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Ombesörjer pietetsfullt hela begravningar 

Gamla ocb nya 
tiden, sedd ge

nom ett fönster. 
I. 

De hörde samman med den gamla 
gatan. 

Vad det var för en hem trevlig ga
ta att bo på ! En solig och nätt små
stadsidyll mitt inne i en bullrande 
storstad. Husen skymde icke för so
len, och inne i de små trädgårdarna 
lekte barnen trygga som i en park. 

När jag nu ser ut och möter an
blicken av ett modernt 5-vånings te

gelstenshus, erinrar jag min gamla 
gata och vad jag förlorade med den 

— solen, tystnaden, friden och mina 
goda grannar mitt emot. 

Dessa grannar voro en lång tid 
mitt enda sällskap. Det vill säga jag 
kände dem icke, och icke de mig, vi 
hälsade icke på gatan och visste icke 

ens varandras namn. Och likväl 
tyckte jag att de voro som gamla 
vänner. 

Det var nämligen en säregenhet 
för denna gata att ingen där brydde 

sig om att fälla ned sina rullgardi
ner. Därigenom blev man med eller 
mot sin vilja gäst i varandras hem. 

Och så blev jag i tvåvåningshuset 
mitt emot. 

Där bodde endast två familjer, 
vardera blott bestående av herre och 

fru samt jungfru. Men det var två 
olika generationer som stött ihop i 

samma hus, kontraster alltigenom — 
gamla och nya tiden. 

Det åldriga paret innehade över

våningen — det unga paret under
våningen. Vid kvällstid, när lju
set tändes kunde man ise in i två 
isjkilda världar, ut över två helt oli
ka scener, in i ett lyckligt och ett 
mindre lyckligt hem. 

Över det gamla parets borgerligt 
gedigna våning vilade ett välgöran

de lugn. Möblerna voro 70-talets, ic

ke så vackra, men ändamålsenliga, 
bekväma, hemtrevliga. Antimakas-

ser på stora vardagssoffan, en gung

stol med broderad matta, vänliga 
blommiga lampor med färgade ku

por, som spredo ett sådant behagligt 
varmt sken. över rummen, dukar på 
borden, gamla oljefärgstryck, Troll

hättan och Sans-Souei och gamle 
kungen i förgyllda ramar på de blom

miga tapeterna. Här regerade ock

så gamla tidens seder, gamla matord

ningen, patiencen, bandmössan och 

andaktsboken. Jag brukade möta 

dem på söndagarna, då de gingo till 
kyrkan, och jag kom hem från min 
morgonpromenad. Det var ett pryd
ligt gammalt par, åldrigt silvervita 
och ungdomligt rödblommiga. Han 
gick vintertiden alltid i galoscher 
och en vit sidenhalsduk lagd under 
ytterrockskragen — i en mjuk svart 
hatt och blå doffelrock. Hon måtte 
ha varit en skönhet, det var ett 
blidt, fängslande ansikte med en 
snarare moderlig än kvinnlig char
me. De verkade båda så nyputsade 
och fina, som om jungfrun följt dem 
ända ut på trappan med sin borste 
och sina omsorger. Deras ansikten 
strålade på ett särskilt sätt, som om 
de leende och lyckliga gått fram ge
nom livet. Men de kunde även vara 
prövade, tålmodiga och fromma — 
fromma kanske de verkade allra 
mest. Jag tyckte om att möta dem 
— de hade något särskilt med sig där. 
de förtroligt kommo samtalande arm 
i arm, han något mera lutande än 
hon och med en vit silverloek fram-
kammad vid varje öra under den 
mjuka hatten. 

Om kvällarna höllo de varandra 
sällskap, läste eller lade patience. 

Gungstolen var hans. I grå nattrock 

med röda tofsar satt han där och 
gungade sakta, så sakta att man 
tyckte sig kunna höra medarnas en

formiga knarrande. Vid 8-tiden kom 
en stillsam gammal trotjänarinna i 
bandmössa in med téet, och man såg 

den gamla damen vänligt tala till 
henne. Aldrig ett ont ord ! aldrig ett 

uppträde — inga missnöjda miner — 

ingenting som störde. 

I matsalsfönstret hängde en stor 
vit fågelbur med spetsigt tak. Fram

för den buren såg jag dem ofta stå 
med sina vita huvuden i solen. •— 

Hur deras ansikten strålade av from
het och frid ! Jag såg henne med en 

öm fin hand sticka till fåglarna sallat 

och natan, och hörde i inbillningen 

hennes jollrande röst. Jag vet att 
hon kunde sjunga skymningsvisor 

och berätta — jag vet att de berät

tade många ting för varandra båda 
två under de långa vinterkvällarna, 
när brasan brann med sitt röda ljus, 

och de sutto i halvmörkret och erin
rade sig sitt liv. Kanske berättade 

de om sina barn, som voro ute i värl
den. 

En höstdag stod en automobil ut
anför deras port och en man i ut
ländsk officersuniform gick upp i 

huset. På kvällen satt han vid de
ras bord, och de gamlas blickar 
hängde fast vid honom, när han ta

lade. Jag såg honom fatta deras hän

der som tackade han dem för något, 
och ett vackert uttryck strålade över 

A 

Bröllop. 

När det var bröllop 'os 
Hösterman 

i solens sken tråddes dansen 
från det 'on hupp gå i höst er 'ann, 
tills 'on i väster försvann sen. 
När 'on gick ner, 
vi valsa' mer. 
Man dansa ser, 
skall jag säga er, 
horn blott man VIKING håt skorna 

ger, 
förty så lyser den glansen. 

V I K I N G  S K O K R Ä M  

har nu under nära ett kvarts 
sekel prövats över hela värt land. 
Den har visat sig överlägsen alla 
utländska fabrikat och inhemska 
efterapningar. över sex miljoner 
burkar Viking Skokräm för

brukas årligen i Sverige. 

hans manliga ansikte. Nästa dag 

foro de alla tre bort i automobil. 
Han skulle resa — modern hade grå

tit, men nu behärskade hon sig. Och 
när fadern ett ögonblick stod på trot
toaren med sin son, som var huvu

det högre än han, såg jag honom 

darra av tillbakahållen sinnesrörelse. 

De voro lyckliga dessa människor — 

bakom dem måste ligga ett pliktupp-

fyllt Hy, en hederlig vandel, ett 
obrutet kamratskap. 

Den gamla gatans frid liksom per
sonifierade sig i dem, fick sin stäm

ning, sin karaktär fullbordad genom 
dem. 

Och jag saknar dem, när jag ser 

ut över mitt röda tegelstenshus, ned 
på en bullrande gata, varigenom en 

storstads folkström oavbrutet ledes 
som blodet genom sin aorta. 

II. 

Huru det unga herrskapet i vånin

gen under kommit på idén att flytta 

till denna fridens gata är en gåta. 

De tillhörde av allt att döma denna 
världens människor, voro eleganta, 
oroliga, nervösa, moderna och miss

nöjda. Det gamla husets blommiga 
tapeter hade vid deras inträde måst 

vika för de enfärgade, grått i var

dagsrummet, grönt i salen och lax-
färgat i sängkammaren. De stora 

ljuskronorna belyste med sitt vita, 
utsugande ljus en interiör av pedan

teri och tråkighet. Allt verkade geo

metriskt uppställt, var rakt, rätt och 
slätt, dyrbart tvivelsutan men oänd
ligt fantasilöst och ledsamt. Över 
det hela låg denna obeslutsamma 
väntan, som gärna vidlåder ett ny
bildat hem, där ingen ännu riktigt 
kommit in i sin nya roll. 

Jag såg den unga frun med en min 
av övergivenhet och ledsnad gå om
kring i de ledsamma rummen. Vad 
skulle hon ta sig till? Sy kunde hon 
ju absolut icke, då hon kläddes av en 

av stadens snitsigaste firmor, virka 
och sticka ansågs icke vara någon 

idé då det köptes billigare som fab
riksarbete ! Hon beslöt sålunda att 

mörda enformigheten genom att 
kamma sig. Hon kammade sig hela 
dagarna framför en liten spegel, som 
hon ställde upp mot fönsterkarmen. 
Hon hade ett långt, vackert, mörkt 

hår, ett blekt, trött ansikte och tröt

ta, vita händer. Hon var icke vac
ker, men väckte uppmärksamhet på 

gatan genom dräktens utomordentli
ga stil. 

Han kunde vara vad som helst som 
inbragte en god inkomst.. Han kom 

ofta åkande på eftermiddagarna, 

kanske hade han lång väg till sin af

fär, kanske var han maklig eller 

fann han ett nöje uti att beundras 
av den lilla gatans stillsamma män

niskor, som nyfikna följde hans hyr
da bil. 

På aftnarna efter middagen som 
först avslöts klockan 7, sutto de där-

och de redan förut ödsliga rummen 

syntes ännu ödsligare. 
Men hon hade upphört att kam 

ma sig, och det hade kommit en ny 
energisk kraft över henne. Deras 
gester och minspel om kvällarna 

skvallrade om oenighet och gräl. Hon 

satt och såg upprörd ned på sina vi 

ta händer då hon talade — han blev 
häftig och gick ut, hon sprang efter 

honom, kom ensam tillbaka och satte 
sig att gråta. Efter sådana kvällar 

väntade hen honom förgäves. 
Ibland mötte jag dem på gatan — 

och där röjde deras uppträdande in

genting om deras äktenskap. De för
bipasserandes blickar på henne tyck
tes smickra honom och höja henne i 
hans ögon. Han behöll hennes arm 

under sin med ett rörande försök att 

markera sin äganderätt, och hon lu

tade sig något mot hans axel, men 

hennes ansikte var blekt och trött 

— så trött. 
När de voro ute låg jungfrun i 

fönstret och solade sig som en blond 
pudel. Det var ett hem, där ingen

ting blev uträttat utom att äta och 
sova, ett hem utan den personliga 

prägeln av en ordnande och i allt 

synlig kraft. 
Ofrivilligt måste jag jämförande 

se upp till det åldriga parets fönster 

med fågelburen, växterna och de 

bländvita gardinerna. 
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inne i det vita ljuset och gäspade 

över var sin tidning. Hon frågade 
något ibland, han nickade bara, vän

de sitt tidningsblad och gäspade 

igen. Ibland satt hon ensam om 

kvällarna — icke så ofta första året 
men andra året blev det vanligt. Jag 

såg henne stå i fönstret som en staty 

och bara se ut i en lång och tröstlös 

väntan. Hon kunde stå där timtal 
med den vita pannan stödd mot ru

tan och de mörka ögonen fästa på 
gatan i en djup och stel blick. Jag 

har aldrig sett en människa så orör

ligt stilla. Kvart efter kvart i sam

ma ställning, orörlig som en sten-

stod. Det gjorde mig ont om henne 

— kanske hade hon bekymmer, kän
de sig besviken — övergiven. 

Frampå andra året måtte det ha 

gått utför med hans affärer. En dag 

körde de bort med en del av bohaget, 

Den sista sommaren, innan vi alla 
skildes från gamla gatan och var

andra, inträffade något som verkade 

förbättring i förhållandena. Det var 
på sensommaren, fram i slutet av 

september. 

En kväll såg jag henne sitta i en 
blommig morgonrock med ett litet 

vitt knyte i sitt knä. Under hennes 

fötter stod en pall, i kakelungshör-

net brann den första höstbrasan och 

på en vit trästol stod ett tvättfat och 

några attiraljer. 
Han stod bredvid och rullade upp 

en linda, men från galen ända så att 

de långa bandändarna kommo sist. 
Frun gav igen den med en min att 

han fick göra om försöket. Han bru

sade icke upp och sprang på dörren 
som förut. Helt tåligt stod han kvar 

och rullade ånyo med fumliga och 

oskickliga rörelser ihop den långa, 

långa lindan. 

Så sattes ett litet rosenrött kryp 

ned i det stora tvättfatet, och den 

tråkige. herrn skrattade och den 

sorgsna frun log åt varje liten rörel

se av de små tvålskära händerna och 
fötterna. Herrn fick bestämt vatten-

stänk på sina kläder, men det gjorde 

ingenting, ty de voro ej längre så 
ultrafina som i början. 

Och jag tänkte: En gång kanske 

också dessa två sitta som ett grånat 
och fromt gammalt par — en gång 

när stormarna lagt sig i deras sin

nen, alla linjer klarnat, och friden 

kommer. Och då står kanske en an

nan betraktare itr en yngre genera-
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axeln, och brummat: "Var bara 
lugn, min flicka! Det skall jag nog 
sköta om!" och det kom heller inga 
motorfordon med i processionen. 

Nu stodo bror och syster därin
ne i moderns rum, och hade rakt 
ingenting att säga varandra, han 
mest uppfylld av nyfiken undran 
hur hon väl tänkte ställa för sig. 
Månne hon alldeles slagit ur hågen 
alla tankar på att gifta sig, — det 
var ändå eget, att man aldrig hört 
talas om något i den vägen i sam
band med henne? Hon var visser
ligen inte vacker, men hon såg ut
märkt bibehållen och verkligt lady-
like ut, och var ju en krona av hus
lighet, och erkänt musikalisk, — 
det skulle väl inte vara så omöjligt! 

"Hör du, Asta, du, vart tog den 
där hovrättsassessorn vägen, som 
vår på Stensta i somras, när jag var 
hemma, och som skickade hit blom
mor på din namnsdag", frågade han 
plötsligt så öppet odiplomatiskt, att 
vemodet i systerns ansikte måste ge 
med sig i ett leende. 

"Han gifte sig i februari med 
Edith Hallsten, om du kan minnas 
henne", svarade hon, och avfärdade 
känslolöst alla hans välmenande re-
kognose ringar med att tillägga: "och 
buketten hade jag tjänat mig med 
att bota hans sjuka terrier, som ha
de samma onda som vår Lola, några 

Intet tvivel om Ni 
Er goda rätt att handla soni 

Ni gjort. För att saken skall bli 
ordnad på ett fullt betryggand& 

sätt bör Ni dock ovillkorlige 
lita juridisk rådgivare". 

L—n B—m. Era åsikter i den
na fråga äro så vitt skilda från 
\ ai a egna, att vi måste vägra ett 
införande. Ni talar om att "lösa 
andarna", men det ordet synes oss 
för stort här, där det endast gäl
ler att vinna några materiella för
delar. 

Betty H. Hjärtligt tack. Skåne 
har alltid varit oss en huld och 
god landsända. Vår samfällda 
hälsning till samtliga! 

Rättelse. I förra numret hade i 
artikeln I afänglighet och jagande 
efter vind ' vid korrigeringen av en 
rad insmugit sig ett nytt, icke ob
serverat och meningen förryckande 
tryckfel. Mot slutet läses: "Å an
dra sidan är livet hur svårt det te 
må gestalta sig en sällhet, som vi 
med visshet känna, att det leder oss 
till Gud". Ordet "som" skall här 
utbytas mot om. 

Kvinnornas Självhjälpslra 
S/u k- och Begra vningskassst 

Nya medlemmar vinna inträde. För
säkra Eder mot sjukdom! Anmälningar 
göras till Ordf. Fr. Anna Larsson, Skans-
torget 6. Tel. 18206. Billiga månadsavgifter 
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andra thearosor skördas inte för 
min räkning, ser du!" 

Det var också alldeles sant, att 
erotiken inte hade den minsta lilla 
insats i Astrid Hedencrantz futu
rum, och knappast hade den haft 
det i imperfektum häller. Från 
femton till aderton hade hon svär
mat för sin kusin, löjtnant Montell, 
men när Vilhelm och Heléne kom
mo hem, och 'hade med den senare« 
danska kammarjungfru blev hon 
vittne till ett litet berså-drama mel
lan lilla Amager-Marie och sin egen 
lågas föremål, som kom denne av
gud att för alltid falla från sin pie
destal. Vid tjugotvå kom ett något 
allvarligare återfall, en på grann-
godset gästande engelsman, vars på 
en gång behärskade och gossefriska 
väsen tilltalade henne obeskrivligt, 
och som kunnat, om han gått till
väga litet klokare, ha vunnit henne 
helt och hållet. Men han, gjorde 
sig för säker på sitt privata brittis
ka världsvälde, och lät henne ge
nomskåda att det blott var fråga om 
ett högst behagligt tidsfördriv, och 
så var hon borta, osårbar och av
kyld. Det blev en rispa i skinnet, 
som sved en del och blödde, och hon 
hade smakat nog, men var ej knäckt 
ej bruten i sitt innersta. 

De svåra dagarna, de tomma, 
grymma dagarna, — äntligen voro 
bouppteckningslistorna klara, och 

man kunde samlas i vardagsrummet 
för att framföra sina krav och ön
skemål. Den feta Frida kom pus
tande uppför trapporna, och Dag
mar slutade att gäspa och betrakta
de sina välpolerade naglar. Vil
helm och Heléne kommo sist, och 
hon öppnade utan vidare inledning 
diskussionen: 

Ja kära ni, Vilhelm och jag äro 
ju lyckligtvis i den situationen, att 
egentligen ingenting sakna eller be
höva, men den stora salongsmöbeln 
kan ju just inte komma ifråga nå
gon annanstans än hos oss, och mest 
van att bära ärvda pärlor torde jag 
väl också vara, så att tants collier 

"Nå, men barockkronan och pen
dylen och de där isrnå luktdosorna ska 
vi allt be att få förbehålla oss, el
ler hur? och maken klappade hennes 
kind, och klarade strupen. 

"Tycker ni inte, att vi skulle ta 
det större och väsentligare först, 
och gå i ordning med frågorna^ 
"började han". Alla äro vi väl 
överens om då, att Arsätra bör säl
jas"? 

"Javisst — naturligtvis", svara
des det på en gång, Astrid endast 
nickade, och blev med ens så blek, 
att Vilhelm såg sig om efter en vat
tenbricka. 

Ja, jag vill inte ha ett smul an
nat än pengar", sade Frida, och 

gjorde ett försök att dra in sina is-
terhakor, när uppmärksamheten rik
tades på henne. "Ska jag nu flytta 
till stan med pojken, behöver jag ha 
något så när till inkomster, så dyrt 
som allting där ska vara, två och 
femti för fläskhare och tre kronor 
litern för grädden. Så jag håller 
på, att så mycket som möjligt av 
möblerna också ska säljas. Och 
Stellan, han vill förstås också bara 
ha kontanter på sin del, — bara det 
sen ginge an att ställa dom, så att 
han aldrig komme åt dom". 

"Javisst Stellan", sade Carl-Otto, 
och raknade till, "även vår familj 
har en förlorad son att dras med, 
apropos, påminn mig, Dagmar, att 
det blir avdraget ordentligt för 
kransen, som han i sitt telegram 
bad mig beställa — —". 

"Nå, men Astrid då", vände sig fri
herrinnan direkt till sin svägerska, 
"vart har du egentligen tänkt ta vä
gen? Skulle du vilja reflektera på 
mitt anbud, så står Ringatorp all
tid öppet för dig, fast du naturligt
vis då finge beräkna att rätta dig 
efter våra levnadsvanor. Du vet, 
att jag är uppfostrad i ett så gam-
mal-aristokratiskt hem, där det 
gällde att aldrig ett ögonblick vara 
sysslolös, då jag ju däremot sett, att 
du och vår kära avlidna ofta sutto 
och spelade halma och lade patie.i-
ce mitt på förmiddagarna, — ja, 

tag för all del inte illa upp, lilla 
vän "! 

Än en gång blev hon avbruten av 
konsulinnans lilla spröda klockspels
röst: Då kan du väl lika gärna 
komma till oss, så kan vi ta en stör
re våning, och du hjälper till med 
hyran? För du spelar väl bridge? 
Du är väl inte religiös? Tänk, vad 
barnen skulle bli glada"! 

Äntligen blev det så pass tyst, 
att svaranden kunde göra sig hörd, 
och med blicken fäst på faderns 
gamla, pärlbroderade piphylla, en 
gång majorskans fästmögåva, svara-
1 '8 bon vänligt, beundransvärt fritt 
från ironi: 

"Tack för er vänlighet både Dag
mar och Heléne — mycken tack! 
Men vet ni, att fast jag inte är mer 
än tjugoåtta, har jag gått här och 
blivit en riktig vane-nucka, och så 
absolut förlantligad, att jag aldrig 
skulle kunna tänka på att trivas i 
en storstad! Så har jag också ett 
villkor, som är det rent avgörande, 
och det är att där jag skall vara, 
där skall jag behövas. Hade Stel
lan därför haft det, så han kunnat 
ta emot mig, hade jag utan tvekan 
rest ditöver, men när han nu inte 
kan det, har jag en tillflykt och en 
uppgift nära nog, — jag ämnar slå 
mig ned hos morbror Jan-Erik på 
Hulta så länge han lever". 

Så hade Astrid avgivit deklara

tion, och var och en hade^ antytt 
varom han ville försäkra sig, oclt 
så gick man till bords och åt deu 
sista middagen tillsammans på Ar
sätra gård. En timme senare had? 
bilarna bortfört de resande, och vi 
skymningsbrasan sutto två vänner, 
och gladides. i sin sorg, att ha ko mini 
över det svåraste, gamlingen ira11 

Hulta och hans Astrid. 
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INNEHALL. 
tlandskrönika i sammandrag 

;jitiinar. Dikt av G. K. 
matrice Zade. 50 år. Av S, L. 
8(di Av Ragna Peters. 

£|1 godsint Qud. Av I. D. 
fjra flickors uppfostran. En lärares 

allvarsord. 

Kvinnliga lösdrivare. 
pengar till hemresa. Av Frigga Carl-

•g-
Samtalet. Av Cray)q. 
(esalliansen. 
förtroendet. 

UtlandsKröniha 
i sammandrag. 

De utländska telegrammen börja 
svälla ut och antaga allt kraftigare 
robriker både i fråga om typer och 
innehåll, vilket är ett säkert tecken 

växande oro ute i världen. 
I själva verket drar det upp till 

'väder på många håll. 

Den kinesiska krisen är olöst och 
kommer av allt att döma att bli 
långvarig. Lugn råder i landet, 
men det är icke ett fredligt lugn, 
under vilket handel och näringar 
Uomstra utan detta kvava hotfulla 
lugn, som tyckes innesluta tusen 
lemliga faror och då allt står stilla 
i väntan på vad som komma skall. 
Främlingshatet glöder. Det arbe
tas icke längre i utländingarnes fö
retag, vilka plötsligt undandragits 
den strejkande kinesiska arbetskraf
ten. Oerhörda förluster åsamkas 
lärigenom främlingarne. Hårdast 
drabbad är Englands handel. &ov-
jetryssland har genom den kinesiska 
konflikten, som vars tillskyndare 
det står, tilldelat sin farlige brittis
ke motståndare ett lika svårt som 

irriterande slag. 

Bakom kinesiska händelserna lig
ger det unga vesterländskt bildade 
Kinas beslutsamma krav att det ki
nesiska folket skall bli herre i eget 
lus, att en genomgripande revide
ring skall äga rum i fråga om de 
traktater, som stormakterna sig till 
fördel påtvingat Kina. Att en så
dan revision är nödvändig med hän
syn till utvecklingen i Kina har 
länge stått klart för stormakterna, 
®ea den konferens för detta ända-
®ali som man började tala om re
dan för flera år sedan, har ständigt 
"ppskjutits. Nu fordrar Kina den. 
^en skall väl konferensen samman-
tallas under trycket av den kine-
s'ska strejkrörelsen, det kinesiska 
främlingshatet? I denna punkt äro 
^•»makterna icke eniga. Amerika 

ett omedelbart vänskapligt när
mande till Kina. För att upprätt
hålla sin prestige, så absolut nöd
vändig för England, vars världs-
'^de till betydande del vilar på 
deasamma, vill detta land att kon-
' rensen icke skall upptaga sitt ar-

ete förrän den nuvarande konflik-

ledning av de kinesiska svårighe
terna måste känna mot sovjetrege
ringen ökas : ytterligare av dennas 
antiengelska intriger i Indien lik
som av dess uppviglingsarbete inom 
de engelska breda lagren. 

Av uttalanden, som gjorts både 
av engelske utrikesministern, Cham
berlain, och statssekreteraren för 
Indien lord Birkenhead, framgår, 
att engelska regeringen har under 
övervägande måhända vittgående 
planer mot sovjetregeringen. De 
engelska högertidningarne börja 
också draga sig till minnes, att vad 
som vid det senaste parlamentsva
let förde högern till seger var det 
engelska folkets önskan att bol-
schevikpropagandan inom hela det 
engelska väldet skulle definitivt 
krossas. Vad har i sådant avseende 
blivit gjort? frågar man. Hittills 
rakt ingenting! 

I sin kamp mot sovjet synes Eng
land kunna påräkna även Frankri
kes bistånd. Detta land har nämli
gen också att dragas med en inten
siv och besvärande bolschevikpro-
paganda inom egna landamären 
samt möter den även på andra håll. 
Med visshet i Marocko, där den lig
ger bakom de inföddas resning. 

Marockokriget utvecklar sig på 
ett för Frankrike allt mera oroväc
kande sätt. Abdel-Krim har fram
gång och hela den marockanska 
marken börjar darra under de frans
ka truppernas fötter. De hittills 
mot Frankrike "trogna" stammarne 
börjar nämligen falla ifrån här och 
var vändande sina vapen mot de 

franska trupperna. 

Säkerhetsfrågan blev icke som 
man väntat, dryftad i tyska riks
dagen, då man fruktade att de tysk
franska underhandlingarne därige
nom skulle försvåras. 

Den engelska kolgruvestriden är 
olöst. De förda förhandlingarne 
hava hittills blivit resultatlösa. Det 
gällande avtalet utgår den 1 au

gusti. 

Sommât. 
av G. K. 

Strålande morgon med solgulô från s%, 
tänd i vått sinne fcättefien ny l 

Dätm t>åta fvjättan vtb österns 6åt! 

ôiv oåra tankar be Högsta mål i 

QyUene ôag t ditt ljus oe^ ôtn glans, 

färgprakt ocfj boft oef) Böljors èans 
talar naturens ju6lanbe röst, 
sökande gensoar i männtsfio Bröst. 

Jîfton, 6« fjeïiga tankars stunô, 
stanna, o, stanna ännu en selzunbt 

Visa fiur fiätltg är jorôen, Bur skön; 

sank så bin slöja Jmng Bjärtan i Bön! 

Sommarens natt, kom meb vagganbe ro, 
uti bitt sktjbb jag mig lugnt vill förtro. 
Trggg vill jag somna i vätlbsalltets famn, 
sö^a Btanô stjärnor î>cn ernges namn. 

Beatrice Zade. 
50 

o ar 

Samtalet. 

nan 

n är löst. 

förbittring England med an-

E11 väntsal ute vid en station, där 
isommiargätser från staden bo i egna 
vackra villor eller i bondgårdar med 
balkonger, .glasverandor, torn och 
spiror eller i små trevliga röda stu
gor med vita fönsterposter och skat-
bon i körsbärsträdet vid1 gaveln. 

Alltså en väntsal en god stund m-
nästa föga frekventerade tåg 

skall komma och pustande ånga vi
dare till ändstationen -och nattvilan. 

Vid telefonapparaten ©tår en man 
uppåt trettiotalet, i sportdräkt, väl
klädd, axelbred och mied en resning, 
ISom om han kunde trotsa en hel 
värld. På bänkarne sitter en del 
gott folk, bönder och sommargäster 
som föredraga väntsalens något tvi
velaktiga luft ' framför den fria 

utomhus, där knott och myggor ut
föra sin blodtörstiga dans i den stil
la varma julikvällen. 

Mannen vid telefonapparaten sä
ger då och då ett par lågmälda ord, 
som drunkna i det allmänna sorlet, 
men mest står han tyst och lyssnar 
på ett intensivt sätt in i hörluren, 
vilken fylles av någon annans flö

dande svada-
Samtalet drar ut på tiden. Nå

gon som också vill komma at tele
fonen knäpper demonstrativt med 
de båda tioöringar han har i bered

skap till avgiften. 
Väntsalen gripes av ett plötsligt 

intresse. Sorlet sjunker, tystnar. 
Det blir ljudlöst stilla. Endast då 
och då säger mannen vid telefonen 
ett par tre ord. Man lyssnar, tving
ad av röstens lidelsefulla tonfall. 
Hela väntsalen är idel öra. Med 
långa uppehåll och bakom samman 
bitna tänder upprepar den telefo
nerande åter och äter samma fra-

som ingenting säga: — Menar 
du (Jet? — Skulle du föredraga 
det? — Vill du upprepa det ännu 
en gång? — Menar du verkligen 
det? — Skulle du föredraga — 

Han står med ansiktet mot väg
gen, och man ser hur ådrorna på 
hans rödbruna hals svälla. 

Vem talar han med? Vem kan 
ha så otroligt mycket att svara pa 

dessa enkla frågor? 

Allt talar för att det är en dam. 
På detta sätt underhåller sig icke 

en man med en annan man. 
det hans hustru? Handen som hål

ler luren bär ingen ring. 

Det är i alla fall en kvinna, en 
kvinna som han älskar och som just 
nu icke är honom god och nådig. 
Hans sinnesuppror är uppenbart 
Har han misshagat henne och an 
ställes det nu " räfst med honom.'' 

BEATRICE ZADE. 

Rätten är tydligen på det andra 
hållet, Så mångordigt är endast det 
goda samvetet, så talträngt är en
dast det onda humöret. Det är ett 
verkligt oväder som rasar därborta 

hörluren. 
Kanske lider han, över vars huvud 
det urladdar sig, förtvivlans alla 
kval. Troligen gör han det. Ton
fallen äro så djupa, halsens ådror 
så svällande, den fria handens rö
relse där den klättrar upp och nedåt 
väggen så hopplöst hjälpsökande. 
Såge man och hörde man honom 
på en scen i en stor tragedi skulle 
man känna sig gripen och hemsk 
tillmods, men så här i en väntsal 

ute på landet — 
Hela väntsalen börjar plötsligt le. 

Hela väntsalen har själv varit med 
om något liknande och vet, att det 
nog inte är så farligt och att allt 
har en övergång. Nådens sol skall 
åter gå upp för den stackars syn
daren och den onda rösten inne i 
luren skall åter få milda och him

melska tonfall — 
De äro redan i antågande'. Man 

hör honom bävande, fröjdefullt ut
brista: — Säger du — säger du att 
jag får träffa dig? Jag tar kvälls
tåget nu in till stan. Jag hinner. 

Och så efter en stund med en 
tuktad människas bittra tonfall. 
Inte förrän i övermorgon — över
morgon?? Menar du det? Menai 

du verkligen 
Hon har ringt av. Fumlande 

hänger han upp luren i klykan, vän
der sig om och går med förbiirda-
de ögon ut ur väntsalen soi* allt
jämt 1er på samma stilla medkän-

nande sätt. 
Crayon. 

Författarinnan, fru Beatrice Zade, 
Leipzig, fyller den 20 juli 50 år. 

Det är nu snart ett par decennier 
som förgått sedan den unga kyrko
herdedottern, studentskan, lärarin
nan fröken Beatrice Bsecklund år 
1908 lämnade Sverige för att bedri
va specialstudier i litteraturhistoria, 
filosofi, konst- och musikhistoria vid 
universitetet i Jena, Dessförinnan 
hade hon 1893 avlagt •studentexa
men vid Wallinska :skolan i Stock
holm och 1896 lärarinneexamen vid 
Högre lärarinneseminariet samt någ
ra år ägnat sig åt undervisningsverk
samhet i skola och hem. Studiere
san till Tyskland blev emellertid vi
da långvarigare än beräknat var, 
och bandet, som knöt henne vid 
tyskt universitetsliv, långt fastare 
än de rena studieintressenais. Efter 
två års vistelse därnere ingick hon 
nämligen äktenskap med professorn 
vid universitetet i Leipzig, fil. dok

tor Adolf Zade. 
Omplanteringen från svensk till 

tysk mark var härmed gjord, men 
kom ingalunda att betyda glömska 
och avbruten kontakt med det gamla 
moderlandet. I sin nya hemstad 
och miljö kom fru Zade snart att 
utveckla en betydande och mångsi
dig litterär verksamhet, vilken 1 
form av noveller, kulturella upp
satser, essayer m. m. återförenade 
hennes namn med svenskt kulturliv. 
Särskilt uppmärksammande äro för
fattarinnans under .senare år ut
komna arbeten: "Goethes barndom 
och "Studenten Goethe", som utgö
ra de första delarna av en efter alla 
tillgängliga källor utarbetad ny lev
nadskildring över diktaren. 

Sannolikt är det ingen tillfällighet 
som kommit fru Zade att i det nya 
hemlandet stanna inför denna den 
mäktigaste centralgestalten i tyskt 
kultur- och tankeliv. Med sina 
djupa bildningsint-resisen, sin lågan
de kärlek till det monumentala, hel
gjutna och livsbejakande i skönhe
tens värld, bör hon ha känt sig 
starkt dragen till just den epok som 
bär det tredje världssnillets namn. 
Mellan Dantes och Shaksperes upp
rörda världar ligger Goethes som 

den grönskande solbelysta kullen — 
som tungan på vågen mellan isam-
vete och fantasi. Hela den bild-
ningsisökande mänskligheten har fö
retagit vallfärder för att lära hos 
denne kanske alla tiders störste livs-
konstnär. Bland de många Goethe-
f or skarn a är fru Zade varken den 
första eller sista, men en av dtem som 
gått till uppgiften i verklig anda 
och sanning. Hon har levat sig in 
i sitt ämne, ej blott i drömmar och 
spekulationer, utan genom grundli
ga källstudier, genom att vistais på 
de platser där Goethe och hans store 
samtida, Schiller, levde och verkade, 
genom umgänge med deras tankar 
och livsåskådning i deras egna verk. 
Hennes olika skrifter och essayer 
från denna tid äro: "Caroline. Ett 
kvinnoöde från romantikens dagar" 
(1914), "Bettina. En livsväg kring 
Goethe", (1916), "Två systrar. 
Schillers Lotte 'och Line", (1918). 
"I musernas rike". Interiör från Goe
thes Weimar". (1920) samt de förut 
nämnda arbetena "Goethes barn
dom", som utkom år 1923 och den 
följande år utgivna "Studenten 
Goethe". Efter ett åns uppehåll, 
ägnat åt studier och resor, vänta© 
fru Zade till jul utkomma .med en 

ny bok. 
Beatrice Zade är emellertid icke 

blott en förträfflig och vederhäftig 
essayist, utan har även framträtt 
som författarinna till ett stort antal 
noveller i olika svenska tidskrifter, 
främst Hvar 8 Dag, vars uteslutan
da för den svenska originalnovellen 
upplåtna skönlitterära avdelning 
ofta bjudit fina livsskildringar av 
hennes hand. En kultiverad stil, en 
etisk men aldrig snäv livssyn, en 
hemlig underström av levande varmt 
mänskligt intresse för de skildrade 
personerna, en alltid förstående, of
ta djup karaktärsanalys prägla utan 
undantag hennes gedigna, gärna at 
den kulturhistoriska novellen förbe
hållna skildringskonst. 

Det finns ytterligare ett område 
där husfrun i det förtjusande, gäst
fria professorshemmet nere i Leip
zig gjort en betydände insats för 
svenskt språk och svensk kultur. 

DRICK FR1MÄBKS THÉ !Krlteen 
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Sam .styrelsemedlem och ledande 
(kraft i Tysk-Svenska föreningen i 
Leipzig, medlem av Deutseher Ly-
ceum-Klub i Berlin och sedan 1924 
v. ordförande i Svenska föreningen 
i Leipzig har hon nämligen på 
mångahanda sätt kunnat främja, sitt 
intresse att i Tyskland sprida när
mare kännedom om vårt språk och 
vår litteratur. En värdefull frukt 
av denna fru Zades verksamhet är 
exempelvis att svenska lektoratet vid 
universitetet i Leipzig äger bestånd. 

Den sanna kulturen gör en män
niska glad och god1. Och icke minst 
i den bemärkelsen är fru Zade en 
sann kulturpersonlighet. Sällan kny
tas orden älskvärdhet och charme 
så berättigat till ett namn som till 
hennes. Hon har ur kunskapens käl
la druckit det fina extrakt som en
dast de, isoim dricka djupast, finna: 
livsglädjen. Icke den tomma och 
hjärtelösa, som. lätt slår om och för
dunstar, utan den heroiska och stil
la, som förblir — trots allt. 

Och trots .allt har den förblivit 
hos fru Zade. Trots de tunga 'och 
svåra år, som gått fram över hennes 
andra fädernesland, och av vilka hon 
icke kunnat undgå att på det dju
paste beröras. Ett sällsynt lyckligt 
äktenskap, en aldrig vilande andlig 
verksamhet, återseendet med Sverige 
nu och då — allt detta har bildat 
en välbehövlig motvikt under pröv

ningens tid. 
I hyllningarna på stundande hög

tidsdag från fru Zades många vän
ner såväl i Sverige som Tyskland 
ber Kvinnornas Tidning att få del
taga först och främst med ett varmt 
tack till en värderad medarbetare 
och därpå med en uppriktig väl
gångsönskan till allas vår fräjdade 
landsmaninna. 

S. L. 

Bad 
Herr F. hade läst i en tidning att 

svenska folket badar litet, och att 
en utväg för att avhjälpa denna 
brist var att varje familj hade ett 
badkar hemma. 

Var fru F. samma afton befann 
sig i husets ekonomiavdelning stötte 
ho;n på herr F. med ett måttband i 
handen. Han smusslade i alla hörn, 
grubblade, såg, mätte och grubblade 

igen. 
— Vad är det fråga om? sade fru 

F., fylld av onda aningar. 
— Ett badkar! .svarade herr F. 

och han utvecklade sin idé om ett 

•<&>• 

PÀBLOR 

JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

badkar hemma, vari hela familjen 
kostnadsfritt skulle kunna taga sig 
veckobad. 

Fru F. kämpade emot. Var skul
le karet stå, när hon till och med 
måste ha sin symaskin på vinden? 

Gräl! Nästa söndag reste herr F. 
på annons några stationer uppåt 
Västkusbanan för att enligt uppgift 
till sin fru avsluta ett fördelaktigt 
köp. Och ett par dagar senare an
lände som fraktgods ett mindre bätt
re begagnat kar, som herr F. per
sonligen placerade i ett litet mörk
rum bakom salen i herrskapet F :s 
gammalmodiga våning. 

Och så blev det lördag. 
— I kväll, sade herr F. vid fru

kosten, har jag tänkt att ta mitt bad 
hemma. 

Fru F. teg och såg oberörd ut. 
— Säg till Karin att hon i god 

tid börjar värma vatten! påminde 
han en stund efteråt i tamburdörren 
•och tände isin cigarr. 

— I vad? frågade fru F. 
— I vad? upprepade herr F. Vi 

måtte väl ha en kastrull i huset. 
—- Du tycker att jag fått iså myc

ket att köpa för! sade fru F. Den 
största kittel jag har är syltkitteln, 
och i den går 

Sinnesrörelsen över utståndna um
bäranden och den största kittelns 
litenhet hindrade fru F. att avsluta 
meningen. När servietten ånyo 
äjönk från hennes ögon var den hård
hjärtade herr F. försvunnen. 

På förmiddagen komm,o två stora 
jättekittlar upp i herrskapet F:s 
kök. 

- Var skall man ställa sådana 
abäken, fräste Karm. Det går ju 
inte mer än en på gasköket. 

— Vi få tända i spisen, sade fru 
F. När herrn vill ha ett bad, skall 
han också ha det. Inte ,mera med 
den saken. 

En timme senare anlände en väl
dig packe till fru F. Den innehöll 
hel badrumsutstyrsel, badborstar, fi
ber, tvål, termometer, badskor, pim-
sten och gummimössor. 

Hela middagen talade herr F. om 
sitt bad. Det hade alltid varit hans 
dröm att få bada hemma. Det för
höjde trevnaden med 100 procent att 
kunna få ,gå och lägga sig genast. 
Och därtill veta att icke bara han, 
men hela familjen utan olägenhet 
och besvär (han sade icke kostnader) 
kunde få åtnjuta samma förmån. 
Han talade sig så mild och varm till 
sinnes, att han efter middagen måste 
gå bort och kyssa sin fru. 

Horn satt och tänkte på, vad hon 
skulle kunna få för en människa ef
ter Karin. Ty att behålla henne 
efter alla de uppträden hon ställt 
till idag kunde icke falla fru F. in. 
Hon hade upplyst om att hon aldrig 
tagit någon tjänst som baderska! 
Och att någon eldning i spiseln icke 
skulle förekomma en lördag till. O. 
s. v. O. s. v.! 

Men om allt detta visste herr F. 
ingenting. Sinnesrörelsen från mor
gonen lade alltjämt sin sordin på fru 
F :s talförmåga. 

Klockan halv nio stod badet änt
ligen färdigt. Herr F. hade för
svunnit ut i mörkrummet i sin bad
rock och fru F. hörde honom i liv
ligt samtal med Karin därinne — 
hörde ett ösande av vatten, ett spring 
och liv. 

Slutligen blev allt tyst. Fru F. 
hade satt sig i gungstolen att virka 
stjärnor. 

Hon tänkte icke gå ut och hjälpa 
att borsta på ryggen. Hon kände 
nog genom den stängda dörren att 
herr F. låg och väntade på detta... 
men . . . 

Virknålen fogade stapel till sta
pel, färginslag till färginslag. — 
Ånej! 

Hon var så nöjd med sin stånd
aktighet att hon egentligen borde 
erfarit en sann och skön skadegläd
je när hon hörde hur herr F. själv 
tagit till borsten. Men känslan ute
blev. I stället blev hon bara ännu 
mera förargad på hela tillställning
en, när hon hörde plaskningarna och 
fnysandet därinne. Det måtte bli 
lärligt på golvet! Tänk om värden 
viisste . . . och tänk om man inte bott 
i första våningen, där det bara var 
«i Ila re under! 

— A, det är härligt! hördes en 
belåten stämma från mörkrummet 
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6n godsint 6ud. 
I valet mellan den mildare och 

den strängare kristendomsförkunnel
sen har flertalet av de människor, 
som överhuvudtaget intressera sig 
för den religiösa frågan, anslutit 
sig till den förstnämnda uppfatt
ningen. 

Den milda riktningen, universa
lismen, lär hela mänsklighetens o-
dödlighet och dess, efter genom
gången luttring, eviga salighet. Den 
tror sålunda att prövotiden, den tid 
då ett val mellan Gud eller icke-
Gud står människan öppet, är obe
gränsad, sträckande sig ut över dö
den. 

Den strängare kristendomen i sin 
upplysta form tror med stöd av 
Kristi egna uttalanden, att prövoti
den är förlagd till jordelivet och att 
männ.iskoanden kan stänga sig ute 
från Guds kärlek. 

Vad blir enligt denna uppfatt
ning de obotfärdigas öde? 

Vi veta det icke! Kristus uttalar 
sig i denna fråga med en återhåll
samhet, isom synes avsiktlig. Vi få 
veta något, men icke allt. Han ta
lar om en utstötning i det yttersta 
mörkret, om en tillvaro av andliga 
kval. Men därmed låter han för-
hänget sjunka, och vad som ytter
ligare. sker slkymmes för vår blick. 

fråga oui långvarigheten av de 
obotfärdigas lidanden lämnas vi 
jämväl i ovisshet. Kristi ord ange 
snarare en lång, obestämd än en 

ndlöis tidsrymd. 
Det enda vi icke lämnas i tvivels-

mål om är att de obotfärdiga, de 
som valt att leva utan Gud, och hos 
vilka den andliga förstörelsepro
cessen fullbordats, efter skilsmässan 

från jorden gå till mötes ett fruk
tansvärt öde. 

Om vi tillmäta Kristi ord bety
delse i andra avseenden bjuder, om 
icke annat, så självbevarelseinstink
ten att vi ägna uppmärksamhet åt 
och taga ställning även till hans ut
talanden om de yttersta, tingen. 

Under den äldsta kristna tiden 
och ända inemot våra egna dagar 
hade det bestraffande elementet, de 
obotfärdigas ofrånkomliga olyckliga 
öde en likvärdig plats i den kristna 
förkunnelsen med läran om den 
salighet som väntade dem vil
ka valt att leva med Gud. Detta 
förhållande ställde den religiösa 
frågan i brännpunkten för den 
mänskliga uppmärksamheten.. Det 
utgjorde med hänsyn till jordelivets 
•osäkerhet och ovaraktighet för män
niskan en ständig allvarlig inträng
ande maning att, medan ännu möj
li, p-het gavs, välja mellan det goda 
och det onda mellan Gud och värl
den och att låta detta val prägla ut 
sig i tanke- och handlingslivet. 

Tidens -milda förkunnelse låter 
Guds för nutidsmänniskan obekvä
ma rättfärdighet träda i bakgrun
den för att i stället låta honom 
framstå såsom framför allt den till 
förlåtelse städse redobogne, kärleks
fulle fadern, vilken människorna, för 
hans godhets skull icke skola kunna 
neka sin kärlek. 

Denna utveckling har med visshet 
icke varit av goido i så måtto att den 
milda förkunnelsen med hänsyn till 
de yttersta tingen inva,»gat den sto
ra massan av människor, vilka äga 
endast ett mera grunt religiöst in
tresse, i en icke 'åsyftad lättjefull 
säkerhet. 

Brand-  och Livförsäkr ings -Akt iebo]  

SVEA 
G ö t e b o r g .  

Den religiösa frågan saknar ak
tualitet för oss. Den är ingen vik
tig, ingen brådskande angelägenhet. 
Den befinner sig icke i brännpunk
ten för vår uppmärksamhet, utan 
skymmes av de jordiska omsorger
na, Religionen ingår icke i vår dag
liga utrustning, den präglar icke 
vårt arbete, våra nöjen, vårt um
gängesliv, våra intressen, våra tan
kar, mellanhavandet med våra med
människor. Den hålles avskild för 
andaktsstunderna och livets fåtaliga 
stora ögonblick. Vi ha ingen klar 
känsla av att jordelivet har en av-
rörande betydelse för det komman
de livet, att dag för dag genom våra 
tankar, ord och gärningar det inom 
Oiss, som har evighetsnatur, tar ge
stalt och utf ormas, fast och bestående 

eller ond riktning. Vår för-

och kort därpå ljud som om en val
fisk tumlat om i en ocean. Så blev 
det tyst igen, och kort därpå ett feb
rilt smusslande, skrapande -och stäl
lande. Vad i all världen gjorde han? 

Fru F. virkade på sin stjärna. Nu 
och då tog hon en liten sats mod tå
spetsen mot golvet för att hålla 
gungstolen i rörelse. Men plötsligt, 
när hon tog den lilla satsen, sade 
det skvatt under skon. 

Hon tittade ned på golvet. Det 
stod som en blank sjö, vilken sakta 
svällde av nya tillrinnande rännilar. 

Dörren till mörkrummet flög upp. 
Herr F. st,cd i dörröppningen i bara 
skjortan. Han var röd som en kräf
ta i ansiktet. 

— En sådan uselhet utbrast han. 
En sådan dum, dum uselhet. Natur
ligtvis har jag på något sätt fått 
kedjan om foten så att proppen ru-
kit. Jag tyfcte väl att det blev så 
litet vatten och undrade vart det ta
git vägen. 

— Det behöver du inte undra, 
svarade fru F. Det står härinne 
över salsgolvet, som du ser. Men 
icke ens nu kunde hon känna den 
riktiga stora skadeglädjen mot ge
stalten i 'dörröppningen. 

Herr F. sänkte sin blick mot gol
vet. Om det finns en färgnyans liv
ligare röd än kräftans så fick hans 
ansikte denna. Han tycktes ha lust 
att säga, något, mm fick icke fram 
ett ord. Gick bara in i sängkam
maren och stängde dörren. 

Hur fru F. redde ut affären? — 
Hon gick och kneippade på salsgol
vet uned alla husets trasor tillsam
mans med Karin, som blivit vid gott 
humör igen sedan hon sett den för
störda mattan under salsbordet. 

Vid midnattstid stod våningen å-
nyo klar. Då hade även fru F. fått 
ett bad hemma — ett svettbad. 

Herr F. har upphört att vara pro
fet i hygien i sitt eget hem. 

Ragna Peters. 
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måpa att skilja mellan gott och ont 
är avtrubbad, vårt samvete är tole
rant och lågmält, vår ånger ytlig 
och flyktig. 

Allt detta oroar oss icke. Vi 
trygga oss till Guds allförlåtande 
kärlek vilken, enligt vår åsikt, var
ken kan eller bör räkna noga med 
en svag människas oväsentliga för
villelser under ett kort jordeliv. Vi 
trvwoia oss till den milda förkunnel
sens löfte om en obegränsad nådatid 
och en, om än fördröjd så dock un
der alla förhållanden till sist säker
ställd evig salighet. 

Den föreliggande frågan behand
las i ett till vårt språk i dagar
ne överflyttat arbete "Den kristna 
trons pånyttfödelse" av biskopen i 
Pretoria Neville S. Talbot. 

Man finner i det berörda avsnit
tet tankar, som kanske inte inneslu
ta något nytt för de i verklig me
ning religiöst kännande och tänkan
de, men som ha bud till oss andra, 
som i detta hänseende intaga en 
vacklande och obestämd hållning. 
De vädja till vår egen erfarenhet, 
till vårt förstånd, vår självbevarel
seinstinkt, vår rättskänsla, 

Författaren vars arbete präglas 
av vidsynthet, intelligents och god
het, parad med allvar, ställer sig på 
den stränga men upplysta förkun
nelsens frund. 

— När den hög av bråte, soim un
der tidernas lopp samlats över Kris
ti lära om de yttersta tingen, ren
sats undan, framhåller han, återstår 
dock något fruktansvärt, som i hög
sta grad utdömer den sorglöshet 
människorna visa i denna fråga, 
Kristus ryggade icke tillbaka för 
att framhålla de förfärliga följder
na av att förkasta eller gäcka den 
kärlek han erbjöd åt människorna. 
Han var en oförfärad förkämpe för 
sedelagen. Han räknade obetingat 
nå människornas sedliga känsla. 
Han såg sedelagen i verksamhet, den
na lagarnes lag som tyst, ögonblick
ligt, omutligt och imed fullkomlig 
rättvisa låter den ädla tanken, den 
goda gärningen förädla människan 
och den låga tanken, den onda gär
ningen orena henne, öka hennes för
därv. Han såg människor mogna 
för domen. Han såg dem komma 
till Gud och vandra i ljuset. Han 
såg dem också gå bort från Gud, 
från ljuset och ut i det yttersta 
mörkret. 

—• Det är emellertid, skriver den ci
terade författaren, fruktansvärt lätt 
för människan att glida in i tanke
gången, att kärlekens Gud är vek 
och efterlåten. 

Ordet kärlek har i detta samman
hang missbrukats. Det har gjorts 
slant) t känslosamt. Sanningen är 
att kärleken här liksom alltid, när 
den förtjänar sitt höga namn, inom 
sig rymmer något fruktansvärt, nå
got som obetingat står i motsatsför
hållande till det låga, föraktliga och 
onda, något som begär, ja, obönhör
ligt kräver det godas utveckling och 
seger. 

Den omständigheten att världs-
människor såsom reaktion mot eld-
och svavelpredikanterna åt sig ,ska
ttat en överseende och godsint Gud 
— 'den gode Guden' — »om icke 
kommer att bli allt för sträng mot 
någon av oss, vad vi än göra, visar 
vår oförmåga att förstå vad kärle
kens verklighet är. 

Den mänskliga erfarenheten över
flödar dock av exempel på att kär
leken består av element, i förhållan
de till vilka iden svaga efterlåtenhe-
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MERKURTVÄLEN 
använd enligt bruksanvisnh? 

giver ett storartat rejg^ 

ten endast är en vrångbild. En 
slutande efterlåten mor är en m,. i' 
dåliw vän för sitt barn. Om ett s 

häl le styrdes i en anda «v idel T' 
ralisk tolerans, skulle det snart 
inför sin undergång. 

När Guds kärlek främst,alles så 
som uteslutande god och förlåtande" 
är den en värdelös vrångbild 
verklag kärlek. "Den gode Guden" 
hur mycket han än är på ,modet' 
förmår icke häller ingiva oss vörd' 
nad, dyrkan och kärlek, förmår ick« 
intaga härskareplatsen i våra hjär
tan och samveten. Våra liv vittna 
uppenbart därom. — Guds kärlek 
är i stället något fruktansvärt, fruk
tansvärd därför att den är liktydig 
med en moralisk lag, som det bety
der undergång att våldföra sig på. 
Våra samveten veta det, kanhända 
endast dunkelt, men de veta det 
dock. 

Vad slutligen beträffar vårt för
hållande till Gud, är det oas före
skrivet, att vi skola älska honom 
över allting annat, älska honom med 
den högsta, den starkaste kärlek, 
varav vi äro mäktiga. Det är själ
va förutsättningen för vår fräls
ning 

I varje sann och djup mänsklig 
kärlek finnes —• vi veta det alla -
icke allenast hängivenhet utan även 
ett starkt inslag av fruktan, näm
ligen en fruktan att kränka och så
ra, att vara ovärdig och därigenom 
förverka och rättvisligen gå förlus
tiga den människas aktning och kär
lek, som vi älska och isie upp till. 
Denna fruktan, som ålägger oss sä 
många nya förpliktelser, sonn för
mår oss till så mycken frivillig 
självövervinnelse och som utgör en 
ständig maning till det goda, upp
fattas icke av oss som ett obehag, 
en tryckande börda, ett olidligt 
tvång. Den utarmar och fördystrar 
icke vår tillvaro. Den väcker i stäl
let vår sedliga känsla, inger oss en 
längtan efter, en oanad styrka 
det goda, Varje offer är 
je seger ar sällhet. _ u 

Om vi tro på ett liv efter döden, 
om vi tro att Gud verkligen fl), & 
måste vi Säga oss, att det är denna 
hela kärlek' — hängivenhet och 
fruktan — den och ingenting annat 
han av oss begär, den och .ingenting 
mindre han anser till fyller-

Ätt känna sitt hjärta ty11®3 a' 
denna känsla inför Gud är i. 8ja 
verkt omvändelse, pånytttöde---' 
denna sublima själsupplevelse so 
betyder" en fullständigt ny sinnestor-

var-

fattning och livsåskådning, en 
bro och ointresse ior 

andliga ting till sanningssak 
vändelse från otro och ointresse 

och evighetsträngtan, från v^rl^t 

het och materialism till utv 
liv i Gud och det eviga, franov» 
het och oro till visshet och 

I dessa tider är tvätten ^ ^ 
stort hushåll en ansenlig u g1 

post. Linneduken på • barneias 
kostbord kan mycket väl u r 
mot en avpassad vaxduk ran 
nopeters", Kungsportsplatsen i-

Försök att fördraga andn' ® m 

skor, så skola de kanske oc 

sig att fördraga dig. 
E v 
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H Illllllllllllllllll Illllllllllllllllllllllllflllllllll Ull våra tillverkningar bev 

väl tio gånger så länge, son; en gottköpsvara. gjisW' 
Prover sändas. Precisera godhetsfullt va glc0jan 

K O N  S T F L I T E  I V ,  G ö t e b o r g  G;la H o f f  

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

Våra flickors uppfostran. 
6n lärares allvarsord. 

1 
senaste numret av tidskriften 

»ftfcola och Samhälle" gör semina-
• läraren, herr Abel Bergsten i Gö

teborg under rubriken "Ett samtal" 
tt skarpt och temperamentsfullt an-
repP pä den 0^'k'a värdesättningen 
jr\u lärarehåll, som vid samunder-

vjäliing komma gossar och flickors 
fullgörande av de ålagda proven till 

del. . . 
Artikeln är närmast inspirerad av 

4tt samtal mellan en flicka och en 

vno-ling i 18—20-årsåldern, vilket 
förf. kommit att åhöra under en re-
^ Det var flickan som förde or-
^gt. Av allt att döma hade hon njr-

ligeox avlagt någon examen — troli-
oiggt student- eller lärarinneexamen. 
jjon skildrade spänningen efter de. 
skriftliga, proven, och lättnaden se
dan det för alla gynnsamma resul
tatet tillkännagivits. "Men", hade 
läraren sagt till de kvinnliga elever-
ja, "ni förstå väl att om det nu ha
de varit gossar, som hade gjort den 
här skrivningen, så hade betygen 
jute kunnat bli så höga, Då hade 
vi måst ställa andra anspråk på 

dem." 
Det för åhöraren uprörandei det

ta, samtal var att den unga flickan 
vid denna passus i sin skildring ic
ke med stolt harm kritiserade lära
rens beteende, 'utan i stället fann 
hans tillmötesgående "käckt". Vad 
gom för en stolt och rättrådig karak
tär ovillkorligen skulle verkat i hög 
grad förödmjukande, nämligen att 
efter fullgjorda, betygsatta och god
kända prov bli underrättad om att 
dessa prov skulle bedömts annorlun
da om eleverna varit av annat kön' 

det tycktes på intet vis beröra 
denna unga flicka illa. Tvärtom vi
sade hon en viss tillf redställelse 
över att tack vare sitt kön ha slup

pit helskinnad undan. 
Man instämmer obetingat med för

fattarens harmsna frågor: "Vad är 
det för en uppfostran som resulte
rar i en så genomrutten karaktär? 
Vad är det för lärare, som format 
om henne därhän, att när man säger 
till henne att hon är en undermålig 
varelse, som inte ens kan tas på all
var, så tycker hon att det är "käckt". 
Hur många gånger måste inte hen
nes framåtsträvan, hennes tro på sig 

hennes tro på kamrater och 
lärare ha stött emot och fått döds
sår, innan hon kunnat sjunka ner 
i ett sådant förnedringstillstånd. 

Det är skarpa ord. Och det är 
tydligt att något annat än det till
fälliga samtalet i järnvägsvagnen 
lagt dem i artikelförf:s mun. Un-
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allt som tillhör begravningar. 

Eldbegängelseföreningens expedition. 

der sin 25-åriga praktik som lärare 
torde hr Bergsten ha gjort en del 
andra och liknande rön, som givit 
vid handen att en dylik för flickor
nas ansvarskänsla och självtillit 
kränkande och demoraliserande vär
desättning praktiseras å sina håll 
inom lärarekåren. 

Där en sådan missuppfattning 
av uppfostrarkallet existerar, kan 
den, för rättvisans vinnande åt alla 
håll, ej nog kraftigt beivras. Det 
är ingen mening med och finns ing
en anledning till att flickorna bere
das möjligheter att genomgå sina 
examensprov på andra och lättare 
vilkor än gossarna. Men det är än
nu mindre mening med att en lärare 
exempelvis vid en skola med Barnun

dervisning låter sina kvinnliga ele
ver första, att de äro så avgjort un
derlägsna, bara därför att de äro 
flickor, att det icke kan bli fråga om 
någon verklig tävlan mellan dem 
och deras manliga kamrater. Detta 
är att redan från början nedslå de
ras mod, beröva dem den självtillit, 
varpå själens kraft och hälsa främst 
vilar och slutligen ur deras karaktär 
locka fram andra egenskaper än de 
bästa. Vem har lust att sträva mot 
det högsta målet, när endast ett läg
re är en förbehållet? Vilket allvar, 
vilken glädje kan man vänta sig 
i arbetet hos den, som vet att be
löningen även för de yppersta an
strängningar och bemödanden skall 
få bismaken av en nådegåva? 

Mycket hos våra flickor låter för
moda att de taga förberedelserna för 
livet långt mindre allvarligt än sina 
manliga kamrater. Men skola vi 
vara uppriktiga måste vi erkänna 
att det icke blott är flickorna själva, 
utan hela deras omgivning som se 
med samma ointresserade likgiltiga 
blick på -deras förehavanden. Det 
är flickor — det är inte så viktigt! 
Går det dem väl och som det skall, 
öppnar sig för dem det egna hem 
met, och därmed äro alla bekymmer 
för deras utkomst för alltid avlägs
nade. 

Det förefaller av detta allmänna 
resonemang som om det snarare vore 
en fördel än en nackdel att en ung 
flicka icke grundligt och intresserat 
ägnat sig åt någon annan uppgift, 
innan hon som maka och blivande 
husfru och moder inträder i eget 
hem. Precis som om hemmet, den 
na institution, där alla samhälleliga 
och mänskliga intressen sammanfly
ta, hade råd att undvara den grund
lighet, den ambition den kunskap 
loch disciplin, isam hela det övriga 
samhället foiidrar av sina handhava-

re! 
Att den allmänna synpunkten är 

sådan är ett beklagligt faktum 
som vi icke kunna komma ifrån 
På frågan hur den kunnat bliva sa 

Slopa kaffet  och dnck 

l CAP 
KAKAO 

f / origin alfôrpackiimqar d 100 gr a500gr. 
ar tiliorrkad an basra fullmogna kzkaobàvr 

, utan öbals au farten kand. oariljtlicrkmilialitr 
Den som smaiat CAP KAKAO 

dricJtcr den sedan dagligen. 

(Eftertryck förbjudes.) 

dan lämnar hr Bergstens artikel 
åtminstone ett belysande svar. 
A-tt redan i skolan förse den kvinn
liga eleven med den mindervärdigas 
prägel är det säkraste sättet att av 
henne skapa en undermålig sam-
hällsindivid. Med undermålig me
nas då ioke här en individ under ge
nomsnittsmåttet, utan en individ som 
pa grund av felriktad livsyn, av o-
brukade krafter och tillit till sam
hällets överseende icke håller, icke 
fyller sina egna mått. Detta grad
visa nedsjunkande från tävlingslust 
och intresse till slöhet och indolens 
har en orsak, som främst måste 'sö
kas på de platser, där karaktären får 
sin första och för livet avgörande 
daning. 

Hr Bergsten gör både hem och 
skola ansvariga. Med ett sällsport 
och här icke för första gången åda
galagt varmt intresse för den kvinn
liga ungdomens uppfostran framför 
han frågan, hur vi egentligen upp
fostra våra flickor. "Sträva vi", 
skriver han, "att stärka deras själv
känsla, att vinna ut det bästa av 
dem, att egga och uppmuntra dem 
till att sätta in sina bästa krafter 
och göra det bästa möjliga av sina 
förutsättningar? Det ser knappast 
så ut. Det ser i stället ut, som skul
le vi lägga ,a;n på att göra klart för 
dem, hur underlägsna de äro, hur li
tet det tjänar till att de arbete sig 
upp, ty det lyckas ändå inte; de 
vitsord och det erkännande de få äro 
de inte värda, ty de ha icke fått dem 
på grund av sina prestationer, utan 
på grund av ett milt överseende från 
lärarens sida, och de äro över 
huvud taget inte värda att tas på 
allvar. Frågan är allvarlig. Ty är 
detta sista sant, då begå vi ett brott 
större än något annat. Det är ett 
brott inte blott mot de individer det 
gäller, utan det är ett brott mot det 
samhälle, där de skolo bli hustrur, 
husmödrar, arbetare, och där man 
har behov av deras bästa krafter och 
de ädlaste dragen i deras karaktär. 
Samhället kan icke tolerera en upp
fostran som så har missförstått sin 

uppgift." 

Kvinnliga 
lösdrivarc. 

Linoleum på alla golv, och där
till sådan, som passar samman med 
möbler, tapeter och gardiner; hur 
väsentligt förhöjer icke detta hem
mets trevnad. "Linopeters", Kungs-
portsplatsen 2, är välsorterad. 

• 

Det bästa imedlet imot en ful glå
mig hy är att lägga den till sängs 
före klockan elva om kvällarna, 

* 

Vi beundra och gilla alltid spar-
samheten hos dem, som vi skola 

ärva. 

Assistenten vid Landskrona 
tvångsarbetsanstalt för kvinnliga 
lösdrivare fru Ingréd Wisén har 
vänt sig till oss med anledning av 
den i förra numret införda artikeln 

Lösdrivarlagen och kvinnorna", 
författad av hr Gunnar Thorin och 
ingående i Svenska kvinnors Med-
borgarförbunds artikelserie. 

Herr Thorin anför en rad uttalan
den av fru Wisén, som denna vis-
erligen icke vill taga direkt av

stånd från, men som dock måste 
anises höra till ett förflutet. De 
ligga nämligen ett par år tillbaka 
i tiden och sedan dess har fru Wi
sén genom sin tjänstgöring vid 
tvångsarbetsanstalten fått en för
djupad insikt i det föreliggande 
problemet. Hennes tidigare uttala
de åsikter ha på grund av vunna 
nya erfarenheter undergått föränd
ringar och kompletterats, vilket -allt 
icke kommer till synes i hr Thorins 
artikel. En del uttalanden i den
samma måste därjämte fullständigt 
stå för författarens egen räkning. 

Sålunda har någon "skyddssys
ter" aldrig varit påtänkt vid tvångs
arbetsanstalten. Den Tamm-Hessel-
grenska av riksdagen avslagna mo
tionen om ett årligt anslag av 8,000 
kr. gällde en kurator för de kvinn
liga lösdrivarne med åliggande att 
efter deras frigivning ha tillsyn över 
dem och söka skaffa, dem arbete 
samt därmed möjlighet till ärlig 
självförsörjning. (För denna fråga-
redogjordes på sin tid i Kvinnornas 
Tidning). 

Den "änglavakt" av skyddssys 
trär som skulle träda i stället för 
lösdrivarelag och sedlighetspolis för 
de prostituerade är likaledes hr 
Thorins egen något sentimentala idé. 

Men låt oss nu övergå till vad fru 
Wisén har att «äga i saken. Hen
nes förslag äro icke på långt när så 
känslosamma, men kanske just där-
före så mycket mera intresseväckan 

de. 
Under sin verksamhet vid tv£ngs-

airbetsanstalten har fru Wisén kom
mit till den uppfattningen, a,t,t det 
begås -en orätt mot de kvinnor, som 
för första gången stå tilltalade för 
lösdriveri (skörlevnad bedriven som 
yrke) när de bortdömas till Lands 
kronaanstalten, där de löpa fara att 
ytterligare, kanske ohjälpligt fördär
vas genom samvaron med de flera 
gånger straffade förhärdade lösdri-

finnas där. 

Amatörfotografer! 
Framkallning och kopiering utföres pa 
3 dagar. Köp FILM hos 

Fotobolaget, Drottninggatan 36 
Tel. 10102. (mitt emot ASEA) 

vare som 

De förstnämnda utgöras nämligen 
till stor del av unga flickor, många 
ännu endast barn i tonåren! 

Till inrättningen hör visserligen 
en mindre anstalt, där aderton av de 
unga fångarne kunna hållas avskil
da, men dessa platser äro alltför få 
i förhållande till behovet. Fångan-
talet på hela anstalten är växlande, 
men f. n. c:a 140. 

Önskemålet är, framhåller fru 
Wisén att endast oförbätterliga lös
drivare skola bortdömas till Lands
kronaanstalten, under det att de öv
riga, för vilka räddning synes möj
lig, skola interneras i skyddshem 
för fostran och yrkesutbildning. 

Härigenom skulle man undgå den 
farliga sammanblandningen av de 
ännu räddningsbara med de förhär
dade, och de förstnämnda skulle ef
ter frigivandet ha lättare -att finna 
anställning än när de lämna tvångs
arbetsanstalten i Landskrona som 
träffade lösdrivare med skyldighet 

att under två år hålla vederbörande 
myndigheter underkunniga om sin 
vistelseort och -sin adress. 

I räddningsarbetet måste, betonar 
fru Wisén, också ingå hjälp ifråga 

i platsanskaffning åt de från 
skyddshemmen frigivna. — Lösdri-
va-relagen står som bekant under de
batt och de framkomna förslagen 
angiva, enligt fru Wiséns åsikt, nya 
geda och framkomliga vägar. 

De av fru Wisén i denna- fråga 
uttalande önskemålen vilka på ett så 
avgörande isätt skilja sig från de 
den Thorinska artikeln framförda 
måste anses synnerligen väl motive
rade och berättigade. De uttrycka 
de sakkunnigas ställning till frågan 
och skola komma att sätta sin prä
gel på den nya lösdrivarelagstift-
ningen. De skola också -helt säkert 
kraftigt främja det avsedda syfte
målet, att så långt möjligt är hindra 
uppkomsten av kvinnliga lösdrivare. 
Men ifråga härom finnes även andra 
förhållanden att taga hänsyn till, 
andra effektiva skyddsåtgärder att 
vidtaga. Vi skola längre fram åter 
komma härtill och nöja oss för da
gen med att hänvisa till en i dagens 
nummer införd artikel "Pengar till 
hemresan" av Frigga Carlberg, vil
ken även berör och kastar ljus över 
den fråga det här gäller. 

Människan talar om det som mest 
intresserar henne. Att icke tala om 
sig själv är därför den höista grad 
av — hyckleri. 

Pengar till 
hemresa. 
Av F BI GG A CARLBERG. 

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds 

artikelserie. 

Ett par 10-tal år tillbaka var en 
resa till Stockholm ett lika viktigt 
företag för en lantflicka, som det 
var att "crossa. Atlanten" för att 
fånga lyckan, d. v. s. få lönande 
och hederligt förvärvad arbetsför
tjänst. I våra dagar är helt visst 
en resa till Amerika mindre riska
bel än en resa till Stockholm för en 
ung svensk lantflicka, i allmänhet 
sämre rustad för mötande svårighe
ter. 

Den unga flickan som kommer 
till Stockholm för att söka tjänst 
reser vanligen, som det heter, på 
Guds försyn. Vanligen utan pen
gar, utan någon sorts utbildning, 
utan någon bekant, utan ansvars
känsla väntar hon att det skall gå 
henne -som det gått Hulda eller 
Selma eller andra bekanta som hon 
hört gjort sin lycka i den stora 
staden. Hon uppsöker en arbets-
byrå, får en plats — sådana är 
det alltid gott om —• -och så börjar 
resan utför. Jag känner person
ligen en flicka från Halland, som 
under de sex månader hon varit i 
Stockholm haft lika många platser. 

Vad som föranledde mig att skri
va denna artikel — till vad verkan 
den hava kan — var ett samtal 
jag råkade avlyssna i en spårvagn. 
De talande voro synbarligen ett par 
hembiträden från landsorten, den 
ena nykomlmen och okunnig om 
istorstadsförhållanden, den andra 
var däremot väl förtrogen med des
sa efter sex års vistelse på platsen, 
de senaste fem åren till och med i 
samma familj, så hon gjorde i allt 
ett förtroendeingivande intryck. De 
båda flickorna voro -inbegripna i 
ett allvarligt samtal: 

— Jag skulle känna mig förtviv
lad, yttrade hon som varit länge 
i Stockholm,, en liten smärt mörk
lagd flicka med omisskännelig dala-
dialekt —- "den dag jag inte i min 
portmonnä hade pengar till hemre
san, det ger en sådan känsla av 
trygghet. Det är precis som en 
fågel måste känna det, när han prö
var vingarna för att nå boet. Hur 
har du det, Anna, i detta fall? 

— Det är inte mycket att hurra 
för, skrattade den andra, se här 
6,75 och ingen plats, men det får 
jag nog. Farsan gav mig 50 • kro
nor, när vi skildes vid stationen 

Realiserar enormt 
billigt 

Kappor 

Manufaktur 

Pälsverk 

Förtroendet. 
En del av bröllopsgästerna hade 

redan dagen före högtiden anlänt till 
herrgården, några äldre släktingar, 
boende i avlägsna landsändar, och 
därjämte brudens närmaste väninna, 
som skulle vara en av brudtärnorna. 

De båda unga flickorna delade sov
rum och hade sent omsider, sedan 
samtalsämnena, synts uttömda, kom-
^it i säng. Men väninnan började 
s^art spinna på ännu en samtals
tråd: 

— Säg Greta, sade hon, känns det 
^ alla fall inte lite hemskt och oro-
ekande att slungas in i alldeles 

förhållanden bland en massa 
människor, som du inte känner, att 
^ en mängd plikter och åligganden 

att vara tvungen reda upp dem 
Men bruden föreföll obenägen att 

1nlåta sig i svaromål och sömnigt 
tumlande något om att "klockan var 
tycket över tolf" vände hon sig åt 
v®ggen och var att döma av de jäm-

andetagen snart insomnad. 

Hennes unga väninna kände sig 
uppriktigt ledsen och besviken över 
.att bliva på detta sätt avspisad. Det 
var icke snällt av Greta. Hon hade 
så gärna velat tala med henne — sä
ga henne — anförtro henne —. Nej 
hon skulle nog inte haft mod att 
göra -det. Tänk att Greta skulle gifta 
sig med Sven Holmer — med Sven ! 
Det kom plötsligt över henne en häf
tig oro — skulle hon väl kunna över
vara bröllopsceremonien utan att för
lora herraväldet över sig själv? Hon 
följde med blicken de silverglänsan-
de månstrålarne som silade in genom 
de tunna gardinerna — hur skulle 

hon — 

Hon spratt upp ur sömnen med en 
förnimmelse av att ha sovit en lång 
stund och av att hon var ensam. Ge
nom dörren till angränsande rum 
varsnade hon ett ljussken. Hon reste 
sig upp och såg därinne Greta sit
tande framför kakelugnen, i vilken 
en brasa brann. Niu fullt vaken smög 
hon sig ur sängen och över den mju
ka mattan, som förtog ljudet av hen

nes steg. 

— Vad i all världen, började hon, 

men tystnade och stannade pa trös

keln. 
Greta såg bestört upp. Hon satt 

hopkrupen framför brasan, iförd en 
mjuk ljusblå morgonrock och ihöll i 
handen ett litet skrin av ljust trä. 
Hon skrattade en smula nervöst. 

— Det är .bäst du kryper till kojs 
igen, Elna. Det är ännu mörkt, men 
det lider mot morgonen. Du förky

ler dig och — 
Elna fick fatt i en filt, kastade 

den över axlarna och satte sdg på 
brasmattan bredvid Greta. 

Vad har du i skrinet där? frå

gade hon. 
Den tilltalade satt tyst. Därpå 

blickade hon först på skrinet och se
dan m i väninnans ansikte. agon-
ting förmådde henne att tala. 

— Riktigt romantiskt, inte sant? 
började hon i nästan gäckande ton. 
Ej ens det obligatoriska skrinet fat
tas. Jag har inte öppnat det på åra
tal; inte sedan — hon avbröt sig, då 
hon kom att kasta en (blick på vän
innans ansikte och erinrade sig att 
det dock var fråga om en hemlåghet 
— inte sedan jag lade ned den sista 

saken. 

Hon talade allvarligt nu, och Elna 
kände trots filten och Ibrasan en liten 
frossbrytning. 

Greta fortsatte: 
— Vi ha alla våra minnesskatter, 

förmodar jag — fast somliga kanske 
inte använda några riktiga, materi
ella skrin att iförvara dem i utan blott 
gömma dem i sina hjärtan — ooh vi 
vakta dem avundsjukt, emedan man
ga av dem innehålla så mycken bit

terhet, 

Elna flyttade sig närmare henne. 
Hon erfor en egendomlig förnim
melse, nästan av ångest. 

Bruden framtog en liten bukett 
vissna blommor och lade dem i sin 

öppna hand. 

Violer — de brukliga blommor
na, som du ser, sade hon skämtsamt. 
John Ekväll gav mig dem för många 
år sedan, då vi knappt voro mer än 
barnungar Ibäda tva. Jag kom inte 
ihåg, att jag hade lagt in dem här. 
John var min första förtjusning, Han 
är gift nu. — Hon log. Sa lade hon 
blommorna på elden och vände sig 
ånyo till skrinet. Porträttet av en 
gardesofficer mötte hennes blick. 

Brudtärnan, som isatt lutad mot hen
nes axel, utropade: 

— Ett sådant präktigt utseende! 
Vem är det, Greta. 

Bruden svarade icke genast. Hon 
fingrade på en liten knippa ljung, 
sammanhållen av en rosett av matt-
grönt siden. 

— Jag träffade honom en sommar 
utomlands. Han var en av de ädla
ste och bäste män jag någonsin lärt 
känna, sade hon slutligen sakta i en 
ton man använder, då man talar om 
en kär avliden. Det är inte mycket 
att berätta, Han ihöll av mig — han 
var en arv de få, som aldrig glömma. 
Han bad mig sända detta, om jag 
en gång skulle komma på andra tan-
kaT. Men jag kunde ej. Han stu
pade i kriget. Det föreföll som om 
han sökt döden. Jag anser det som 
en ära att ha lärt känna honom. 

En paus uppstod, under vilken 
ljungen följde violerna i brasan, men 
den åtbörd, som beledsagade handlin
gen, var ömmare. Hon höll porträt

tet kvar i handen. 
Vi kvinnor äro ett besynner

ligt isläkte, sade hon eftertänksamt, 
vårt hjärta är som en underbar kla

viatur. Ibland påträffas den av en 
utomordentligt präktig man, och han 
låter sina fingrar löpa över tangen
terna och framkallar vänskap, be
undran, medlidande, men ingenting 
mer. Det tycks ofta vara en ovär
dig förbehållet att anslå den sträng, 
som innesluter kvinnans själ. Min 
hjälte hörde till det första slaget. 
Jag tror jag behåller det här, sade 
hon, alltjämt betraktande porträttet. 
Sven skall säkert inte tycka illa va
ra. Han förstår mig nog. 

Brudtärnan blickade ned och kun
de se vad som fanns kvar i det icke 
synnerligen djupa skrinet. En tyll
solfjäder — en liten utsökt tingest, 
lika bräcklig och ömtålig som ett 
människohjärta — låg där med sina 
elfenbensspjälor avbruten och invid 
den en packe brev. 

— Se där ligger ju solfjädern som 
jag Skickade dig från Paris, och — 

Skrinets lock föll igen med en 

smäll. 
— Du har nu fått reda på allt, 

som kan vara av något intresse för 
dig, sade bruden hastigt. 

Brudtärnan lade handen på loc

ket. 
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Sam .styrelsemedlem och ledande 
(kraft i Tysk-Svenska föreningen i 
Leipzig, medlem av Deutseher Ly-
ceum-Klub i Berlin och sedan 1924 
v. ordförande i Svenska föreningen 
i Leipzig har hon nämligen på 
mångahanda sätt kunnat främja, sitt 
intresse att i Tyskland sprida när
mare kännedom om vårt språk och 
vår litteratur. En värdefull frukt 
av denna fru Zades verksamhet är 
exempelvis att svenska lektoratet vid 
universitetet i Leipzig äger bestånd. 

Den sanna kulturen gör en män
niska glad och god1. Och icke minst 
i den bemärkelsen är fru Zade en 
sann kulturpersonlighet. Sällan kny
tas orden älskvärdhet och charme 
så berättigat till ett namn som till 
hennes. Hon har ur kunskapens käl
la druckit det fina extrakt som en
dast de, isoim dricka djupast, finna: 
livsglädjen. Icke den tomma och 
hjärtelösa, som. lätt slår om och för
dunstar, utan den heroiska och stil
la, som förblir — trots allt. 

Och trots .allt har den förblivit 
hos fru Zade. Trots de tunga 'och 
svåra år, som gått fram över hennes 
andra fädernesland, och av vilka hon 
icke kunnat undgå att på det dju
paste beröras. Ett sällsynt lyckligt 
äktenskap, en aldrig vilande andlig 
verksamhet, återseendet med Sverige 
nu och då — allt detta har bildat 
en välbehövlig motvikt under pröv

ningens tid. 
I hyllningarna på stundande hög

tidsdag från fru Zades många vän
ner såväl i Sverige som Tyskland 
ber Kvinnornas Tidning att få del
taga först och främst med ett varmt 
tack till en värderad medarbetare 
och därpå med en uppriktig väl
gångsönskan till allas vår fräjdade 
landsmaninna. 

S. L. 

Bad 
Herr F. hade läst i en tidning att 

svenska folket badar litet, och att 
en utväg för att avhjälpa denna 
brist var att varje familj hade ett 
badkar hemma. 

Var fru F. samma afton befann 
sig i husets ekonomiavdelning stötte 
ho;n på herr F. med ett måttband i 
handen. Han smusslade i alla hörn, 
grubblade, såg, mätte och grubblade 

igen. 
— Vad är det fråga om? sade fru 

F., fylld av onda aningar. 
— Ett badkar! .svarade herr F. 

och han utvecklade sin idé om ett 

•<&>• 

PÀBLOR 

JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

badkar hemma, vari hela familjen 
kostnadsfritt skulle kunna taga sig 
veckobad. 

Fru F. kämpade emot. Var skul
le karet stå, när hon till och med 
måste ha sin symaskin på vinden? 

Gräl! Nästa söndag reste herr F. 
på annons några stationer uppåt 
Västkusbanan för att enligt uppgift 
till sin fru avsluta ett fördelaktigt 
köp. Och ett par dagar senare an
lände som fraktgods ett mindre bätt
re begagnat kar, som herr F. per
sonligen placerade i ett litet mörk
rum bakom salen i herrskapet F :s 
gammalmodiga våning. 

Och så blev det lördag. 
— I kväll, sade herr F. vid fru

kosten, har jag tänkt att ta mitt bad 
hemma. 

Fru F. teg och såg oberörd ut. 
— Säg till Karin att hon i god 

tid börjar värma vatten! påminde 
han en stund efteråt i tamburdörren 
•och tände isin cigarr. 

— I vad? frågade fru F. 
— I vad? upprepade herr F. Vi 

måtte väl ha en kastrull i huset. 
—- Du tycker att jag fått iså myc

ket att köpa för! sade fru F. Den 
största kittel jag har är syltkitteln, 
och i den går 

Sinnesrörelsen över utståndna um
bäranden och den största kittelns 
litenhet hindrade fru F. att avsluta 
meningen. När servietten ånyo 
äjönk från hennes ögon var den hård
hjärtade herr F. försvunnen. 

På förmiddagen komm,o två stora 
jättekittlar upp i herrskapet F:s 
kök. 

- Var skall man ställa sådana 
abäken, fräste Karm. Det går ju 
inte mer än en på gasköket. 

— Vi få tända i spisen, sade fru 
F. När herrn vill ha ett bad, skall 
han också ha det. Inte ,mera med 
den saken. 

En timme senare anlände en väl
dig packe till fru F. Den innehöll 
hel badrumsutstyrsel, badborstar, fi
ber, tvål, termometer, badskor, pim-
sten och gummimössor. 

Hela middagen talade herr F. om 
sitt bad. Det hade alltid varit hans 
dröm att få bada hemma. Det för
höjde trevnaden med 100 procent att 
kunna få ,gå och lägga sig genast. 
Och därtill veta att icke bara han, 
men hela familjen utan olägenhet 
och besvär (han sade icke kostnader) 
kunde få åtnjuta samma förmån. 
Han talade sig så mild och varm till 
sinnes, att han efter middagen måste 
gå bort och kyssa sin fru. 

Horn satt och tänkte på, vad hon 
skulle kunna få för en människa ef
ter Karin. Ty att behålla henne 
efter alla de uppträden hon ställt 
till idag kunde icke falla fru F. in. 
Hon hade upplyst om att hon aldrig 
tagit någon tjänst som baderska! 
Och att någon eldning i spiseln icke 
skulle förekomma en lördag till. O. 
s. v. O. s. v.! 

Men om allt detta visste herr F. 
ingenting. Sinnesrörelsen från mor
gonen lade alltjämt sin sordin på fru 
F :s talförmåga. 

Klockan halv nio stod badet änt
ligen färdigt. Herr F. hade för
svunnit ut i mörkrummet i sin bad
rock och fru F. hörde honom i liv
ligt samtal med Karin därinne — 
hörde ett ösande av vatten, ett spring 
och liv. 

Slutligen blev allt tyst. Fru F. 
hade satt sig i gungstolen att virka 
stjärnor. 

Hon tänkte icke gå ut och hjälpa 
att borsta på ryggen. Hon kände 
nog genom den stängda dörren att 
herr F. låg och väntade på detta... 
men . . . 

Virknålen fogade stapel till sta
pel, färginslag till färginslag. — 
Ånej! 

Hon var så nöjd med sin stånd
aktighet att hon egentligen borde 
erfarit en sann och skön skadegläd
je när hon hörde hur herr F. själv 
tagit till borsten. Men känslan ute
blev. I stället blev hon bara ännu 
mera förargad på hela tillställning
en, när hon hörde plaskningarna och 
fnysandet därinne. Det måtte bli 
lärligt på golvet! Tänk om värden 
viisste . . . och tänk om man inte bott 
i första våningen, där det bara var 
«i Ila re under! 

— A, det är härligt! hördes en 
belåten stämma från mörkrummet 
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6n godsint 6ud. 
I valet mellan den mildare och 

den strängare kristendomsförkunnel
sen har flertalet av de människor, 
som överhuvudtaget intressera sig 
för den religiösa frågan, anslutit 
sig till den förstnämnda uppfatt
ningen. 

Den milda riktningen, universa
lismen, lär hela mänsklighetens o-
dödlighet och dess, efter genom
gången luttring, eviga salighet. Den 
tror sålunda att prövotiden, den tid 
då ett val mellan Gud eller icke-
Gud står människan öppet, är obe
gränsad, sträckande sig ut över dö
den. 

Den strängare kristendomen i sin 
upplysta form tror med stöd av 
Kristi egna uttalanden, att prövoti
den är förlagd till jordelivet och att 
männ.iskoanden kan stänga sig ute 
från Guds kärlek. 

Vad blir enligt denna uppfatt
ning de obotfärdigas öde? 

Vi veta det icke! Kristus uttalar 
sig i denna fråga med en återhåll
samhet, isom synes avsiktlig. Vi få 
veta något, men icke allt. Han ta
lar om en utstötning i det yttersta 
mörkret, om en tillvaro av andliga 
kval. Men därmed låter han för-
hänget sjunka, och vad som ytter
ligare. sker slkymmes för vår blick. 

fråga oui långvarigheten av de 
obotfärdigas lidanden lämnas vi 
jämväl i ovisshet. Kristi ord ange 
snarare en lång, obestämd än en 

ndlöis tidsrymd. 
Det enda vi icke lämnas i tvivels-

mål om är att de obotfärdiga, de 
som valt att leva utan Gud, och hos 
vilka den andliga förstörelsepro
cessen fullbordats, efter skilsmässan 

från jorden gå till mötes ett fruk
tansvärt öde. 

Om vi tillmäta Kristi ord bety
delse i andra avseenden bjuder, om 
icke annat, så självbevarelseinstink
ten att vi ägna uppmärksamhet åt 
och taga ställning även till hans ut
talanden om de yttersta, tingen. 

Under den äldsta kristna tiden 
och ända inemot våra egna dagar 
hade det bestraffande elementet, de 
obotfärdigas ofrånkomliga olyckliga 
öde en likvärdig plats i den kristna 
förkunnelsen med läran om den 
salighet som väntade dem vil
ka valt att leva med Gud. Detta 
förhållande ställde den religiösa 
frågan i brännpunkten för den 
mänskliga uppmärksamheten.. Det 
utgjorde med hänsyn till jordelivets 
•osäkerhet och ovaraktighet för män
niskan en ständig allvarlig inträng
ande maning att, medan ännu möj
li, p-het gavs, välja mellan det goda 
och det onda mellan Gud och värl
den och att låta detta val prägla ut 
sig i tanke- och handlingslivet. 

Tidens -milda förkunnelse låter 
Guds för nutidsmänniskan obekvä
ma rättfärdighet träda i bakgrun
den för att i stället låta honom 
framstå såsom framför allt den till 
förlåtelse städse redobogne, kärleks
fulle fadern, vilken människorna, för 
hans godhets skull icke skola kunna 
neka sin kärlek. 

Denna utveckling har med visshet 
icke varit av goido i så måtto att den 
milda förkunnelsen med hänsyn till 
de yttersta tingen inva,»gat den sto
ra massan av människor, vilka äga 
endast ett mera grunt religiöst in
tresse, i en icke 'åsyftad lättjefull 
säkerhet. 

Brand-  och Livförsäkr ings -Akt iebo]  

SVEA 
G ö t e b o r g .  

Den religiösa frågan saknar ak
tualitet för oss. Den är ingen vik
tig, ingen brådskande angelägenhet. 
Den befinner sig icke i brännpunk
ten för vår uppmärksamhet, utan 
skymmes av de jordiska omsorger
na, Religionen ingår icke i vår dag
liga utrustning, den präglar icke 
vårt arbete, våra nöjen, vårt um
gängesliv, våra intressen, våra tan
kar, mellanhavandet med våra med
människor. Den hålles avskild för 
andaktsstunderna och livets fåtaliga 
stora ögonblick. Vi ha ingen klar 
känsla av att jordelivet har en av-
rörande betydelse för det komman
de livet, att dag för dag genom våra 
tankar, ord och gärningar det inom 
Oiss, som har evighetsnatur, tar ge
stalt och utf ormas, fast och bestående 

eller ond riktning. Vår för-

och kort därpå ljud som om en val
fisk tumlat om i en ocean. Så blev 
det tyst igen, och kort därpå ett feb
rilt smusslande, skrapande -och stäl
lande. Vad i all världen gjorde han? 

Fru F. virkade på sin stjärna. Nu 
och då tog hon en liten sats mod tå
spetsen mot golvet för att hålla 
gungstolen i rörelse. Men plötsligt, 
när hon tog den lilla satsen, sade 
det skvatt under skon. 

Hon tittade ned på golvet. Det 
stod som en blank sjö, vilken sakta 
svällde av nya tillrinnande rännilar. 

Dörren till mörkrummet flög upp. 
Herr F. st,cd i dörröppningen i bara 
skjortan. Han var röd som en kräf
ta i ansiktet. 

— En sådan uselhet utbrast han. 
En sådan dum, dum uselhet. Natur
ligtvis har jag på något sätt fått 
kedjan om foten så att proppen ru-
kit. Jag tyfcte väl att det blev så 
litet vatten och undrade vart det ta
git vägen. 

— Det behöver du inte undra, 
svarade fru F. Det står härinne 
över salsgolvet, som du ser. Men 
icke ens nu kunde hon känna den 
riktiga stora skadeglädjen mot ge
stalten i 'dörröppningen. 

Herr F. sänkte sin blick mot gol
vet. Om det finns en färgnyans liv
ligare röd än kräftans så fick hans 
ansikte denna. Han tycktes ha lust 
att säga, något, mm fick icke fram 
ett ord. Gick bara in i sängkam
maren och stängde dörren. 

Hur fru F. redde ut affären? — 
Hon gick och kneippade på salsgol
vet uned alla husets trasor tillsam
mans med Karin, som blivit vid gott 
humör igen sedan hon sett den för
störda mattan under salsbordet. 

Vid midnattstid stod våningen å-
nyo klar. Då hade även fru F. fått 
ett bad hemma — ett svettbad. 

Herr F. har upphört att vara pro
fet i hygien i sitt eget hem. 

Ragna Peters. 
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måpa att skilja mellan gott och ont 
är avtrubbad, vårt samvete är tole
rant och lågmält, vår ånger ytlig 
och flyktig. 

Allt detta oroar oss icke. Vi 
trygga oss till Guds allförlåtande 
kärlek vilken, enligt vår åsikt, var
ken kan eller bör räkna noga med 
en svag människas oväsentliga för
villelser under ett kort jordeliv. Vi 
trvwoia oss till den milda förkunnel
sens löfte om en obegränsad nådatid 
och en, om än fördröjd så dock un
der alla förhållanden till sist säker
ställd evig salighet. 

Den föreliggande frågan behand
las i ett till vårt språk i dagar
ne överflyttat arbete "Den kristna 
trons pånyttfödelse" av biskopen i 
Pretoria Neville S. Talbot. 

Man finner i det berörda avsnit
tet tankar, som kanske inte inneslu
ta något nytt för de i verklig me
ning religiöst kännande och tänkan
de, men som ha bud till oss andra, 
som i detta hänseende intaga en 
vacklande och obestämd hållning. 
De vädja till vår egen erfarenhet, 
till vårt förstånd, vår självbevarel
seinstinkt, vår rättskänsla, 

Författaren vars arbete präglas 
av vidsynthet, intelligents och god
het, parad med allvar, ställer sig på 
den stränga men upplysta förkun
nelsens frund. 

— När den hög av bråte, soim un
der tidernas lopp samlats över Kris
ti lära om de yttersta tingen, ren
sats undan, framhåller han, återstår 
dock något fruktansvärt, som i hög
sta grad utdömer den sorglöshet 
människorna visa i denna fråga, 
Kristus ryggade icke tillbaka för 
att framhålla de förfärliga följder
na av att förkasta eller gäcka den 
kärlek han erbjöd åt människorna. 
Han var en oförfärad förkämpe för 
sedelagen. Han räknade obetingat 
nå människornas sedliga känsla. 
Han såg sedelagen i verksamhet, den
na lagarnes lag som tyst, ögonblick
ligt, omutligt och imed fullkomlig 
rättvisa låter den ädla tanken, den 
goda gärningen förädla människan 
och den låga tanken, den onda gär
ningen orena henne, öka hennes för
därv. Han såg människor mogna 
för domen. Han såg dem komma 
till Gud och vandra i ljuset. Han 
såg dem också gå bort från Gud, 
från ljuset och ut i det yttersta 
mörkret. 

—• Det är emellertid, skriver den ci
terade författaren, fruktansvärt lätt 
för människan att glida in i tanke
gången, att kärlekens Gud är vek 
och efterlåten. 

Ordet kärlek har i detta samman
hang missbrukats. Det har gjorts 
slant) t känslosamt. Sanningen är 
att kärleken här liksom alltid, när 
den förtjänar sitt höga namn, inom 
sig rymmer något fruktansvärt, nå
got som obetingat står i motsatsför
hållande till det låga, föraktliga och 
onda, något som begär, ja, obönhör
ligt kräver det godas utveckling och 
seger. 

Den omständigheten att världs-
människor såsom reaktion mot eld-
och svavelpredikanterna åt sig ,ska
ttat en överseende och godsint Gud 
— 'den gode Guden' — »om icke 
kommer att bli allt för sträng mot 
någon av oss, vad vi än göra, visar 
vår oförmåga att förstå vad kärle
kens verklighet är. 

Den mänskliga erfarenheten över
flödar dock av exempel på att kär
leken består av element, i förhållan
de till vilka iden svaga efterlåtenhe-

T, Nadeo färgar alla tvg-er k-«. 
Kan användas till såväl kall™* kt* 
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MERKURTVÄLEN 
använd enligt bruksanvisnh? 

giver ett storartat rejg^ 

ten endast är en vrångbild. En 
slutande efterlåten mor är en m,. i' 
dåliw vän för sitt barn. Om ett s 

häl le styrdes i en anda «v idel T' 
ralisk tolerans, skulle det snart 
inför sin undergång. 

När Guds kärlek främst,alles så 
som uteslutande god och förlåtande" 
är den en värdelös vrångbild 
verklag kärlek. "Den gode Guden" 
hur mycket han än är på ,modet' 
förmår icke häller ingiva oss vörd' 
nad, dyrkan och kärlek, förmår ick« 
intaga härskareplatsen i våra hjär
tan och samveten. Våra liv vittna 
uppenbart därom. — Guds kärlek 
är i stället något fruktansvärt, fruk
tansvärd därför att den är liktydig 
med en moralisk lag, som det bety
der undergång att våldföra sig på. 
Våra samveten veta det, kanhända 
endast dunkelt, men de veta det 
dock. 

Vad slutligen beträffar vårt för
hållande till Gud, är det oas före
skrivet, att vi skola älska honom 
över allting annat, älska honom med 
den högsta, den starkaste kärlek, 
varav vi äro mäktiga. Det är själ
va förutsättningen för vår fräls
ning 

I varje sann och djup mänsklig 
kärlek finnes —• vi veta det alla -
icke allenast hängivenhet utan även 
ett starkt inslag av fruktan, näm
ligen en fruktan att kränka och så
ra, att vara ovärdig och därigenom 
förverka och rättvisligen gå förlus
tiga den människas aktning och kär
lek, som vi älska och isie upp till. 
Denna fruktan, som ålägger oss sä 
många nya förpliktelser, sonn för
mår oss till så mycken frivillig 
självövervinnelse och som utgör en 
ständig maning till det goda, upp
fattas icke av oss som ett obehag, 
en tryckande börda, ett olidligt 
tvång. Den utarmar och fördystrar 
icke vår tillvaro. Den väcker i stäl
let vår sedliga känsla, inger oss en 
längtan efter, en oanad styrka 
det goda, Varje offer är 
je seger ar sällhet. _ u 

Om vi tro på ett liv efter döden, 
om vi tro att Gud verkligen fl), & 
måste vi Säga oss, att det är denna 
hela kärlek' — hängivenhet och 
fruktan — den och ingenting annat 
han av oss begär, den och .ingenting 
mindre han anser till fyller-

Ätt känna sitt hjärta ty11®3 a' 
denna känsla inför Gud är i. 8ja 
verkt omvändelse, pånytttöde---' 
denna sublima själsupplevelse so 
betyder" en fullständigt ny sinnestor-

var-

fattning och livsåskådning, en 
bro och ointresse ior 

andliga ting till sanningssak 
vändelse från otro och ointresse 

och evighetsträngtan, från v^rl^t 

het och materialism till utv 
liv i Gud och det eviga, franov» 
het och oro till visshet och 

I dessa tider är tvätten ^ ^ 
stort hushåll en ansenlig u g1 

post. Linneduken på • barneias 
kostbord kan mycket väl u r 
mot en avpassad vaxduk ran 
nopeters", Kungsportsplatsen i-

Försök att fördraga andn' ® m 

skor, så skola de kanske oc 

sig att fördraga dig. 
E v 
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Våra flickors uppfostran. 
6n lärares allvarsord. 

1 
senaste numret av tidskriften 

»ftfcola och Samhälle" gör semina-
• läraren, herr Abel Bergsten i Gö

teborg under rubriken "Ett samtal" 
tt skarpt och temperamentsfullt an-
repP pä den 0^'k'a värdesättningen 
jr\u lärarehåll, som vid samunder-

vjäliing komma gossar och flickors 
fullgörande av de ålagda proven till 

del. . . 
Artikeln är närmast inspirerad av 

4tt samtal mellan en flicka och en 

vno-ling i 18—20-årsåldern, vilket 
förf. kommit att åhöra under en re-
^ Det var flickan som förde or-
^gt. Av allt att döma hade hon njr-

ligeox avlagt någon examen — troli-
oiggt student- eller lärarinneexamen. 
jjon skildrade spänningen efter de. 
skriftliga, proven, och lättnaden se
dan det för alla gynnsamma resul
tatet tillkännagivits. "Men", hade 
läraren sagt till de kvinnliga elever-
ja, "ni förstå väl att om det nu ha
de varit gossar, som hade gjort den 
här skrivningen, så hade betygen 
jute kunnat bli så höga, Då hade 
vi måst ställa andra anspråk på 

dem." 
Det för åhöraren uprörandei det

ta, samtal var att den unga flickan 
vid denna passus i sin skildring ic
ke med stolt harm kritiserade lära
rens beteende, 'utan i stället fann 
hans tillmötesgående "käckt". Vad 
gom för en stolt och rättrådig karak
tär ovillkorligen skulle verkat i hög 
grad förödmjukande, nämligen att 
efter fullgjorda, betygsatta och god
kända prov bli underrättad om att 
dessa prov skulle bedömts annorlun
da om eleverna varit av annat kön' 

det tycktes på intet vis beröra 
denna unga flicka illa. Tvärtom vi
sade hon en viss tillf redställelse 
över att tack vare sitt kön ha slup

pit helskinnad undan. 
Man instämmer obetingat med för

fattarens harmsna frågor: "Vad är 
det för en uppfostran som resulte
rar i en så genomrutten karaktär? 
Vad är det för lärare, som format 
om henne därhän, att när man säger 
till henne att hon är en undermålig 
varelse, som inte ens kan tas på all
var, så tycker hon att det är "käckt". 
Hur många gånger måste inte hen
nes framåtsträvan, hennes tro på sig 

hennes tro på kamrater och 
lärare ha stött emot och fått döds
sår, innan hon kunnat sjunka ner 
i ett sådant förnedringstillstånd. 

Det är skarpa ord. Och det är 
tydligt att något annat än det till
fälliga samtalet i järnvägsvagnen 
lagt dem i artikelförf:s mun. Un-
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allt som tillhör begravningar. 

Eldbegängelseföreningens expedition. 

der sin 25-åriga praktik som lärare 
torde hr Bergsten ha gjort en del 
andra och liknande rön, som givit 
vid handen att en dylik för flickor
nas ansvarskänsla och självtillit 
kränkande och demoraliserande vär
desättning praktiseras å sina håll 
inom lärarekåren. 

Där en sådan missuppfattning 
av uppfostrarkallet existerar, kan 
den, för rättvisans vinnande åt alla 
håll, ej nog kraftigt beivras. Det 
är ingen mening med och finns ing
en anledning till att flickorna bere
das möjligheter att genomgå sina 
examensprov på andra och lättare 
vilkor än gossarna. Men det är än
nu mindre mening med att en lärare 
exempelvis vid en skola med Barnun

dervisning låter sina kvinnliga ele
ver första, att de äro så avgjort un
derlägsna, bara därför att de äro 
flickor, att det icke kan bli fråga om 
någon verklig tävlan mellan dem 
och deras manliga kamrater. Detta 
är att redan från början nedslå de
ras mod, beröva dem den självtillit, 
varpå själens kraft och hälsa främst 
vilar och slutligen ur deras karaktär 
locka fram andra egenskaper än de 
bästa. Vem har lust att sträva mot 
det högsta målet, när endast ett läg
re är en förbehållet? Vilket allvar, 
vilken glädje kan man vänta sig 
i arbetet hos den, som vet att be
löningen även för de yppersta an
strängningar och bemödanden skall 
få bismaken av en nådegåva? 

Mycket hos våra flickor låter för
moda att de taga förberedelserna för 
livet långt mindre allvarligt än sina 
manliga kamrater. Men skola vi 
vara uppriktiga måste vi erkänna 
att det icke blott är flickorna själva, 
utan hela deras omgivning som se 
med samma ointresserade likgiltiga 
blick på -deras förehavanden. Det 
är flickor — det är inte så viktigt! 
Går det dem väl och som det skall, 
öppnar sig för dem det egna hem 
met, och därmed äro alla bekymmer 
för deras utkomst för alltid avlägs
nade. 

Det förefaller av detta allmänna 
resonemang som om det snarare vore 
en fördel än en nackdel att en ung 
flicka icke grundligt och intresserat 
ägnat sig åt någon annan uppgift, 
innan hon som maka och blivande 
husfru och moder inträder i eget 
hem. Precis som om hemmet, den 
na institution, där alla samhälleliga 
och mänskliga intressen sammanfly
ta, hade råd att undvara den grund
lighet, den ambition den kunskap 
loch disciplin, isam hela det övriga 
samhället foiidrar av sina handhava-

re! 
Att den allmänna synpunkten är 

sådan är ett beklagligt faktum 
som vi icke kunna komma ifrån 
På frågan hur den kunnat bliva sa 
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(Eftertryck förbjudes.) 

dan lämnar hr Bergstens artikel 
åtminstone ett belysande svar. 
A-tt redan i skolan förse den kvinn
liga eleven med den mindervärdigas 
prägel är det säkraste sättet att av 
henne skapa en undermålig sam-
hällsindivid. Med undermålig me
nas då ioke här en individ under ge
nomsnittsmåttet, utan en individ som 
pa grund av felriktad livsyn, av o-
brukade krafter och tillit till sam
hällets överseende icke håller, icke 
fyller sina egna mått. Detta grad
visa nedsjunkande från tävlingslust 
och intresse till slöhet och indolens 
har en orsak, som främst måste 'sö
kas på de platser, där karaktären får 
sin första och för livet avgörande 
daning. 

Hr Bergsten gör både hem och 
skola ansvariga. Med ett sällsport 
och här icke för första gången åda
galagt varmt intresse för den kvinn
liga ungdomens uppfostran framför 
han frågan, hur vi egentligen upp
fostra våra flickor. "Sträva vi", 
skriver han, "att stärka deras själv
känsla, att vinna ut det bästa av 
dem, att egga och uppmuntra dem 
till att sätta in sina bästa krafter 
och göra det bästa möjliga av sina 
förutsättningar? Det ser knappast 
så ut. Det ser i stället ut, som skul
le vi lägga ,a;n på att göra klart för 
dem, hur underlägsna de äro, hur li
tet det tjänar till att de arbete sig 
upp, ty det lyckas ändå inte; de 
vitsord och det erkännande de få äro 
de inte värda, ty de ha icke fått dem 
på grund av sina prestationer, utan 
på grund av ett milt överseende från 
lärarens sida, och de äro över 
huvud taget inte värda att tas på 
allvar. Frågan är allvarlig. Ty är 
detta sista sant, då begå vi ett brott 
större än något annat. Det är ett 
brott inte blott mot de individer det 
gäller, utan det är ett brott mot det 
samhälle, där de skolo bli hustrur, 
husmödrar, arbetare, och där man 
har behov av deras bästa krafter och 
de ädlaste dragen i deras karaktär. 
Samhället kan icke tolerera en upp
fostran som så har missförstått sin 

uppgift." 

Kvinnliga 
lösdrivarc. 

Linoleum på alla golv, och där
till sådan, som passar samman med 
möbler, tapeter och gardiner; hur 
väsentligt förhöjer icke detta hem
mets trevnad. "Linopeters", Kungs-
portsplatsen 2, är välsorterad. 

• 

Det bästa imedlet imot en ful glå
mig hy är att lägga den till sängs 
före klockan elva om kvällarna, 

* 

Vi beundra och gilla alltid spar-
samheten hos dem, som vi skola 

ärva. 

Assistenten vid Landskrona 
tvångsarbetsanstalt för kvinnliga 
lösdrivare fru Ingréd Wisén har 
vänt sig till oss med anledning av 
den i förra numret införda artikeln 

Lösdrivarlagen och kvinnorna", 
författad av hr Gunnar Thorin och 
ingående i Svenska kvinnors Med-
borgarförbunds artikelserie. 

Herr Thorin anför en rad uttalan
den av fru Wisén, som denna vis-
erligen icke vill taga direkt av

stånd från, men som dock måste 
anises höra till ett förflutet. De 
ligga nämligen ett par år tillbaka 
i tiden och sedan dess har fru Wi
sén genom sin tjänstgöring vid 
tvångsarbetsanstalten fått en för
djupad insikt i det föreliggande 
problemet. Hennes tidigare uttala
de åsikter ha på grund av vunna 
nya erfarenheter undergått föränd
ringar och kompletterats, vilket -allt 
icke kommer till synes i hr Thorins 
artikel. En del uttalanden i den
samma måste därjämte fullständigt 
stå för författarens egen räkning. 

Sålunda har någon "skyddssys
ter" aldrig varit påtänkt vid tvångs
arbetsanstalten. Den Tamm-Hessel-
grenska av riksdagen avslagna mo
tionen om ett årligt anslag av 8,000 
kr. gällde en kurator för de kvinn
liga lösdrivarne med åliggande att 
efter deras frigivning ha tillsyn över 
dem och söka skaffa, dem arbete 
samt därmed möjlighet till ärlig 
självförsörjning. (För denna fråga-
redogjordes på sin tid i Kvinnornas 
Tidning). 

Den "änglavakt" av skyddssys 
trär som skulle träda i stället för 
lösdrivarelag och sedlighetspolis för 
de prostituerade är likaledes hr 
Thorins egen något sentimentala idé. 

Men låt oss nu övergå till vad fru 
Wisén har att «äga i saken. Hen
nes förslag äro icke på långt när så 
känslosamma, men kanske just där-
före så mycket mera intresseväckan 

de. 
Under sin verksamhet vid tv£ngs-

airbetsanstalten har fru Wisén kom
mit till den uppfattningen, a,t,t det 
begås -en orätt mot de kvinnor, som 
för första gången stå tilltalade för 
lösdriveri (skörlevnad bedriven som 
yrke) när de bortdömas till Lands 
kronaanstalten, där de löpa fara att 
ytterligare, kanske ohjälpligt fördär
vas genom samvaron med de flera 
gånger straffade förhärdade lösdri-

finnas där. 

Amatörfotografer! 
Framkallning och kopiering utföres pa 
3 dagar. Köp FILM hos 

Fotobolaget, Drottninggatan 36 
Tel. 10102. (mitt emot ASEA) 

vare som 

De förstnämnda utgöras nämligen 
till stor del av unga flickor, många 
ännu endast barn i tonåren! 

Till inrättningen hör visserligen 
en mindre anstalt, där aderton av de 
unga fångarne kunna hållas avskil
da, men dessa platser äro alltför få 
i förhållande till behovet. Fångan-
talet på hela anstalten är växlande, 
men f. n. c:a 140. 

Önskemålet är, framhåller fru 
Wisén att endast oförbätterliga lös
drivare skola bortdömas till Lands
kronaanstalten, under det att de öv
riga, för vilka räddning synes möj
lig, skola interneras i skyddshem 
för fostran och yrkesutbildning. 

Härigenom skulle man undgå den 
farliga sammanblandningen av de 
ännu räddningsbara med de förhär
dade, och de förstnämnda skulle ef
ter frigivandet ha lättare -att finna 
anställning än när de lämna tvångs
arbetsanstalten i Landskrona som 
träffade lösdrivare med skyldighet 

att under två år hålla vederbörande 
myndigheter underkunniga om sin 
vistelseort och -sin adress. 

I räddningsarbetet måste, betonar 
fru Wisén, också ingå hjälp ifråga 

i platsanskaffning åt de från 
skyddshemmen frigivna. — Lösdri-
va-relagen står som bekant under de
batt och de framkomna förslagen 
angiva, enligt fru Wiséns åsikt, nya 
geda och framkomliga vägar. 

De av fru Wisén i denna- fråga 
uttalande önskemålen vilka på ett så 
avgörande isätt skilja sig från de 
den Thorinska artikeln framförda 
måste anses synnerligen väl motive
rade och berättigade. De uttrycka 
de sakkunnigas ställning till frågan 
och skola komma att sätta sin prä
gel på den nya lösdrivarelagstift-
ningen. De skola också -helt säkert 
kraftigt främja det avsedda syfte
målet, att så långt möjligt är hindra 
uppkomsten av kvinnliga lösdrivare. 
Men ifråga härom finnes även andra 
förhållanden att taga hänsyn till, 
andra effektiva skyddsåtgärder att 
vidtaga. Vi skola längre fram åter 
komma härtill och nöja oss för da
gen med att hänvisa till en i dagens 
nummer införd artikel "Pengar till 
hemresan" av Frigga Carlberg, vil
ken även berör och kastar ljus över 
den fråga det här gäller. 

Människan talar om det som mest 
intresserar henne. Att icke tala om 
sig själv är därför den höista grad 
av — hyckleri. 

Pengar till 
hemresa. 
Av F BI GG A CARLBERG. 

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds 

artikelserie. 

Ett par 10-tal år tillbaka var en 
resa till Stockholm ett lika viktigt 
företag för en lantflicka, som det 
var att "crossa. Atlanten" för att 
fånga lyckan, d. v. s. få lönande 
och hederligt förvärvad arbetsför
tjänst. I våra dagar är helt visst 
en resa till Amerika mindre riska
bel än en resa till Stockholm för en 
ung svensk lantflicka, i allmänhet 
sämre rustad för mötande svårighe
ter. 

Den unga flickan som kommer 
till Stockholm för att söka tjänst 
reser vanligen, som det heter, på 
Guds försyn. Vanligen utan pen
gar, utan någon sorts utbildning, 
utan någon bekant, utan ansvars
känsla väntar hon att det skall gå 
henne -som det gått Hulda eller 
Selma eller andra bekanta som hon 
hört gjort sin lycka i den stora 
staden. Hon uppsöker en arbets-
byrå, får en plats — sådana är 
det alltid gott om —• -och så börjar 
resan utför. Jag känner person
ligen en flicka från Halland, som 
under de sex månader hon varit i 
Stockholm haft lika många platser. 

Vad som föranledde mig att skri
va denna artikel — till vad verkan 
den hava kan — var ett samtal 
jag råkade avlyssna i en spårvagn. 
De talande voro synbarligen ett par 
hembiträden från landsorten, den 
ena nykomlmen och okunnig om 
istorstadsförhållanden, den andra 
var däremot väl förtrogen med des
sa efter sex års vistelse på platsen, 
de senaste fem åren till och med i 
samma familj, så hon gjorde i allt 
ett förtroendeingivande intryck. De 
båda flickorna voro -inbegripna i 
ett allvarligt samtal: 

— Jag skulle känna mig förtviv
lad, yttrade hon som varit länge 
i Stockholm,, en liten smärt mörk
lagd flicka med omisskännelig dala-
dialekt —- "den dag jag inte i min 
portmonnä hade pengar till hemre
san, det ger en sådan känsla av 
trygghet. Det är precis som en 
fågel måste känna det, när han prö
var vingarna för att nå boet. Hur 
har du det, Anna, i detta fall? 

— Det är inte mycket att hurra 
för, skrattade den andra, se här 
6,75 och ingen plats, men det får 
jag nog. Farsan gav mig 50 • kro
nor, när vi skildes vid stationen 

Realiserar enormt 
billigt 

Kappor 

Manufaktur 

Pälsverk 

Förtroendet. 
En del av bröllopsgästerna hade 

redan dagen före högtiden anlänt till 
herrgården, några äldre släktingar, 
boende i avlägsna landsändar, och 
därjämte brudens närmaste väninna, 
som skulle vara en av brudtärnorna. 

De båda unga flickorna delade sov
rum och hade sent omsider, sedan 
samtalsämnena, synts uttömda, kom-
^it i säng. Men väninnan började 
s^art spinna på ännu en samtals
tråd: 

— Säg Greta, sade hon, känns det 
^ alla fall inte lite hemskt och oro-
ekande att slungas in i alldeles 

förhållanden bland en massa 
människor, som du inte känner, att 
^ en mängd plikter och åligganden 

att vara tvungen reda upp dem 
Men bruden föreföll obenägen att 

1nlåta sig i svaromål och sömnigt 
tumlande något om att "klockan var 
tycket över tolf" vände hon sig åt 
v®ggen och var att döma av de jäm-

andetagen snart insomnad. 

Hennes unga väninna kände sig 
uppriktigt ledsen och besviken över 
.att bliva på detta sätt avspisad. Det 
var icke snällt av Greta. Hon hade 
så gärna velat tala med henne — sä
ga henne — anförtro henne —. Nej 
hon skulle nog inte haft mod att 
göra -det. Tänk att Greta skulle gifta 
sig med Sven Holmer — med Sven ! 
Det kom plötsligt över henne en häf
tig oro — skulle hon väl kunna över
vara bröllopsceremonien utan att för
lora herraväldet över sig själv? Hon 
följde med blicken de silverglänsan-
de månstrålarne som silade in genom 
de tunna gardinerna — hur skulle 

hon — 

Hon spratt upp ur sömnen med en 
förnimmelse av att ha sovit en lång 
stund och av att hon var ensam. Ge
nom dörren till angränsande rum 
varsnade hon ett ljussken. Hon reste 
sig upp och såg därinne Greta sit
tande framför kakelugnen, i vilken 
en brasa brann. Niu fullt vaken smög 
hon sig ur sängen och över den mju
ka mattan, som förtog ljudet av hen

nes steg. 

— Vad i all världen, började hon, 

men tystnade och stannade pa trös

keln. 
Greta såg bestört upp. Hon satt 

hopkrupen framför brasan, iförd en 
mjuk ljusblå morgonrock och ihöll i 
handen ett litet skrin av ljust trä. 
Hon skrattade en smula nervöst. 

— Det är .bäst du kryper till kojs 
igen, Elna. Det är ännu mörkt, men 
det lider mot morgonen. Du förky

ler dig och — 
Elna fick fatt i en filt, kastade 

den över axlarna och satte sdg på 
brasmattan bredvid Greta. 

Vad har du i skrinet där? frå

gade hon. 
Den tilltalade satt tyst. Därpå 

blickade hon först på skrinet och se
dan m i väninnans ansikte. agon-
ting förmådde henne att tala. 

— Riktigt romantiskt, inte sant? 
började hon i nästan gäckande ton. 
Ej ens det obligatoriska skrinet fat
tas. Jag har inte öppnat det på åra
tal; inte sedan — hon avbröt sig, då 
hon kom att kasta en (blick på vän
innans ansikte och erinrade sig att 
det dock var fråga om en hemlåghet 
— inte sedan jag lade ned den sista 

saken. 

Hon talade allvarligt nu, och Elna 
kände trots filten och Ibrasan en liten 
frossbrytning. 

Greta fortsatte: 
— Vi ha alla våra minnesskatter, 

förmodar jag — fast somliga kanske 
inte använda några riktiga, materi
ella skrin att iförvara dem i utan blott 
gömma dem i sina hjärtan — ooh vi 
vakta dem avundsjukt, emedan man
ga av dem innehålla så mycken bit

terhet, 

Elna flyttade sig närmare henne. 
Hon erfor en egendomlig förnim
melse, nästan av ångest. 

Bruden framtog en liten bukett 
vissna blommor och lade dem i sin 

öppna hand. 

Violer — de brukliga blommor
na, som du ser, sade hon skämtsamt. 
John Ekväll gav mig dem för många 
år sedan, då vi knappt voro mer än 
barnungar Ibäda tva. Jag kom inte 
ihåg, att jag hade lagt in dem här. 
John var min första förtjusning, Han 
är gift nu. — Hon log. Sa lade hon 
blommorna på elden och vände sig 
ånyo till skrinet. Porträttet av en 
gardesofficer mötte hennes blick. 

Brudtärnan, som isatt lutad mot hen
nes axel, utropade: 

— Ett sådant präktigt utseende! 
Vem är det, Greta. 

Bruden svarade icke genast. Hon 
fingrade på en liten knippa ljung, 
sammanhållen av en rosett av matt-
grönt siden. 

— Jag träffade honom en sommar 
utomlands. Han var en av de ädla
ste och bäste män jag någonsin lärt 
känna, sade hon slutligen sakta i en 
ton man använder, då man talar om 
en kär avliden. Det är inte mycket 
att berätta, Han ihöll av mig — han 
var en arv de få, som aldrig glömma. 
Han bad mig sända detta, om jag 
en gång skulle komma på andra tan-
kaT. Men jag kunde ej. Han stu
pade i kriget. Det föreföll som om 
han sökt döden. Jag anser det som 
en ära att ha lärt känna honom. 

En paus uppstod, under vilken 
ljungen följde violerna i brasan, men 
den åtbörd, som beledsagade handlin
gen, var ömmare. Hon höll porträt

tet kvar i handen. 
Vi kvinnor äro ett besynner

ligt isläkte, sade hon eftertänksamt, 
vårt hjärta är som en underbar kla

viatur. Ibland påträffas den av en 
utomordentligt präktig man, och han 
låter sina fingrar löpa över tangen
terna och framkallar vänskap, be
undran, medlidande, men ingenting 
mer. Det tycks ofta vara en ovär
dig förbehållet att anslå den sträng, 
som innesluter kvinnans själ. Min 
hjälte hörde till det första slaget. 
Jag tror jag behåller det här, sade 
hon, alltjämt betraktande porträttet. 
Sven skall säkert inte tycka illa va
ra. Han förstår mig nog. 

Brudtärnan blickade ned och kun
de se vad som fanns kvar i det icke 
synnerligen djupa skrinet. En tyll
solfjäder — en liten utsökt tingest, 
lika bräcklig och ömtålig som ett 
människohjärta — låg där med sina 
elfenbensspjälor avbruten och invid 
den en packe brev. 

— Se där ligger ju solfjädern som 
jag Skickade dig från Paris, och — 

Skrinets lock föll igen med en 

smäll. 
— Du har nu fått reda på allt, 

som kan vara av något intresse för 
dig, sade bruden hastigt. 

Brudtärnan lade handen på loc

ket. 
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Sänd Eder Tvätt till 

Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46. Göteborg. Tel. 44443. 
Omsorgsfullt arbete. Snabb leverans. 

och han köpte 'biljetten, men de rök 
första månaden. 

— Var tänker 'du vara i natt? 
— Hos dig, tänkte jag och så går 

jag imorgon till tjänistebyrån. 
— Jag iskall fråga frun och hon 

säger nog inte nej. Men hur kam 
man vara så oförståndig. Yad gjor
de du med din fars pengar — de 
voro kanske hårt nog förvärvade? 

— Jo, ser du, redan i första plat-
Ben blev jag bekant med en poj
ke — och iså var det bio och kafé 
och restaurang och iså behövde jag 
en teaterklämning, köpte en begag
nad — och iså strök lappen ... 

—• Och pojken? Han strök väl 
också, när dina pengar voro slut? 
frågade den andra flickan torrt. 

—- Han fick plats i en annan 'stad 
och skickade mig en "vy" därifrån. 
Han var iså hygglig och rar, iså . . . 

—- Nå, de andria du haft sällskap 
med? Har de inte också varit 
hyggliga och rara? 

Flickan .svarade intet. Hon ha
de plötsligt blivit tyst och allvar
lig-

— Kan du säga mig varför du 
flyttar iså ofta? 

—• Ibland är det fruarnas fel och 
ibland mitt. En får ju aldrig fritt 
— och iså —• iså säger de aitt jag 
ingenting duger till1 — och så ska' 
en upp i otta. 

— Men sista platsen var ju ba
ra två personer —• där borde du 
väl haft det bra .. .? 

— Ja, men ... 
Det tycktes alltid vara ett "men". 

Var låg felet? 
Näppeligen hos husmödrarna, vå

ga vi påstå, då dessa väl numera 
lärt sig att behandla sina biträden 
humant utan snarare i dessas ge
nomgående okunnighet. Detta in
tryck bekräftedesi av det fortsatta 
samtalet. 

— Det här går ju inte i längden. 
Fick du ingenting lära dig i ditt 
hem? 

—• Min mor dog när jag var fem 
år och far bryr sig aldrig om vad 
jag gör. Om han får middag kl. 
12 eller 5 gör honom detsamma, 
och inte frågar han efter hur den 
är lagad. Jag tror han tyckte det 
var bra bli av mied mig, iså jag 
kom bort och lärde mig något. 

— Det hade varit bättre du kun
nat något innan du kom —• det 
väntar ju en husmoder. Om jag 
nu frågar dig: kan du ordentligt 
istäda ett- rum, skura ett golv, bäd
da en säng, isiteka en stek, duka ett 
bord, servera vid en bjudning,, isköta 
en tvätt? Kan du detta? 

—• Nej, snyftade den stackars 
flickan, som plötsligt blivit väckt 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 
Kungsgatan 55. 

till insikt om egna brister. — Men 
jag förstår att jag borde kunnat 
det. 

Hennes förståndiga kamrat fort
for: 

— Lova mig att du gör ditt bäs
ta när du nu får en ny plats. Spa
ra varje öre av din lön till res
pengar hem, eller iskriv till din far 
och be därom. Låt bli pojkar, om 
de äro aldrig iså "rara". Låt bli 
bio och uteliv och danslokaler o. 
dyl. Du är för god att hamna i 
Landskrona, tycker jag. Om jag 
ändå kunde ge dig litet ryggrad! 

Här lämnade flickorna spårvag
nen. Min hållplats var längesen 
pastserad, men jag hade fått inblick 
i en av samhällets avigsidor och 
grubblade över, vari felet dåg och vad 
som kunde göras. Ett varningsord 
till hemmen på landet kunde kan
ske vara av någoyi nytta. 

Att en genomgående brist på 
ansvarskänsla är roten och uppho
vet till olyckor, veta vi ju, och så 
en lika genomgående okunnighet 
om livet och samhället. Kommer 
då därtill brist på utbildning för 
det slags arbete man önskar. Yad 
som behövde inskärpas är en kraf
tig och allvarlig varnihg till den 
unga flickan att misstro vänliga 
tillnärmelser. 

En annan sak som i detta sam
manhang förtjänar att påpekas är 
•—• annonserna särskilt den sorten 
som talar om "eventuellt äkten
skap". Det är högst få av dessa 
missgärningar — falska, annonser 
— som bli avslöjade, men det hän
der dock emellanåt. En ung tyska 
för tillfället i Stockholm läste en 
annons om platis isom husmoder och 
eventuellt — ehuru ej garanterat 
— äktenskap. Annonsören var bo
satt på Gotland och skrev de imest 
trovärdiga brev, talade om sin gam
la mor och sin syster som delade 
hans hem. Flickan bestämde sig 
för platsen, dagen för resan utsat
tes och mötesplatsen, som hon nåd
de föflst på natten bestämdes. Lyck
ligtvis försov hon isig och då hon 
vaknade, var bon vid en annan sta
tion där hon händelsevis hade en 
gift vännina. Denna och hennes 
inan voro djupt rörda av missödet 
och villiga att följa henne till an
nonsörens hem. 

Detta motsvarade icke alls be
skrivningarna i breven, där fanns 
varken mor eller syster eller an
nan k vi ni ig familjemedlem utan 
uppgifterna därom fullkomliga lög
ner. 

Fö;r flickan återstod endast att 
återvända hem; huruvida det sked
de på egen bekoistnad, vilket jag 
har skäl förmöda, eller på den 
"eventuellt, ehuru icke garanterad" 
äkta mannens känner jag icke till. 
Han anses ju vara ioke "åtalbar". 

Flickorna böra emellertid taga 
sig i akt för den Sortens annonser. 
Det finns ju så många tillförlitliga 
platsbyråer, dit de kunna vända 
sig. Föreningen Vaksamhet står 
ju alltid beredd till en handräck
ning, för att ej nämna Frälsnings
arméns många organisationer. Ett 

På bryggan. 

Sätt maskinen i gång, herr kapten, 
ty vår väntan blir lång, var ej sen! 
Hör vår bedjande sång: 
Skicka en hälsning i toner från 

oss, 
så skepp kommer lastat, 
när åter ni hastat, 
så man blir glad, 
var och -ere i sin stad. 
Med vad? Med vad? 
Jo, med VIKING förstås. 

VIKING FISKARSMORNING 
är ett absolut vattentätt läder-
skyddsmedel, synnerligen upp
skattat av fiskare, jägare och 
sportsmän samt inom armén. 
Viking Fiskarsmorning har samma 
gedigna egenskaper som den 
oöverträffade Viking skokräm. 

exempel från London må här be
lysa det sagda.. En flicka från 
landet hade isvaråt på en annons 
och fått plats på ett mycket då
ligt ställe. En afton tillsade hen
ne husmodern,att hon skulle emot-
taga en manlig gäst, varvid hon 
•tog nyckeln ur. dörren till hennes 
rum . Den förskräckta flickan rev 
sönder sina lakan och hissade sig 
ner genom fönstret med deras hjälp. 
Men vart taga vägen i en villande 
stad som London? Då erinrade hon 
isig ett kort. hon bar i sin ficka och 
som en slumsyster stuckit i hennes 
hand med oriden: Kom till oss! 
Där stod en tydlig adress och väl
komnande ord. Som genom ett un
derverk blev hon räddad. Men 
bättre än alla underverk är den eg
na karaktärisstyrkan och arbetsdug
ligheten. 

Pappan till sin lilla dotter : —• Nå 
min stampa hade du. roligt på barn
bjudningen? 

Lillan undvikande: —• Dom andra 
barnen var ga.mla.re än jag. 

Pappan deltagande: —• Var det 
ingen alls sam brydde sig om dig? 

Lillan: — Joo, det var en gosse 
som räckte ut tungan åt mig. 

• 

Den gamla damen till pojken på 
trottoaren: —• Min lille vän är du 
en springpojke? 

Pysen: — Näääh, jag har ont i 
foten, därför går jag iså långsamt. 

En vacker fraich hy 

är allas efterlängtade mål. 
Använd dagligen den av alla 
högt uppskattade YvY-tvålen, 
som är oumbärlig vid den le
na, skära hyns bevarande till 
högsta ålder. Pris 1 krona. 
A.-B. YvY-Fabriken, Ystad. 

JVTcsalUansen. 

Utfaller en mesallians, äktenskap 
mellan kontrahenter i olika levnads
ställning, alltid olyckligt.? 

När man i detta sammanhang 
talar om olika levnadsställning, kan 
man utan vidare bortse från pen
ningefrågan. 

När en man verkligen älskar och 
äger förmåga att med egen kraft 
upprätthålla hemmet, betyder det 
icke dtet minsta för honom, att hus
trun inte för någoting med sig i bo
et. Han skall aldrig under några 
förhållanden låta henne känna, att 
hon en gång var en fattig flicka. 

Däremot föreligger en viss risk, 
att en rik kvinna som gifter sig 
fattigt., skall ha i minne att "allt
sammans ändå är hennes". Men en 
given regel är det visst icke. Kär
leken och finkänsligheten fälla här 
utslaget. 

. När olikheten är verkligt risk
fylld, det är när den gäller uppfost
ran, sinnelaget, karaktären. 

Personer ur olika samhällslager 
äro, även om skolundervisningen 
är ungefär densamma, uppfostrade 
så helt olika. Deras dagliga lev
nadsvanor äro olika, de tycka, 
tänka och handla olika, de se på 
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livet och dess företeelser från skilda 
synpunkter. 

Ödesdiger blir skillnaden, när den 
ene kontrahenten kommer från ett 
förfinat hem och iden andre från 
en ifråga om vanor och åsikter tarv
lig miljö. 

Men även här finns undantag. 
Livet visar ioke sällian, att en man 
av förnäm familj med hög social 
ställning och förfinat väsende kan 
finna en livslång lycka i ett äkten
skap med en kvinna ur folkets led. 
Man har i sådana fall anledning 
tro, att denna kvinna ägt en med
född hjärtats adel, en intelligens, 
en läraktighet, en anpassningsför
måga., vilka förmått att lyfta hen
ne upp till personlig jämställdhet 
med mannen. 

Man får också ha i minne, att 
många män i framstående ställning 
ursprungligen komma "där neri
från". De skola alltid känna sig 
mera hemma, mera jämlspelta med 
en hustru av enkelt ursprung än 
med en granntyckt dam ur en för
finad krets. 

NORDISKA 
HAN DELSBANKEN 
STOCKHOLM G Ö T E B O R G  

1 1 0  A V D E L N I N G S K O N T O R  

F Ö R M Y N D A R E M E D E L  

malmö 

vilka enligt lagen av den 27 juni 1924 skola för 
myndl ings 

räkning nedsättas i bank, mottagas till vård 'och 
lorvaltning. 

Ofta utfaller omaka äktenskap 
olyckligt. Det är vanligtvis man
nen som här råkar illa ut. Han 
gifter sig ofta djupt neråt, rätt och 
slätt därför att han förälskat .sig i 
ett fagert ansikte. Kärleken begär 
emellertid mer ä.n detta, och i över-
ensstämmelsie därmed1 utrustar han 
den älskade, så rikt gynnad av na
turen i yttre mått», med däremot 
svarande sköna inre egenskaper. Han 
drömmer om en ädel själ bakom 
denna strålande blick, en utvecklad 
intelligens bakom denna vita panna, 
ett rikt känsloliv bakom dessa ljuva 
leenden. Det är för allt detta han 
älskar henne! 

När den stund sedan kommer, då 
han ser sin hustru sådan hon verkli
gen är, avslöjar sig kanske det skö
na inre han drömt om och bergfast 
trott på som färglös, intetsägande, 
tråkig jämnstrukenhet eller kanske 
som en ovårdad, hållningslös karak
tär. Och inte häller de försonande 
drag som ligga i social jämlikhet, 
samma uppfostran, samma förfinade 
vanor och smak äro för handen. 
Olyckan är ohjälplig. 

Det är högst få kvinnor som få 
göra samma smärtsamma erfarenhet. 
Och detta helt enkelt av det skäl 
att de sällan gifta isig under sitt 
stånd. Ståndsskillnaden garderar 
deras hjärtan på ett helt annat sätt 
än mannens. 

H e m m e t s  t i d n i n g  
— är — 
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avdelning för kvinnan 

och hemmet. 

I varje nummer, värde

fulla artiklar i olika 

f r å g o r ,  b e r ä t t e l s e ,  

f ö l j e t o n g ,  k å s e r i e r .  

Pr kvartal 7.50 fritt hemburen. 

Lösnummerpris 10 öre. 

SWALAHDERS 
O KAFFE: * 

KUNGSGAT. 17. TEL 3658 m5GAT.13.TET 5167. \ 
B̂mnALUME 132-133 N/LS tWl'SONSGAT. 28 J 

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21 23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel lg"6 

BREVLÅDA. 
1 • H. N. Skrivelsen är vidare 

befordrad. Något redaktionellt „T 
talande synes oss frågan icke 

kalla. 

Vän. 

pa-

Gammal 
Australien 
av hela redaktionen. 

"Provet" från 

har tacksamt avnjutife 
len" Det är icke 

alltför ofta en tidnings tillvaro för 

ljuvas med prov av så utsökt smak 
och kvalité. Varmt tack! 

Ung och oprövad. Bruket är i 
detta fall så växlande vid olika fö 
retag att någon retur knappast kan 
åberopas. Eftersom Ni är ung och 
oprövad förefaller det dock rimligt 
att Ni ej åtnjuter samma förmåner 
som Edra äldre kamrater. Det är 
alldeles säkert att börja livet i ga

len ända att först kalkylera förde
larna. De komma efteråt som 
följd av förtjänsten. 

en 

S—e B—n. Artikeln har föran
lett flera skrivelser i samma anda, 
som klargjort att ett behov i denna 
riktning verkligen förefinnes. 

Ringe-ring — Ingenting. Vad 
vill Ni att vi skola göra! Ni skri
ver ju själv att "skojet är uppenbart 
för. alla", och ändå lät Ni Er 
"grundligt luras". Nej, det finns 
säkerligen ingenting som kan häjda 
mänskligheten i dess passion för 
att bedragas utom — erfarenheten 
eller — kassabristen. 

Kvinnornas Siälvhjälpshassi 
Sjuk- och Begravningskassa 
Nya medlemmar vinna inträde. För

säkra Eder mot sjukdom! Anmälningar 
göras till Ordf. Er. Anna Larsson, Skans-
torget 6. Tel. 182 06. Billiga månadsavgifter 

å Kîinnliga Kontoristförbundets 
Sommarhem Billdal, (Säröbanan,) 

finnes tillfälle till inackordering för mo

derat pris. 

Upplysningar lämnas å Förbundets Exp. 

Lilla Nygatan 4, Göteborg. Tel. 7 2 95. 

Hrla JVIjölh 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

— Greta, sade hon, jag har inte 
fått veta allt. Jag är övertygad om 
att själva kärnan, ditt livs hemlig
het, befinner sig häri. 

De tego båda en stund. 
— Nåja, sade bruden, det gör inte 

så mycket om du får veta det. Sven 
vet ändå av det. Vi tyckte det var 
bäst att börja vårt nya liv utan hem
ligheter för varandra. Hon tystna
de och såg ned på de obetydliga fö
remål, som änniu funmos kvar i skri
net, och sade sedan sakta utan min
sta spår av sinnesrörelse: 

— Här ligga de vissnade, förblek
nade minnena av den man, som först 
lärde mig förstå vad som menas med 
kärlek. Åter teg hon ett ögonblick 
innan hon yttrade: Sedan jag berät
tat alltsammans för Sven, berättade 
han mig en tilldragelse ur sitt eget 
liv — om en ung flicka — hon av
bröt sig. 

Elna vände plötsligt bort huvudet. 

— Nå-å? 

— Jo, han berättade att han, in-
inan han lärde sig hålla av mig — 
den sommaren jag var utomlands — 
hade träffat henne vid en badort och 

att de varit rätt mycket tillsammans. 
Du förstår hur det brukar vara. 

Brudtärnans läppar rörde sig 
sakta. 

— Ja, jag förstår. 
— Han isade, att det varit mycket 

roligt och att han pratat en hel hop 
dumheter, sådant" där som unga män 
vanligen inte bruka ha någon mening 
med; men så en vacker dag började 
han tro, att flickan verkligen brydde 
sig om honom. Han sade, att han 
inte var alldeles säker därpå, men att 
han då genast reste sin väg. Han 
förmodade, att hon förstått att det 
bara varit ett litet tidsfördriv, och — 

— Sade han dig flickans namn? 
—Jag frågade honom inte om det, 

sade Greta nästan högdraget. Sven 
och jag lita på varandra. Jag sade 
honom icke heller namnet på — hon 
avbröt sig och höll upp den gulnade 
brevbunten. — Den man, som skrev 
dessa brev till mig och som lärde mig 
känna, hur bitter kärleken ibland 
kan vara, den mannen — var icke i 
besittning av den hederskänsla, som 
drev Sven bort från den andra flic
kan, då han ingenting hade att bjuda 
henne. Den, som skrivit de här bre

ven,. lät mig tro att han avsåg något 
mer än ett sommartidsfördriv. Det 
är alltsammans. 

Brudtärnan andades häftigt. En 
frid, vilken hon förgäves eftersträ
vat, låg utbredd över den andra un
ga kvinnans ansikte 'och nästan fyll
de henne med bävan. 

Bruden fortfor: 

— Här äro hans ibrev — de ligga 
i ordning — det första han skrev 
och — det sista. Ser du, de äro inte 
ens ombundna med det övliga blå si
denbandet — bara sammanhållna av 
en gummisnodd. Ett stycke av min 
ungdom och av mitt liv ligger i dem. 
Hon lade dem på elden. Solfjädern 
— tappade jag samma kväll som jag 
fann honom — i sällskap med en an
nan kvinna. Hon böjde sig fram 
och lade solfjädern intill de förkol
nade resterna av breven. Därpå satte 
hon det tomma skrinet på ett bord i 
närheten och knäppte ihop händerna 
om sina knän. 

Brudtärnan var den som först bröt 
tystnaden : 

— Det — har du — aldrig — be
rättat mig! 

— Du var bortrest, och även om 
du hade varit här, skulle jag ingen
ting ha sagt. Det finns saker, som 
det ifaller sig svårt att tala om. Då 
skulle jag icke ha kunnat meddela 
mig meld någon. Och bara du och 
Sven känna till det nu. 

— Men hur kunde du bränna upp 
breven? 

Greta log utan att svara. 

Då upptäckte Elna för första gån
gen någonting i väninnans blick, som 
hon förr icke varsnat där. Och hon 
själv — hon so.m hade gått och inbil
lat sig att hennes egen börda, hen
nes hemliga kärlek till Sven, var 
större än hon förmådde bära — den 
största i världen! 

Brasan hade brunnit ned, och Elna 
reste sig och gick till fönstret, som 
vette åt öster, och drog undan gar
dinen. Svagt rosenfärgade strimmor 
bådade morgonens antåg. 

Den vid brasglöden ännu .sittande 
unga kvinnan reste sig, gick bort till 
väninnan och ställde sig bakom den
na. Ofrivilligt sträcktes hennes hän
der mot den uppgående solen. Hon 
kastade huvudet bakåt såsom en ung 

drottning på morgonen av sin krö
ningsdag. 

— Min bröllopsdag! sade hon. 

F)är ocb Där. 

Albert Engström har givit ut en 

ny bok: "En konstig blandning". 

På titelbladet har han ritat sig själv 

och försett porträttet med — en 
b o c k f o t .  

Det finns upplysningar som 
äro onödiga. 

* 

I en huvudstadstidning lästes 
härom dagen en notis om en bil
olycka. Först berättades' om hur 
bilen gjorde en volt och passagerar-
ne erhöllo lättare skador. 

Slutet löd: — "Även ägaren själv 
fick några kontusioner tillika med 
en gosse". 

Hade det gällt en kvinna, hade 
meddelandet lätt kunnat missförstås. 

Tidningarna berätta om det ly
sande mottagande det norska folket 

gav Roald Amundsen vid ha# an

komst till Oslo. 
Vad skulle det då inte ha blmt 

om han verkligen hittat nordpolen-
För övrigt är det uppfriskande at 

se ett folk som hedrar sina söner 
även för annat än för att de kunna 

sparka fotboll. 

En lämpliö 

Födelsedags' 
och 

Namnsdags 
present 

ar 
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INNEHALL. 
(tlandskrönika i sammandrag 
janushuvudet. Av Margareta Heijkel-
Religiositet och sinnessjukdom. Yad 

en läkare har att säga. 

Skörden. 
(jöteborg. Genom en främlings glas

ögon. Av D. V. 
Kärleksbreven. 
Omkring skolproblemet. Av Elin 

Wahlqvist. 

Råttan. Av .Ragna Peters. 
Ett mänskligt dokument. 
En reseskildring. Av Maja Österdahl. 
Malens historia all. 
En kärlekshistoria. Av Matilde Serao. 

Utlandshröniha 
i sammandrag. 

Det tyiska' svaret på den franska 
noten i säkerhets frågan har låtit 
vänta på sig, men torde, när detta 
läses, vara färdigredigerat och må
hända också avisänt. 

Dröjsmålet har varit så pass upp
seendeväckande, att tyska rikskanis-
lären, Luther, ansett sig böra för-
i-Jara orsaken vid en mottagning 
för tidningsmän. Det ursprungliga 
tyska erbjudandet om ett säkerhets
avtal, framhöll han, innehöll en 
stor och för Europas utveckling 
utomordentligt betydelsefull tanke. 
Denna tanke har i det franska sva
ret fått en juridisk utformning samt 
kombinerats med möjligheter oeh 
förslag, som från tysk sida icke va
rit förutsedda. Det är 'den nödvän
diga prövningen av alla dessa detalj
problem, som varit så tidskrävande. 

Säkerhetsfrågan, på det sätt den 
utvecklat sig, väcker olust i Tysk
land, åtminstone på högerhåll, och 
missnöjet riktar sig mot utrikesmi
nistern, Strasemamn, som måhända 
)lir nödsakad att avgå. 

Det tyska förelaget om en säker-
wtspakt vår otvivelaktigt en sam-
!ällct regeringsaktion, men när man 
m söker en syndabock, blir Strese
mann offret. Antaglign icke utan 
skäl — helt säkert stod kan som 
tillskyndaren till aktionen. 

Tysklands förslag om ett säker
hetsavtal var en ärlig hand räckt 
ffi fred. Frankrike besvarade icke 
handslaget i samma öppna anda, 
utan har gripit den räckta handen 
för att -med starka länkar på ett o-
upplösligt sätt binda den vid Ver-
^llesfredstraktaten. Drar Tyskland 

sin hand tillbaka, iskall det ty-
1 som ett tecken på dess vrånga 

wh farliga sinnelag. —- Tyskland 
'lie säkerligen varit bättre ställt 

käft det lugnare just nu, om 
^ aldrig framlagt sitt förslag till 
Arbetsavtal. 
"0 franska meddelandena från 

Marocko låta nu mera hoppfulla, 
ïan vet emellertid, att ständigt nya 
^ppsändninga.r av huvudsakligen 

lTgat folk avgå till krigskådeplat-
'n från Frankrike. 

fransk-spansk överenskom-
ota samarbete i Marocko bar 

^ffats, utan att dock något med
lande om dess räckvidd lämnats. 
Frankrike har i Marockokriget 

fått ett farligt och ytterligt svår
löst problem att reda upp. Det 
måste emellertid redas upp på ett 
segerrikt och lyckosamt sätt. om ic
ke Frankrikes hela afrikanska väl
de skall äventyras. Det vilar ju 
till väsentlig del på prestigen. 

Den stora kolkrisen lägger beslag 
på den engelska allmänhetens upp
märksamhet, De medlingsförsök, 
som även på regeringens initiativ 
blivit gjorda, ha icke givit önskat re
sultat. Den första tvistefrågan gäl
ler tiden för avtalsuppsägningen. 
Enligt arbetsgivarnas ultimatum ut
går tiden den 1 aug. Gruvarbetarne 
önska, att denna bestämmelse skall 
upphävas och arbetet fortgå tills 
överenskommelse uppnåtts eller un-
clerhandlingarne strandat. Förkla
ringen: den 1 ang. är en gynnsam 
tidpunkt för arbetsgivarne och för 
den stora allmänheten, under det att 
arbetarne vilja förlägga striden till 
den kalla årstiden, då samhället icke 
kan undvara kolen. De största an
strängningar komma givetvis att 
göras för en fredlig lösning av kon
flikten vilken, om den kommer till 
stånd, måste betyda en national-
o lycka. Det har tillkännagivits, att 
andra stora arbetareorganisationer 
stå beredda att medels saimhäl Is far
liga sympatistrejker stödja kolgruve-
arbetarne. 

Den engelske regeringschefen, 
Baldwin, är f. n. föremål för vaiss 
kritik från skilda håll, även från 
sinia egna partivänner, högermännen. 
Man betecknar honom som en god 
men svag man, beherskad av finans
ministerns, Churchill, starka person
lighet. Han är ioke vuxen tidens 
svårigheter. Man pekar på landets 
dåliga affärer, stagnationen inom 
handel och näringar, de .många väl
menande men ohyggligt penningslu-
kande reformerna, de olidligt tunga 
skatterna. Det oerhörda och skräm
mande har inträffat, att Englands 
handelsbalans visar underskott! Lan
det köper mera än det säljer! Eng
land lever genom att förtära sitt ka

pital! 
Spänningen mellan England och 

Ryssland fortbeistår. Den .antiengel-
ska bolischevikpropagandan, som be
drivas överallt i världen, där den är 
farligast för Englands intressen, kan 
icke ledas tillbaka till sovjetrege
ringen, vilken icke häller underlåter 
att vid de engelska förebråelserna 
anlägga en oskyldig och isårad min. 
Den skyldiga är tredje internatio
nalen, också kallad Komintern. 
Denna organisation istår emellertid i 
så nära förbindelse med sovjetrege
ringen att de «tu kunna betraktas 
som ett. I en skarp not kräver 
England, att sovjetregeringen skall 
stoppa Komi ni.oms stämplmgar mot 

England. 
De ryska tidningarne tala om 

möjligbeten av ett krig med Eng
land. Sovjetkrigsministem Frunse 
lär i ett officiellt tal ha yttrat, att 
"den ryska björnen och den kine
siska draken tillsammans skola kun

na trotsa hela världen". 

Järnhuvudet. 
Första gången jag såg honom var 

på en stor daglig tidnings redaktion. 
Jag befann mig tillfälligtvis inne 

i en kamrats arbetsrum, där jag i 
"läggen", gamla årgångar, letade 
efter en upplysning. 

Då knackade det på dörren och en 
femtioårs man steg raskt, hemvant 
och nästan ljudlöst över tröskeln. 
Det var som om han stigit upp .ge
nom golvet! 

Han var en av dessa människor, 
vilka iman för deras alldaglighets 
skull icke lägger märke till. Kläd
seln vårdad, gestalten liten och kor
pulent, men vessleaktigt snabb i 
rörelserna, ansiktet rödlätt, fylligt 
med nästan slappt hull och ett färg
löst uttryck med en dragning åt 
godmiodighet. 

Men icke desto mindre förnam 
man hans närvaro på ett intensivt 
sätt. Det stod otrygghet omkring 

honom. 
Jag såg min kamrat resa sig till 

hälften och buga. Bakom masken 
av ansträngd hövlighet återspeglade 
hans fi^t skurna ansikte de mest 
stridiga känslor av frukten, förakt, 
hat, rådvillhet, 

— Ni kom inte den förste, sade 
han, liksom svävande på rösten, och 
jag trodde ni ville låta mig slippa 
den här månaden. Jag har det 
verkligen ohyggligt trångt — ni 
förstår mitt hem och min familj — 
det är mig omöjligt, alldeles omöj

ligt —. 

Under det han . brådskande yttra
de dessa ord, undergick främlingen 
en sällsam förvandling. Han blev 
en annan! Greste!ten liksom växte, 
de slappa anletsdragen hårdnade, de 
rödbruna ögonen smalnade och mun
giporna drogos ner i ett hångrin. 
Det låg en förtätad ondska, något 
av rovfågel, av garn över denna 

människa. 

— Mina hundrafemtio! sade han 
kort och knackade hårt och myn
digt med käppens silverkrycka i 

bordet. Jag har bråttom! 

En sekund mätte de båda män
nen varandra med blicken. Så vän
de sig den yngre åt sidan och tog 
med osäkra fingrar upp ett par 

sadlar ur plånboken. 

I nästa ögonblick slöts dörren 

ljudlöst efter främlingen. 

—• Vem var det? utbrast jag. 

Min kamrat satt tyst med pannan 

håglöst lutad i handen. 

— En haj, sade han till sist, en 
procentare, en haj, en sådan där 
som köper upp osäkra fordringar 
och sedan driver in dem till sista 
öret. Den här har fatt tag i mina 
gamla skuldsedlar från Stockholm 

för m bagatell naturligtvis och 
de gälla flera tusen kronor! Till 
mina verkliga fordringsägare skulle 
jag betalat utan knot och efter hand 
som jag kunnat, men denne 
denne! Och jag vågar inte neka. 
Han kan försätta mig i konkurs, 

ruinera mitt lilla hem, förstöra min 
kredit, hela min ställning 

— Vädja till honom! Begär lin
drigare avbetalningsvillkor! 

—• Han isåg upp: — Hos den 
mannen finns inget förbarmande! 

Då och då under flera år såg jag 
främlingen i redaktionskorridoren. 
Hans uppträdande var alltid lika o-
väntat och plötsligt, hans rörelser 
lika .snabba, hans gummiisulade steg 
lika smygande ljudlöisiä, 

Men en gång under den tiden såg 
jag honom också annorstädes. 

Det var i en järnvägskupé ! Han 
befann sig i kretsen av sin familj, 
en liten blomstrande och lycklig fa
milj i goda omständigheter. En 
kvinna ännu ung, dyrbart klädd 
och med något ljust och bloimlikt 
över sitt väsende. Tre vackra av 
hälsa strålande barn ett stycke upp 
i tonåren, en flicka och två gossar. 
Över honom, själv något älskvärt 
och jovialiskt, något beskyddande 
och frikostigt. De voro på resa till 
en mondän och dyr badort.. Det 
tycktes icke vara en stor och .sago
lik upplevelse för dem utan en 
självfallen händelse som för män
niskor, vilka äro vana vid det bäs
ta .och ha råd att leva. Denne man 
vet tydligen att sörja för de isina.. 

Men de, kände de till barns för
aktliga hantering? Denna blida 
kvinna, dessa, klarögda ungdomar 
som så förtroendefullt och med tack
sam hängivenhet flockade isig om
kring honom, tryggade sig till hans 
styrka? Visste de, att han .som den 
gamle bednaguden Jan.us hade tva 
.ansikten? Ha de sett det andra 
ansiktet, det rätta ansiktet, det 
skrämmande ansiktet? 

Helt säkert inte. I sådana fall 
är livet ofta barmhärtigt tystlåtet 
och förbehållsaimt. 

Margareta Heijkel. 

Religiositet oel) sinnessjukdom. 
Vad en läkare bar att säga. 

"Sinnessjuk genom religions
grubbel". 

Man ser då och då i tidningarne 
artikelrubriken "Sinnessjuk genom 
religions grubbel". 

De som. skriva dessa rubriker sak
na givetvis ofta varje förutsättning 
att kunna avgöra vilken orsak som 
ligger bakom en plötsligt frambry
tande sinnessjukdom. Att de ändå 
våga det, beror på, att de tro, att 
saken förhåller sig på det sättet. 
Allt synes "tyda" därpå. 

Den som har tillfälle att läsa tid
ningar ur olika läger kan icke und
gå märka, att man gör särsklit 
stort nummer av varje sådan föregi
ven händelse "sinnessjuk genom re
ligionsgrubbel" på det tidningshåll, 
där man målmedvetet .arbetar på 
att avkristna folket,att döda den re
ligiösa känslan i de breda lagren, 
alltså i kommunistiska och ungsocia-
liistiska tidningar. 

De ifrågavarande rubrikerna ha 
icke blivit utan verkan. Man finner 
en rätt allmän uppfattning att det 
är farligt att ägna verklig uppmärk
samhet åt religiösa frågor, att man 
därigenom lätt kan taga .skada till 
sitt förstånd! 

Det har under isådana förhållan-

Rar och Där. 
Verner von Heijdenstem har in

tervjuats av en dansk tidning. Den 
store diktaren talade därvid om bo
ken »och om tidens smak. 

— Skriv en bok, sade han som är 
sentimental, lite vacker och en smu
la oanständig — så är ni säker på 
framgången. Men lämna alltdet där a 
sido och skriv något verkligt all
varligt, som kräver att läsarne sko
la hava goda huvuden och goda 
hjärtan, och det skall visa sig svårt 
at)t få många köpare till den boken". 

Jo, för all del spridningen är 
tryggad, om boken tillsättes med 
några sidor ordflätor med pristäv

lan. 
* 

Det påstås för övrigt att den all
männa kunskapsnivån höjts genom 

ordflätorna. 
Detta har sin riktighet. Man 

träffar numera många människor, 
som förstå betydelsen av vågrätt 
och "lodrätit". Ännu ett ars ord-
flätor och detsamma skall kunna 
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sägas om de svårare orden "horison
talt" och 'Vertikalt". 

* 

Men för att återgå till Verner von 
Heijdenstam, så yttrade han även. i 
den nyssnämnda intervjuen: — "Ja, 
jag är skeptisk (med hänsyn till 
händelsernas utveckling) men jag 
tror icke, att allt hopp är ute. Var
je tid har klagat över isig själv. Man 
drager ju paralleller mellan den ro
merska förfallsperioden och våra 
egna dagar. Det tjänar ingenting 
till att förneka det. Vi ha kört fast 
just nu — men ändå! Kanske det 
inte är så farligt som det ser ut. 
Det kan gå galelt, men de kan också 
bända något vidunderligt oväntet. 
När vi tala till ungdomen om denna 
sak, är det inte för att de un.ga äro 
klokare — de äro lika stora 
.struntar som vi — utan därför att 
frågan tillhör framtiden". 

Korpsången om tidens farlighet 
och om möjligheten av vår civilisa
tions undergång sjunga endast dik
tarne och en och annan statsman. 

För den stora allmänheten ter sig 
tiden lugn, god oeh rolig med jazz 
och ord flätor, pristävlingar, fotboll, 
tennis och allt. 

Kanske är det inte så illa ställt 
med mänskligheten. En optimist sä
ger så- här: — I valet mellan att 
komma över 75,000 kronor på är
ligt isätt och 76,000 på oärligt, sko
la nog de flesta välja det förstnämn

da sättet. 

den ett mycket stort intresse aitt taga 
del av vad en fackman på detta om
råde har att säga i föreliggande frå
ga, 

Lindbladska förlaget i Uppsala 
har i sin för varje sanningssökande 
människa så värdefulla bokserie 
"Tro och forskning" upptagit också 
ett arbete av en dansk hoispiteilsöver-
läkare d:r H. J. Schou "Religiosi
tet och sjukliga sinnestillstånd". 
Man finner här sammanförda sex fö
reläsningar, som d:r Schou hållit 
vid Köpenhamns universitet. De rik
ta sig närmast till dem, som utöva 
själavård, alltså till prästerna, men 
äro av det största intresse för var 
och en som ägnar uppmärksamhet 
åt dessa frågor. Vi nämna som 
upplysning några av artikelrubri-
kerna: "Religiositet och melankoli", 

Religiositet och nervositet", "Reli
giositet och själslig .degeneration. 

Gör religionen människor sinnes

sjuka? 

Den föreläsning vi här närmare 
skola dröja vid handlar om "Reli-
gioisiet som orsak till sinnessjuk
dom". 

D:r Schou uppställer frågan: 
"Gör religionen människor sinnessju
ka? och tillägger att denna uppfatt
ning är ganska allmän. 

—• Det händer ofta, skriver han, 
när en människa internerats på hos
pital, att man får höra uttalanden 
som dessa: "Min hustru har blivit 
sinnesrubbad, därför att hon gått 
på så många möten och i kyrkan", 
eller: "Min dotter har alltid varit 
så from; det är nog detta som .slagit 
sig på förståndet". 

Frågan är nu, tillägger förf., om 
denna tro är riktig eller oriktig fran 
medicinsk- och psykologisk stånd
punkt. I förra fallet bör den utan 
förbehåll godtaga®, men är den orik
tigt skulle det för alla parters skull 
vara av betydelse att jaga en pil ge
nom detta gamla spöke. Det gör nog 
skada särskilt inom vissa kretsar av 
folket, där det tjänar som en till-
skyndelse till att hålla allvarliga 
spörsmål borta från sig. 

D:r Schou återger därefter några 
siffror ur den danska statistiken rö
rande sinnessjukvården och "orsaks
förhållandena beträffande de inlag
da patienterna". Det visar sig då, 
att ärvtlig belastning är den förnäm
sta sjukdomsorsaken c:a 40 proc. 
varefter följer .syfilis (10 proc.) och 
alkoholmissbruk (5 proc.). Längst 
ner kommer religiös påverkan (1/2 

till 1 proc.). 
Den sammanfattning d:r Schou 

med ledning av dessa siffror gör ly
der: den religiösa påverkan är enligt 
nu levande psykiaters mening en 
sällsynt, mycket sällsynt orsak till 
sinnessjukdom — men den kan vara 
det. Man vet framhåller förf. att 

Jâb'^lkjen 
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