rande är föremål för överläggnin-
r. 

Tyskland har äntligen fått, sin nya 
reger,ing. Marx misslyckades med 

,, -, vilket därefter överläm-
Ila es till -d:r Luther, som lyckligt 
Ämfört det. Då det icke gick att 
i någon ministär med de inbör-
88 oförsonliga partierna har det 
jJJ kabinettet placerats "över" dem. 
! u.^öres huvudsakligen av äm-

som stå utanför det poli-
- ̂Vßt. Bredvid dessa fackmi-
jArar„ finns några "förtroendemi-
j r,ar nr de borgerliga partiernas 
, nillgar. Ministären har fastän 
tarf'S°m Sag^' uteiyes a'tt -stå över 
färlerna en stark och tydlig höger-

D e fransk-tyska underhandlingar-
K, ny. handelstraktat efter den 
I an<f i freden påtvingade och i 

ntlupna traktaten ha ännu 
^ leJt till något resultat. 

tidigt med att världen söker 
affärsförbindelserna med 

stijvan<^ ^märkes en målmedveten 
,n hålla sovjetregeringen 

^a(,j|las anhängare i andra länder i 
ten f\ ^*enna rörelse utgår tydli-
Van England. 
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Primadonnan -
evangelisten. 

Balkanstaterna 
'len „a varandra av fruktan för 
viltisieniensanima'fienden, de bolsje-
öets a makthavandena i Ryssland. 
ien( j- 1?la år förhållandet med Po-
vilij 1,n ïn<^ °°h de baltiska staterna, 
'i-ris •' Jagarna skola ha en konfe-

I jj ^-elsingfors. 
låJay len synas de politiska för-
*all ; V'3, vara lugnare. — Finland 

agarna välja ny president. 

I en huvudstadstidnings spalter 
syntes härom dagen ett synnerligen 
fult, tecknat porträtt av en kvinna 
och därunder stod "Anna Larssen 
leder gudstjänsten". 

I den till bilden fogade texten på-
minnes läsaren om att Anna Larssen 
en gång var Danmarks "stora skå
despelerska' och "att hon 1906 deltog 
i det glänsande gästspel, som skåde-
spelartruppen "De otte" gav i Sve
rige. I denna ensemble, som bestod 
av Danmarks yppersta' skådespelar-
krafter, var hennes namn det domi
nerande. 

Det erinras vidare om att Anna 
Larssen sedan blev "väckt", religiös, 
att hon lämnade scenen, gifte sig 
med den likaledes "väckte" löjtnant 
Björner och därefter tillsammans 
med honom ägnat ,sig åt frireligiös 
predikoverksamhet. 

Slutligen följer ett klipp ur en 
dansk tidning, där en medarbetare 
skildrar en gudstjänst av Anna, Björ
ner och hennes make i "Evangeliehu
set" vid Triangeln i Köpenhamn. 

Skildringen är icke elak, icke di
rekt hånfull men grå, kall, oförstå
ende, underkännande. Tillsammans 
med det tecknade porträttets åldrade 
uttryckslösa anletsdrag inger den lä
saren på ett oemotståndligt sätt tan
ken: Vilken bakvänd utveckling av 
ett liv! Vilket bedrövligt människo
öde! 

Evangeliehuset, säges det, verkar 
barack, fantasilöst och trist. Inga-
bilder liva upp de kala, dystra väg
garna av vilka endast en har en pryd
nad, en klocka, som lika gärna kunde 
ha stått i ett kök. På en tribun är 
en kateder placerad, flankerad av två 
lampor med skärmar av siden. Bän
karna äro vitmålade, och när man 
ser på dem, har man en känsla av 

att man fryser. 
Gudstjänsten gjorde på tidnings

mannen intryck av en själens exer
cis. F. d. löjtnanten Björner kom
menderade, och man grät och man 
log, när han ville det. Häftigt stö
nande dolde männen sina huvuden i 
händerna, enstaka skrik och oarti
kulerade läten hördes och unga flic
kor jämrade sig som om de blivit 
piskade. Då och då talade någon av 
de äldsta — stämningen hetsades 
mer och mer och bönerna blevo allt
mera högljudda. Men plötsligt blev 
det tyst: Anna Larssen hade intagit 
sin plats bakom katedern, liten och 
enkel och nästan förvissnad stod hon 
där, den en gång så uppburna prima
donnan! Det var föga av teater över 
henne. Måhända fick man en remi
niscens, då hon med en liten röst, 
som icke kunde utfylla rummet, 
sjöngf en sång. Något av den gångna 
tiden slog emot iakttagaren. Hennes 
ögon tindrade som stjärnor och i sa
len kom det glans i de många kvin

noögonen. 

Den som skriver detta uppsökte 

förra hösten fru Björner utan att 

förut ha sett eller känt henne. 

Evangeliehuset var alldeles sådant' 
som det skildrats här ovan. En stor 
träbyggnad i vanlig missionshusstil. 
Samlingssalen stor, kal, ödslig och 
fattig, mycket fattig. Men det låg 
i alla fall något vackert och gripan
de över denna byggnad, till Guds ära 
och människors frälsning uppförd 
icke med tvångsuttaxerade skatteme
del av en rik församling utan genom 
frivilliga och säkert med uppriktig 
glädje iskänkta gåvor av en stackars 
liten fattig menighet. 

Innanför salen fanns ett kök och 
ett stort högloftat rum, herrskapet 
Björners "våning". Middagssolen 
låg in genom de höga, breda fönst
ren och gav åt det med konstförfaren 
hand ordnade rummet med dess riker 

dom av höstens färgstarka blommor 
något fästligt och triumferande glatt. 
Eller var det dagens betydelse som 
kändes i denna strålande,, doftande 
luft? Det var fru Björners 49-års-
dag! 

Det är ju egentligen oväsentligt 
men hur orättvist är det icke att be
teckna. ett utseende som hennes "för
vissnat". Detta, livfulla, av själens 
rikedom illuminerade ansikte, dessa 
djupa sköna ögon, detta obeskrivliga 
leende av lycka och .godhet, dessa 
graciösa rörelser, denna mjuka äkta 
kvinnlighet, sällan skådad ! 

Sammanställningen "den avguda
de primadonnan — den förbisedda 
evangelisten", se där en gåta som al
drig upphör att intressera, att för
våna, att oroa Köpenhamn. Stän
digt ser man Anna Björners namn i 
stadens tidningar. Man har varit 
och intervjuat henne, man har hört 
henne predika —; — Men ingen tid
ningsman har förr än nu sagt att 
Anna Björner är "förvissnad". Hon 
är det häller icke! 

Just nu faller min blick på några 
halvårsgamla rader av en manlig 

hand: 
"Selv sidder den lille Evangelist-

inde med det blidt vemodige Smil og 
broderer, o-g under vor Samtale lyser 
hendes endnu unge Ansigt stundom 
helt straalende op. Det er hver Gang, 
hun med smaa, sikre Nik og denne 
dejlige, blöde og indtrgengende Stem-
imes faste og overbeviste: "Ja, ja! Ja, 
det kan De tro!" bekrsefter Mgte-
p arrets evangeliske \7irksomheds 

Fremgang." 

Det finns i Köpenhamn en mängd 
präster, kyrkliga och frikyrkliga, 
som predika och lära, utan att någon 
tidning intresserar sig för deras per
soner eller för vad de säga eller om 
deras auditorier sitta med torra eller 
tårsköl jda kinder. Men omkring 
Anna Björner är intresset ständigt 
lika levande, undrande, spörjande, 
och det går väl knappast en vecka, 
utan att hennes namn syne's i tryck. 

Och förklaringen? 
Det finns egentligen — för van

lig uppfattning — ingenting reli
giöst underbart i en prästs liv. Han 
är en yrkesutövare. Religionen är 

hans goda. levebröd. Religionen har 
bringat honom materiell framgång, 
har fört honom, som kanske ur
sprungligen var en torparpojke eller 
en bondpojke eller en arbetarpojke, 
hundra steg uppåt i livet. Den har 
förflyttat honom från en enkel och 
tarvlig miljö till en bildad, förfinad 
krets av människor, den har för
vandlat hans fattigdom till välstånd, 
skänkt, honom socialt anseende och 
givit honom ett härligt tempel att 
predika i. 

Hans personliga utveckling är 
inte häller i synlig måtto på något 
sätt religiöst märkvärdig. Han har 
läst och pluggat, tagit sina teologi
ska examina, vunnit anställning, 
avancerat. Han kan vara förträfflig, 
han kan vara uppriktigt religiös, 
men det har liksom ingenting' att 
säga — det är ju så naturligt, att 
han skäll vara hängiven och trogen 
religionen, som .skänkt honom så 
mycket jordiskt gott. Världen ford
rar det helt enkelt, utan att för öv
rigt intressera sig för saken. 

Men i fråga om Anna Björner står 
man — ogillande, oroad eller gripen 

inför det mäktiga själsundret 
väckelsen, pånyttfödelsen, vilken — 
låt mig citera en definition av pro
fessor O. E. Lindberg — "innebär 
en omkastning av människans hela 
åskådning, hela, sinnesbeskaffenhet, 
hela liv: från otro och ointresse för 
andliga ting till sanningsökande och 
evighetsträngt-an, från världslighet 
till utvecklat liv i Gud och det evi
ga". — Och han tillägger: "Över den 
i synd och fördärv fallna mänsklig-
heten lyser i pånyttfödelsen en strå
le, som förjagar pessimismen ur 
kvalda bröst. Fråga mig var det 
finns äkta religion, och jag skall sva
ra: där man gör allvar av pånytt

födelsen". 

Gnistan som tänder den religiösa 
elden kan på många sätt förmedlas 
till människohjärtat, genom en stor 
sorg, en stor hög glädje, en mäktig 
stämning inför naturen, ett bibel
språk, en predikan 

Till Anna Larssen kom den genom 
en roman, Marie Corellis "Två värl
dar" odli särskilt genom kapitlet 
"Skapelsen i miniatyr". 

Hon är pånyttfödd. Hennes re
ligion är äkta — hon har gjort all

var av pånyttfödelsen! 
Sådant händer .ständigt, men det 

gäller oftast människoliv för små och 
oansenliga att observeras. 

Anna Larssens omvändelse gav 
genljud i världen. Primadonnan 
blir evangelist! Med vilka jätteru
briker tidningarna måtte ha förmed
lat den sensationella nyheten till 

allmänheten ! 
Hon var endast ett par och trettio 

år. Hon stod i 'sin rikaste konstnär
liga alstring, hon var skön, begåvad 
och beundrad, hon rörde sig i kon
stens och intelligensens kretsar. Allt 
vad livet äger av världslig lycka var 
hennes, ett arbete som hon älskade, 
berömmelse, guld, lyx, nöjen, men 
hon skjuter det alltsammans såsom 
oviktigt från sig för att i stället .som 
evangelist vandra ut bland männi
skorna och söka göra dem delaktiga 
av den sublima andliga erfarenhet, 
som förunnats henne själv. 

Hon går hundra steg neråt i livet. 
Hon tar bostad i Evangeliehuset, hon 

$rv>mgc8 enda kvinn

liga byggmästare. 

JÏARIN SVENSSON. 

Då Fredrika Bremer för snart ett 
sekel sedan började sitt fruktbärande 
arbete för de svenska kvinnornas 
emancipation, kunde hon väl knap
past ana, att -detta frigörelsearbete 
reda.n vid sekelskiftet skulle ha hun
nit så långt, att ett flertal manliga 
yrkesgrenar stode öppna för hennes 
kämpande medsystrar. Med nästan 
varje år som gått ha. nya. verksam
hetsfält öppnats för kvinnorna och 
det torde väl därför inte bereda, nå
gon alltför stor överraskning då man 
erfar, .att även ett sådant yrke som 
byggmästarens nu underlagts -den 
kvinnliga energien och företagsamhe
ten. 

Byggmästare — vi ha kanske än
nu litet svårt att föreställa oss en 
kvinna som representant för detta yr
ke, där vi förut alltid tänkt oss en 
man, so-m kanske från en ringa bör
jan genomgått de olika stadierna från 
gesäll, hantlangare, murare, förman 
tills slutligen rättigheterna -som själv
ständig byggnadsentreprenör kunde 
inregistreras. 

Men tiden har visat, att det en 
kvinna vill, det kan hon. Och så 
har hon låtit även de gamla föreställ

ningarna om byggmästareyrket van
dra all världens väg och krossas i 
spillror. 

Det första försöket av en kvinna 
-som byggmästare slog visserligen 
inte så väl ut. Experimentet starta
des visst i Göteborg, men vare sig 
nu att allmänheten inte vågade låta 
en kvinnlig byggmästare ta ett ar
bete på entreprenad eller konkurren
sen var alltfö.r stor eller orsaken var 
någon annan — allt nog, efter cirka 
1 års tid upphörde experimentet och 
Sveriges enda, kvinnliga byggmäs
tare fanns ej mer. 

Det skulle emellertid inte dröja .så 
länge, förrän en annan kvinna, gjorde 
om försöket — och lyckades! Det 
var år 1920, som Sveriges f. n. enda 
kvinnliga byggmästare, ingeniör frö
ken Karin Svensson, Karlshamn, 
startade sin verksamhet som bygg
nadsentreprenör, vilken verksamhet 
allt fortfarande -bedrives. 

Att försöket slog så väl -ut som 
det gjorde -och gör, torde väl till en 
del .få tillskrivas den omständigheten, 
att fröken Svensson så att säga liar 
byggmästareblodet i ådrorna-. Både 
fadern — Carl Svensson, död 1920 

lämnar sina vänner, sitt umgänge för 
att leva bland enkla, okunniga, okul
tiverade människor, hon utbyter sce
nen mot denna torftiga samlingssal 
eller ett tält eller landsvägen. I 
stället för att uppträda inför och 
hyllas av en exklusiv publik talar 
hon inför en menighet ur folkets bre
da lager, människor utan uppfost
ran, med ett känsloliv, vilket likt 
ett otätt käril icke kan behålla något 
inom sig, utan på ett barnsligt, obe
härskat och för vanlig uppfattning 
stötande sätt måste ge hörbart ut
tryck åt varje affekt genom gråt el
ler skratt, suckar eller fröjderop. 

Religionen har plundrat henne på 
allt vad vi funno skönt och rikt och 
avundsvärt i hennes liv, men icke 
desto mindre föiblir hon under alla 
dessa år då hon, när som hälst, åter 
kunnat bli den firade primadonnan, 
religionen hängiven och trogen, sa 
som den lyckliga är hängiven och 

trogen. 
Allt detta verkar oroande på den 

andligt ointresserade omvärlden, ho
tar dess uppfattning av livets vär

den, vilken är det allmänna rättesnö
ret för vår jordevandring. Man må
ste bagatellisera saken, misstänklig
göra den. Och så skriver man om 
hennes väokelsemöten, om hur enkel 
och litet att räkna med puibliken är, 
hur obehärskad och löjlig med sitt 
suckande och gråtande, sitt skratt 
och sina fröjderop. 

Men för varje gång sådant skrives 
stanna hundraden i begrundan inför 
denna sällsamma gåta: primadonnan 
—• evangelisten och vaknar hos dem 
lusten att höra henne. Kväll efter 
kväll fyll es Evangeliehuset av en 
åhörareskara, som börjar representera 
även de högre klasserna och nästan 
i lika stor utsträckning utgöres av 
män som kvinnor. 

Anna Björners förkunnelse är icke 
märkvärdig, icke märkvärdigare än 
vad man får höra annorstädes, men 
man känner ifråga om henne, vilket 
icke alltid är fallet med andra ordets 
förkunnare, att hennes religion är 
äkta. 

I. T). 
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— och farfadern voro byggmästare 
och som enda barnet låg det ju nära 
till .hands, att fröken Svensson, som 
alltid omfattat isin faders arbete med 
brinnande intresse, skulle följa i hans 
fotspår och fullborda hans verk. Hon 
'hade också alla förutsättningar att 
lyckligen kunna fullfölja detta ar
bete. Sedan bon år 1905 genomgått 
Karlshamns elementarläroverk för 
flickor och år 1907 utexaminerats 
från Påhlmans handelsinstitut i 
Stockholm, grep hon sig genast ver-

%et an att på allvar sätta sig in i 
byggmästareyrket. Genom att del
taga i arbetet på faderns Ikontor fick 
bon snart en grundlig inblick i de 
mysterier, söm för den oinvigde all
tid omge allt vad byggnadsritningar 
och byggnadsberäkningar heter. Hon 
lärde sig att göra upp ritningar, hon 
löste det svåra problemet hur män 
skulle räkna på ett arbete så, att 
man kan lämna ett för båda parterna 
godtagligt anbud och även i det rent 
praktiska arbetet deltog hon. För 
att få än grundligare utbildning re
ste hon i 918 till Kristinehamns 
praktiska skola, där hon genomgick 
en 20-mån<aders kurs och utexamine
rades som byggnadsingeniör. I de
cember 1919 återkom hon till fäder
nestaden och det var nu hennes av
sikt att bedriva byggnadsverksamhe
ten tillsammans med fadern. Redan 
i januari nästa år dog emellertid den
ne och på fröken Svenssons axlar vi
lade nu det tunga ansvaret att fort
sätta och fullborda vad fadern på
börjat. Hennes första stora arbete 
var inredningen av Karlshamns 
Punschfabrik, som då genomgick en 
grundlig renovering. Så uppgjorde 
fröken Svensson ritningar till en Eg
nahemsbyggnad, som hon även bygg
de, snart följd av en enfamiljsvilla, 
till -vilken hon även uppgjorde ritnin
garna. Nybyggnadsverksamheten i 
Karlshamn har emellertid sedan dess 
varit allt annat än god, och fröken 
Svenssons huvudsakliga verksamhet 
har på senaste tiden upptagits av re
parationsarbeten o. d. Därjämte har 
hon fungerat som kontrollant vid 
byggnadsarbeten, bl. a. vid uppföran
det av biografen Metropol. 

T detta sammanhang bör omnäm
nas, att fröken Svensson sedan 1920 
är medlem av Karlshamns byggmäs
tareförening och att hon samma år 
blev vald till sekreterare där. Hen
nes fader var vid sitt frånfälle ord
förande i föreningen. 

Vid stadsfullmäktigevalet 1922 
uppsattes fröken Svensson som de 
moderatas kandidat och blev invald 
för 4-årsperioden 1922—1926. Där
med börjar den epok i fröken Svens
sons verksamhet, som bär ett tydligt 
vittnesbörd om hennes livliga kom
munala intressen. I stadsfullmäkti
ge tillhör hon inte den kategorien, 
som genom stora gester och ändlösa 
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ordflöden söker framhäva sig, utan 
hennes insats koncentrerar sig ute
slutande på att kort wh gott stödja 
det, som hennes rättskänsla bjuder 
henne att stödja. Det är inte så ofta 
hon begär ordet, men då hon någon 
gång håller ett anförande, är det av 
vägande art och präglat av ett in
tresse i vilket man förnimmer både 
det varma, hjärtat och den grundliga 
insikten. Livligast känner hon för 
de små och betryckta inom samhäl
let. 

Fröken Svenssons kommunala in
tresse koncentrerar sig emellertid in
te enbart och uteslutande på stads
fullmäktigearbetet. Hennes sköte
barn är den kvinnoförening, som på 
hennes initiativ kom till stånd år 
1922. Tillsammans med en annan 
kvinnlig stadsfullmäktigeledamot, 
Iru A. Berggrenson. bildade hon näm-
igen detta år Karlshamns moderata 

kvinnoföreningsklubb. Att hon själv 
skulle bli klubbens första ordförande, 
var en självskriven sak. Det är 
framför allt i denna förening, som 
byggmästare Svensson nedlagt och 
nedlägger ett fruktbärande arbete, 
vilket bl. a. framgår därav, att för
eningen vid starten endast räknade 
ett 10-tal medlemmar medan antalet 
nu uppgår till Omkring 50 en siff
ra, som kanske vid första påseendet 
kan synas obetydlig, men som dock 
är ganska hög då man tar i betrak
tande, att Karlshamns stad endast 
räknar ett innevånarantal av något 
över 7,000 personer. Föreningen har 
under de gångna åren ökats sueces-
sivt och alltid omfattats med största 
intresse av medlemmarna, inte minst 
tack vare det sätt. på vilket fröken 
Svensson förstår att leda dess arbete. 
En gång i månaden sammanträder 
klubben, varvid förekommer före
drag — i allmänhet av någon med
lem — diskussion o. s. v. Vid klub
bens senaste sammanträde hölls fö
redrag om kommunalkunskap. 

Sedan 1920 är fröken Svensson 
suppleant i Karlshamns pensions
nämnd. 

E. W. 

Det oförlåtliga, 
efter verkligheten. 

Assistenten Greta är utmärkt, 
verkligen utmärkt och hon vet om 
det. 

Hennes unga matmor vet också 
om det och behandlar henne med all 
den välvilja och hänsynsfullhet detta 
,sakförhållande kräver. 

En dag råkar Greta ut för en 
fruktansvärd malheur eller rättare 
sagt den kaffebricka hon bär. Ingen 
vet hur det sker, men kaffebrickan 
vickar till och servisen åker i golvet, 
där den går sin förintelse tillmötes. 

Unga frun ser skräckslagen på för
ödelsen. Alla dessa pjäsér har hon 
fått med sig från föräldrahemmet, de 
äro minnessaker och ha på grund 
därav ett stort affektionsvärde. 

Hon säger ingenting. Olyckan är 
skedd och Greta den yppersta assi
stent hon någonsin haft eller kan få. 

Den unga frun reser sig tyst och 
går in i rummet bredvid, där hon i 
ensamheten gråter en näsduk full av 
sorg över sina förlorade kära min

nessaker. 
Under de närmaste dagarne ut

visa Gretas ansikte och sätt en väx
ande ovädersstämning. 

— Men vad är det med Greta? sä
ger slutligen unga frun. Yarför är 
Greta så sur? 

flntmet a 

Côta vännet att 

p t  e n u m e t  e r a  
på 

ben Här tidningen l 

— Det kan väl ingen vara annat 
än sur så som frun bär sig åt. 

? ? ? ? ? ? ! !  

— Ja, när jag tappade brickan 
härom dan! 

—• Men snälla Greta, jag ,sa' ju 
inte'ett enda ord! 

— Nej, se dnr! Frun kunde väl 
åtminstone ha sagl. att det inte gjor
de nånting. 

Noël. 

Värdinnan i det 
fTackfria, skinande 

hemmet 

Den engelska författarinnan Re
becca West, känd för sin genomträn
gande blick, sin omutliga sannings
kärlek och' stora begåvning, har be
sökt Amerika, Särskilt Newyork. De 
inblickar hon därvid fått i det ame
rikanska hemlivet ha hänfört henne 
till en lovsång i "New Republic". 

Jag tror, skriver hon. att det sedan 
världens skapelse icke funnits så 
fläckfria, så skinande hem som hem
men i Newyork, så propra, så fulla 
av vackra och omsorgsfullt utvalda 
saker. 

Parkettgolven äro glasblanka, gar
dinerna äro fräscha som om de för 
ett ögonblick sedan kommit från 
tvättinrättningen, silvret och kristall-
sakerna se ut som om en särskild per
son linte hade något annat att göra 
än att hålla dem gnistrande blanka, 
•ovrummen förefalla obegagnade och 
badrummen 

Man skulle behöva, det mest hög
stämda språk för att beskriva ett 
amerikanskt badrum. När det är 
som utsöktast närmar det sig ett tur
kiskt bad. Jag beskriver nu ett me
delklass-hem eller en medelklassvå
ning, men även i arbetarbostäderna 
i de modärna. byggnaderna dyrkar 
man samma ideal. Det bästa rum
met är kanske inte större än en hatt
ask men bostadens hela inredning är 
beundransvärd, 

Den amerikanska kvinnan är icke 
fastkedjad vid sitt hem. Redan vid 
Il-tiden på förmiddagen är hon ute, 
inte för att gå i butiker utan för att 
höra på ett föredrag över någon all
män fråga som står på dagordningen 

eller över ett utrikespolitiskt spörs

mål. Hon stannar ute hela dagen 
ända tills en timme före middagen 
och sedan presiderar hon vid ett bord 
vilket ser ut som om hon använt hela 
dagen på att göra det utsökt. 

Hennes hem är utomordentligt 
gästfritt. Hon tycker om att fylla 
det med gäster och att göra det trev
ligt för dem. Det är alls inte för 
att lysa socialt, det är en uppriktig 
önskan att låta främlingen njuta lyc
kan vid hennes husliga härd. 

Det finns ett säreget drag hos den 
amerikanska, värdinnan. Hon anser 
att hon på det grövsta förolämpar en 
gäst, som hon vill hedra, om hon icke 
låter henne mötas av ett helt upp
båd av ändra gäster. 

Det har flere gånger hänt mig i 
Newyork, att jag kommit på vän
skaplig fot. med da.mer, som jag träf
fat i sällskapslivet. De ha bett mig 
till sig på té, och jag har tagit på 
mig min näst bästa hatt, glatt för
väntande en förtrolig pratstund på 
tumanhand, men när jag kommit dit, 
har jag funnit mig vara hedersgäs
ten vid en tebjudning, till vilken mer 
än ett femtiotal gäster inbjudits! 

Följden härav är att Newyork, pa
radoxalt i detta liksom i alla andra 
avseenden, är den gästfriaste av alla 
städer men samtidigt världens svå
raste ställe att bli bekant med män

niskor. 
Det ligger i själva luften, en rast

löshet. en virvlande livfullhet som 
gör att människorna i Newyork fin
na nöje i att vara i ständig rörelse. 
De amerikanska damerna, vilka all
tid röra sig snabbt och även graciöst 
tack vare sina fina vrister och ank
lar. störta fram till en och avleverera 
genomträngande, gälla och överras
kande utrop, ofta en smickrande ar
tighet om ens utseende. För att vara 
ärlig måste jag erkänna, att dessa 
artigheter snarare förefalla bedåran
de än förbluffande. Om de tycka att 
edra ögon äro vackra, så skola de 
säga det. och därefter skola, de störta 
bort någon annanstans, medan andra 
skynda fram för att intaga deras 

plats. 

För att kunna göra. stora ting. må

ste man vara entusiast. 

C. II. de St. Simon. 
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' f Säl'a' köPa- hyra ut eller 
byta, så annonsera det ' 

Göteborgs MorgonpJ, 
Morgonens förnämsta annonsorgan 

Söker Ni 
n å g o n  

tjänare, våning, plats eller 

annat, så annonsera det i 

Göteborgs Morgon post 
Göteborgs största morgontidning. 
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Btt 20-årsjubileum. 

Kvinnliga Kontoristförbundet i 
Göteborg firar i dagarne sitt 20-års
jubileum. 

Det är ett vackert och i sällsynt 
grad .lyckosamt arbete denna, så po
pulära kvinnliga sammanslutning 
kan se tillbaka på såväl i fråga om 
sin egen utveckling som med hänsyn 
till medlemmarnas trevnad och bä
sta. 

Framgången är väl förtjänad! Det 
är klara hjärnor, varma hjärtan, 
kraftiga viljor med hurtig företaga
reanda som lett rådslagen inom sam
manslutningen. tillgodoseende både 
den praktiska nyttan och de ideella 
intressena. Och sällan torde en för
ening kunna glädja sig åt medlem-
marnes kärlek och beslutsamma. of
fervilliga stöd i en sådan grad som 
fallet är med detta praktförlbund. 
Vidare, vilken stark samhörighets
känsla. vilken god och glad anda, 
vilken hjälpsamhet och allmän ömse
sidig välvilja! 

Låt oss se vad förbundet med 
hjälp av allt detta lyckats åstad
komma! 

Det har en stor och synnerligen 
vacker, välvårdad klubblokal i sta
dens centrum, vilken ständigt står 
till medlemmarnas disposition med 
tidningar, böcker och piano. Det 
finns en utmärkt välskött middags-
servering, som med billiga priser ger 
god behållning, en kraftig och hjälp
sam understödskassa, "Sveafonden", 
för behövande medlemmar, andra 
fonder för rekreation och sjukvård, 
en stor välordnad och stark sjuk
kassa, ett välförsett bibliotek med 
fria boklån, en egen föreningstid
ning, en platsförmedling, en syklubb 
som varje jul från topp till tå varmt 
och vackert bekläder ett tjugutal fat
tiga flickor i 6—7 års åldern. Slut
ligen kan nämnas, att Förbundet 
äger penningar på banken och en 
ståtlig inteckningsfri villa med om
givande stor och välvårdad trädgård 
på Billdal. Namnet "Sommaibo" 
anger vad villan användes till. 
Varje vecka med undantag av som
martiden förekommer i klubblokalen 
en samkvämsafton med föredrag, 
musik o. d. 

Det torde med anledning av 20-
årsjubileet vara .på sin plats att de
ras namn nämnas, vilka i egenskap 
av ordförande lett förbundets öden: 
Hanna Liljequist-Fagerström, Elin 
Almblad, Ebba Kunze, Nanny Ås
berg, Ellen Samuelsson. Nuvarande 
ordl'. är Edith Rickberg, som också 
tidigare beklätt ordförandeposten. 
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T a n g e n s  G a r d i n e r  
platsens största sortering hos 

A.—B. CARL JOHNSSON 
Kungstorget. 

Kobbs 
Thé 

är alltjämt 
marknadens 
förnämsta 

M ERKÜRT VALEN 
använd enligt bruksanvisningen 

giver ett storartat resultat. 

Även andra namn, vilkas ägare,gjort 
sig högt förtjänta om Förbundet, 
borde nämnas, men de skulle bli allt
för många! Här dock några: Svea 
Brunius, initiativtagare till Sveafon
den. Sigrid Malmgren i aderton år 
förbundssekreterare och Johanna An
dersson ständig bibliotekarie. För
bundets populära husmoder är Alma 

Aurell. . W 

6n hjältinna. 

Fru Bettremieux, en arbetarhustru 
i Robaix, Frankrike, sona, för svag 
att själv arbeta, försörjde sig genom 
att till eftersyn under mödrarnes 
bortavaro mottaga spädbarn, liar 0 
ter döden föreslagits till hederdeg10 

nen. Det hade tagit eld i hem^ 
barnkrubba. Gång på gång ^l)r® ° 
hon in i det brinnande huset och a « 
vände tre gånger med två sma ar 

i famnen. Fjärde gången kora 
icke ut igen utan fann tilham® . 
med de två sista barnen sm 

-lågorna. , _ w 
Hela samhället deltog i henne 

grävning. 
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exp. Maroi,ienatan 
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«tora Teatern. 
kl. I'30 Billiglietsmatinë: 

jbihbtsbködebna. 

Varje afton kl. 8: 

KVINNAN MA RIZA. 

j„rensbergsteatern. 
^ i afton kl. 8: 

vi icKORNA gyurkowics. 

Lustspel av Ferenc Herczeg. 
bongens största lustspelssnccès. 

Stormande jubel. 

Nya Teatern. 
kl l.30 Billighetsmatiné: 

SE LAKS PA SANNINGS VALLEN 

I® Varje afton kl. 8 : 

;  SORGLUSTIGE barberaren. 
0 

Xula Teatern. 
»„dag kl. L30 Billighetsmatiné: 

JAG GIFTA MIG - ALDRIG! 

Varje afton kl. 8, 
Lördag och Söndag kl. 7 och 9: 

DEN FULA GASUNGEN. 

Kariäskkompanief 

Drottninggatan 42 
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HANDSRAR och VANTAR 

Inom egna 
gränser. 

i ' 

Riksdagens öppnande ägde rum 
den 12 jan. med all den pomp och 
ståt som av ålder hör ihop med den
na, tilldragelse — med rätta! Det 
viktiga ögonblick i rikets årshistoria, 
då riksdagen samlas för att rådpläga 
om och fatta beslut i landets och fol-
kets angelägenheter bör vederbörli
gen högtidlighållas. Ceremonien 
skulle antagligen — hos utomståen
de — utlösa starkare känslor av 
vördnad och förhoppningsfull tillit, 
o m man visste, att den höga försam
lingen inneslöt© de kunnigaste, de 
dugligaste, de värdigaste av landets 
mil och kvinnor. Dess något blan-

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

dade beskaffenhet lägger en viss sor
din pa lolkets känslor. 

Ett högtidligt inslag i ceremonien 
var prins Gustaf Adolfs avläggande 
av tro- och huldhetsed till konungen. 

Det av konungen upplästa tronta
let, utformat av den socialdemokrati
ska regeringen och präglat av dess 
anda, var kort och magert. Skälet 
är lätt funnet — vi ha under de se
naste åren 

vi ha under de se-
reformerat med sådan 
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iver och grundlighet, att. det för ögon
blicket inte finns några .stora refor
mer utom rent socialistiska, och för 
deras framläggande är tiden ännu ej 
inne. Regeringen förfogar nämligen 
icke över någon socialistisk majori
tet, utan måste söka stöd hos det 
närmast stående borgerliga partiet, 
de folkfrisinnade, vilka sålunda, ehu
ru jämförelsevis fåtaliga, njuta för
månen av att vara "tungan på den 
politiska vågen". Riksdagens poli
tik kan således väntas bli borgerlig, 
om än skarpt vänsterbetonad. 

Trontalet låter oss veta. att vi icke 
behöva frukta någon ökning av skat
terna, en i mild form meddelad jobs-
post att den sfkattelindring vi med 
brinnande längtan motsett icke är att 
förvänta. 

En passus i talet rör försvaret. Re
geringen har här låtit konungen sä
ga: "Min förhoppning är, att riks
dagen icke skall åtskiljas, utan att 
försvarsfrågan vunnit sin lösning." 
— När man vet att denna lösning 
med visshet kommer att betyda ett 
betänkligt försvagande av rikets för
svarskraft, låter det nästan som drift 
att lägga ordet "förhoppning" i den 
höge talarens mun. 

Det framlagda riksstatsförslaget, 
vilket slutar på 713 miljoner kr., be
rör även några speciellt kvinnliga 
intressen. Det meddelas sålunda att 
särskilda propositioner i välvillig 
riktning komma att avlåtas rörande 
anslagen till privatläroverken, för 
vilka, i väntan härpå, något höjda 
anslagsbelopp beräknas. 

Distriktsba.rnmorskorna bli däre
mot utan den löneförhöjning medici
nalstyrelsen rekommenderat dem till. 
Socialministern vill att frågan först 
skall behandlas av landstingen. Det 
var synd om barnmorskorna ! De ha 
jämmerliga löner. Sjuksköterskorna 
ha det mycket, mycket bättre ställt, 
men så ha de ju också en tacksam 
manlig klientel. 

Det viktigaste förslaget till sist! 
Finansministern föreslår att kvinnli
ga innehavare av sådana statens be
fattningar, som hittills varit förbe
hållna män, skola erhålla samma lön 
som de manliga befattningshavarne. 
Innehavare av befattningar, som nu 
äro förbehållna kvinnor, föreslås in
placerade i den manliga löneplanen 
på sådant sätt, att de i allmänhet er
hålla samma lön som nu. Finans
ministern förebådar i en halvt hotan
de ton att kvinnorna, om och när de 
söka de högre tjänster, som hittills 
varit förbehållna männen, skola un
derkastas sträng prövning ifråga om 
lämplighet. Grift kvinna kommer att 
likställas med ogift d. v. s. bibehållas 
i tjänst. Har hon vård om barn un
der 15 år, skall hon vara skyldig 
ställa sig till efterrättelse givna fö
reskrifter om fullständig eller par
tiell tjänstledighet. -— Pensionsfrå
gorna komma att bli föremål för sär
skild proposition. Pensionsåldern 
torde komma att bli densamma lör 
kvinnliga som manliga befattnings
havare. 

"Ledande" kvinnor hava uttalat 
sitt om icke entusiastiska .sa dock 
gillande av förslaget. Likalönsprin-
cipen är godkänd och sedan löne- och 
pensionsfrågorna lösts kommer lagen 
om kvinnas rätt att träda i kraft. 
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Vart styra 
vi 1)än? 

I anslutning till art. i förra num
ret Håller moderskärleken på att 
försvinna?" återgiva vi på annat 
ställe i dagens tidning en art. "De 
ofödda barnens rätt", vilken är väl 
värd både att övertänkas och att 
dryftas. 

Barnantalets på konstlad väg 
åstadkomna begränsning (populärt: 

Kärlek med få eller inga barn") 
har blivit en av tidens centrala frå
gor. 

Man liar anfört åtskilliga skäl till 
lörsvar för denna strävan: hänsynen 
till moderns hälsa, en önskan att un
derlätta hennes arbetsbörda, omtan
ken om hemmets välstånd, möjlighe
ten av bättre omvårdnad och upp
fostran åt barnen o. s. v. 

Under de senaste åren har man 
funnit ännu ett skäl: mänskligheten 
tillväxer för hastigt sedan den, på 
grund av läkarevetenskapens fram
steg icke längre hålles i schack av 
pestsjukdomar, svåra epidemier och 
stor barnadödlighet. Förökningen 
måste begränsas, om icke jorden 
skall bli överbefolkad. Detta skäl 
har ansetts så vägande, att den rö
relse det här gäller, vilken tidigare 
arbetat mera i skymundan, nu fram
träder helt öppet med pretention på 
att betraktas som icke blott försvar
lig utan som fullt berättigad, kanske 
samhällsnyttig. På tillskyndan av 
bildade bemärkta kvinnor har helt 
nyligen i Stockholm och Oslo (Kri
stiania) öppnats rådgivningsbyråer, 
där gifta personer kunna erhålla 
upplysning om sättet att begränsa 

barnantalet. 
Så självklar, som allt detta an

tyder är emellertid icke saken. 
Det är dock icke uteslutande en 

fråga om besvär och kostnad och 
överbefolkning, det är också en frå
ga. om rätt eller orätt, om synd eller 
icke synd. I en så viktig sak följer 
man icke kritiklöst andras exempel 
och råd. Här måste det. egna sam
vetet noggrannt pröva, och ett per
sonligt ansvar tagas inför en högre 

makt — det är liv det gäller. 
Tillskyndarne av denna rörelse 

torde vara ateister och förnekar® av 
tron på människans odödlighet 

därav deras ställningstagande. 
Hur den protestantiska kyrkan 

ställer sig till frågan är väl ännu 
icke klarlagt. Den katolska medger 
rätten till barnbegränsning men en
dast genom — återhållsamhet. 

De som släppt lös och med råd 
och dåd understödja denna rörelse, 
kärlek med begränsade eller inga 
följder, har den icke längre i sin 
hand. Den har nått långt utanför 
de ursprungligen tänkta gränserna 
och bär ett omätligt stort ansvar för 
ungdomens demoralisation och kär
lekslivets förråande. 

Och finns det verkligen på kvinn
ligt håll stöd för åsikten att det är 
kvinnornas skyldighet att för fram

tiden halla folkstocken nere. att göra 
det genom att med kallt blod undan 
lör undan släcka det begynnande 
liv de frivilligt varit med om att 
tända? 

En artikelförfattarinna i "Norges 
Kvinder" har funnit ett synnerligen 
expressivt uttryck för hela denna tra-
tik, sådan den håller på att utveckla 
sig, nämligen "fandenskap"! 

Randels-

resanden. 
Har ni sett den kvinnliga handels

resanden? Jag såg henne härom da
gen. Det var inne i en affär; jag 
väntade på att bli expedierad. Då 
steg hon in. Det var inget särskilt 
med henne, -annat än det, att hon ha
de en resväska. Hon ställde sig litet 
på avstånd, och hade ej påträngande 
brått att bli expedierad, som de an
dra. Därav kunde man ha slutit sig 
till att hon ej kommit in i affären i 
egenskap av kund, för hon hörde inte 
till den där blyga, bortkomna sorten 
som alltid får vänta, tills alla andra 
äro färdiga. Tvärtom — hennes an
sikte visade med bestämdhet att hon 
var en kvinna som visste vad hon 
ville, och även förstod att hålla på 
sin rätt. 

Om en stund var det hennes tur. 

—, Vad får det lov att vara? Man 
såg tydligt att den frågande var af
färs inn eh a var i n n an själv. Det märk
tes på minen, och på det sätt med 
vilket hon liksom vägde kundens 
köpförmåga med ögonen. 

— Jo, jag är ifrån X fabriker och 
säljer X-tvål, kom det distinkt och 

vant från damen med resväskan. Det 
var då jag upptäckte att hon v.ar han

delsresande. 

Affärsinnehavarinnans ansikte un
dergick en avsevärd förändring, när 
hon förstod ätt det inte var en kund 
hon hade framför sig. Den artigt 
leende, säljlystna minen blev mindre 
förekommande, munnen liksom 
snörpte ihop sig, men hon var dock 
inte direkt ohövlig. Hon hade med 
•en ny hastigt granskande blick på 
den talande sonderat terrängen, och 
tydligen inför hennes distinguerade 
och frigjorda uppenbarelse känt en 
viss respekt, isom gjorde att hon inte 
snäste av, vilket hon nog gärna hade 
velat göra. det såg jag på minen. 

PHon hade ju en kund (jag) som vän
tade! Och då hade man ju inte tid 
med andra. För henne voro männi
skorna tydligen uppdelade i kunder 
och — icke kunder. Men mot den 
här företeelsen måste hon använda 
en 'helt ny taktik, som bragte henne 
en smula ur fattningen. Det enkla
ste hade ju varit att hastigt avskeda 
henne, och ordna anletsdragen fram
för nästa kund, men som sagt: han
delsresanden såg allt för respektin

givande ut. 

— Neej, tack, jag skall ingen ha. 

Det går så lite sådant. Affärsinne-
havarinnan drog på målet. 

Handelsresanden försökte med 
övertalning. Under tiden tog jag 
henne litet närmare i betraktande. 
Hon var välklädd och korrekt som 
sina manliga kolleger, och hade 
samma fria sätt att föra sig bland 
människor. Hon hade ett typiskt 
storstadsansikte, inte av den sorten 
som exponera sig på f. m.-promena
derna och inte häller den typiska 
kontoristen, det var snarare något 
engelskt eller kanske amerikanskt 
över henne. Hon var mera frigjord 
och företagsam än vår vanliga kvin
notyp. 

Under tiden hade ett biträde, som 
blivit ledigt, kommit, fram och expe
dierat mig. och jag måste tyvärr gå. 

När jag gick ute på gatan tänkte 
jag fortfarande på den kvinnliga 
handelsresanden, och önskade att hon 
.skulle få sälja. Hon föreföll mig 
som en hurtig representant for den 
kvinnotyp som håller på att arbeta 
sig fram. En friare, sundare, intel
ligentare och mera mänsklig typ än 
den förutvarande slöa. lyxkvinnan el
ler tanklösa arbeterskan. Det hade 
blivit en sådan fart över livet på ga
tan tyckte jag, det hade kommit en 
ny stämning över det, och jag kände 
med glädje att jag levde år 1925. 

Esse Lindberg. 

Ceater. 
Stora Teatern, som på sitt program 

har "Grevinnan Mariza", har för hu
vudrollen återfått Margit Rosengren 
från Stockholm och därmed utsålda 
hus. 

Lorensbergsteatern gläder sig allt
jämt- åt den stora dragningskraften 
hos sin succespjäs "Flickorna Gyur-
kovics". 

Nya Teatern, där "Den sorglustige 
barberaren" vunnit publikens stora 
bevågenhet har på billighetsmatiné-
ernas program upptagit den roliga 
folkpjäsen "Ljugare-Lars på San
ningsvallen". 

Lilla Teatern hade premiär i fre
dags (alltså efter det att vår tidning 
gått i press varigenom ett närmare 
omnämnande omöjliggjorts) på "Den 
fula gåsungen", en helt säkert mun
ter skärgårdspjäs av O. Wennersten. 

Unga frun-med en suck: — Tänk 
om vi kunde vara riktigt samstämda, 
alltid tänka och tycka detsamma? 

Gemålen: — Gärna det, men jag 
vill tänka och tycka först! 

— Ingenting är bättre än gås. 
— Tycker du det? Jag tycker 

gås är mycket, bättre än ingenting. 

Det påstås att jazzmusiken sjun
ger på sista, versen. Det är väl där
för den låter som den gör. 

De oföddas rätt 
Den förändring för att icke säga 

omvälvning som under det senaste 
trettiotalet år faktiskt ägt rum i för
hållandet mellan könen har icke burit 
de ^köna, friska och närande frukter, 
som särskilt kvinnorna måste ha hyst 
förhoppning om. Jag säger måste. Ty 
det är först och främst från kvin
nornas sida, som man handlat och 
agiterat med en fanatism, en femi
nin. ofta ,social-olögisk energi, bak
om vilken måste ha legat drömmar 
och förhoppningar, som knappast äro 
genomförbara i ett ordnat och nå
gorlunda rättfärdigt samhälle. I åt
skilliga samhällslager synas alla 
skrankor mellan könen ha rivits ner. 
Och det varslas åter och åter storm
löpning mot en lag och rätt, som de 
allra, flesta livsdugliga kultursam
hällen på utvecklingens och känslans 
väg byggt upp bl. a. till skydd för 
kvinnorna, själva, skriver d:r Hans 
Kaaräberg i Berl. Tidende. 

Åter och åter har under den sena
ste människoåldern upptagits till dis
kussion frågan om fosterfördrivning. 

Det hävdas av åtskilliga kvinnor, 
att den blivande modern i "de allra 
flesta fall" dräper sin livsfrukt av 
förtvivlan över att han har svikit 
henne, oftast en ogift. Det förkla
ras, att mången kvinna endaist ge
nom fostermor.d kan skydda sig mot 
socialt elände. 

Detta är icke sanning, icke en var
daglig ens tillnärmelsevis allmängil
tig sanning. Talrika fostermord .be
gås av ekonomiskt välställda mödrar 
och av defekta kvinnor, som frukta 
själva barnsbörden eller dess — som 
de tro —• skadliga inverkan på deras 
utseende. 

"Det är ofantligt många både 
gifta och ogifta, kvinnor, som för
driva sina foster utan att motivet 
till handlingen har det .minsta att 
göra med armod eller förtvivlan", 
skriver d : r F rsenkel i sitt arbete 
"Bör fosterfördrivning vara straff
fri?" Den nya etiken söker bevisa 
kvinnans rätt till att begå fosterför
drivning. Den framställer det som 
en förtjänstfull handling av henne 
att hon t. ex. av ekonomiska hänsyn 
dräper sitt foster. 

I "Nordisk straffrättstidning" 
hävdar en kvinnlig jurist, att fostret 
icke är något rättsobjekt. Det är 
blott en möjlighet, en del av kvin
nans kropp, som hon kan lemlästa 
efter eget behag, "eftersom det icke 
är belagt med straff att skada sig 
själv". 

Med. d:r Agnes Bluhm framhåller 
häremot, att fostret lever från det 
ögonblick kvinnan befruktats. Alla 
försök att uppdraga en tidsgräns, un
der vilken fostret icke behöver nå
got skydd, äro naturvetenskapligt 
sett lika otillåtna som misslyckade. 
"Växten är icke ett stycke jord där
för att den hämtar sin näring ur jor
den". 

Den nya etiken, den nya könsmo
ralen, i sanning denna propaganda 
i frisinnets heliga men så fruktans
värt .missbrukade namn öppnar ett 
mörkt perspektiv för framtidens fa
miljeliv, för oss män ooh icke minst 
för kvinnorna själva. 

Det gives tillfällen, då uselheten 
hos en man eller uselheten både hos 
kvinnan oöh mannen berövar kvin
nan den glädje som ligger i att ge 
liv åt ett barn och mannen faders-
glädjen. Men — låt oss vara ärliga 
— det är undantag. Vem vågar, 
vem skall döma mellan könen i den
na sak? — Om den nya etiken tillå
ter kvinnan att dräpa sitt foster 
Varje gång hon känner sig missbe-

(Eftertryck förbjudes). 

LUitb. 
R O M H N  

Florence 

Auktoriserad översättning av 

Margareta Heijkel .  

%: 
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'^ag måste in till London utan 
^Sspillan. Det går inga fler tåg i 

®en kanske kan jag hinna till 
X*er °°h ta expressen där. 

v,. jag följa med? utropade 
Q0ry impulsivt. 

}0 /levc! betraktade honom med en 
_ 'ände blick, — Jag kan inte sä-

få ^ det kan ta. mig att 
^ ^ ̂ Bm' ,sac^e ^an' Antag-
^ C^e begivit sig t.ill sin 

ödslad u°Stad- ~ 0c'k tro ni 

ara bort en massa tid. Det 

klokaste ni kan göra, unge man. är 
att försöka glömma hela denna, upp

levelse. 
Det kan jag inte, svarade Mal-

lory i allvarlig ton. Jag kan det 
inte förrän jag vet allt — jag menai 
förrän jag ser klart i den här saken. 

— Det- tjänar ingenting till att ni 
söker få klart besked; det kommer 
icke att på minsta sätt förändra för
hållandena för er del. Allt är av
gjort, förefaller det mig, och det 
finns ingen utsikt att ni skall kun

na ändra själva, faktum. 
Under det att Grieve avlägsnade 

sig blev Mallory stående ett ögon
blick i tankar. Plötsligt kände lian 
en lätt beröring &v en hand. När 
han vände sig om stod Liliths kam
marjungfru Simmonds framför ho

nom. 
Jag har sökt er, viskade hon. 

Fröken Lilith visste, att ni skulle 
komma och bad mig framföra en 
hälsning. För egen del vill jag ba
ra säga, att det alls inte är fråga 
om några farliga saker — det är 
bara Bletclileys dumma fantasier. 
Och så mycket förstår jag, att lro-
ken Lilith bara bryr sig om två män

niskor i hela världen — det är mo
dern och så — och så ni, sir. Det är 
allt jag har att säga. 

Mallory hejdade henne, då hon 

ville smyga bort. 
— Vänta ett ögonblick, bad han. 

Vart ha de rest? 
— Det vet jag inte, sir. Jag vet 

bara, att de åkte till Bexter för att 

taga. expressen. 
— Tack! — Mallory rusade efter 

Grieve som redan hunnit till park
porten. där också sir George befann 

sig. 
— Blexter! ropade Mallory. De 

äro där! Kör så fort ni kan bad 

han kusken. 
Grieve gav sir George en kort för

klaring, varefter de tre herrarne änt
rade lantskjutsen och allt vad häs
tarne orkade springa körde lands
vägen fram. I samma ögonblick 
skjutsen höll framför Bexter station, 
ångade expressen ut därifrån. 

XXIII. 

Grieve vände sig till de båda an-
dra: — För sent, sade han lugnt. 

Det är sista tåget till staden för i 
dag. Lika. gott. — det betyder inte 
så mycket. Jag tar första tåget i 
morgon. 

— Jag också, svarade Mallory i 

fast ton. 
Sir George Paradine vände sig om 

mot honom och lade vänligt sin hand 

på hans skuldra. 
— Ni vill alltså inte taga ert 

förnuft till fånga? 
— Försök att förstå mig, sade 

Mallory. Jag kan icke göra mig 
kvitt den föreställningen, att den 
unga damen — fröken Lilith — är 
i fara. Jag har beslutat att rycka 
henne ur dessa människors våld. 

Grieve betraktade honom med en 
blick, som uttryckte både beklagan

de och sympati. 
— Jag har gjort allt vad jag kun

nat i den vägen, sade han, men jag 
har inte skördat någon tacksamhet 
för det. Men jag är en gammal man 
och ni är ung. Kanske skall hon ha 
mera förtroende för er. 

Sir George blandade sig nu i sam
talet: — Det är lönlös möda att för
söka hjälpa, människor, som inte äro 

medvetna. att de behöva någon 

hjälp. — Förstå mig rätt, insköt han 
lugnande, då han såg Mallory ho
tande räta. på sig. Jag har inte nå
got som hälist ofördelaktigt att säga 
om den unga flickan. Hon är också 
vacker och intagande, men hennes 
intelligens står, tror jag, icke på höjd 
med hennes yttre företräden. 

— Sakta! varnade Grieve. Man 
kan icke fälla en rättvis dom över 
henne utan att känna de närmare 
förhållandena — jag menar hennes 
livs historia. Jag intresserar mig 
varmt för den unga flickan, och jag 
måste säga, att .det gläder mig att 
se med vilka ridderliga känslor ni, 
doktor Mallory, omfattar henne. Jag 
skulle sätta värde på om ni när ni 
reser in till London ville besöka, mig 
på mitt kontor. 

Han tog fram ett visitkort och 
lämnade Mallory det. 

—• Jag ser att ni är advokat, sade 
Mallory med en blick på kortet. 

Grieve gjorde en jakande åtbörd: 
—- Ja, och jag är Lilith Aspreys 
förmyndare eller rättare sagt har 
varit det. Nu har hon själv fått 
hand om sin förmögenhet, men jag 
anser det vara min skyldighet att 

hindra henne från att ödsla bort den 
på ovärdiga människor. 

— Är fröken Asprey rik? utbrast 
Mallory överraskad. 

— Om så är kommer hon väl inte 
att vara det särdeles länge med så
dana vänner omkring sig, insköt sir 
George sarkastiskt. 

Mallory såg från den ene till den 
andre: — Mina herrar, :sade han i 
fast ton, nu är tiden inne då ni skola 
säga mig hela sanningen. Jag be
gär, jag fordrar den! 

De tre herrarna åkte tillbaka till 
Kings Head och gingo tillsammans 
upp på Grieves hotellrum. 

Här vände sig advokaten till Mal
lory och frågade: — Hur mycket vet 

ni? 
— Jag vet endast, att fru Ames 

icke är Liliths veiMiga. mor, sade 
Mallory. 

— Det har sin riktighet, medgav 
Grieve. 

— Vidare, fortsatte Mallory, vet 
jag att hon är mor till denne Eric 
som kallar sig Smith. Det finns 
rätt stor likhet mellan dem både i 
fråga om utseende och väsende. Mel
lan Lilith och de andra finns där-
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— och farfadern voro byggmästare 
och som enda barnet låg det ju nära 
till .hands, att fröken Svensson, som 
alltid omfattat isin faders arbete med 
brinnande intresse, skulle följa i hans 
fotspår och fullborda hans verk. Hon 
'hade också alla förutsättningar att 
lyckligen kunna fullfölja detta ar
bete. Sedan bon år 1905 genomgått 
Karlshamns elementarläroverk för 
flickor och år 1907 utexaminerats 
från Påhlmans handelsinstitut i 
Stockholm, grep hon sig genast ver-

%et an att på allvar sätta sig in i 
byggmästareyrket. Genom att del
taga i arbetet på faderns Ikontor fick 
bon snart en grundlig inblick i de 
mysterier, söm för den oinvigde all
tid omge allt vad byggnadsritningar 
och byggnadsberäkningar heter. Hon 
lärde sig att göra upp ritningar, hon 
löste det svåra problemet hur män 
skulle räkna på ett arbete så, att 
man kan lämna ett för båda parterna 
godtagligt anbud och även i det rent 
praktiska arbetet deltog hon. För 
att få än grundligare utbildning re
ste hon i 918 till Kristinehamns 
praktiska skola, där hon genomgick 
en 20-mån<aders kurs och utexamine
rades som byggnadsingeniör. I de
cember 1919 återkom hon till fäder
nestaden och det var nu hennes av
sikt att bedriva byggnadsverksamhe
ten tillsammans med fadern. Redan 
i januari nästa år dog emellertid den
ne och på fröken Svenssons axlar vi
lade nu det tunga ansvaret att fort
sätta och fullborda vad fadern på
börjat. Hennes första stora arbete 
var inredningen av Karlshamns 
Punschfabrik, som då genomgick en 
grundlig renovering. Så uppgjorde 
fröken Svensson ritningar till en Eg
nahemsbyggnad, som hon även bygg
de, snart följd av en enfamiljsvilla, 
till -vilken hon även uppgjorde ritnin
garna. Nybyggnadsverksamheten i 
Karlshamn har emellertid sedan dess 
varit allt annat än god, och fröken 
Svenssons huvudsakliga verksamhet 
har på senaste tiden upptagits av re
parationsarbeten o. d. Därjämte har 
hon fungerat som kontrollant vid 
byggnadsarbeten, bl. a. vid uppföran
det av biografen Metropol. 

T detta sammanhang bör omnäm
nas, att fröken Svensson sedan 1920 
är medlem av Karlshamns byggmäs
tareförening och att hon samma år 
blev vald till sekreterare där. Hen
nes fader var vid sitt frånfälle ord
förande i föreningen. 

Vid stadsfullmäktigevalet 1922 
uppsattes fröken Svensson som de 
moderatas kandidat och blev invald 
för 4-årsperioden 1922—1926. Där
med börjar den epok i fröken Svens
sons verksamhet, som bär ett tydligt 
vittnesbörd om hennes livliga kom
munala intressen. I stadsfullmäkti
ge tillhör hon inte den kategorien, 
som genom stora gester och ändlösa 
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ordflöden söker framhäva sig, utan 
hennes insats koncentrerar sig ute
slutande på att kort wh gott stödja 
det, som hennes rättskänsla bjuder 
henne att stödja. Det är inte så ofta 
hon begär ordet, men då hon någon 
gång håller ett anförande, är det av 
vägande art och präglat av ett in
tresse i vilket man förnimmer både 
det varma, hjärtat och den grundliga 
insikten. Livligast känner hon för 
de små och betryckta inom samhäl
let. 

Fröken Svenssons kommunala in
tresse koncentrerar sig emellertid in
te enbart och uteslutande på stads
fullmäktigearbetet. Hennes sköte
barn är den kvinnoförening, som på 
hennes initiativ kom till stånd år 
1922. Tillsammans med en annan 
kvinnlig stadsfullmäktigeledamot, 
Iru A. Berggrenson. bildade hon näm-
igen detta år Karlshamns moderata 

kvinnoföreningsklubb. Att hon själv 
skulle bli klubbens första ordförande, 
var en självskriven sak. Det är 
framför allt i denna förening, som 
byggmästare Svensson nedlagt och 
nedlägger ett fruktbärande arbete, 
vilket bl. a. framgår därav, att för
eningen vid starten endast räknade 
ett 10-tal medlemmar medan antalet 
nu uppgår till Omkring 50 en siff
ra, som kanske vid första påseendet 
kan synas obetydlig, men som dock 
är ganska hög då man tar i betrak
tande, att Karlshamns stad endast 
räknar ett innevånarantal av något 
över 7,000 personer. Föreningen har 
under de gångna åren ökats sueces-
sivt och alltid omfattats med största 
intresse av medlemmarna, inte minst 
tack vare det sätt. på vilket fröken 
Svensson förstår att leda dess arbete. 
En gång i månaden sammanträder 
klubben, varvid förekommer före
drag — i allmänhet av någon med
lem — diskussion o. s. v. Vid klub
bens senaste sammanträde hölls fö
redrag om kommunalkunskap. 

Sedan 1920 är fröken Svensson 
suppleant i Karlshamns pensions
nämnd. 

E. W. 

Det oförlåtliga, 
efter verkligheten. 

Assistenten Greta är utmärkt, 
verkligen utmärkt och hon vet om 
det. 

Hennes unga matmor vet också 
om det och behandlar henne med all 
den välvilja och hänsynsfullhet detta 
,sakförhållande kräver. 

En dag råkar Greta ut för en 
fruktansvärd malheur eller rättare 
sagt den kaffebricka hon bär. Ingen 
vet hur det sker, men kaffebrickan 
vickar till och servisen åker i golvet, 
där den går sin förintelse tillmötes. 

Unga frun ser skräckslagen på för
ödelsen. Alla dessa pjäsér har hon 
fått med sig från föräldrahemmet, de 
äro minnessaker och ha på grund 
därav ett stort affektionsvärde. 

Hon säger ingenting. Olyckan är 
skedd och Greta den yppersta assi
stent hon någonsin haft eller kan få. 

Den unga frun reser sig tyst och 
går in i rummet bredvid, där hon i 
ensamheten gråter en näsduk full av 
sorg över sina förlorade kära min

nessaker. 
Under de närmaste dagarne ut

visa Gretas ansikte och sätt en väx
ande ovädersstämning. 

— Men vad är det med Greta? sä
ger slutligen unga frun. Yarför är 
Greta så sur? 

flntmet a 

Côta vännet att 

p t  e n u m e t  e r a  
på 

ben Här tidningen l 

— Det kan väl ingen vara annat 
än sur så som frun bär sig åt. 

? ? ? ? ? ? ! !  

— Ja, när jag tappade brickan 
härom dan! 

—• Men snälla Greta, jag ,sa' ju 
inte'ett enda ord! 

— Nej, se dnr! Frun kunde väl 
åtminstone ha sagl. att det inte gjor
de nånting. 

Noël. 

Värdinnan i det 
fTackfria, skinande 

hemmet 

Den engelska författarinnan Re
becca West, känd för sin genomträn
gande blick, sin omutliga sannings
kärlek och' stora begåvning, har be
sökt Amerika, Särskilt Newyork. De 
inblickar hon därvid fått i det ame
rikanska hemlivet ha hänfört henne 
till en lovsång i "New Republic". 

Jag tror, skriver hon. att det sedan 
världens skapelse icke funnits så 
fläckfria, så skinande hem som hem
men i Newyork, så propra, så fulla 
av vackra och omsorgsfullt utvalda 
saker. 

Parkettgolven äro glasblanka, gar
dinerna äro fräscha som om de för 
ett ögonblick sedan kommit från 
tvättinrättningen, silvret och kristall-
sakerna se ut som om en särskild per
son linte hade något annat att göra 
än att hålla dem gnistrande blanka, 
•ovrummen förefalla obegagnade och 
badrummen 

Man skulle behöva, det mest hög
stämda språk för att beskriva ett 
amerikanskt badrum. När det är 
som utsöktast närmar det sig ett tur
kiskt bad. Jag beskriver nu ett me
delklass-hem eller en medelklassvå
ning, men även i arbetarbostäderna 
i de modärna. byggnaderna dyrkar 
man samma ideal. Det bästa rum
met är kanske inte större än en hatt
ask men bostadens hela inredning är 
beundransvärd, 

Den amerikanska kvinnan är icke 
fastkedjad vid sitt hem. Redan vid 
Il-tiden på förmiddagen är hon ute, 
inte för att gå i butiker utan för att 
höra på ett föredrag över någon all
män fråga som står på dagordningen 

eller över ett utrikespolitiskt spörs

mål. Hon stannar ute hela dagen 
ända tills en timme före middagen 
och sedan presiderar hon vid ett bord 
vilket ser ut som om hon använt hela 
dagen på att göra det utsökt. 

Hennes hem är utomordentligt 
gästfritt. Hon tycker om att fylla 
det med gäster och att göra det trev
ligt för dem. Det är alls inte för 
att lysa socialt, det är en uppriktig 
önskan att låta främlingen njuta lyc
kan vid hennes husliga härd. 

Det finns ett säreget drag hos den 
amerikanska, värdinnan. Hon anser 
att hon på det grövsta förolämpar en 
gäst, som hon vill hedra, om hon icke 
låter henne mötas av ett helt upp
båd av ändra gäster. 

Det har flere gånger hänt mig i 
Newyork, att jag kommit på vän
skaplig fot. med da.mer, som jag träf
fat i sällskapslivet. De ha bett mig 
till sig på té, och jag har tagit på 
mig min näst bästa hatt, glatt för
väntande en förtrolig pratstund på 
tumanhand, men när jag kommit dit, 
har jag funnit mig vara hedersgäs
ten vid en tebjudning, till vilken mer 
än ett femtiotal gäster inbjudits! 

Följden härav är att Newyork, pa
radoxalt i detta liksom i alla andra 
avseenden, är den gästfriaste av alla 
städer men samtidigt världens svå
raste ställe att bli bekant med män

niskor. 
Det ligger i själva luften, en rast

löshet. en virvlande livfullhet som 
gör att människorna i Newyork fin
na nöje i att vara i ständig rörelse. 
De amerikanska damerna, vilka all
tid röra sig snabbt och även graciöst 
tack vare sina fina vrister och ank
lar. störta fram till en och avleverera 
genomträngande, gälla och överras
kande utrop, ofta en smickrande ar
tighet om ens utseende. För att vara 
ärlig måste jag erkänna, att dessa 
artigheter snarare förefalla bedåran
de än förbluffande. Om de tycka att 
edra ögon äro vackra, så skola de 
säga det. och därefter skola, de störta 
bort någon annanstans, medan andra 
skynda fram för att intaga deras 

plats. 

För att kunna göra. stora ting. må

ste man vara entusiast. 

C. II. de St. Simon. 

GUMMIKLACKAR 

SKANDINAVISKA GUMMI AKTIEBOLAGET 
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A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 
för alltid på lager alla 

V I S K A F O R S  
fabrikat till fabrikspriser. pri 
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' f Säl'a' köPa- hyra ut eller 
byta, så annonsera det ' 

Göteborgs MorgonpJ, 
Morgonens förnämsta annonsorgan 

Söker Ni 
n å g o n  

tjänare, våning, plats eller 

annat, så annonsera det i 

Göteborgs Morgon post 
Göteborgs största morgontidning. 
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Btt 20-årsjubileum. 

Kvinnliga Kontoristförbundet i 
Göteborg firar i dagarne sitt 20-års
jubileum. 

Det är ett vackert och i sällsynt 
grad .lyckosamt arbete denna, så po
pulära kvinnliga sammanslutning 
kan se tillbaka på såväl i fråga om 
sin egen utveckling som med hänsyn 
till medlemmarnas trevnad och bä
sta. 

Framgången är väl förtjänad! Det 
är klara hjärnor, varma hjärtan, 
kraftiga viljor med hurtig företaga
reanda som lett rådslagen inom sam
manslutningen. tillgodoseende både 
den praktiska nyttan och de ideella 
intressena. Och sällan torde en för
ening kunna glädja sig åt medlem-
marnes kärlek och beslutsamma. of
fervilliga stöd i en sådan grad som 
fallet är med detta praktförlbund. 
Vidare, vilken stark samhörighets
känsla. vilken god och glad anda, 
vilken hjälpsamhet och allmän ömse
sidig välvilja! 

Låt oss se vad förbundet med 
hjälp av allt detta lyckats åstad
komma! 

Det har en stor och synnerligen 
vacker, välvårdad klubblokal i sta
dens centrum, vilken ständigt står 
till medlemmarnas disposition med 
tidningar, böcker och piano. Det 
finns en utmärkt välskött middags-
servering, som med billiga priser ger 
god behållning, en kraftig och hjälp
sam understödskassa, "Sveafonden", 
för behövande medlemmar, andra 
fonder för rekreation och sjukvård, 
en stor välordnad och stark sjuk
kassa, ett välförsett bibliotek med 
fria boklån, en egen föreningstid
ning, en platsförmedling, en syklubb 
som varje jul från topp till tå varmt 
och vackert bekläder ett tjugutal fat
tiga flickor i 6—7 års åldern. Slut
ligen kan nämnas, att Förbundet 
äger penningar på banken och en 
ståtlig inteckningsfri villa med om
givande stor och välvårdad trädgård 
på Billdal. Namnet "Sommaibo" 
anger vad villan användes till. 
Varje vecka med undantag av som
martiden förekommer i klubblokalen 
en samkvämsafton med föredrag, 
musik o. d. 

Det torde med anledning av 20-
årsjubileet vara .på sin plats att de
ras namn nämnas, vilka i egenskap 
av ordförande lett förbundets öden: 
Hanna Liljequist-Fagerström, Elin 
Almblad, Ebba Kunze, Nanny Ås
berg, Ellen Samuelsson. Nuvarande 
ordl'. är Edith Rickberg, som också 
tidigare beklätt ordförandeposten. 

Tio ̂XYLCL /Uwrvmjtt 

ocßicj/att 

" O P  O A  
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T a n g e n s  G a r d i n e r  
platsens största sortering hos 

A.—B. CARL JOHNSSON 
Kungstorget. 

Kobbs 
Thé 

är alltjämt 
marknadens 
förnämsta 

M ERKÜRT VALEN 
använd enligt bruksanvisningen 

giver ett storartat resultat. 

Även andra namn, vilkas ägare,gjort 
sig högt förtjänta om Förbundet, 
borde nämnas, men de skulle bli allt
för många! Här dock några: Svea 
Brunius, initiativtagare till Sveafon
den. Sigrid Malmgren i aderton år 
förbundssekreterare och Johanna An
dersson ständig bibliotekarie. För
bundets populära husmoder är Alma 

Aurell. . W 

6n hjältinna. 

Fru Bettremieux, en arbetarhustru 
i Robaix, Frankrike, sona, för svag 
att själv arbeta, försörjde sig genom 
att till eftersyn under mödrarnes 
bortavaro mottaga spädbarn, liar 0 
ter döden föreslagits till hederdeg10 

nen. Det hade tagit eld i hem^ 
barnkrubba. Gång på gång ^l)r® ° 
hon in i det brinnande huset och a « 
vände tre gånger med två sma ar 

i famnen. Fjärde gången kora 
icke ut igen utan fann tilham® . 
med de två sista barnen sm 

-lågorna. , _ w 
Hela samhället deltog i henne 

grävning. 

GIV 

Agnes, 

EmiUa 

o c h  

Eril*a 

Kvinnornas Tidniiifl 
pà namnsdagen^ 

Presentkort sälja P ^ ̂  

exp. Maroi,ienatan 

flflfentliéa nöjen. 

«tora Teatern. 
kl. I'30 Billiglietsmatinë: 

jbihbtsbködebna. 

Varje afton kl. 8: 

KVINNAN MA RIZA. 

j„rensbergsteatern. 
^ i afton kl. 8: 

vi icKORNA gyurkowics. 

Lustspel av Ferenc Herczeg. 
bongens största lustspelssnccès. 

Stormande jubel. 

Nya Teatern. 
kl l.30 Billighetsmatiné: 

SE LAKS PA SANNINGS VALLEN 

I® Varje afton kl. 8 : 

;  SORGLUSTIGE barberaren. 
0 

Xula Teatern. 
»„dag kl. L30 Billighetsmatiné: 

JAG GIFTA MIG - ALDRIG! 

Varje afton kl. 8, 
Lördag och Söndag kl. 7 och 9: 

DEN FULA GASUNGEN. 

Kariäskkompanief 

Drottninggatan 42 

TELEFON 15379 
GÖTEBORG 

ALLTID TREVLIGA NYHETER I 

HANDSRAR och VANTAR 

Inom egna 
gränser. 

i ' 

Riksdagens öppnande ägde rum 
den 12 jan. med all den pomp och 
ståt som av ålder hör ihop med den
na, tilldragelse — med rätta! Det 
viktiga ögonblick i rikets årshistoria, 
då riksdagen samlas för att rådpläga 
om och fatta beslut i landets och fol-
kets angelägenheter bör vederbörli
gen högtidlighållas. Ceremonien 
skulle antagligen — hos utomståen
de — utlösa starkare känslor av 
vördnad och förhoppningsfull tillit, 
o m man visste, att den höga försam
lingen inneslöt© de kunnigaste, de 
dugligaste, de värdigaste av landets 
mil och kvinnor. Dess något blan-

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

dade beskaffenhet lägger en viss sor
din pa lolkets känslor. 

Ett högtidligt inslag i ceremonien 
var prins Gustaf Adolfs avläggande 
av tro- och huldhetsed till konungen. 

Det av konungen upplästa tronta
let, utformat av den socialdemokrati
ska regeringen och präglat av dess 
anda, var kort och magert. Skälet 
är lätt funnet — vi ha under de se
naste åren 

vi ha under de se-
reformerat med sådan 
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Kristallmottagare 
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kan var och en i Göteborg 
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Pris kr. 10= - inkl, kristall 
Våglängd 200—700 mtr. 

il Ferd. Landquist S Co. 
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iver och grundlighet, att. det för ögon
blicket inte finns några .stora refor
mer utom rent socialistiska, och för 
deras framläggande är tiden ännu ej 
inne. Regeringen förfogar nämligen 
icke över någon socialistisk majori
tet, utan måste söka stöd hos det 
närmast stående borgerliga partiet, 
de folkfrisinnade, vilka sålunda, ehu
ru jämförelsevis fåtaliga, njuta för
månen av att vara "tungan på den 
politiska vågen". Riksdagens poli
tik kan således väntas bli borgerlig, 
om än skarpt vänsterbetonad. 

Trontalet låter oss veta. att vi icke 
behöva frukta någon ökning av skat
terna, en i mild form meddelad jobs-
post att den sfkattelindring vi med 
brinnande längtan motsett icke är att 
förvänta. 

En passus i talet rör försvaret. Re
geringen har här låtit konungen sä
ga: "Min förhoppning är, att riks
dagen icke skall åtskiljas, utan att 
försvarsfrågan vunnit sin lösning." 
— När man vet att denna lösning 
med visshet kommer att betyda ett 
betänkligt försvagande av rikets för
svarskraft, låter det nästan som drift 
att lägga ordet "förhoppning" i den 
höge talarens mun. 

Det framlagda riksstatsförslaget, 
vilket slutar på 713 miljoner kr., be
rör även några speciellt kvinnliga 
intressen. Det meddelas sålunda att 
särskilda propositioner i välvillig 
riktning komma att avlåtas rörande 
anslagen till privatläroverken, för 
vilka, i väntan härpå, något höjda 
anslagsbelopp beräknas. 

Distriktsba.rnmorskorna bli däre
mot utan den löneförhöjning medici
nalstyrelsen rekommenderat dem till. 
Socialministern vill att frågan först 
skall behandlas av landstingen. Det 
var synd om barnmorskorna ! De ha 
jämmerliga löner. Sjuksköterskorna 
ha det mycket, mycket bättre ställt, 
men så ha de ju också en tacksam 
manlig klientel. 

Det viktigaste förslaget till sist! 
Finansministern föreslår att kvinnli
ga innehavare av sådana statens be
fattningar, som hittills varit förbe
hållna män, skola erhålla samma lön 
som de manliga befattningshavarne. 
Innehavare av befattningar, som nu 
äro förbehållna kvinnor, föreslås in
placerade i den manliga löneplanen 
på sådant sätt, att de i allmänhet er
hålla samma lön som nu. Finans
ministern förebådar i en halvt hotan
de ton att kvinnorna, om och när de 
söka de högre tjänster, som hittills 
varit förbehållna männen, skola un
derkastas sträng prövning ifråga om 
lämplighet. Grift kvinna kommer att 
likställas med ogift d. v. s. bibehållas 
i tjänst. Har hon vård om barn un
der 15 år, skall hon vara skyldig 
ställa sig till efterrättelse givna fö
reskrifter om fullständig eller par
tiell tjänstledighet. -— Pensionsfrå
gorna komma att bli föremål för sär
skild proposition. Pensionsåldern 
torde komma att bli densamma lör 
kvinnliga som manliga befattnings
havare. 

"Ledande" kvinnor hava uttalat 
sitt om icke entusiastiska .sa dock 
gillande av förslaget. Likalönsprin-
cipen är godkänd och sedan löne- och 
pensionsfrågorna lösts kommer lagen 
om kvinnas rätt att träda i kraft. 
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Vart styra 
vi 1)än? 

I anslutning till art. i förra num
ret Håller moderskärleken på att 
försvinna?" återgiva vi på annat 
ställe i dagens tidning en art. "De 
ofödda barnens rätt", vilken är väl 
värd både att övertänkas och att 
dryftas. 

Barnantalets på konstlad väg 
åstadkomna begränsning (populärt: 

Kärlek med få eller inga barn") 
har blivit en av tidens centrala frå
gor. 

Man liar anfört åtskilliga skäl till 
lörsvar för denna strävan: hänsynen 
till moderns hälsa, en önskan att un
derlätta hennes arbetsbörda, omtan
ken om hemmets välstånd, möjlighe
ten av bättre omvårdnad och upp
fostran åt barnen o. s. v. 

Under de senaste åren har man 
funnit ännu ett skäl: mänskligheten 
tillväxer för hastigt sedan den, på 
grund av läkarevetenskapens fram
steg icke längre hålles i schack av 
pestsjukdomar, svåra epidemier och 
stor barnadödlighet. Förökningen 
måste begränsas, om icke jorden 
skall bli överbefolkad. Detta skäl 
har ansetts så vägande, att den rö
relse det här gäller, vilken tidigare 
arbetat mera i skymundan, nu fram
träder helt öppet med pretention på 
att betraktas som icke blott försvar
lig utan som fullt berättigad, kanske 
samhällsnyttig. På tillskyndan av 
bildade bemärkta kvinnor har helt 
nyligen i Stockholm och Oslo (Kri
stiania) öppnats rådgivningsbyråer, 
där gifta personer kunna erhålla 
upplysning om sättet att begränsa 

barnantalet. 
Så självklar, som allt detta an

tyder är emellertid icke saken. 
Det är dock icke uteslutande en 

fråga om besvär och kostnad och 
överbefolkning, det är också en frå
ga. om rätt eller orätt, om synd eller 
icke synd. I en så viktig sak följer 
man icke kritiklöst andras exempel 
och råd. Här måste det. egna sam
vetet noggrannt pröva, och ett per
sonligt ansvar tagas inför en högre 

makt — det är liv det gäller. 
Tillskyndarne av denna rörelse 

torde vara ateister och förnekar® av 
tron på människans odödlighet 

därav deras ställningstagande. 
Hur den protestantiska kyrkan 

ställer sig till frågan är väl ännu 
icke klarlagt. Den katolska medger 
rätten till barnbegränsning men en
dast genom — återhållsamhet. 

De som släppt lös och med råd 
och dåd understödja denna rörelse, 
kärlek med begränsade eller inga 
följder, har den icke längre i sin 
hand. Den har nått långt utanför 
de ursprungligen tänkta gränserna 
och bär ett omätligt stort ansvar för 
ungdomens demoralisation och kär
lekslivets förråande. 

Och finns det verkligen på kvinn
ligt håll stöd för åsikten att det är 
kvinnornas skyldighet att för fram

tiden halla folkstocken nere. att göra 
det genom att med kallt blod undan 
lör undan släcka det begynnande 
liv de frivilligt varit med om att 
tända? 

En artikelförfattarinna i "Norges 
Kvinder" har funnit ett synnerligen 
expressivt uttryck för hela denna tra-
tik, sådan den håller på att utveckla 
sig, nämligen "fandenskap"! 

Randels-

resanden. 
Har ni sett den kvinnliga handels

resanden? Jag såg henne härom da
gen. Det var inne i en affär; jag 
väntade på att bli expedierad. Då 
steg hon in. Det var inget särskilt 
med henne, -annat än det, att hon ha
de en resväska. Hon ställde sig litet 
på avstånd, och hade ej påträngande 
brått att bli expedierad, som de an
dra. Därav kunde man ha slutit sig 
till att hon ej kommit in i affären i 
egenskap av kund, för hon hörde inte 
till den där blyga, bortkomna sorten 
som alltid får vänta, tills alla andra 
äro färdiga. Tvärtom — hennes an
sikte visade med bestämdhet att hon 
var en kvinna som visste vad hon 
ville, och även förstod att hålla på 
sin rätt. 

Om en stund var det hennes tur. 

—, Vad får det lov att vara? Man 
såg tydligt att den frågande var af
färs inn eh a var i n n an själv. Det märk
tes på minen, och på det sätt med 
vilket hon liksom vägde kundens 
köpförmåga med ögonen. 

— Jo, jag är ifrån X fabriker och 
säljer X-tvål, kom det distinkt och 

vant från damen med resväskan. Det 
var då jag upptäckte att hon v.ar han

delsresande. 

Affärsinnehavarinnans ansikte un
dergick en avsevärd förändring, när 
hon förstod ätt det inte var en kund 
hon hade framför sig. Den artigt 
leende, säljlystna minen blev mindre 
förekommande, munnen liksom 
snörpte ihop sig, men hon var dock 
inte direkt ohövlig. Hon hade med 
•en ny hastigt granskande blick på 
den talande sonderat terrängen, och 
tydligen inför hennes distinguerade 
och frigjorda uppenbarelse känt en 
viss respekt, isom gjorde att hon inte 
snäste av, vilket hon nog gärna hade 
velat göra. det såg jag på minen. 

PHon hade ju en kund (jag) som vän
tade! Och då hade man ju inte tid 
med andra. För henne voro männi
skorna tydligen uppdelade i kunder 
och — icke kunder. Men mot den 
här företeelsen måste hon använda 
en 'helt ny taktik, som bragte henne 
en smula ur fattningen. Det enkla
ste hade ju varit att hastigt avskeda 
henne, och ordna anletsdragen fram
för nästa kund, men som sagt: han
delsresanden såg allt för respektin

givande ut. 

— Neej, tack, jag skall ingen ha. 

Det går så lite sådant. Affärsinne-
havarinnan drog på målet. 

Handelsresanden försökte med 
övertalning. Under tiden tog jag 
henne litet närmare i betraktande. 
Hon var välklädd och korrekt som 
sina manliga kolleger, och hade 
samma fria sätt att föra sig bland 
människor. Hon hade ett typiskt 
storstadsansikte, inte av den sorten 
som exponera sig på f. m.-promena
derna och inte häller den typiska 
kontoristen, det var snarare något 
engelskt eller kanske amerikanskt 
över henne. Hon var mera frigjord 
och företagsam än vår vanliga kvin
notyp. 

Under tiden hade ett biträde, som 
blivit ledigt, kommit, fram och expe
dierat mig. och jag måste tyvärr gå. 

När jag gick ute på gatan tänkte 
jag fortfarande på den kvinnliga 
handelsresanden, och önskade att hon 
.skulle få sälja. Hon föreföll mig 
som en hurtig representant for den 
kvinnotyp som håller på att arbeta 
sig fram. En friare, sundare, intel
ligentare och mera mänsklig typ än 
den förutvarande slöa. lyxkvinnan el
ler tanklösa arbeterskan. Det hade 
blivit en sådan fart över livet på ga
tan tyckte jag, det hade kommit en 
ny stämning över det, och jag kände 
med glädje att jag levde år 1925. 

Esse Lindberg. 

Ceater. 
Stora Teatern, som på sitt program 

har "Grevinnan Mariza", har för hu
vudrollen återfått Margit Rosengren 
från Stockholm och därmed utsålda 
hus. 

Lorensbergsteatern gläder sig allt
jämt- åt den stora dragningskraften 
hos sin succespjäs "Flickorna Gyur-
kovics". 

Nya Teatern, där "Den sorglustige 
barberaren" vunnit publikens stora 
bevågenhet har på billighetsmatiné-
ernas program upptagit den roliga 
folkpjäsen "Ljugare-Lars på San
ningsvallen". 

Lilla Teatern hade premiär i fre
dags (alltså efter det att vår tidning 
gått i press varigenom ett närmare 
omnämnande omöjliggjorts) på "Den 
fula gåsungen", en helt säkert mun
ter skärgårdspjäs av O. Wennersten. 

Unga frun-med en suck: — Tänk 
om vi kunde vara riktigt samstämda, 
alltid tänka och tycka detsamma? 

Gemålen: — Gärna det, men jag 
vill tänka och tycka först! 

— Ingenting är bättre än gås. 
— Tycker du det? Jag tycker 

gås är mycket, bättre än ingenting. 

Det påstås att jazzmusiken sjun
ger på sista, versen. Det är väl där
för den låter som den gör. 

De oföddas rätt 
Den förändring för att icke säga 

omvälvning som under det senaste 
trettiotalet år faktiskt ägt rum i för
hållandet mellan könen har icke burit 
de ^köna, friska och närande frukter, 
som särskilt kvinnorna måste ha hyst 
förhoppning om. Jag säger måste. Ty 
det är först och främst från kvin
nornas sida, som man handlat och 
agiterat med en fanatism, en femi
nin. ofta ,social-olögisk energi, bak
om vilken måste ha legat drömmar 
och förhoppningar, som knappast äro 
genomförbara i ett ordnat och nå
gorlunda rättfärdigt samhälle. I åt
skilliga samhällslager synas alla 
skrankor mellan könen ha rivits ner. 
Och det varslas åter och åter storm
löpning mot en lag och rätt, som de 
allra, flesta livsdugliga kultursam
hällen på utvecklingens och känslans 
väg byggt upp bl. a. till skydd för 
kvinnorna, själva, skriver d:r Hans 
Kaaräberg i Berl. Tidende. 

Åter och åter har under den sena
ste människoåldern upptagits till dis
kussion frågan om fosterfördrivning. 

Det hävdas av åtskilliga kvinnor, 
att den blivande modern i "de allra 
flesta fall" dräper sin livsfrukt av 
förtvivlan över att han har svikit 
henne, oftast en ogift. Det förkla
ras, att mången kvinna endaist ge
nom fostermor.d kan skydda sig mot 
socialt elände. 

Detta är icke sanning, icke en var
daglig ens tillnärmelsevis allmängil
tig sanning. Talrika fostermord .be
gås av ekonomiskt välställda mödrar 
och av defekta kvinnor, som frukta 
själva barnsbörden eller dess — som 
de tro —• skadliga inverkan på deras 
utseende. 

"Det är ofantligt många både 
gifta och ogifta, kvinnor, som för
driva sina foster utan att motivet 
till handlingen har det .minsta att 
göra med armod eller förtvivlan", 
skriver d : r F rsenkel i sitt arbete 
"Bör fosterfördrivning vara straff
fri?" Den nya etiken söker bevisa 
kvinnans rätt till att begå fosterför
drivning. Den framställer det som 
en förtjänstfull handling av henne 
att hon t. ex. av ekonomiska hänsyn 
dräper sitt foster. 

I "Nordisk straffrättstidning" 
hävdar en kvinnlig jurist, att fostret 
icke är något rättsobjekt. Det är 
blott en möjlighet, en del av kvin
nans kropp, som hon kan lemlästa 
efter eget behag, "eftersom det icke 
är belagt med straff att skada sig 
själv". 

Med. d:r Agnes Bluhm framhåller 
häremot, att fostret lever från det 
ögonblick kvinnan befruktats. Alla 
försök att uppdraga en tidsgräns, un
der vilken fostret icke behöver nå
got skydd, äro naturvetenskapligt 
sett lika otillåtna som misslyckade. 
"Växten är icke ett stycke jord där
för att den hämtar sin näring ur jor
den". 

Den nya etiken, den nya könsmo
ralen, i sanning denna propaganda 
i frisinnets heliga men så fruktans
värt .missbrukade namn öppnar ett 
mörkt perspektiv för framtidens fa
miljeliv, för oss män ooh icke minst 
för kvinnorna själva. 

Det gives tillfällen, då uselheten 
hos en man eller uselheten både hos 
kvinnan oöh mannen berövar kvin
nan den glädje som ligger i att ge 
liv åt ett barn och mannen faders-
glädjen. Men — låt oss vara ärliga 
— det är undantag. Vem vågar, 
vem skall döma mellan könen i den
na sak? — Om den nya etiken tillå
ter kvinnan att dräpa sitt foster 
Varje gång hon känner sig missbe-

(Eftertryck förbjudes). 

LUitb. 
R O M H N  

Florence 

Auktoriserad översättning av 

Margareta Heijkel .  

%: 
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'^ag måste in till London utan 
^Sspillan. Det går inga fler tåg i 

®en kanske kan jag hinna till 
X*er °°h ta expressen där. 

v,. jag följa med? utropade 
Q0ry impulsivt. 

}0 /levc! betraktade honom med en 
_ 'ände blick, — Jag kan inte sä-

få ^ det kan ta. mig att 
^ ^ ̂ Bm' ,sac^e ^an' Antag-
^ C^e begivit sig t.ill sin 

ödslad u°Stad- ~ 0c'k tro ni 

ara bort en massa tid. Det 

klokaste ni kan göra, unge man. är 
att försöka glömma hela denna, upp

levelse. 
Det kan jag inte, svarade Mal-

lory i allvarlig ton. Jag kan det 
inte förrän jag vet allt — jag menai 
förrän jag ser klart i den här saken. 

— Det- tjänar ingenting till att ni 
söker få klart besked; det kommer 
icke att på minsta sätt förändra för
hållandena för er del. Allt är av
gjort, förefaller det mig, och det 
finns ingen utsikt att ni skall kun

na ändra själva, faktum. 
Under det att Grieve avlägsnade 

sig blev Mallory stående ett ögon
blick i tankar. Plötsligt kände lian 
en lätt beröring &v en hand. När 
han vände sig om stod Liliths kam
marjungfru Simmonds framför ho

nom. 
Jag har sökt er, viskade hon. 

Fröken Lilith visste, att ni skulle 
komma och bad mig framföra en 
hälsning. För egen del vill jag ba
ra säga, att det alls inte är fråga 
om några farliga saker — det är 
bara Bletclileys dumma fantasier. 
Och så mycket förstår jag, att lro-
ken Lilith bara bryr sig om två män

niskor i hela världen — det är mo
dern och så — och så ni, sir. Det är 
allt jag har att säga. 

Mallory hejdade henne, då hon 

ville smyga bort. 
— Vänta ett ögonblick, bad han. 

Vart ha de rest? 
— Det vet jag inte, sir. Jag vet 

bara, att de åkte till Bexter för att 

taga. expressen. 
— Tack! — Mallory rusade efter 

Grieve som redan hunnit till park
porten. där också sir George befann 

sig. 
— Blexter! ropade Mallory. De 

äro där! Kör så fort ni kan bad 

han kusken. 
Grieve gav sir George en kort för

klaring, varefter de tre herrarne änt
rade lantskjutsen och allt vad häs
tarne orkade springa körde lands
vägen fram. I samma ögonblick 
skjutsen höll framför Bexter station, 
ångade expressen ut därifrån. 

XXIII. 

Grieve vände sig till de båda an-
dra: — För sent, sade han lugnt. 

Det är sista tåget till staden för i 
dag. Lika. gott. — det betyder inte 
så mycket. Jag tar första tåget i 
morgon. 

— Jag också, svarade Mallory i 

fast ton. 
Sir George Paradine vände sig om 

mot honom och lade vänligt sin hand 

på hans skuldra. 
— Ni vill alltså inte taga ert 

förnuft till fånga? 
— Försök att förstå mig, sade 

Mallory. Jag kan icke göra mig 
kvitt den föreställningen, att den 
unga damen — fröken Lilith — är 
i fara. Jag har beslutat att rycka 
henne ur dessa människors våld. 

Grieve betraktade honom med en 
blick, som uttryckte både beklagan

de och sympati. 
— Jag har gjort allt vad jag kun

nat i den vägen, sade han, men jag 
har inte skördat någon tacksamhet 
för det. Men jag är en gammal man 
och ni är ung. Kanske skall hon ha 
mera förtroende för er. 

Sir George blandade sig nu i sam
talet: — Det är lönlös möda att för
söka hjälpa, människor, som inte äro 

medvetna. att de behöva någon 

hjälp. — Förstå mig rätt, insköt han 
lugnande, då han såg Mallory ho
tande räta. på sig. Jag har inte nå
got som hälist ofördelaktigt att säga 
om den unga flickan. Hon är också 
vacker och intagande, men hennes 
intelligens står, tror jag, icke på höjd 
med hennes yttre företräden. 

— Sakta! varnade Grieve. Man 
kan icke fälla en rättvis dom över 
henne utan att känna de närmare 
förhållandena — jag menar hennes 
livs historia. Jag intresserar mig 
varmt för den unga flickan, och jag 
måste säga, att .det gläder mig att 
se med vilka ridderliga känslor ni, 
doktor Mallory, omfattar henne. Jag 
skulle sätta värde på om ni när ni 
reser in till London ville besöka, mig 
på mitt kontor. 

Han tog fram ett visitkort och 
lämnade Mallory det. 

—• Jag ser att ni är advokat, sade 
Mallory med en blick på kortet. 

Grieve gjorde en jakande åtbörd: 
—- Ja, och jag är Lilith Aspreys 
förmyndare eller rättare sagt har 
varit det. Nu har hon själv fått 
hand om sin förmögenhet, men jag 
anser det vara min skyldighet att 

hindra henne från att ödsla bort den 
på ovärdiga människor. 

— Är fröken Asprey rik? utbrast 
Mallory överraskad. 

— Om så är kommer hon väl inte 
att vara det särdeles länge med så
dana vänner omkring sig, insköt sir 
George sarkastiskt. 

Mallory såg från den ene till den 
andre: — Mina herrar, :sade han i 
fast ton, nu är tiden inne då ni skola 
säga mig hela sanningen. Jag be
gär, jag fordrar den! 

De tre herrarna åkte tillbaka till 
Kings Head och gingo tillsammans 
upp på Grieves hotellrum. 

Här vände sig advokaten till Mal
lory och frågade: — Hur mycket vet 

ni? 
— Jag vet endast, att fru Ames 

icke är Liliths veiMiga. mor, sade 
Mallory. 

— Det har sin riktighet, medgav 
Grieve. 

— Vidare, fortsatte Mallory, vet 
jag att hon är mor till denne Eric 
som kallar sig Smith. Det finns 
rätt stor likhet mellan dem både i 
fråga om utseende och väsende. Mel
lan Lilith och de andra finns där-
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låten med »in ställning, olycklig, 
sviken, pinad och plågad av sin ma
ke, av samhället, av förhållandena, 
så kommer kvinnans väg till frigö
relse på detta område att makadami-
seras med döda foster, talrika som 
landsvägens stenskärvor. Därför att 
just 'under havandeskapet >är kvin
nans syn på hennes förhållanden och 
omgivning mycket ofta abnormt, dy
stert, hypokondriskt. Hennes benä
genhet att känna sig som en martyr, 
att misstänka mannen, att beskylla 
honom för otrohet skulle- kunna för
må henne att befria sig från det fos
ter hon bär. Och om han någonsin 
älskat henne, om han känt aktning 
för henne som kvinna, skall han då, 
om han icke är hennes brutale med-
brettsling och om han har en gnista 
könslig estetik, skönhetskänsla i sitt 
sinne, ej känna äckel inför hennes 
person. Han shall det! Ty sådan år 
han, genomsnittsmannen, den norma
le mannen. 

Införes straffrihet för fosterför
drivning så måste därmed konse
kvent också följa straffrihet för bar
namord. Människornas hänsynslösa 
egoism, deras brist på självkritik, 
deras alltför ;stora, alltför gnagande 
bekymmer för utkomsten — vilka 
triumfer skola icke dessa egenskaper 
och känslor fira på detta område! 
Hur många små liv skola icke i sin 
värnlöshet offras på grund av dessa 
motiv. Dessa liv, som dock utgöra 
de bindande banden mellan äkta ma
kar, vilka i mångt och mycket kunna 
disharmoniera, utan att därför upp
höra att hålla av varandra. 

Fostermord, känt från urminnes 
tider, har än varit strafflöst men 
föraktat, än belagt med hårda straff. 
Nutidens samhälle har barnbördshus, 
hem för mödrar, barnhem och upp
fostringsanstalter för övergivna barn. 
Låt dessa milda stiftelser bli än tal
rikare, ännu mildare men — dråp 
icke! 

Månne kvinnan kan köpa någon 
lycka genom att dräpa sitt foster el
ler sitt nyfödda, barn? Hon skall 
.samtidigt döda eller fördärva sin 
mans kärlek. 

Gör fostermord lagligt och ett 
skri skall fylla den samhälleliga 
källarluften, ett kvinnornas samfäll
da skri. Det skall nämligen snart 
visa sig, att de som trodde sig köpa 
livets lycka genom denna handling, 
oftast skördade ånger, ofta död och 
invaliditet för livet. Ett missfall 
är ofta farligare än en normal barns
börd och ett med konst framkallat 
missfall har vanligen ingenting med 
"konst", med sakkunskap att skaffa, 
och det bringar — tillräckligt ofta 
för att avskräcka —• döden. Vilken 
läkare med självaktning skall man 
— eventuellt staten —• kunna lega 
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till denna bödelstjänst mot kvinnor
nas kroppar? Ingen! 

Propagandisterna för denna sak 
göra sig med deltagande och billig 
känslosamhet till tolk för de fattiga 
mödrarne. Det kan mycket väl hän
da, att förhållandena i de stora stä
derna giva grundad anledning här
till. Men icke på landet. Där ha 
ofta de fattigaste' mödrarne de stör
sta barnkullarne. Under min 42-
åriga läkarepraktik har det aldrig 
förekommit fostermord hos mina fat
tiga, gifta patienter, och jag har al
drig hört en mor av den verkliga 
allmogen önska sitt foster eller sitt 
barn dött. Tvärtom moderskärleken 
är ett av de skönaste dragen hos 
deasa kvinnor. 

Den citerade författaren nämner 
därefter att i Turkiet och Indien fos
termord icke är belagt med straff 
och därför något mycket vanligt. 

I Frankrike ha fostermorden till
tagit i oerhörd grad. Redan före 
kriget räknade man .med 50,000 så
dana mord pr år i staden Paris. 

I Amerika är fostermord den 
kvinnliga synden par préférance. 
Kvinnoläkaren Gr. Thomas anslår 
det årliga antalet fostermord i New-
york till 80,000. Han tillägger: 
Vi läkare se ofta i vår praktik kvin
nor, som skulle tveka att döda en 
fluga, men som utan blygsel erkän
na att de dräpt ett halvt dussin eller 
flera av sina ofödda barn. 

Kvinnornas fanatiska propaganda 
på olika områden, säger d:r Kaars-
berg till sist, har undergrävt lyckan 
och harmonien inom tusentals hem. 
Den har bestulit föräldrarne på de
ras förr så bergfasta tillit till de un
ga döttrarnes sedlighet. Den har 
förstört, dragit ner de båda könens 
erotiska känsla, livets skönaste, stol
taste, mest omedelbara kraft, väc-
kare och försonare. Låt denna nya 
etik segra och ett nytt förfärligt an
sikte skall blicka oss till mötes ur 
människolivets dunkel: i — Se, ni 
kallade och här är jag, er dumma, 
kalla, meningslösa brunst. Älska 
mig nu, om ni kan ! 

Htidra vintrar. 

Årets blida vinter leder tanken 
tillbaka till andra vintrar av bistrare 
kynne. Det är överraskande hur stor 
skillnaden är mellan förhållandena 
nu och förr, särskilt om man går 
långt tillbaka i tiden. Här nedan 
några belysande uppgifter! 

År 1294 red man över isen mellan 
Danmark odi Norge. 

1306 bar isen mellan Gotland och 
Estland. 

1323 red man över isen mellan 
Skåne och Danmark. 

1329 hela Nordsjön isbelagd. 
1407 lågo både Nordsjön och Ös

tersjön frusna. 
1423 färdades man på isen från 

Danzig till Lübeck. Till de resan
des bekvämlighet funnos härbergen 
uppförda på isen. 

1424 Nordsjön tillfrusen. 
1458 låg hela Östersjön tjockt is-

belagd. 
1572 dagarne före pingst färdades 

folk över isen mellan Sverige och 
Re v al. 

1621 låg Adriatiska havet fruset. 
1658 tågade svenska armén över 

Lilla och Stora Bält. 
1778 rådde så stark och varaktig 

köld i England, att man byggde bo
dar på Themsen. 

Htt promenera sig till hälsa. 

Musklerna i vår kropp ha en två-
faldig uppgift. Tack vare dem kun
na vi utföra rörelser men de spela 
också en viktig roll ifråga om äm
nesomsättningen, d. v. s. tillgodogö
randet av födan och avskiljandet från 
kroppen av förbrukade och skadliga 
ämnen. De tjäna också till att reg
lera vår kroppstemperatur. 

Gåendet ger den naturligaste och 
bästa motionen icke blott åt benen 
utan åt hela kroppen. Rygg- ooli 
bukmusklerna, som spela en så vik
tig roll för vår matsmältning, sam
arbeta under gåendet med benen och 
•stärkas därigenom. 

Hjärtats och lungornas verksam
het stimuleras kraftigt av promena
der särskilt i terräng (ute i naturen 
på ojämn mark). Blodet cirkulerar 
kraftigare genom kroppen och genom 
hjärnan. Tankarne klarna, sinnet 
blir friskare, ap-titen växer, mat
smältningen blir bättre, kroppen gör 
sig kvitt upplagrade överflödsämnen 
(fett m. m.), vårt yttre talar om 
hälsa, vår hy blir röd och vit! 

(Eftertryck förbjudes.) 

Uågot om mjölkdroppar 
såsom övervakmngsställen för späda barn. 

Av Doktor AXEL HÖJER. 

Svensßa Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

II. 

Vad är bövUgbet? 

Schopenhauer, denne filosof som 
hade en så pessimistisk syn på livet 
och på sina medmänniskor, har också 
Synat hövligheten i sömmarne. Här 
nedan återgivas några av hans beska 
tankar i ämnet: 

Hövlighet är klokhet, följaktligen 
är ohövlighet en dumlhet, ty att i 
onödan skaffa sig fiender är galen
skap, lika galet som att sätta eld på 
sitt hus. 

Vilken bjärt kontrast mellan de 
flesta människors ömtålighet vid den 
minsta antydan av klander mot dem, 
och vad de skulle få höra, om de 
(osynliga) lyssnade till vad deras be
kanta sins emellan säga om dem. 

Y i böra ha i minnet, att den gäng
se hövligheten bara är en grinande 
mask och inte skrika av förskräc
kelse om den någon gång rubbas en 
smula eller tas av för ett ögonblick. 

Hövligheten är en tyst överens
kommelse att ömsesidigt ignorera 
varandras moraliska och intellektu
ella ynkedom och att ej klandrande 
uppmärksamma den, varigenom den 
ju också till ömsesidig båtnad mindre 
träder i dagen. 

Det är nu fastslaget som en själv
klar sak, att läkare och sköterskor 
skola avlönas för sitt arbete. Där 
frivillig kompeten arbetskraft står 
till förfogande, underhjälper ju detta 
särskilt starten, men man bör icke 
bygga på den. Arbetaren är sin lön 
värd. För säkrande av utgifterna 
ha på de flesta ställen bildats en
skilda sällskap, utomlands samman
slutna i landsomfattande organisa
tioner. Det allmänna har emellertid 
i allt större utsträckning börjat visa 
sig förstå, att det måste stödja de ut
poster i striden för förbättrad hälso
vård, som Mjölkdropparna utgöra. 
Långt har denna utveckling gått i 
England, där statsbidrag lämnas till 
varje Mjölkdroppe med hälften av 
dess utgifter, och där kommunen of
ta är den, som står för inrättningen 
och betalar den andra hälften. 

Om således en Mjölkdroppe från 
början ofta är en rätt så anspråkslös 
inrättning, har den en inneboende 
kraft att växa och utvecklas i olika 
riktningar. 

1) Mjölkdroppen har en intim kän
nedom om modern och hennes förhål
landen under den svaghetstid, som 
tiden före och efter förlossningen 
samt under amningen utgör. Vad 
är då naturligare än att det allmän
na, som icke med iämnmod kan se 
den svälta, som med sitt blod ger nä
ring åt en blivande medborgare, upp
drager omsorgen härom åt Mjölk
dropparna. Detta kan ske på olika 
sätt. I Italien, Spanien och Frank
rike och på en del andra håll sker 
det genom att matsalar för väntande 
och ammande mödrar öppnats i för
ening med Mjölkdroppar. I Frank
rike är dessutom Mjölkdropparna 
ombetrodda med utdelandet av mo-
derskapsunderstödet enligt Paul 
Strauss' lag. Likaså utdela i Stock
holm Mjölkdropparna kommunala 
understöd åt mödrarna, s. k. ampre-
mier. Där utvecklingen ännu icke 
hunnit så långt, brukar i varje fall 
åt mindre bemedlad ammande moder 
utdelas en liter mjölk om dagen. Den 
som ger för intet, bör hava för intet, 
säffa fransmännen. 

2) Särskilt i England men även 
på många andra håll har mycket stor 
vikt lagts på den undervisande och 
uppfostrande delen av Mjölkdroppens 
verksamhet, varom det namn, de där 
fått, "schools for mothers", bär vittne, 
Varje mottagning hålles för mödrar
na en föreläsning, följd av samtal, 
där den föredragande är läkaren, skö
terskan eller annan kompetent per
son. Gäller undervisningen tillskär
ning av spädbarnskläder eller tilla
gandet av födan, förekomma också 
praktiska demonstrationer. 

3) Redan är nämnt, att mottag
ningar för väntande mödrar på mån
ga håll äro anslutna till Mjölkdrop
parna. Ser man, såsom vi gjorde i 
Solna 1921, att 17 % av alla späda 
vid födseln väga mindre än 2 1/2 kg., 
kan man inte undgå att göra vad som 
göras kan för att förbättra barnens 
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tillstånd genom att ägna uppmärk
samhet åt mödrarna före förlossnin
gen. 

4) I England äro till många 
Mjölkdroppar knutna "hemhjälps
föreningar" (se n:r 5 av Vårdare-
bladet 1922), som tillhandahålla 
hemmen dugliga och pålitliga vika
rier under den tid, då mödrarna på 
grund av förlossning eller sjukdom 
äro ur stånd att sköta sina vanliga 
göromål. 

5) Tandkliniker, där mödrarnas 
tänder, som ofta svårt lida, behand
las, äro ibland knutna till Mjölk
dropparna. 

6) En fråga av stor vikt är om 
Mjölkdropparna böra befatta sig med 
sjuka barn. Det gäller här naturli-
gen de lindrigare eller börjande 
åkommorna. I Paris, där Mjölk
dropparna ses med mycket vreda 
blickar av måno-a -nrivata läkare, som 
anse sig "enom deras verksamhet för
lora patienter, äro Mjölkdropparna 
mycket fallna för att o-enast tillråda 
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barn, som sjuknat på ett eller annat 
sätt, att vända- sig till privat läkare. 
I England däremot, där stat och 
kommun giva ut sina penningar för 
att till Miölkdroppsläkare få de mest 
kompetenta barnläkare, ses frågan på 
ett helt annat sätt. Där kräves med 
växande styrka, att Mjölkdroppens 
läkare, som förut väl känner barnet, 
även skall ordinera för det i händelse 
av lindrigare sjukdom. Ja, på flera 
ställen har i anslutning till Mjölk
droppens verksamhet uppstått små 
barnsjukhus. Det skulle föra för 
långt att närmare utveckla, varför 
jag anser den engelska ståndpunkten 
både ur Mjölkdroppens och barnets 
synpunkt vara att förorda. Väl är 
det sant, att läkaren i och med sin 
verksamhet på Mjölkdroppen arbe
tar för att göra sig själv överflödig, 
men så är fallet med all hygienisk 
profylaktisk verksamhet. Allt mera 
börjar ock allmänheten förstå, att 
arbete för hälsans bibehållande och 
för hävande av lindriga, börjande 
sjukdomstillstånd är mera ekono
miskt sjukvårdsarbete. Man kan 
därför också hoppas att sådant ar
bete snart nog skall bliva av det all
männa bättre värderat. 
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I Sverige ha vi för~TT"~~ 
rande ett fyrtiotal Mjölkdroppet 
ket ar mycket för litet. vLv ? 
på mer är fyra eller fem t,Jn 

vanare borde hava en sådan 
fragnmgar rörande starten' läm "i 
mecl nöje av mig, adress HagaS 

•A 1 ;nge", fder torde det gamla 
idealet, att lakaren skall sköta Se 
de sjuka, utan de friska, så, att de 
icke bliva sjuka, vara så möjligt att 
förverkliga som i spädbarnsålfe/ 
I enskilda fall kan ju detta ske i 
privatpraktiken, men i stort sett är 
formen för denna förebyggande häl 
sovård en Mjölkdroppe." 

På de flesta håll i utlandet, i 
Amerika England, Frankrike, 
1 v sk I and, arbetas intensivt på att 
få alla spädbarn ställda under sak
kunnig övervakning genom upprät
tande ^av öv er v akningsställen. Det 
är på tiden att vi i Sverige söka. 
återhämta det försprång dessa länder 
före oss vunnit. 

Namnet Mjölkdroppe kan ur vissa 
synpunkter anses vara mindre lämp
ligt. Möjligen kan det av docenten-
Lichtenstein föreslagna ordet "Bar-
navardscentral' vinna spridning. 

BREVLÅDA. 
B. F. Jo tack, vi äro synnerligen 

tillfreds. 
L. //., Göran. Vi skola pröva på. 

Början göres i dagens nummer som 
ni se. 

Esther H. Alldeles för mycket 
snö! Våren är kommen! Nu är ti
den inne att skriva om blommor, 
knoppar och lärkan i skyn. 

Missnöjd. Låt er vrede gå ut över 
Kungl. postverket, vars nerver äro 
mycket starkare än våra, "Felet ,. 
"försummelsen", "slarvet" äro att 
söka där, ej hos oss. Vi förstå, er 
emellertid och äro inte stötta. Tvärt
om! Det har aldrig i redaktionens 
samfällda liv förekommit att någon 
av dess medlemmar blivit förargad 
över en tidnings uteblivande. Ert 
fall är sålunda i utomordentlig grad 
glädjande för oss. • 

B E R G M A N S ,  S T O C K H O L M  
Välsmakande och möra 

D E L I K A T  E S S B R Ö D S O R T E R  
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emot inte den ringaste likhet. De 
äro helt säkert inte ens släkt. 

—• Det har också sin riktighet, er
kände Grieve. Lilith har förlorat 
sina föräldrar och saknar närmare 
anförvanter. — Låt mig berätta li
tet mera om henne. Som barn 
var hon mycket klen och efter mo
derns tidiga bortgång överlämnades 
hon i fru Arnes' vård. Det vill sä
ga, dennas rätta hamn är Merton. 
Denna dam., det måste jag erkänna, 
har givit Lilith den ömmaste vård. 
De ha faktiskt varit som mor och 
dotter. Lilith är innerligt fästad 
vid henne och anser sig stå i omätlig 
tacksamhetsskuld till henne för den 
uppoffrande och enastående kärlek, 
varmed hön skötte henne, Lilith, un
der en sjuklig barndom och första 
ungdom. Den unga flickan ser i 
fru Merton sin mor, den enda mor 
hon känt, detta är ett sakförhållande, 
som vi måste räkna med. Och en 
bättre vän kunde hon häller icke 
haft ända tills den tanken vaknade 
hos den gamla damen att göra ett 
par av sin son i första giftet, Eric 
Horley, och Lilith. Det är en ge
nuin slyngel men moderns avgud, och 

även Lilith har väl omfattat honom 
med stor tillgivenhet — han var ju 
hennes fostermors son och hennes 
egen lekkamrat och ungdomsvän. 
Han kan för övrigt vara en stor 
charmör, när han vill. Men en o-dug-
ling och slösare är han därjämte. Li
lith har ett par hundra tusen i rän
tor och som förmyndare lämnade jag 
henne en rundlig årlig summa att 
leva på. Den räckte emellertid då
ligt till, fastän Lilith och fru Mer
ton levde ett mycket förståndigt liv. 
Vid en närmare undersökning av sa
ken. förstod jag, att det var Eric Hor
ley som förbrukade lejonparten av 
pängarne. 

— Lilith har antagligen, åtminsto
ne för någon tid, varit förälskad i 
honom, insköt Mallory misstänksamt 
i ett anfall av svartsjuka. 

Grieve skakade på huvudet: — 
Absolut icke! Det är som jag nyss 
sagt. Det är gumman Merton, som 
skött korten med så stor skicklighet, 
att hon förmått Lilith att binda sig 
vid Eric. Flickan vill nu icke göra 
modern den svåra sorg, som en 'bryt
ning med sonen skulle innebära. Det 
givna ordet betyder ju också mycket 

för henne. Och så tror bon väl på 
vanligt flickvis, att Eric, som hon 
dock håller av som en bror, skall gå 
under, om hon stöter honom ifrån 
sig. —• Giftermålet Skulle för länge 
sen varit ett faktum, om inte pojken 
förstört det hela genom gitt oerhörda 
lättsinne. Modern drog in på under
hållet till honom för att tvinga ho
nom till ett mera stadgat liv, men 
Eric, som var van att ha stora be
lopp att röra sig med, skaffade sig 
pängar på andra håll. Övertygad om 
att modern skulle träda räddande 
emellan förfalskade han vid ett till
fälle sir George Paradines namn på 
en växel. 

—-Ja, blandade sig sir George åter 
i samtalet, den slarvern kunde verk
ligen när ha ville vara en oemot
ståndlig charmör. Jag tyckte bra 
om honom, jag erkänner det, och lå
nade honom åtskilliga gånger rätt 
betydande summor. Men slutligen 
Uppfattade han min vänlighet som 
flathet och förlitande sig på imitt 
goda hjärta skrev han en växel med 
mitt namn. Men då var det slut med 
vänskapen — jag tycker nämligen 
inte om att hållas för narr, och in

nan Horley visste ordet av var han 
häktad. Jag ångrade sedan att jag 
hade (haft så bråttom, när den där 
valpen skrev ett rörande brev och 
skyllde på sin fästmö, Lilly Asprey. 
Han lät förstå att det var hennes ex
travagans, som ställt alltför stora 
krav på hans plånbok och 'kommit 
honom att begå den olycksaliga för
falskningen. 

— Är det verkligen er mening, ut
brast Mallory bleknande av vrede, 
att säga att ni trodde den där skur
kens gemena anklagelser mot Lilith? 

— Ja, det gjorde jag, svarade sir 
George. 

Innan Mallory hann svara grep 
Grieve in. 

—• Glöm inte förhållandet mellan 
fru "Merton, Eric Horley och Lilith. 
Denna senare hade icke så svårt att 
förlåta sonen till den älskade foster
modern, så mycket mera som det må
ste ha varit nästan ett syskonförhål
lande mellan dem. Då Eric vid 
kraschen fick sex månaders fängelse 
övertalade fru Merton Lilith att läm
na umgängeskretsen i London och 
att begrava sig med henne i Shingle 
End, tills Eric utstått sitt straff och 

folk hunnit glömma bort hans dum
ma streck. Jag antar att gumman 
ville hålla Lilith i avskildhet för 
att ingen annan skulle komma och 
snappa bort henne från sonen. 

— Ni borde ha korsat hennes pla
ner, invände Mallory. 

— Vad kunde jag väl göra? frå
gade Grieve med en åtbörd av makt
löshet. Lilith var redan den tiden 
myndig och förfogade fritt både 
över sin person och sin förmögen
het. Jag måste uppträda med den 
största försiktighet och hovsamhet. 
Om jag sagt henne min uppriktiga 
mening om hennes fostermor och 
hennes ränksmideri, så skulle den 
unga damen h dl t enkelt ha visat mig 
på porten. En gång var det mycket 
nära att hon gjort det. 

— Ni kunde väl ha öppnat ögo

nen på henne? 
— Omöjligt, förklarade Grieve be

stämt. ' Hos Lilith är det hjärtat, 
som styr huvudet. Och hjärtat be
härskades av den gamla damen med 
den blida stämman och de troskyldi

ga ögonen. 
Mallory sprang upp från stolen. 
— Denna fru Ames eller Merton 

måste vara en samvetslös äventyrer 

ska, en förbryterska som vill att den 

stackars flickan skall gifta me 

en sådan usling, som hon vet att so 

nen är, utbrast han. 
Hr Grieve rynkade fundersa® 

pannan: - Det är jag inte 
säker på. Jag tror inte att den ga _ 

la damen känner sin son ri "o 
grund och botten. Det kan 

George intyga, -.-„jfoet 
_ Jag kan inte med bestan 

uttala mig i den här saken, sv* 
baroneten. Jag vet endast at -

gamla damen, då hon; upp^. ^ 
på The Towers för att be m g, 

lighållä sonens förfals' 
ria, blev fullständigt lamslag 

klaring han givit til i- i(iet är 
Gumman spelade m te °m ^ hon 

alldeles säkert. Det var so 

räffats av blixten sagtr 

för henne, att Eric t ho-

det var Lilith 
och gjort honom ^orts). 

tr; 
om 
att 
nom 

% 
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så att pysen kan bli 
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-̂ Zuyck tillätes gärna om »Kvin-
Tidning", med hela namnet tornas 

utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 
UtiandskrSnika i sammandrag. 
(t gå på muséer. Av Frida Erikson. 

öenom svenska bygder. Av Hedda 

jey-Rasmussen. 
yvshunger. Av Adelheid Hausmann. 

Ben magiska lådan. 

Teater. 

inom egna gränser. 
Finns det lyckliga äktenskap? 
jfvas själsliga egenskaper? 
Hur se kvinnorna livet ? Av N—a N—n. 
De oföddas rätt. Av Greta — n. 
Lilith. Roman av Florence Warden. 

UtlandsKröniha 
i sammandrag. 

Den nye tyske rikskanslären d-:r 
Luther liar nu presenterat den av ho-

bildade regeringen för riksda
gen, som därjämte fått sig denna re 
/erings programförklaring förelagd, 
riksdagsdebatterna ha i stort sett 

taft en lugnare och mera hyfsad ka 
laktär än vad man är van vid i dén
ia av inbördes partihat och oförson
lighet genomsyrade församling. Men 
även nu hälsade man varandras au 
föranden med hånskratt och tillka 

: man varandra så ärekränkande 
eller eljes grova tillvitelser och till 
»älen att flera talare måste kallas 

ordningen och en visas på dör 
Mi. En god illustration till tidens 

sin hänsynslöshet och ofördrag
samhet avskyvärda partipolitik! 

Den nya regeringen förklarar, att 
I® ställer sig på den gällande re
publikanska författningens grund, 

den med hänsyn till de förutva-
Bnde fiendemakterna ämnar förf
atta den förra regeringens försonlig-

<s- och uppfyllelsepolitik, och att 
inåt ämnar göra allt för att f.. . ° 

ra®ja lC[en .allmänna utvecklingen, 
ll'ken synes lovande om endast 

ttringen inom folket kan övervin-
Fas- Arbetarne få löfte om 8-tim-
lajs arbetsdag. 

Tr°ts alla. dessa försäkringar ha 
Socialdemokraterna och kommunis 
terila skyndat att förklara den nya 
bringen krig på liv och död. Man 
Saktar den nämligen, trots dess 

Sll?ivna politiska neutralitet, som 
®0"arkistisk, maskerat monarkistisk. 

nga riksdagspartier med undan-

I folkpartiet (moderat höger) 
f" ^^hållsamt lovat sitt stöd, 
^ ara sig intaga en mer eller min-

stn men fri och obunden 
'''ning till den nya ministären. 

. 1 Wkrike och England är man 
Iclfg n"',i 
. J °Jd med den nya tyska rege-

&en' Även där betraktar 
en 

man 
0lldaSOm monarkistisk med 

***** m°t Dawes-planen och 
redsPolitiken i allmänhet. 

[ en ^raiiska regeringen har det 

tys J ^esvärligt. Den med Sovjet-
Ite knutna förbindelsen har ic-
H ^en v^nfade behållningen 
V På, ledande sovjethåll 

att (j1?11 n°nchalant förklarat, 
1 , ̂ °mmuni'stiska Ryssland in-

kn ,S y 'c%het har att betala dö 
i s 

^tid eSlvarne skulderna från 
en- Denna deklaration är allt 
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för hänsynslös och oförskämd för at 
tunna tålas. När Frankrike erkän
de sovjetstyret som Rysslands rätt
mätiga regering väntade de franska 
spararne, vilka på sin tid placerade 
sina tillgångar i det ryska käjsar-
dömets "säkra" obligationer, att des
sa skulder skulle erkännas av sov
jetherrarna och ordentligt förräntas 
och betalas. Den franska regeringen 
har för att lugna oron förklarat, att 
den kommer att avkräva sovjet full 
betalning. 

Under en debatt i franska depute
radekammaren har man från olika 
håll bestritt, att Frankrike häftar i 
kuld till andra allierade makter, 

Frankrike ifick guld av sina bunds
förvanter för den gemensamma krig
föringen men gav själv liv och blod, 
något som måste angfes lika värde
fullt. 

Förenta staterna ha såsom grund
löst betecknat det fransk-engelska 
glada antagandet, att staterna bun
dit sig vid -den europeiska politiken 
därför att de äro med om att dela 
det tyska guldrovet. Så är icke för
hållandet. U. S. A. känner sig på 
intet sätt förpliktat att gripa in mot 
Tyskland, om detta land skulle klic
ka vid infriandet av Dawes-planens 
bestämmelser. 

Spanske konungen har varit före
mål för en allmän demonstrativt 
hjärtlig hyllning närmast med an
ledning av de ärekränkande beskyll
ningar för feghet och landsskadliga 
åtgärder (kriget i Marocko) .som rik
tats mot honom av Blasco Ibanez, 
spansk författare och liberal politi
ker. Ibanez, som uppehåller sig i 
Frankrike, har .spritt sin pamflett 
över Spanien genom att låta utkasta 
den i massvis från aeroplan. 

Statsministrarne i brittiska domi
nions 'ha vägrat att sammankomma 
till en imperiekonferens i London 
för att dryfta Genèveprotokollet (om 
Folkförbundsstaternas skyldighet att 
gemensamt, eventuellt med vapen
makt svara för freden i världen, samt 
om .skiljedom; avrustning ro. m.) 
Överläggningarna mellan engelska 
regeringen och dominions skola i 
stället föras pr telegraf. Genève
protokollet kommer med visshet icke 
att i sitt nuvarande skick godtagas 

av England. 
Hur litet man i verkligheten hop

pas av -detta protokoll visas därav 
att Förenta staternas president in
bjuder världens stater till en avrust-
ningskonferens, vilken ju skulle va
rit obehövlig, oro Genèveprotokollet 
hade någon utsikt att förverkligas. 

I Ryssland synes verkligen något 
vara i görningen. Trotzky har av 
sina medtävlare om makten avsatts 
som högste befälhavare över den rö
da armén. Nu återstår att se om 
Trotzky utan vidare finner sig i den
na behandling. Hären lär vara ho

nom tillgiven. 
Vid Hälsingforskonferensen har 

de baltiska staternas, Polens o. Fin
lands utrikespolitik bragts i sam
klang. Överenskommelse har träf
fats om skiljedom mellan de berörda 
staterna för vissa eventuellt uppkom

mande tvistefrågor. 
Norska stortinget har öppnats. Be

tecknande för den politiska ställnin
gen i Norge är kommunismens styr

ka och aggressiva kynne. 

(Eftertryck förbjudes). 

Htt gâ pä muséer. 
Av FRIDA ERIKSON. 

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

Många gånger har jag suttit på 
muséer och i stället för föremålen be
skådat folket som kommit för att se 
dem. En och annan har varit av 
rätta sorten, en sådan åskådare för
svinner på något slags sätt från ens 
iakttagelsefält, går liksom upp i vad 
han ser -och blir till ett med det sed
da, med ett ord, han undandrar sig 
uppmärksamhet. Så mycket mer 
faller den andra strömmen i ögonen; 
människor i grupper på två eller 
flere, som i jämn takt trampa ige
nom salar och korridorer medan de
ras stirrande ögon glida över de 
oändliga raderna av likartade och 
ändå olika föremål. De se förvåna
de, halv-intresserade, men mest trötta 
ut, stanna sällan och försvinna till 
sist med en suck av lättnad, som man 
tycker sig höra. 

Emellertid ha de "varit på muse
um", och efteråt kunna de nog min
nas ett och annat, någon tavla, som 
de förut lärt känna genom reproduk
tioner eller något kuriosum som Gu
stav II Adolfs uppstoppade häst el
ler Karl XII-.s vagga. Jag kommer 
i -håg en dam, som av hela Glypto-
teket i Köpenhamn egentligen en
dast mindes att "Johannes Döparen 

var grön". 
En litet förnämligare klass är den 

"allmänt intresserade", som aldrig 
försummar ett museum på en resa. 
Dessa människor göra de allvarliga
ste försök att se och minnas, men in
genting hjälper: det ena intrycket 
tränger ut det andra; man skall va
ra en oerhört tränad museibesökare 
för att inte det hela skall resultera 

i huvudvärk. 

Låt oss tänka efter hur man skulle 
kunna gå till väga för att fa ett na-
,got bättre resultat — få vila och ve
derkvickelse i stället för trötthet och 

leda. 
Om vi föreställa oss en bjudning, 

t. ex. en stor mottagning för flera 
hundra personer, där värd och värd
inna måste stå och trycka alla gäs
ternas händer -och säga ett vänligt 
ord till eii och var, så måste vi för
stå hur fullkomligt utmattade de 
.skola känna sig efter festens slut. 
Och gästen, som trängts med de hun
dra och åter hundra andra gästerna 
i hettan och surret av rösterna, ser 
sig kanske nyfiket oro i början, im
ponerad av ståten, men sa småning
om finner han alla ansikten lika och 
hela tillställningen avskyvärd. Det 
kunde då hända att han bleve före
ställd för en intressant person — det 
ena ordet gav det andra, samtalet tog 
fart, en elektrisk gnista flög från 
den ena över till den andra — och 
den uttråkade gästen går från den 
"tröttsamma tillställningen" som en 
ny människa, glad och upplivad, 
medan värd och värdinna dödströtta 

sjunka samman i sömn. 
Här har alltså skett en meddelelse 

— gästen har fått något, där de an
dra närvarande endast givit ut. 

Ett museum, vare sig målnings-
eller skulpturgalleri, kultur-, per-
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son- eller naturhistoriskt, är att lik
na vid en sådan av gäster fylld sa.l. 
De trängas på väggar och golv och 
icke en enda finns, som icke har nå
got att säga, som icke har mycket 
att säga, blott du ger dig tid att höra 
på dem.. Men det är detta, som du 
måste ha, annars går det dig som den 
stackars värdinnan med de alltför 
.många gästerna. Du hinner inte ge 
din tid åt några hundra eller tusen 
föremål, men du kan hinna med tre 
eller fyra, kanske tio, tolv. Nöj dig 
med dem! Och låt mig säga: du 
kommer att få mer utbyte av en 
verklig meddelelse med några få, än 
.av ett flyktigt beskådande av några 

tusen. 
Nå, men hur skall jag komma till 

tals med dessa då? frågar den intres

serade. 
På samma sätt som man kommer 

i språk med en människa. Man stan
nar och ägnar henne sig uppmärk
samhet och hör på vad hon har att 
•säga, helt och odelat för en stund. 
Detta är villkoret! Och det förstås 
av sig självt, att man måste vara 
ensam med föremålet för ens upp
märksamhet. Vid ett samtal på tu 
man hand får man ju alltid veta mera 
än i ett blandat sällskap. 

Vem iskall jag då söka upp av 
alla dem som trängas därinne? 
, Jag tror du får låta instinkten 
leda dig. Gå stilla och mottaglig, 
pch plötsligt har något fångat din 
uppmärksamhet. En gammal tavla 
t. ex. därinne i det holländska kabi
nettet, Det är ett brokigt blomster-
stycke, lustigt och grannt som. en 
skånsk "agedyna". Konstnären har 
hopat alla glada färger till en stor 
munter symfoni —- de skulle skrika 
om icke var färg höll -den andra i 

(schack, som på en brokig rabatt i 
naturen. De utsökta tulpanerna äro 
en aning stiliserade i teckningen: 
nu ser jag varifrån mönstret" häm
tats till min mormors blomstermål-
pingar på siden. Sådana blommor 
finns inte, höll jag på att säga — 
men man vet ju aldrig vad de hol
ländska herrarna hade för kuriösa 
varieteter i sina små stela trädgår
dar med de stora ostindiska krukor
na-. En -dam med slätt uppkammat 
hår, väldiga puffärmar och jättelik 
styv nervikskrage om halsen — just 
en sådan som på porträttet invid 
en kavaljer i kyller och gula byxor 
spatsera omkring där; och genom 
porten i trädgårdsmuren ser man en 
speglande kanal • Åh, jag har 
ju varit i Holland på 1600-talet 
och det var bara ett litet blomster

stycke av de Heem — — 
En flintyxa, vackert slipad efter 

tidens förmåga. En man har slipat 
henne — denna yxa, som jag ser här 
alldeles inpå mig — för hur många 
tusen år sedan? Hon har kluvit en 
mans panna, kanske många mäns, 
varit en dyrgrip och en bytesvara 
bland ett folk, som levde när isarna 
nyss hade smält bort frän norra 
Europa. De voro glömda och för-

En främling, som på slutet av åt
tiotalet flyttade in till Göteborg, 
mottogs av gamla vänner och infö
dingar med två goda råd: "man tar 
kina, annars klaras aldrig klimatet" 
och sedan: "man köper sina ärter 
hos Öhrns." 

Det skulle räcka för att bli natu-
raliserad. Den rå-d lyder är, som 
bekant, vis. Ocikså drack "man" ki
nalösning bokstavligen som vatten 
— och "man" köpte sina torsdagsär
ter hos Öhrns på Larmgatan — och 
mådde utmärkt av båda sorterna, och 
blev '"dag för dag .allt- bättre" göte
borgare utan Coué's hjälp, som, all
deles okänd, trillade sina piller än 
så länge. 

Men var fick Öhrn sina • synner
liga ärter ifrån? Det skall H. 
Palmœr få berätta för dem, som icke 
redan gissat det, med en av sina van
liga smågnistrande eldbränder: "Ös
tergötland är en provins vida berömd 
för ärter, fläsk och adresser". Och 

svunna redan när Erik Segersäll 
stred på Fyrisvall, men flintyxan, 
som jag här ser, skall finnas till i 
myriader år efter mig —. 

En monter med glas från Holland, 
från Venedig öch. några nya svenska 
från i går. Jag vet intet, som så vilar 
trötta ögon som de rena linjerna på 
ädla glas. Som vind i orgelpipor, 
som;spelande vatten, som böjda blom
kalkar -lev»- dé i' sin-gnistrande, 
bräckliga, klarhet. " 

Därinne bland altarskåp och kyrk
liga föremål sitter en ensam, sörjan
de Maria. En snickare från Öster
götland har snidat henne, säkert ef
ter någon ädel förebild, så gott han 
kunnat. I all hantverkets, klumpig
het har ho-n en enkel röran de ljuvhet 
som kanske icke överträffades av fö
rebilden. I alla fall har hon en plats 
i mitt hjärta, är ett band som för
enar mig med den hädangångne gam
le allmogesnidaren och med hans 
samtida i dagar av nu försvunnen 

fromhet. 
—. — Varje museibesök — av en 

icke särskilt studerande — kunde 
nöja sig med några få nya bekant
skaper. Och glöm icke att hälsa pa 
gamla vänner! Utvidga kretsen 
sakta men oupphörligt! 

Sköna ting, och ting som förtälja 
om gångna tider, äro stora och out
tömliga kraftkällor. Emedan vi ej 
se dem till vardags, hinna de icke 
att genom vanan mista mening och 
gestalt. Men de kräva att nalkas 
med andakt — annars värst för den 
besökande! Tillslutna bli de da en
dast en rad av föremål, varken mer 
eller mindre; förseglade brev, stum
ma tangenter på ett orört instrument. 
Och i stället för att hämta vila och 
krafttillskott av oberäkneligt värde 
i ett arbetande liv, hämtar den vårds
löse vandraren ingenting annat än 
trötthet — och "museihuvudvärk". 

som tit. Palmœr varit en av de fula
ste fiskar Östergötland haft att fjälla, 
förstår man att han inte släppte sitt 
rov så lätt. Till och med uppe vid 
riksdagen och fastän han slapp den 
hatade Linköpingsbispens och d:o 
domprostens lekamliga åsyn, kunde 
han icke se matsedeln på restauran
gen utan att utbrista: "Jag får en 
matsedel — läser — och tårarna 
kommo mig i ögonen; jag läste or
den: ärter och fläsk. Ovillkorligt 
påminna mig dessa ord om min äl
skade fosterbygd Östergötland —-
och jag blir rörd, rörd till tårar. O 
Östergötland ! O ärter och fläsk ! Vem 
mäktar skilja er åt i mitt hjärta! 
Med av gråt dämpad röst säger jag 
till kyparen: jag vill äta ärter och 
fläsk! det blir ett slags nattvards
gång!" 

Jag hoppas hjärtligt de satte sig 
i halsen på honom, den gamle hed
ningen och kallgriuaren, det hade 
inte varit mer än rätt, så ogudaktigt 
kvick som han gör sig över natio
nalrätten. 

Nå, nu måtte vi vara tillräckligt 
lokaliserade i vad angår Öhrns läck
ra och lättkokta små gulinga-r? allt
så: de bästa finns i Östergyllen — 
men var finns Östergyllens bästa? 
Ds skördas icke långt från det gamla 
Alvastra, på B—by gård, på deu 
jord som kallas Dags mosse och som 
endast Skånes bästa kan tävla med 
i fruktbarhet. Emigrerar någonsin 
en skåning? Ja, då blir det hit, om 
han är jordbrukare. Men en äkta 
landets son är patron L—n på B—by 
som i höstas firade 75 år — samtidigt 
som den gamla firman Öhrn i Göte
borg firade guldbröllop med hans 
ärter. Och till minne av deras fem-
tioåriga handel och vandel skickade 
Öhrn upp en representant med en 
särdeles vacker och dyrbar minnes
gåva, som överlämnades till den rake, 
reslige åldringen, ej olik en engelsk 
lord, vid det ståtliga middagsbord, 
där han i kretsen av ett 70-tal på 
kort inbjudna gäster, firade sin lån
ga arbetsdag med den äran. 

Härifrån B—by se vi en ganska 
god flik av den vida, stora Östgöta
slätten där utsikten är öppen åt alla 
håll och man fritt kan njuta av dess 
vidd, dess bördighet, dess folkmängd 
med idéassociationer av välmåga, 
styrka och samhällelighet. Tätt, 
mellan vita kyrktorn, ligga de väl
byggda gårdarna — kring var och 
en står en liten bukett av träd, plan
terade av dess ägare, troligen för att 
lära barnen huru träd se ut — ty 
huru skulle de annars lära det i den
na "spannmålsöken" som Palmœr vid 
ruskväder och klent humör behagar 
kalla den? Här växte dock fordom 
en väldig skog, men den höggs ner 
av odlare, som sådde ätbara ting. Nu 
ser man deras ättlingar, i sextionde 
led, "kliva sina dryga och duktiga 
husbondesteg mellan de hugnande sä
desaxen, de äro starka, redliga och 
kloka män". Och häri har Palmœr 
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