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Q u a n d  meme.' : .  

D ocenten Hilma Borelius manar 
oss - i Herthas tredje häfte för 

året - att inte, medan vi uthärda den 
svenska kvinnorörelsens utnötnings- 
och ställningskrig,. söka bedöva oss 
själva med några slagord, lösryckta 
från den sjalsgrund, varur hela rörelsen 
vuxit upp. Men e t t  valspråk, tydande 
på en viljans anspänning att hålla ut, 
kunde vi taga oss; och det kunde vara 
ordet I i  k v a l  -, quand meme. 
. Det gör gott med sådana ord från 

insiktsfullt håll. Som hamrande på 
gamla kopparlock från de idylliska 
1800-talshemmen ljuda' däremot fri- 
herrinnan Annie Akerhjelms nyligen 
i en  veckopublikation gjorda formule- 
ring av på vad satt det utbrutna världs- 
kriget borde ha verkat på oss - - 
"alla dessa tvistefrågor från fredens 
bagar, kommunal rösträtt och kvinno- 
rösträtt - - - skulle synts varde- 
lösa och meningslösa som gammalt 
kotiljongsglitter i ett sorgehus" - - 
och litet längre ned i samma artikel 
säges: "Slötes fred i morgon dag. skulle 
detta mera än- tvååriga Ragnaröksdrama - .  

h.a gått vårt folk förbi så spårlöst som . 

ett hundslagsmål på gatanu. Det ena 
uttalandet som. det andra tarvar ingen . 
utläggning. 

För kvinnorna har det alla tider 
gallt att vara nöjda som det ställdes 
för dem, att inte svika den gällande 
meningen om rätt och plikt, att hålla 
ut och att alltid hoppas det basta - 
trots allt. När klavbindande länkar 
slutligen. genomfilats eller hålla på att 
brista, skulle kvinnorna' då, på grund 
av krigsfasan och de förvecklingar som 
följa i krigets spår, handlöst kasta i 
skrapvrin alla krav, som i någon m i n  
ge uttryck för kvinnorörelsens långa 
kamp? Hägrande mål, som hade varde 
före kriget, ha i vissa fall ännu högre 
varde nu, sedan händelsekedjan rullats 
upp på aldrig anat sätt. 

Kvinnorörelsen, så oandligt kommen- 
terad, ofta falskt och ofullständigt och 
mest som försörjningsfråga, ä r  i sitt 
djup sh' långt från allt ekonomiskt, som 
ratten , a r  ett annat an makten. Ingen 
av dem, som ha börjat denna nu sä 
omfattande kamp i världen, ha drivits 



till opposition och stridsuthållighet på 
grund av matematiska uträkningar av 
vad en kvinna behöver för sin existens, 
utan alla pionjärers blickar ha först 
varit riktade inåt. I sina egna själar ha 
de förnummit sitt försummade köns 
kvarhållande på en och samma punkt 
som en orättvisa, en orättrardighet, mot 
vilken ett socialt och ekonomiskt låg- 
stånd, som härav blev följd, synts dem 
i andra planet. * 

Om vi hoppas en allmännare höjning 
till ett plan, där den själsliga odlingen 
avsätter nya betraktelsesätt, st3 a r  detta 
inte ren utopi. Vi möta alltjämt flera 
och flera kvinnor av den typ, som 
redan nu utkristalliserats ur de  om- 
ändrade betingelserna för själslig ut- 
veckling. 

Men till andlig frigörelse går vägen 
för flertalet genom ett visst borgerligt 
oberoende. Och genom den borgerliga 
betydelse, som rösträtten skänker, skola 
kvinnorna såväl som mannen småningom 
nå den självstandighet, varförutan med- 
vetna förvärvade och omedvetna ned- 
ärvda insiktsfonder förbli kapitalplace- 
ring mot för låg ranta. 

Vi hoppas i den närmaste framtiden 
ingi svindlande förändringar i det yttre, 
men i stället att de fördjupade kvinno- 
karaktärerna och det nya tillskott dessa 
kunna skänka åt mänsklig samman- 
levnad skola .fördjupa äktenskapets idé 
'och ett framtida släktes betingelser för 
mera harmonisk utveckling. Redan 
v å r  erfarenhet visar ett stadigt växande 
antal av män, hos vilka människan är  
betydligt starkare än despoten och med 
en annan värdesättning av följeslager- 
skan genom livet, än vad deras när- 

maste förfäder i allmänhet visade prov 
på. Det är  ganska betecknande, att 
Fredrika Bremer i något av sina brev 
säger, att hon, som ändock hade sitt 
umgänge i den tidens bäst uppfostrade 
kretsar, aldrig hade lärt kanna något 
riktigt harmoniskt hem; det hon satte 
högst kunde kallas idealiskt blott i det 
fall att husfadern var frånvarande. 

I en stor del av de svenska hem, 
där Malla Silfverstolpe för oss in, ar 
det särdeles svårt att lyssna sig till 
någon klar harmoni, och pii tal om 
BerEinvärlden yttrar hon : "Om jag 
finge se ett enda trevligt, lyckligt par, 
skulle det göra mig gott1'. 

Gravskrifter över kvinnor, om de 
förekomma i framtiden, skola mera 
sällan gå i det förflutnas stil. Dr de Witt 
Talmage berfittar om en kvinna, vars 
godhet och upphöjda karaktir han 
ägnade den djupaste beundran. Hela 
hennes liv hade varit en kedja av 
uppoffringar. Hon hade bestämt, att 
hennes gravsten skulle förses med denna 
inskription: u Morgonen randasu. I trots 
av allt vad dessa två ord innebära, 
faller det inte Talmage in, att denna 
kvinna gått genom livet med en ständig 
kinsla av att ha varit instingd i mörker, 
som hon visserligen varit stor nog att 
bära med hjältemod men vars upp- 
hörande hon ses emot som slaven 
motser sin befrielses timma. Hur  mariga 
otaliga systrar har hon ej haft i livet! 
Och detta så att saga onödigtvis. 

De fylligare bilder ur det förfhtnas 
kvinnovarld, som möta oss oftast, äro 
ju av kvinnor som vuxit p& solsidan. 
Saidana, av vilka man hade ratt att vänta 
mest. Men är det många av dessa, som 
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ge oss något väsentligt? En rik gods- 
ägare, som faktiskt dyrkat sin mor, 
yttrade sig en gång, sedan åren gått 
fram över hans liv, på detta satt: 
"Egentligen a r  det mig nu obegrip- 
ligt, varför mamma skulle vara så full: 
komlig som vi barn ansågo henne. Pap- 
pa bar henne på händerna, hon hade 
god halsa liksom vi, fullt upp av pen- 
ningar, med några husliga b'esvar be- 
hövde hon aldrig befatta sig, hon hade 

skapligt umgänge med en och annan 
av tidens bemärkta personligheter, en 
naturlig följd av makens stallning, hon 
får se  sig om i Europa och har allt- 
jämt en miljö agnad att förhöja varje 
medfött behag. På bokens 188 sidor  fin- 
ner man henne ingen gång i någon gri- 
pande situation, aldrig 'i den glömdas 
prövande skifte, aldrig i en ekonomiskt 
skakande fara eller dylikt, endast bu- 
ren på hyllningens mjuka armar, alltid 

radtals med tjänarinnor, hennes min- som l a  g r a n d e  d a m e ,  alltid - eller 
sta vink blev 'alltid hörsammad, och i anda till makens död 1856 - njutan- 
umgängeskretsen hörde hon helt na- 
turligt till de uppburna. Nar eller på 
vilka satt prövades hos henne tålamo- 
det, godheten, den upphöjda -karakta- 
ren, det begriper jag inte im. Men hen- 
nes minne , a r  mig lika kart - oss 
älskade hon till sin sista stundu. 

Det stora flertalet gifta kvinnor hade 
visserligen inte en sådan dar prima in- 
fattning av sina . skyddade personer. 
Men att de rika sågo sig om på re- 
sor  och roade sig något annorlunda an 
vad en nutida smak senterar tycks 
med tillägg av "vänskapssentimentali- 
tetenu i många fall vara summan av 
det hopadderade livsinnehållet. 

de  en ostörd medgång och lycka. 
En sådan framställning sätter inga 

sjalens strängar i dallring, skänker 
ingenting av det gripande, oandligt: 
sympatiska som exempelvis Kamma 
Rahbeks historia. Hon, som levdei det lilla 
Bakkehuset utanför Köpenhamn och 
dar tärdes bort air bröstsjukdom 1829, 
men som dessförinnan SH många gånger 
gått igenom olikartade eldsdop och 
kommit ytterligare renad urdem. Inge n- , 

ting kan vara mera rörande 'an makens 
tacksägelse till Gud invid hennes döds- 
bädd, Gud, som givit honom denna 
starka, rena sjal vid sidan. . . 

Det a r  på ett tillväxande antal av 
I litteraturen möta vi många skön, vidgade,'klarseende, starka kvinnosjalar, 

heter av ungefär samma proportioner, vi hoppas för Framtiden. På kvinnor 
blott med en sniula växling i fråga om färdiga till personliga offer för objektiva 
behagens makt. "Den blåögdau a r  en..  mål, redo att lida i mänsklighetens 
Hon lever i en atmosfär av rikedom, kamp framåt och uppåt - ovan strids- 
bekvämligheter, nöjen, hyllning, säll- vimlet - och q u a n d m & m e. 

METTA GREGER. 



Barnalagarna 

D en stora och viktiga frågan om de 
utomäktenskapliga barnens ställning 

.och rättigheter enligt det nyligen fram- 
lagda lagförslaget har i dagarna .gjorts 
till föremål för grundlig granskning och 
debatt p i  en endagskonferens, anordnad 
i Stockholm av Svenska Fattigvårds- 
förbundet. 

Denna tidskrift har tidigare redogjort 
för lagberedningens framlagda förslag, 
för utlatanden som av k. maj:t infor- 
drats över detsamma från myndigheter 
och korporationer, och på annat ställe 
i detta häfte lämnas i dag en överblick 
av andra uttalanden och åtgörande i 
frågan. Av den sakrika behandling frågan 
fick vid Svenska Fattigvårdsforbundets 
konferens göres här en kort resumé. 

Vad som framför allt karakteriserade 
dagens så gott som sanitliga föredrag 
och diskussionsinlägg var den klarvakna 
känslan av att en lagstiftning på detta 
omride måste helt bryta med en gam- 
mal uppfattning, där man - i över- 
driven ängslan och med Feltagning av 
medlen att lyckligt varna om äkten- 
skapets institution - icke ville eller 
icke vågade ge de utomäktenskapliga 
barnen lagens verkliga skydd och hiign. 
Samma linje efter vi1 ken lagbered- 
ningens förslag går med sina många 
och goda förbättringar av dessa barns 
ställning, men av konferensens talare 
längre utdragen och med vidare kon- 
sekvenser tillämpad. 

Fröken Ebba Paulis inledande före- 
drag om lagförslagets samhälleliga be- 
tydelse var ett tvärsnitt ned genom den 

under debatt. 
uppfattning, som rått, och den, som ett 
väckt socialt samvete kallat till liv. 
Tudelningen av de ännu ofödda i gyn- 
nade och icke gynnade, av efterlängtade 
och virnlösa skamfläckade, som den 
gamla lagen medvetet gav hägn &t, 
ställdes i bjärt kontrast mot det sam- 
hälleliga ansvarsmedvetande, som kan- 
ner, att just de svaga och genom för- 
hållandena särställda måste speciellt 
beskyddas. Härvidlag menade fröken 
Pauli att lagförslaget kl art och bestämt 
bygger gå den nya grunden. Det vill 
ej, varemsig öppet eller förtäckt, straffa 
barnet för föräldrarnas underlåtenhet 
att iakttaga den äktenskapliga formen 
för sin förbindelse. 

Men saken hade en annan inre sida: 
den tuklyvande lagen hade övat en 
olycksbringande inverkan på den all- 
manna uppfattningen, som ännu går 
efter tvai linjes: glad jen över fader- 
skapet inom äktenskapet med dess fulla 
ansvar, och det andra faderskapet, det 
tillfälliga, icke önskade, och som inte 
ens lagen ålägger annat ansvar än riIl 
viss grad ett ekonomiskt. Binder nu 
det nya lagförslaget föräldraansvaret vid 
förii%draskapet i och för sig, eller sank- 

. tionerar det i likhet med en förutvarande 
lagstiftning tvi  slag av föräldraskap? 
Det syntes talarinnan, som vore här 
den nya linjen icke klart följd. Skärp- 
ningen av mannens förpliktelser och 
ansvar ligger enligt förslaget uteslutande 
på det ekonomiska området, modern 
däremot ä r  på ingen punkt - sedan 
ritt  för moder att behålla sin anonymi- 
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tet upphävts - mindre ansvarig vid 
moderskap utom äktenskapet an inom 
detsamma. Och praktiskt taget ar  detta 
för henne vida tyngre i det förra 
fallet. 

Lagförslagets stora samhälleliga . be- 
tydelse vore att s å  långt  lag f ö r m å r  
ge At varje hem i Sverges land f a r  och 
mor. 

Professor J. Jundells föredrag om 
underhållsskyldigheten och dess full- 
görande tog närmast sikte på vikten av 
att det nya förslaget kastat bort be- 
stämmelsen om skyldighet att ge barnet 
n öd to  r ft igt uppehälle och uppfostran, 
en bestämmelse och en formulering i 
d m  gamla lagen, som helt enkelt pre- 
disponerade dessa olyckliga barn för 
de fattigastes och de brottsligas klass. 
Och därmed aven ställde dem i den 
kategori, dar barnadödligheten ar  störst. 

Förslagets bestammelse om att det 
underhåll och' den uppfostran barnet 
skall få bör stå i överensstämmelse 
med båda föräldrarnas egna förhållan- 
den Fann professor Jundell vara en god 
utgångspunkt för en rättvisare och lyck- 
ligare uppfostran för dessa barn. 

Såväl professorJundells som jur. kand. 
S. Silows därpå följande anförande ut- 
gjorde en detaljerad granskning av de 
viktiga frågorna om huru underhålls- 
.bidraget till moder och barn skall ord- 
nas och utFås, på vilka grunder avtal 
mellan barnamodern och barnafadern 
skall träffas, huru den beslutade inför- 
seln i avlöning, pension och livränta 
skall genomföras m. m. En därpå föl- 
jande diskussion gav ytterligare belys- 
ning. åt dessa detaljfrågor, som det ar- 
av så ytterligt stor betydelse att fA 

lyckligt - och rättvist. - ordnade i 
praktiken. . 

Diskussionen av den $vårlösta frågan 
om . Faderskapets fastställande inleddes 
av borgmästare Jakob Pettersson, som 
i kritik av det föreliggande förslaget 
yrkade på andra principers tillamp- 
ning vid faderskapsutredningen an de 
i förslaget framkomna, särskilt att icke 
undersökningen. avbrytes på en viss 
punkt utan får fortsattas aven i de öm. 
tåliga fall, då flera man kunna utpekas 
som möjlig fader. Det nuvarande för- 
slaget ati i sådant fall döma en - den 
av modern utpekade .- som under: 
hållsskyldig och därmed göra honom 
till "fader" för barnet, 'fann talaren 
rättsligt oriktigt. Den vag ut ur denna 
svårighet som anvisades - att samt- 
liga man i sådant fall skulle'vara un- 
derhållsskyldiga - uppkallade återigen 
gensägelse från olika håll, dar denna 
utväg ansågs ytterligt upprörande och 
dar man ej. fann annan lösning ur svå- 
righeten an den av förslaget upptagna. 

Det utoma ktenskapliga barnets arvs- 
ratt efter fader och fädernefrander, som 
ej av lagberedningen upptagits, hade 
som förste förespråkare enligt prograrn- 
met advokat Harald . Lettström, som 

. betonade ra ttskänslans enkla krav på 
att alla barn ha samma rätt oberoende 
av födelseförhållanden. Behövde akten- 
skapet något stöd från samhällets sida 
maste detta åstadkommas i andra for- 
mer an som straffbestämmelser för de 
utomäktenskapliga barnen, ty som så- 
dana verkar bestämmelsen om deras 
arvlöshet, vi1 ken återigen försvarats 
med att det skulle verka upplösande 
på äktenskapen om de utomäktenskap- 
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liga barnen fingo samma ekonomiska 
stallning som de legitima. 

Att arvsrätten skulle komma att starka 
minnens känsla av ansvar inför att satta 
barn i världen fann talaren vara en given 
följd. Hans anförande anslöt sig för 
övrigt helt till den uppfattning, som 
revisionssekreteraren Tiselius i reserva- 
tion till lagberedningens förslag som 
bekant framlagt i denna sak och som 
av honom vid mötet ocks4 under den 
pågående diskussionen ytterligare fram- 
hölls. 

Yttranden för och mot dehna upp- 
fattning bröto sig givetvis, dock torde 
anhängarna av densamma varit i ma- 
joriteten. Även framfördes krav på bar- 
nets ratt att bära faderns namn. Som 
tveksam i fråga om vad verkan arvs- 
rätten skulle ha med avseende på möj- 
ligheten att W ut underhållsbidragen - 
skulle inte möjligen färre barn d& 
komma At sådana? - ställde sig fröken 
Elin Cederblom, som i ~ v r i g t  ocksh 
reserverade sig mot kritiken av för- 
slaget på andra punkter. 

Utrymmet medger icke att ingå nar- 
mare på alla de synpunkter, som i 
föredragen och under diskussionens 
gång i de olika ämnena framkommo, 
av huru store intresse detta an kunde 
vara. Vi måste inskränka oss till att 
nämna .fru Ellen Tiselius klara och 
sakliga framställning av barnavårdsman- 
nens funktioner enligt det nya lagfir- 
slaget, vilket klargjorde vilken ytterst 
ansvarsfull och maktpåliggande upp- 
gift, som gives denne, men ockss vil- 
ken välsignelserik verksamhet detta kan 
bli till. Med blicken fast på den mång- 
fald av uppgifter, som komma att falla 

på barnavårdsmannens lott, uttalade 
emellertid fru Tiselius sin mening om 
att barnavårdsmannen säkerligen måste 
tankas behöva en medhjälpare, nigot 
som. då skulle bli ett system liknande 
det, som httigvQrds1agstiftningen stan- 
nat vid i sitt förslag till lag om fattig- 
vard, det s. k. blandade systemet med 
tjänsteman och vårdare. 

Fattigvårdsförbundets konsulent i 
barnavårdsarenden herr L. Barkman 
kompletterade härpå ytterligare genom 
ett detaljrikt föredrag klarlaggandet av 
barnavårdsmannens uppgifter. 

Med anslutning till en till mötet från 
de socialdemokratiska kvinnornas cen- 
tralstyrelse inkommen skrivelse -- vil- 
ken återigen anslöt sig till den av L. 
K. P. R. pä annat ställe i detta häfte 
av vår tidskrift omnämnda uttalande 
B denna sak - framförde fröken Anna 
Lindhagen yrkandc om förskottericg 
av allmanna medel, utanför fartigvirds- 
mede!, Y6r ensamstiillda mödrar och 
barn, f i k  v i k a  innu  ej skyldigt urrder- 
hållsbidrsg från fadern hunnit utfis. 

 ET^ alldeles särskilt yrkande fram- 
kom avena från jur. kand. Eva Andén, 
som FramhölB. vikten av att redan vid 
detic lagf~rslags behandling tänkz pi 
en kiga, som visserligen formellt falle: 
uianFör denna lagstiftning men som dack 
till sina konsekvenser sarnrnankifnger 
aned den, nHmligen om liksthlld sinteck- 
ning i kyekoböckcana av fader vch 
moew E samband med det utcm akten- 
skapet f6dda barnet. 

Rri Agda Montelius, s o n  tiXika med 
landshevding Widen, regeringsrådet 
Pelmgren och direktör Fant valts till 
ordfikande vid mötet, fungerade som 
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sådan en del av dagen. Av lagbered- 
ningen voro samtliga ledamöter nar- 
varande, och justitierådet Westring och 
hovrattsrådei Edling, liksom - som 
redan nämnts - revisionssekreterare 
Tiselius, försvarade vid olika tillfallen 
sina ståndpunkter i debatten. 

E. K-N. - 
Kringblick. 

Vid mAlet? Rykten tala inte alltid sant;och 
och understundom ar  detta glädjande, Den eng- 
elska s. k. talmanskommissionen, som hade 
att behandla den genom kriget framtvungna 
frigan om rösträttsutvidgningar för de kampande 
männen, har faktiskt i c k e  skilt sig frin saken 
utan att taga kvinnorna med. Den gängen var det 
falskt allarm, nar man började tala om att kvin- 
norna 'iter satts i sido. Detta hade val ocksi 
näppeligen varit möjligt under förhanden va- 
rande förhillanden, och alldeles säkert ar  att 
det icke varit klokt - ens politiskt taget. 

Nu ar  det emellertid ett faktum, att komis- 
sionen varit "i majoritet för att nigon art av 
kvinnlig rösträtt skall beviljasu. Och nu blir 
det regeringen och underhuset, som ha att av- 
göra över i vad min  detta skall leda till att de 
engelska kvinnorna verkligen komma att inom 
kort stä som politiskt röstberättigade medborgare. 

De praktiska tillämpningar kommissionen 
tänkt .sig av saken äro ganska vitt hillna och 
ha i sig nog si betänkliga moment. Troligt ar  
val dock, att för närvarande ingen opposition 
emot dessa reses frin kvinnornas eget lager. 

Utgingspunkten ar att röstrattskulletillkomnia 
varje kvinna, som uppnitt viss bestämd ilder 
och som ar upptagen p i  den kommunala röst- 
längden, liksom varje gift kvinna, vars man ar 
kommunalt röstberättigad, givetvis under samma 
förutsättning av uppnådd viss ilder. Olika ilders- 
gränser ha varit under diskussion, men man 
stannade vid 30 eller 35 i r  som det lämpliga. 

Detta ar  den blygsammaste och mest begränsade 
form för rösträtt, som nigonsin framkommit, 
säger T h e  C o m m o n  C a u s e  i samband med 

sin redogörelse för kommissionens beslut. Det 
icke endast föreslis en redan strängt begränsad 
grund för själva rätten att rösta utan aven ilders- 
gränsen härför sattes rent otroligt högt. Det 
synes egendomligt, tillägger den engelska kvinno- 
tidningen, att mannen i en tid som denna skola 
visa sig si förtvivlat radda för kvinnorna, att 
de anse nödvändigt föresli denna dubbla art av 
restriktion. 

Antalet kvinnor, som genom det framkomna 
förslaget skulle erhiilla rösträtt, a r  faktiskt min- 
dre an som innefattats i nigot föregiende för- 
slag, med undantag av den famösa "förliknings- 
billen", som p i  sin tid. lat si mycket tala om 
sig. Vissa mycket betydande grupper av kvinnor 
bli uteslutna, sisom exempelvis ogifta industri- 
arbeterskor, vilka dock val kunna sagas i sina 
osäkra arbetsförhiillanden vara direkt i behov 
av den position, som faktiskt valsedeln ger i t  
den individ, som har den i sin hand. Och man 
kan väl friga, särskilt i dessa dagar, om inte 
dessa arbeterskor kunde förtjäna att deras land 
kom ih8g dem - det finns en industri som 
heter ammunitionstillverkning! . 

Annu en annan grupp av kviniior, som icke 
kommer med och vilken såväl som industriar- 
beterskorna har egna och viktiga intressen att 
bevaka, ar de unga och obemedlade änkorna 
med barn som, skola uppfostras. 

Vi tro icke, slutar The  C o m m o n  C a u s e  
sin kommentar, att premiärministern och under- 
huset komma att understödja en si snävt dragen 
linje för den kvinnliga rösträtten och hoppas 
att dessa otillfredsstallande bestämmelser komma 
att väsentligen förbättras. 

Dagspressen, s8 gott som samtliga alla de stora 
engelska tidningarna med M a n c h e s t e r G u a r -  
d i  a n  och D a i l y  N e w s  i spetsen, har valkom- 
nat förslaget om rösträttens utsträckning till 
kvinnorna, aven om de likaledes kritiserat de- 
talj bestämmelserna. 

Och sa sta troligen átminstone en del av. 
Englands kvinnor vid det mil  de si länge och 
uthilligt kämpat för. 

En  minneshögtid i Washingtons Capitolium. 
Amerikas . rösträttskvinnor ha gjort en stor 
förlust i denna vinter. Dr Inez Milholland 
Boissevain, den outtröttliga rösträttsagitatorn, 



som med sin egen flammande tro på sakens 
rättfärdighet tände tron därpå hos så  många 
andra, har plötsligt gått bort, mitt i sitt unga 
livs rika blomning. 

För den som nyligen sett den sällsynt ståt- 
liga och förnämt vackra unga kvinnan, be- 
själad av sina levande intressen - kampen för 
kvinnornas medborgarskap och fredsviljans för- 
djupande hos mänskorna - är  det svårt att 
verkligen fatta, att hon inte Iangre är med i 
arbetet. Man kan säga att hon föll p i  sin post. 
Trots en försvagad halsa tog hon aktiv del i 
den nu i Förenta Staterna pågiende kampanjen 
for ett kongressbeslut till förmln för kvinnlig 
rösträtt, och omedelbart efter en omfattande 
agitationsresa genom landet strax före jul tog 
döden henne i Los Angeles. 

En ståtlig och gripande hyllning har bringats 
henne av hennes amerikanska kamrater i röst- 
rättsarbetet. I Statuary Hall i Washingtons 
Capitolium, dar Garfield mottog nationens 
nyllning, dar Washington och Lee och Garfield 
och Roger Williams kämpade sin kamp för 
frihet, har hennes minne firats. En händelse, 
som ar  fullkomligt enastiende och som ingen 
kvinna ännu nágonsin varit föremål för. Vars 
motstycke för övrigt icke finnes i hela Amerikas 
historia, då aldrig förut en minneshögtid hållits 
i Statuary Hall över någon, som icke har sin 
staty rest dar. 

Det var själva julaftonen, som tusentals 
människor samlades och fyllde den stora hallen, 
frln golv till tak kan man saga, då aven 
läktarna vor0 överfulla. Over allt lyste röst- 
rättsfanorna i rött, vitt och gult, den i Wash- 
ington nu under kongressen arbetande kvinno- 
rös!iättskommitténs färger. Bland de församlade 
märktes flera kongressmedlemmar och myndig- 
hetspersoner. 

Ceremonien började med en procession av 
kvinnor och unga flickor bärande de trefärgade 
rösträttsbanéren och förgångna av en kyrkokör 
i sina messkjortor. Långsamt skred processionen 
över platsen framför kongresssblioteket till 
östra ingången av Capitolium, passerade ro- 
tundan och defilerade ner genom hallens mitt- 
parti, grupperande sig framför statyerna av de 
ryktbara amerikanare, At vilkas minne rummet 
vigts. 

Främst i processionen fördes det baner, som 
Inez Milholland själv bar i den stora rösträtts- 
demonstrationen i New York 1910 och som 
bar inskriften : 

Forward out of error, 
Eeave behind the night; 
Forward through the darkness, 
Forward into light. 

Den förste talaren var den senator, m r  
Sutherland, som framlagt proposition i kon- 
gressen om att dar skulIe fattas beslut om 
införande av kvinnoröstratten i samtliga Ame- 
rikas Förenta Stater. Den sak, i t  vilken Inez 
Milholland Boissevain givit sina sista krafter. 

Lit oss göra ett försök att föreställa oss en 
liknande minneshngtid över en kvinna I vir: 
riksdagshus p l  den kära Helgeandsholmen, 
under pågiende riksdag! 

Rättelse. I recensionen över Svenska Konst- 
närinnors utställning i föreg. n:r af Hertha 
står Fan  n y B r a  t e upptagen bland utställsrna. 
Detta är Fel, beroende p l  katalogens oriktiga 
uppgift, då tyvärr e j  ens  de få där upptagna 
numren uts9ällts. 

Sid. 77, andra spalten, rad 9 nedifrån står 
Alfhild Tamm, skall vara Hi ldegard  Tamrn. 

Gerda Boethius 
Fil. Lic. 

I sin anmälan av Svenska Konstnärinnors 
utställning i Liljewalchs konsthall yttrar fil. Sic. 
Gerda Boethius rörande landskapisterna: "Där 
märkas t. ex. Fanny Brate, tyvärr dåligt före- 
trädd" etc. Med anledning därav ber jag att % 
upplysa, att jag icke har nigon tavla p5 denna 
utställning. Att mitt namn förekommer i kata- 
logen beror på nigot förbiseende vid katalogens 
redigering, d l  jag redan ett par dagar före uf- 
stallningens öppnande fran konsthallen hem- 
tagit mina tavlor, emedan 'jag ändrat mening 
om deras utställande. Vad man emellertid borde 
ha ratt att fordra a r  att konstkritik skrives efter 
det intryck sedda tavlor giva och ej efter katalog. 

Fanny Brate. 
-- - 
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Förslag till lag om barn utom 
äktenskapet.. 

Tid efter annan ha i Hertha upp- 
lysningar lämnats om förslaget till lag 
om barn utom äktenskap och dess 
behandling innan det hunnit fram till 
Riksdagen. 

Den Kungl. Propositionen avlamna- 
des i slutet av januari och överens- 
'stämmer med Lagberedningens förslag, 
bortsett från några oväsentliga ändringar, 
som Lagrådet förordat och som berörts 
i ett föregående häfte av Hertha. I allt 
väsentligt ä r  det alltså Lagberedningens 
förslag, som föreligger till behandling i 
Riksdagen. Men frågan om faderskaps- 
utredning samt om namn och arv efter 
fader kommer också att behandlas, tack 
vare de  motioner, som blivit väckta, 

Utom en sådan av en enstaka motio- 
när i andra kammaren, som inskränker 
sig till att yrka bifall till vad reservan- 
ten inom Lagberedningen yttrat, ha av 
ett stort antal motionärer väckts lika 
lydande motioner i båda kamrarna. 

I dessa yrkas, att det utomäkten- 
skapliga barnet skall ha ratt till arv 
efter s h a l  Fader som fädernefrander 
samt ratt att .bara faderns namn, dar 
ej modern önskar att barnet skall bära 
hennes. - För att arvsrätt efter fader 
skall kunna givas barnet fordras en 
verklig utredning om vem som ar  fader. 
En sådan utredning kan visa, att mo- 
dern haft umgänge med flera man, så 
att man icke kan veta, vem som a r  
fader. Då kan man inte döma den man, 
som modern stämt, till f a d e r  till hen- 

nes barn med det ansvar detta skulle 
innebära, men man kan döma honom 
u n d e r h å l l s s k y l d i g  -emot barnet så- 
som "möjlig faderu. Motionärerna anse 
nu, att icke blott den av modern in- 
stämde mannen skall dömas bidrags- 
pliktig utan att alla de  "möjliga fädernaU 
skola dela bidragsbördan. De medgiva, 
att det ligger något stötande häri, men 
anse att rättvisan kräver det. 

Man maste då fråga sig om det inte 
i barnets intresse vore rättare att hålla 
sig endast till den av modern instämde. 
De  "flera radernaa måste kasta en skugga 
över barnets heia liv. Den av modern 
instämde ä r  ju p% grund av sitt um- 
gänge med henne skyldig- att betala 
hela bidraget; om han då dömes en- 
sam, a r  det mindre han, som får betala 
för mycket, an de  andra, som slippa 
för lätt undan. Men att aven de  skola 
lida för sina gärningar ä r  val icke ett 
sådant rättfardighetskrav, att det bör till- 
godoses på barnets bekostnad. 

Motionärerna föreslå också en del 
ändringar betraffande åldersgränsen för 
barnets underhållsratt, betraffande avtal 
om underhållsbidrag och betraffande 
barnavårdsmannen. Dessa andringsför- 
slag Överensstämma med dem, som 
Barnavårdsbyrån i Stockholm framstallt- 
genom sitt i Hertha förut refererad.e 
yttrande. 

Slutligen ha tolv medlemmar av andra 
kammaren väckt en motion med samma 
yrkande betraffande namn och arv, dock 



utan att föreslå bidragsskyldighet för 
flera fader. Dessa motionärer yrka dess- 
utom att barnets underhåll skall bestam- 
mas, icke efter bagge föraldrarnas utan 
efter den bast ställdes villkor, samt 
slutligen att Riksdagen skall i skrivelse 
till Kungl. Maj:t anhålla om utredning 
och förslag om förskott från det all- 
männa för underhåll åt utom äktenskap 
födda barn samt inom äktenskapet födda 
barn, dar föräldrarna leva skilda eller 
hustrun övergivits. 

Det ligger nara till hands för kvin- 
norna att göra de  av lagstiftningen 
länge försummade utomäktenskapliga 
barnens sak till sin. Det ar därför ej 
agnat att förvåna, att L. K. P. R:s cen- 
tralstyrelse vid sitt årsmöte i januari 
anslog en afton till behandling av frågan. 
Efter inledningsanföranden av fröken 
Anna kindhagen och advokaten Eva 
Andén följde en stunds diskussion. 
Mötet uppdrog åt det verkställande ut- 
skottet jämte ett par adjungerade sak- 
kunnige att sammanfatta de vid mötet 
uttalade åsikterna och bringa dem till 
lagutskottets kännedom. Uttalandet har 
följande lydelse : 

11 övertygelse om att, nar det galler 
lagstiftning angående barn, kvinnorna 
kunna grunda sina åsikter på lika in- 
gående erfarenheter som mannen och 
med beklagande av att de trots detta 
äro utestängda från medbestammande- 
rätt vid dylika viktiga frågors avgörande 
i riksdagen vill centralstyrelsen för 
Landsföreningen för kvinnans politiska 
rösträtt angående lagberedningens f ~ r -  
slag till lag om barn utom äktenskap 
och därmed sammanhängande författ- 
ningar göra följande uttalande: 

Målet för en dylik lagstiftning bör 
vara att i så stor utsträckning som 

möjligt mildra barnens oförskyllda li- 
dande. V9 erkänna till fullo, att lag- 
beredningens förslag i detta avseende 
innebar betydande framsteg. Möjlig- 
heterna att utfå ådömt bidrag åt barn 
ha blivit större genom den föreslagna 
lagen om införsel, och bättre framtids- 
utsikter ha öppnats för barnet diri-. 
genom att bidraget skall bestämmas 
efter bada föraldrarnas villkor ock icke 
sasom enligt nu gällande lag barnet 
kunna tilldömas endast ett nödtorftigt 
underhåli; likaledes ha utomaktenskap- 
ligt barns allminna rättigheter blivit i 
avsevërd grad tillvaratagna genom f6r- 
slaget om införande av barnavårds- 
mannainstitutionen. 1 det vi sålunda. 
uttrycka vår tillfredsställelse och tack- 
sam het f6r d e  förbättringar lagbered- 
ningen föreslagit, få vi dock såsom var 
mening uttala, att förslaget icke helt 
fyller de krav, som böra stallas på en 
lagstiftning i detta ämne. Vi anse att 
har följande synpunkter böra vinna 
beaktande : 

l .  Barns underhall bör betryggas ge- 
nom ännu siikrase åtgärder an de i 
lagberedningens förslag framlagda. Det 
a r  icke nog, att lagen skapar möjlighet 
att till sist tvinga fadern att betala; 
moder och barn bli ändå ofta nöd- 
ställda under längre eller kortare tid, 
och det enda sättet att avhjälpa dette 
ar ,  sivitt vi kunnat finna, att det all- 
rnantia atager sig att förskottera under-. 
hållet utan fattigvårds verkan för den 
som har vårdnaden om barnet. Den 
riktiga ståndpunkten anse vi harvidlag 
hava intagits av den danska !agstift- 
ningen, enligt vilken sådant f6rskott 
kan utfis anda tills barnet uppnått 
vuxen ålder. Skulle förordning om för- 
skott i denna utsträckning icke anses 
kunna införas hos oss samtidigt med 
nu f6religgande lagförslags antagande, 
emedan f6sslag till reformerad iagstift- 
ning p& denna punkt tyvärr för när- 
varande icke föreligger beträffande barn 
inom aktenskap, dar föräldrarna a ro  
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skilda eller hustrun övergiven, så bör 
förskott likväl kunna bestämmas för 
barn utom äktenskap för tiden närmast 
före nedkomsten och under amnings- 
tiden, enar den ogifta modern med sitt 
barn då ofta befinner sig i ett för henne 
speciellt nödläge. Därmed skulle en 
början till de nödvändiga bestämmel- 
serna om rättighet till bidrag från all- 
männa medel för ensamstående mödrar 
införas i svensk lagstiftning. 

2. Vi ansluta oss till reservanten i 
lagberedningen, hovrättsrådet Tiselius, 
och anse att arvsrätt efter fader lika 
väl som efter moder för barn utom 
äktenskap bör införas, enar detta är. 
ett av de främsta medlen att få den 
rättsliga olikheten mellan utomakten- 
skapliga och inom äktenskap födda barn 
upphävd. Vi anse dessutom, att denna 
arvsrätt bör galla aven fädernefrander, 
och vi påpeka såsom särskilt oegent- 
ligt, att trolovningsbarns i nu gällande 
lag stadgade ratt till arv aven efter 
fadernefrander . i lagförslaget icke bi- 
behållits oförkränkt. 

3. Vi anse att barn utom äktenskap 
bör kunna erhålla fars e l l e r  mors namn 
och ' att vid bestämmandet härav hän- 
syn bör i Främsta. rummet tagas till 
barnets basta. Vi styrka också att tro- 
lovningsbarns i nu gällande lag stad- 
gade ratt till faders namn och börd 
bibehålles. 

4. Bestämmelsen att, därest till barns . 

underhåll visst belopp en gång för alla 
Fastställts, talan ej får föras angående 
utsträckande av underhållsskyldigheten 
på grund av väsentlig ändring i de för: 
hållnaden, som vid avtalets ingående 
voro avgörande, anse vi böra utgå ur  
lagen, emedan vi ej  kunna finna 
något skäl varför ett barn, för hvilket 
underhållsskyldigheten på sådant sätt 

reglerats, skall i framtiden vara sämre 
ställt a n  barn, vars underhall bestämts 
att periodiskt utgå. 

5. Enligt vår åsikt bör det i den in- 
struktion för barnavårdsnämnd och 
barnavårdsman, som enligt förslaget 
skall av Kungl. Maj:t utarbetas, ingå 
bestämmelse att barnavårdsmannen icke 
bör göra sin myndighet gällande om 
föräldrarna erkänna barnet som sitt 
och så länge de  tillsammans bereda 
det ett hem hos sig. Vidare uttala vi 
såsom ett önskemål att i denna in- 
struktion också må. inskärpas vikten 
av att på samma gång barnets ratt om- 
sorgsfull t bevakas, den barnets och 
moderns särställning, genom vilken 
förordnandet av barnavårdsman nöd- 
vändiggjorts, icke blir för barnet fram- 
hävd. Dessutom bör, med anledning av 
upphävande av Kungl. brevet om mo- 
ders ratt att vara okänd, för brrna- 
vårdsnämnd och barnavårdsman i ifråga- 
varande instruktion påpekas vikten av 
att i möjligaste mån modern skyddas 
mot de  olägenheter en allmännare kun- 
skap om hennes moderskap kan med- 
föra för hennes förvärvsarbete. 

5. På det att ett likställande av fa- 
dern med modern i avseende å far- 
aldraskap i möjligaste mån måtte genom- 
föras bör i kyrkoboksskrivningsförord- 
ningen uttryckligen stadgas, att vid 
barnets kyrkobokföring antecknas icke 
blott ' moderns namn utan även faderns. 
Kan icke genom erkännande eller dom- 
stols utslag visas vilken a r  barnets fader, 
skall såsom fader antecknas den person 
modern uppgiver, tills annorlunda visas. 
Föräldrar böra aven i övrigt i kyrko- 
bokföringshänseende jämnstallas, så att 
dar barnet vid sin födelse antecknas 
på modern, sådan anteckning bör verk- 
ställas aven för faderns del. 



Hebreiska kvinnogestalter. 

v aktare, vad lider natten? Vaktare, 
vad lider natten? 

Och vaktaren sade: Nar  morgonen 
kommer, så skall det ändå vara natt: 
om I an frågen så skolen I likväl kom- 
ma tillbaka för att åter fråga. 

Dessa vemodigt gripande ord stå att 
läsa hos profeten Esaias. Siaren ser i en 
syn, hur  ett tungt öde lagrat sitt mör- 
ker  över Israel, ett mörker, u r  vilket 
ingen dag tyckes vilja gry. 

Guds egendomsfolk - ett underligt 
namn för ett folk, vars arvedel så ofta 
under seklernas vingeslag, i forntiden 
som i nutiden, varit öknen, förskingrin- 
gen och nöden. Och likväl, i Israels 
historia, som den rullar upp sig i slakten 
som följa på slakten, har öknen haft 
sin manna och sin eldstod genom den 
mörka natten, över förskingringen och 
hemlösheten ha de  profetiska rösterna 
ljudit med sin poetiska styrka och sin 
sällsamma intuition, och i nöden har  
det uppstått man och kvinnor, vilka 
genom garningen blivit sitt folks rädd- 
ning. 

Kanaans land, det förlovade landet, 
förlorat och återvunnet, landet, dar Jahve 
själv nedsteg i aftonsvalkan till Mamres 
lund för att gästa Abrahams tjall och 
dit Jakob, på sin dödsbädd i Egypti land, 
önskade sina döda ben, pil det att de 
måtte församlas till hans faders, detta 
land' var till det yttre ett litet land om- 
givet av mäktiga fiender. 

U A ~ ~ ~ r u  - heter det - "kom utav 
bergen nordanefter nied stor makt; hans 

myckenhet Övertäckte vattnet och hans 
hastar Övertäckte landet. u 

Som en utpost mot detta assyriernas 
valde i norr lag den hebreiska staden 
och bergfastningen Betulia, mest bekant 
för eftervärlden genom en kvinnas, 
Judiths gärning, som den berättas i en 
av gamla testamentets apokryfiska böc- 
ker. Nedanför staden låg Jisreels frukt- 
bara slätt, dit herdarna förde sina hjor- 
dar  på bete, och i bergsluttningen fram- 
kvällde vastenkallor och bildade dessa 
brunnar, som blevo så dyrbara under 
Osterlandets brännande sol. 

Jisreel betyder "Gud såru, och nam- 
net tyder på att jorden gav rik växt- 
lighet ait blide människor och djur. 
Betuiias inviinare skulle säkert ingen- 
ting bättre ha begärt an att i fred f4 
beta sina hjordar på Jisreels gr8na an-. 
gar, men likväl kom det ett mörkt moln 
och överskyggade den klara himlen. 

Konung Nebukadnezar av Assyrien 
hade sant sin harhövitsman, fursten 
HoloFernes, att erövra de  kringliggande 
linderna, och nu hade turen kommit 
till hebreernas land. Holofernes känner 
ej till detta folk, som han med d e  övrigra 
vill böja under Nebukadnezars spira, 
och si  kallar han till sig en fången över- 
ste av ammoniternas folk och fragar 
honom, vad han vet om dem. Oversten, 
Achior, berättar d i  vad han vet om 
detta underliga folk, scm dyrkar endas? 
en gud, Jahve, en gud, vars bild ej pry- 
der deras tempel, men som, nar de 
flydde frain Egypti land, öppnade själva 



havet för dem, så att de gingo torr- 
skodda tvärs igenom det, medan deras 
förföljare dränktes av de  åter svallande 
vigorna. 
- Detta folk, säger han, kan inte 

drabbas av något ont, så länge de  stå 
under sin Guds beskärm. De hava 
redan varit fördrivna av många folk 
och bortförda i främmande fhngenskap, 
därför att de brutit mot sin Guds bud, 
hen nar de  sedan vant tillbaka' till 
honom, har han fört dem åter till sitt 
land, och du kan inte betvinga dem, 
om de inte syndat, så att Jahve själv 
vill giva dem i din hand. 

Det s tår  att Holofernes förgrymmades, 
nar han hörde ett sådant tal. - Du kan 
inte betvinga dem. - Han har  insett 
intigheten hos sitt folks beläten och 
gudar, han tror inte på någon annan 
gud an människans egen. kraft och 
styrka, och därför har Nebukadnezar, 
som med den starkes ratt vill bli varl- 
dens herre, för honom blivit en över- 
människa' och gudom. 
- H u r  djärves du spå, säger han, 

att detta Israels folkskulle hava beskärm 
av sin Gud? Nar vi slå dem såsom en 
man, skall du få se, att ingen annan 
ar Gud utan allena Nebukadnezar. 

Holofernes låter sina krigsman föra 
Achior ut på slatten nedanför Betulia, 
dar  de binda honom vid ett trad. Må 
hebreerna taga hand om honom, menar 
.han hånfullt, på det att han, nar han 
tillsammans med dem faller i mina han- 
der, må få erfara, hur han ljugit. 

Bågskyttar från Betulia lösa den 
bundne Achior och föra honom in i sta- 
den, och nar han inFör det församlade 
folket berättar, hur  han, en hedning, 

prisat deras Gud, gör detta ett sa mak- 
tigt gripande intryck på dem, att det 
står att de  allesammans Föllo ned p8 
sina ansikten och grato, tillbedjande 
Herren. 

Men nere på Jisreels slatt nalkas 
Holofernes, och han slår lager med 
sina hastar och stridsvagnar och talt. 
Och för att staden fortare må falla i . 
hans händer, för att utmatta dess inne- 
vånare Iåter han förstöra de värdefulla ' 

brunnarna i bergsluttningen - hur man- 
niskoslaktets saga upprepar sig, om det 
an en annan gång galler de  stora haven - 
- han låter avskära ledningarna till 
det inom sina murar avstängda folket. 
och de brunnar, som ej förstöras, låter 
han dag och natt bevaka. 

Törsten nedslår också fortare hebre- 
ernas mod an något annat, och snart 
a r  staden fylld av verop från uttorkade 
strupar. Även den mäktiga rörelse, som 
Achiors berättelse väckte hos dem, tor- 
kar  liksom ut. De mena, att det hade 
varit bättre om de  genast underkastat 
sig, ty vilket annat öde vantar dem nu 
an att den förgrymmade Holofernes 
kommer att låta bortföra deras unga 
man, skända deras j ~ n g F r ~ r  och drapa 
deras åldringar och barn. 

Under dessa nödens dagar finns det 
i staden en ung kvinna, som, med aska 
strödd i sitt har och den grova sack- 
vävnaden sargande sina lemmar, utkam- 
par en strid med sig själv och sin Gud. 

Det ä r  Judith, anka efter en man, 
som hette Manasse. Hon a r  både skön 
och rik, hon äger, som det står, myc- 
ket tjänstefolk och gårdar fulla av oxar 
och Får, och hennes rykte a r  gott inför 
var man. 



När hon får höra att Ozias, översten 
för stadens försvar, bestormad av det 
törstande folket, beslutat att överlämna 
staden till Holofernes, gripes hon av 
förtvivlan. Hon äger en stark tro p i  
det förbund Jehovah ingått med hennes 
fäder, en flammande religiös hänförelse 
inför tanken, .att Israel ä r  ett av Gud 
utvalt folk. Hon inser att hennes folk 
inte blott hotas av lekamliga lidanden, 
prisgivna åt en nyckfull tyranns grym- 
het, utan att Holofernes - förgrym- 
mad som han ä r  inför tanken att denne 
osynlige Jahve skulle kunna tillintetgöra 
hans planer - vill böja själva deras 
gudstro i stoftet iiiför Nebukadnezar. 
Hon ser  dem utan helgedom, hånade 
och smädade, berövade det, som gav 
deras historia dess djupaste innebörd, 
och ödet, som svävar över dem, tycks 
henne hota, om de än skulle bli sko- 
nade till livet, med mord av deras själar. 

Hon går till de  äldste och prästerna 
och ber dem trösta och styrka folket 
till att 'hålla ut ännu en liten tid, och 
sedan vänder hon sig till Ozias, befäl- 
havaren, och bönfaller ' honom om att 
dröja med stadens utlämnande i ännu 
fem dar  för att förbida vad som kan 
ske  innan den tiden. 

Skall räddningens under ske genom 
henne? Fastän hon ber dem att ej  
fråga henne vad hon har i sinnet, gri- 
pas både de äldste och Ozias av detta 
hopp, eftersom d e  tvärt emot folkets 
röst lyda henne, en ensam kvinna. 

Men för henne, dar  hon i den tidiga 
morgonstunden smyger sig ut genom 
stadsportarna, som öppnas för henne, 
blir det offer hon, med mödrars och 
barns gråt i sina öron, g i r  att bringa 

egentligen större än  själva livet. Ty den 
gärning hon vill göra för henne liksom 
utom granserna för hennes eget väsen: 
den måste för henne, en kvinna ned 
ren vandel och mäktig en hög idealitet, 
förefalla vederstygglig i alla andra livets 
ögonblick än just det, nar  kallets kraft 
blir den f!amma som liksom förtär varje 
annan känsla. 

Följd av en tjänarinna vandrar hoc 
över Jisreels slatt och når Holofernes 
lager. Hersnesskönhet vacker assyriernas 
utomordentliga intresse - sannerligen, 
saga de, om hebreerna ha så  sköna kvin- 
nor, äro de inga fiender att förakta -, cch 
nar hon ger sig sken av att hon flytt 
från sitt folk och vill underrätta Hols- 
fernes om hur han lättast skall över- 
vinra dem, blir hon insläppt i hans tait. 

Ho!ofernes blir upptänd av lidelse 
inför hennes fägring, han lovar, att om 
Betdia  faEler i hans hinder, om Israels 
Gud faller till föga för honom, skall Bom 
till och med kunna göra honom till. sir,, 
och hon, Judith, skall bli upphöjd til! 
en mäktig furstinna. 

Men Judith tänker på dem, som hon 
kallar sina "elända", de av törst försmak- 
tande, de  modlösa och fruktande. Hon 
är DAde hård och vek. Hon iir vek 
inföz alla dessa röster, som hon  hö^ 
kalla pai hjälp, och hon a r  has8 gent 
emot Hoiofesnes. Hon vet, att det blott 
ar hennes skönhet, som f6r stunden 
behärskar honom och väcker hans lidelse 
- mitt flätade har och mina sköna skor 
förblindade honom, som boken på sitt  
bildsprhk säger -, i sitt hjärta ä r  hari 
alltjämt hennes Guds och hennes Folks 
fiende, över hennes folk svivar  alltjamt 
döden eller förnedringen. 
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Hon fullbordar sin gärning och dräper 
Holofernes, och i nattens tystnad lyc- 
kas hon smyga sig ut ur  lägret och åter- 
vända' till Betulia för att förkunna för 
de häpna väktarena, att assyriernas ledare 
a r  död. Folket församlas om kring henne, 
och det står om Achior, ammoniternas 
överste, han som varit Holofernes fånge 
och av honom bestämd att dela hebre- 
eraias öde, att han i sin häpnad över 
en så manlig gärning faller till Judiths 
fötter och prisar henne. 

Men hon a r  alltjämt sitt folks hand- 
lingskraft, och hon påminner dem om 
att det nu a r  ratta stunden. att företa 
ett utfall mot fiendelägret. Käre bröder, 
tilltalar hon dem. Det ä r  någonting 
man bör lägga märke till, detta hennes 
tilltal *käre bröder", ty hade hon inte 
känt en så stark samhörighetskänsla 
med sina stamförvanter, hade hon inte 
känt sig genomströmmas av den nöd och 
ångest, som var deras, skulle hon aldrig 
maktat utföra sin blodiga gärning. 

Utmattade som de äro, följa dock Be- 
tulias man hennes råd, men det behövs 
knappast någon strid. Det var Holofer- 
nes, som var själen i detta erövringsföre- 
tag, makttanken, som ville krossa Israel 
och gudstanken i Israel. Nar han, leda- 
ren, a r  borta, slocknar erövringslystna- 
den hos alla dessa, som tyckas ha varit 
suggererade av en enda man, för dem 
betyder det föga, om ännu ett litet stycke 
avvärlden blir lagt under Nebukadnezars 
v'älde, de frukta kanske också för att 
det står någon stark osynlig makt bakom 
detta folk, som kunde komma Holofer- 
nes  att falla. De  fly nästan utan svards- 
slag, och i Betulia drar  hoppet och 
levnadsmodet åter in. 

Undret, som de  inte vågade hoppas 
på, har likväl skett, ynglingar och jung- 
frur äro skonade, barnen kunna åter 
följa de  betande lammen på Jisreelsgröna 
ängar, åldringar kunna få dö  i frid. 

Judith blir hyllad som en hjältinna, 
och' ända från Jerusalem komma präster 
för att se  henne, men mitt under jublet 
ber hon folket vara stilla, och så  säger 
hon niigonting, som för henne själv tycks 
vara av största betydelse. 
- Så sant Herren lever, säger hon, 
har han genom sin angel bevarat mig, 
så att jag icke blivit besmittad, han ha r  
låtit mig hit igenkomma utan synd. 

Judiths historia bjuder på starka effek- 
ter, och den har också med förkärlek 
behandlats i konsten, av diktare och 
målare.. Ämnet lämnar en viss frihet 
för individuella to1 kningar, men säkert 
kan man förstå hennes ord så, att den 
brinnande offervilja, som fyllde henne, 
den fasta tron på att hon var utkorad 
till just denna garning stod som en  
sköld mellan dess ohygglighet, mellan 
det sken av lögn hon måste ge sig själv 
och hennes innersta väsen. 

Jublet dog bort, och det fredliga var- 
dagslivet återvände. Judith var ung och 
skön, och säkert skulle mer an en man 
ha prisat sig lycklig att få kalla henne 
sin. Men hon förblev ensam, hon tog, 
som det står, ingen ny man efter den 
så tidigt döde Manasse. 

Denna barnlösa ensamhet, som i van- 
liga fall bland hebreerna betraktades 
som en vanära för en kvinna, blir som 
en fortsättning och fullbordan av hennes 
offergärning. Tanken föres till Jeanne 
d'Arcs ord i Schillers drama: Nie 
wird ein Brautkrantz meine Locken 



zieren. - Bada dessa kvirinor hade gått 
utöver vanliga kvinnors mått och dari- 
genom avsagt sig vanliga kvinnors veka 
människolycka. 

Ty om än Judith inför sin egen sjal 
blivit obesmittad av de dar stunderna 
i Holofernes talt, så kunde de kanske 
ha kastat en blodig skugga över hen- 
nes kärlek till en man, över de spada 
barnen i hennes famn. Men om svär- 
det, som dräpte Holofernes, på samma 
gång dräpte hennes människolycka, så 
hade hon valt verket framför lyckan, 
och att hon var nog stark att fortfara 
att leva för andra framgår av bokens 
slutord om henne. Det står, att hon 
blev mycket gammal, men att hon var 
högel igen  ä r a d  i hela Israel, att hon 
gav sin tjänarinna fri och att hon ut- 
skiftade sina ägodelar bland sin mans 
vänner. 

Och nar hon var död, höll folket 
sorgegråt över henne i sju dagar, som 
det i Mose bok står att Josef gjorde 
över sin fader Jakob. 

1 

; Judiths bok, som tillhör de apokry- 
fiska böckerna i gamla testamentet, blir 
något dunkel vad den historiska 
sanningen beträffar. Den Nebukadnezar, 
som då genom sina harar ville bli 
världens herre, måste ha varit en annan, 
en tidigare, an härskaren över ' det 
stora Babel, han som lat den dom, 
som i Judiths bok fick ett uppskov, 
gå ut över judafolket, förstörde Jeru- 
salem och bortförde dem själva i 
Hmgenskap. 

Judiths bok ä r  starkt färgad av 
hebreernas Gudstro, av templet och 

förbundet mellan Jakobs Gud och det 
av honom utvalda folket. I Esters bok 
däremot, dar återigen en kvinna blir 
sitt folks räddning ur nöden, kan man 
lagga miirke till - om an grunddraget 
är  dom och rättfärdighet och Jahves 
vakande öga över sitt folk -- den 
nästan totala frånvaron av det till bok- 
staven religiösa. 

Detta kan förklaras av att Esters 
bok på hennes egen önskan blev ned- 
skriven av judar i det främmande 
landet, dar deras religion, hur mycket 
an deras ställning genom Esters in- 
gripande förbättrades, förblev som en 
vilsen planta, med ringa möjlighet att 
omge sig med sina säregna former och 
berövad sin Frihet att tala högt. 

Av de judar, som blevo bortförda i 
den babyloniska fångenskapen, kvar- 
levde stora mängder, spridda över det 
väldiga rike, som ungefär hundra ar se- 
nare behärskades av den persiske ko- 
nungen Ahasverus, enligt bibeltolkare 
den judiska benämningen för världshi- 
storiens Xerxes. 

H Ahasveri huvudstad Susan i Persien 
levde en judisk man, som hette Mor- 
dokzii. Det står ej omtalat, att han hade 
hustru och barn, men han hade i sitt 
hus en fosterdotter, en judisk jungfru, 
som hette Hadassa, det betyder myrten. 
Denna unga flicka ägde en ovanlig 
fägring, och det framgir av de senare 
tilldragelserna, att hon, fastän själv född 
i det frammande landet, under Mordo- 
kais fostran fått mottaga starka intryck 
av Israels historia och sitt folks öden 
genom tiderna, intryck, som skulle om- 
sattas i en hjältemodig kärlek till de 
hemlösa, de åt hat och förtryck silda. 
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Men hon blommade dock i skuggan, 
denna jungfru Myrten, till dess en annan 
kvinnas trots skulle göra henne till 
perserrikets Ester eller stjarna. 

Konung Ahasverus gjorde ett gästa- 
bud för de !väldigaU, furstarna . och 
landshövdingarna och översterna i alla 
sina länder, och efter en Färgrik be- 
skrivning på all prakt och härlighet 
står . det, att på den sjunde dagen, lät 
konungen, upprymd av vinet, sända bud 
till sin drottning, Vasti, att hon skulle 
infinna sig i sin drottningskrud för att 
förnöja honom och hans gäster med 
sin skönhet. 

Men drottning Vasti vägrar. Det står 
ingenting närmare angivet om orsaken 
till hennes vägran, men man kan tänka 
sig, att hon fann det motbjudande att 
fröjda alla dessa druckna och vällustiga 
män med åsynen av sin skönhet eller 
också att hon ville pröva sin makt över 
konungen. Den tycks i .alla fall inte ha 
räckt till För att han skulle förlåta henne 
att hon trotsat hans vilja, och hans 
vrede underbläses av Persiens och 
Mediens furstar, som frukta att Vastis 
exempel, om det inte straffas, kan verka 
smittande på deras furstinnor. Vasti 
förskjutes, och när en ny drottning skall 
utväljas, låter konungen utsända "ska- 
dareu över hela sitt rike, som skola 
samla ihop de skönaste jungfrurna i 
alla hans länder. 

I konungens egen huvudstad påträffa 
dessa spejare den judiska jungfrun 
Hadassa, Mordokais fosterdotter, och 
hon föres bland många andra unga jung- 
frur till konungapalatset. Mordokai ut- 
byter då hennes judiska namn mot det 
persiska Setirah eller Ester, som bety- 

- - 

der stjärna, och han säger till henne., 
att hon ej skall förtälja sin härkomst. 
Detta betyder dock ej,. att vare sig 'hon 
eller Mordokai skulle Förneka sitt folk, 
när den stora nöden kommer, och han 
är. själv den förste att i ett kritiskt 
ögonblick. bekänna sig som en son.  av 
det folk, vars längtan en gång från 
.%lvarna i . Babelu, från främmande 
gudar och främmande prakt så brinnande 
gick till det öde Jerusalem. 

När Ester vistats ett. å r  bland alla 
andra jungfrur i kvinnohuset för att 
undergå den slags uppfostran, som be- 
stod i att hennes. skönhet med alla till 
buds ståe.nde medel skulle Förhöjas,, 
föres .hon fram till konungen, och han 
fattar stort ' behag till henne, han Får 
henne kärare än alla andra kvinnor; 
och så sätter han drottningkronan på 
hennes huvud. Han firar hennes upp- 
höjelse med lysande gästabud, men om 
Mordokai står det, att han var dag kom 
och satt i konungapalatsets port. 

Han har tillsagt Ester att ej berätta 
vad han varit för henne, och hon lyder 
honom i detta som i allting annat. Han 
ar ingen lycksökare, som vill bli upp- 
höjd för drottningens skull, han är en 
stilla, allvarlig och rättrådig man, som, 
för att ändå vara sin fosterdotter nära, 
hallre sitter vid konungens port för- 
sänkt i grubbel över sitt folks tunga 
än han deltar i persernas prunkande 
fester. 

Vid denna tid blir konungens gunst- 
ling' Haman upphöjd till sththållare över 
alla furstar i riket och närmast konungen 
i rang. Enligt persernas lära var ko- 
nungen en synlig uppenbarelse av ljus- 
guden Ormudz, och även Haman gör 



anspråk på att vara liktydig med en gud 
och fordrar att folket och konungens 
tjänare skola böja knä och tillbedja 
honom. 

Det a r  d& Mordokai, dar han sitter i 
konungens port, förklarar sig vara jude. 
En israelitisk man böjer endast knä för 
Israels Gud, och den tanke, som åt- 
följer hans vägran att tillbedja en man- 
niska, a r  nog stor och farlig att göra 
Haman till hans dödsfiende. 

Det står, att Haman fann det vara 
en  allt för ringa hämnd att blott för- 
göra Mordokai, han gripes av samma 
hat som Holofernes inför Achiors ord: 
Du kan icke tillintetgöra dem, om inte 
deras Gud vill. 

Haman ä r  sin egen Gud, och den 
man, som inte vill böja knä för honom, 
måste p i  det grymmaste förgöras, han 
och hela hans Folk. 

Det står, att Haman sade till konung 
Ahasverus: Ett folk ä r  förskingrat och 
har delat sig bland alla folie i ditt rike; 
deras lag a r  en annan, och de  göra 
inte efter konungens lag, och konungen 
a r  skyldig sig själv att inte låta dem 
förbliva. 

Konung Ahasverus lyssnar till sin 
gunstlings ord och ger honom sin ed 
på att han får göra med judarna vad 
han vill. Maman börjar med att "upp- 
väga silvera, utdela mutor för att vinna 
anhängare för det blodbad han planerar, 
och sedan låter han konungens skrivare 
satta sig och under konungens insegel 
skriva på olika språk till furstarna, 
landshövdingarna och hövitsmannen i 
de  olika besittningarna, att alla judar, 
man, kvinnor och barn, skola på en 
viss dag med svärd förgöras och deras 

gods - ett lockbete för rovgiriga krigs- 
knektar - skövlas och plundras. 

Nar ryktet om detta, som väl skulle 
ha blivit en av d e  grymmaste och 
vanvettigaste av alla förföljelser mot 
detta så många gånger förföljda folk, 
sprider sig bland judarna, blir det bland 
dem jämmer och ve. De  tyckas inte 
kunna tänka på att varken fly eller 
försvara sig, de  ä ro  förtryckta och For- 
svagade och deras själskrafter iiro 
kvävda, religionen har mist sina övliga 
former, och kunskapen om Israels Gud 
har  hos många blivit dunkel. Men i 
nöden och ångesten mindes de  och tdl- 
grepo den form av botgöring, som hos 
deras fäder fått uttryck i Fastan, och 
de riva sina kläder och hölja sig i 
säck och aska. 

GUSTAVA SVANSTROM. 

Barnmorskornas stallning. 
På det av F. K. P. R. i Stockholm 

den 10 januari i å r  anordnade offentliga 
mOtet rcrande barnmorskornas stallning 
beslöts tillsättandet av en kommitté, som 
fick i appdrag att till Kungl. Maj:t 
frambira en skrivelse i frågan. Dzoaa 
uppdrag a r  nu fullgjort och skrivellseir? 
ar av feljande lydelse: 

Till Konungen. 
Man och kvinnor från skilda delar 

av landet ock tillhörande olika sam- 
hiillsklasser och vrken. däribland flera 
l ikare och barnmorskor, vor0 den 10 
januari 991'7 samlade i Stockhoim till 
ett möte, anordnat av Föreningen Wr 
kvinnans politiska rösträtt i Stockholm, 
f& att Ziveriagga om förbattrandet av 



-- 
H E R T H A  1 07 

barnmorskornas stallning i vårt land. 
Härvid ådagalades med talande siffror 
och vederhäftiga vittnesbörd att en stor 
del av barnmorskorna, särskilt av de  
ä landsbygden kommunalt anställda, 
befinna sig uti ett verkligt nödläge, och 
farhågor uttalades för att yrket genom 
dess utövares betryck skulle komma 
att sjunka och dess rekrytering försam- 
ras, något som i betraktande av barn- 
morskans ansvarsdigra, för mödrars och 
barns liv så viktiga varv skulle bli 
samhället till oberäknelig skada. 

Allmänna svenska barnmorskeför- 
bundet har genom sin styrelse i under- 
dånig petition av den 29 september 
1914 till Eders Kungl. Maj:t gjort en 
hemställan om förbättring av de kommu- 
nalt anställda barnmorskornas löner 
och om statens övertagande av ansvaret 
för desamma. Med anledning av denna 
petition må här endast erinras om det 
penningevärdets fall, som sedan dess 
ägt rum, vadan siffrorna i densamma 
- redan i sig själv blygsamma - icke 
kunna motsvara nutidens krav. 

Under den tid som förflutit sedan 

nämnda petition framlades har i vårt . 

grannland Danmark statsmakterna an- 
tagit en lag, genom vilken den danska 
barnmorskekårens stallning väsentligt , 

förbättrats. För yrkessystrarna i vårt 
land hägrar nu hoppet att även deras 
Iönefråga skall få en snar och god lös- 
ning. 

Med hänvisning till av Kungl. Medi- 
cinalstyrelsen på Eders Kungl. Maj : ts 
befallning infordrade utlåtanden från . 
underlydande myndigheter angående 
barnmorskornas petition vanda sig de 
å ovan nämnda möte närvarande har- 
med till Eders Kungl. Maj:t med en 
underdånig hemställan, att Eders Kungl. 
Maj:t tacktes,darest det befinnes möjligt, 
inför innevarande års  riksdag framlägga 
proposition i frågan. 

Skrivelsen4ir undertecknad av kommit- 
terade: professor Edv. Alin, med. lic. , 

F. E. Berglund, barnmorskan fröken 
Anna Haggbom, författarinnan fru Hilda 
Sachs och Karolina Widerström, prakt. 
läkare. 

Notiser från 
Vara barns fria läsning av Gurli 
Linder. P. A. Norstedt & Söners 
förlag. 

Vem kunde tro, att en sådan bok 
kunde rymma så mycket av intresse 
aven för dem, som inte alls ha några 
ungdomar att tanka på eller ansvara 
för? Och framför allt, vem kunde 
tro, att boken skulle kunna vara så 

, verkligt rol ig ,  att det a r  med riktig 
saknad man lägger den ifrån sig? Så- 
dana och liknande omdömen ha från 
flera håll mött mig i fråga om Gurli 
Linders bok V å r a  b a r n s  f r i a  läsning.  

Främsta orsaken till att boken i så 
hög grad väcker och intresserar ligger 

bokvärlden. 
val dari, att författarinnan hela tiden 
visar sig stå i den allra närmaste kon- 
takt med verkligheten. Det ä r  en klar 
och levande bild av de  svenska bar-' 
nens, den svenska ungdomens läsning 
just nu hon ger oss. De domar hon 
faller - icke alltid så milda och nå- 
diga - och de riktlinjer hon drar upp 
för en reformering på området skilja 
sig fördelaktigt från genomsnittsyrkes- 
pedagogens dari, att de  aldrig bli till 
ofruktbart teoretiserande eller dröm- 
mande i det blå. Så helt behärskar fru 
Linder sitt ämne, såväl den speciella. 
barn- och ungdomslitteraturen som 
skönlitteraturen i allmänhet) att hon 
mycket sällan behöver komma med 
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ett förkastande av en särskild litterär 
eller rättare olitterär riktning - exem- 
pelvis de  mindervärdiga backfisch böc- 
kerna - eller en enstaka, mycket läst 
bok utan att vidfoga en anvisning på 
vad soni lämpligen kan ersatta skrä- 
pet. 

Att den svenska ungdomens fria läs- 
ning i denna biografdramernas och 
25-öresdetektivbokens tid ej stod vida- 
r e  högt, visste man ju på förhand, men 
man kan ändå ej återhalla en vemods- 
full suck, då man tar del af den intres- 
santa undersökning därav förf.. gör i 
sin bok. Genom vanligt tillmötesgående 
från olika läroverk-goss- och fl icksko- 
lor-har hon blivit satt i tillfälle att 
taga kännedom om ungdomens läsning 
på olika stadier. Både för föräldrar 
och lärare, framför allt för sådana, som 
ha med ungdomens litteraturstudium 
att göra, borde det vara en  oavvislig 
plikt att studera denna redogörelse. 
Kraftigt påvisar förf. har dels hur än- 
nu i fråga om de svenska författare, 
som erhållit det högsta röstetalet p i  
högre stadiet (1 5-20 - års åldern), pro- 
centsiffran ställer sig jämförelsevis låg 
- Frank Heller och Stein Riverton 
ha ryckt betänkligt nära en Rydberg 
och Selma Lagerlöf-dels hur listorna 
beträffande såväl svensk som utländsk 
litteratur utvisa en  mycket liten samt 
synnerligen på slump och tillfällighe- 
ter beroende uppskattning, dels slutligen 
vilken roll nyutkommen litteratur intar 
på bekostnad av äldre goda verk. Vad 
förf. säger om genomsnittsflickans lek- 
tyr såväl under barnaåren som upp- 
växttiden sammanfaller med de erfa- 
renheter en vidsynt och varmhjärtad 
ledare av en kvinnlig folkhögskola för 
något å r  sedan framförde i en artikel 
i en huvudstadstidning, nämligen att 
mass-slukandet av Echstruth-Hunger- 
ford-litteraturen i hög grad predispo- 
nerar till smak för parasitliv. 

Ett kulturdokument av synnerligen 
intressant art  erbjuder boken genom 

den axplockning av vad åtskilliga av 
våra mest betydande författare - sven- 
skar, norrman och danskar - äga 
för minnen av sin barndoms fria läs- 
ning. 

Just därför att V a r a  b a r n s  f r ia  
l ä s n i n g  har  en alldeles speciell upp- 
gift att fylla inom hemmen och Iarar- 
kåren kan man ej annat än  beklaga 
priset - 3:75. 

MARIE LOUISE GAGXER. 

Vikr tid. Arsbok utgiven av Sam- 
fundet De Nio, 1916. Albert Bonniers 
förlag. 
Vi r t id, den ståtliga kvartvolymen 

med den gyllne lyran i parmens mörk- 
bottnade medaljong, ä r  en del av Lotten 
von Krzemers testamente. Med denna 
årsbok - som den namnes - fullgör 
Samfundet De Nio hennes önskan om 
utgivandet av en periodisk skrift, som i 
viss m i n  skulle utgöra en fortsättning 
av den tidskrift hon själv under några 
i r  utgav och som ävenledes bar detta 
namn. 

En litterär publikation med rum för 
freds- och kvinnofrågorna var Lotten 
von Kramers  tanke, vilken också lyck- 
ligt realiserats. Att därvid vad som främst 
skulle utgöra det "litterärau i boken 
aven kommit att få färg - och djup - 
av världskriget och därmed av freds- 
tankarna, som nu g8 starkare iira n& 
gonsin genom världen, förklaras av exi- 
sterande förhållanden. Det ångestfyllda 
vilda skriet i middagsstillheten en au- 
gustidag 1914, kring vilket Selma La- 
gerlöf~ "Itsigsstärnninga Ra  c h e l s gt. il t 
- av den suggestiva styrka som den 
stora f~rtäljerskan ensam kan förlana 
- sluter sig, ljuder inte allenast sam- 
man med Selma Lagerlöfs sorg för d e  
otaliga mödrar, som nu gråta sina barn, 
utan gAr, om aven i andra tonarter, 
genom mycket av bokens innehåll. Där- 
med görafide den till en verklig speg- 
ling av tiden. 

Att den bryter starkt igenom i en direkt 
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fredsartikel som Ellen Keys sjalskan- 
da  M ö d r a r n a s  B ö n e g h g  och aven 
ljuder som underton i Carl Lindhagens 
oförfärade F r e d s f r å g a n  och Anna 
Maria Roos' lugnt klara utredning av 
krigshypnosens förblindande verkning- 
a r  hos a l l a  de krigförande folken a r  i 
sig självt förklarligt. 

Helt bort från kriget kommer man gi- 
vetvis också. I A n n e  d e  Noa i l l e s '  
d i k t n i n g av Jane Gernandt-Claine 
- en entusiasmfylld analys av en be- 
fryndad diktarsjäl -, i A i s c h y l o  s' 
i d é v ä r l d  - Erik Hedéns djuplödiga 
bidrag-, i de lyriska sakerna av Anders 
Osterling, Fredrik Vetterlund, Bertel 
Gripenberg och flera gå andra tankar 
och ledmotiv, medan Klara Johanson 
i D e  t s p e g l a n d e  t i m g l a s e t s  glidan- 
d e  racka .av konstnärligt facetterade 
tankar och stämningar till sist 1å- 
ter världsbrandens sken .glöda in som 
den möjliga förlossaren till en ny värld. 

Kvinnofrågans avdelning har givits 
åt  Ann Margret Holmgren, som lam- 
nat en god och omfattande överblick 
av kvinnorörelsens uppkomst och ut- 
veckling, u r  vilken man blott skulle ön- 
skat bort det, tyvärr långtifrh ena- 
stående, missvisande omdömet om 
Fredrika Bremers Hertha, som gör 
denna ännu bräddfullt laddade revolu- 
tionerande bok till nhgot för länge se- 
dan avlagt och överflödigt. 

Med övriga bidrag, som här icke 
alla kunna namnas, med Ernst Nor- 
linds originaletsning, portratterna av 
1916 års pristagare och bokens i det 
hela vackra och gedigna utstyrsel, bör 
De Nios Arsbok locka läsare och kö- 
pare. E. K-N. 

Handbok' f6r offentlig utspisning 
av Gertrud Bergström. Albert Bonniers - 
förlag. 

I dessa dagar, då hushållsfrågorna 
för de enskilda hemmen likasåväl som 
för de stora institutionerna framstå som 
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riksviktiga livsfrågor, .ar det av oskatt- 
bart varde att ha fått i marknaden ett 
sådant standardverk som Gertrud Berg- 
ströms handbok. Kokböcker finnes det 
ju gott om förut - vetenskapliga ut- 
redningar anghende våra födoämnens 
näringsvärde och beskaffenhet ha ej 
häller saknats, men ett arbete, dar ve- 
tenskapen och den praktiska erfaren-. 
heten förenats och framförts så att de  
bilda en likaså underhållande som läro- 
tik lektyr och därjämte blivit till en 
uppslagsbok av sällsport varde, det ha. 
vi förvisso hittills saknat. 

I förordet framhålles att boken a r  
avsedd som handledning för kokerskor 
vid större anstalter eller institutioner. 
Säkerligen komma dessa att ha den 
största nytta av boken ifråga, men an 
viktigare synes det vara att den be- 
aktas av dem, som ha sig anförtrodda den 
ekonomiska förvaltningen - provian- 
teringen för dessa institutioner - och 
likaså av ledamöter i våra livsmedels- 
nämnder och kommissioner av olika 
slag. Att det har bli de  kvinnliga med- 
lemmarna (dessvärre ännu alltför få- 
taliga), som lättast komma att tillgodo- 
göra sig den samlade visdom som har 
bjudes dem får val anses självfallet, 
men säkert a r  ock, att kvinnorna ej 
kunna utan de teoretiska insikter, som 
de  genom det föreliggande arbetet fA 
ett så gott tillfälle att förskaffa sig, sh- 
som sig bör leda de  stora anstalternas 
proviantering m. m. eller deltaga i sin 
kommuns gemensamma hushållsfrågor 
av olika slag. 

Vad som i boken säges .om tillvara- 
tagande av matrester a r  ett kapitel som 
i dessa dagar mer an någonsin ä r  värt 
att beaktas och efterlevas. Under en 
tid, då tillgången på livsmedel a r  SA 
ringa, att a l l a  nödgas underkasta sig 
inskränkningar, larer det val ej  gå för 
sig att vid de stora utspisningarna'helt 
följa de  angivna utspisningsstaterna, 
men- den som tillgodogjort sig de kun- 
skaper, som den föreliggande boken 



bjuder, bör vara istånd att vidtaga alla 
de inskränkningar, som nödig hänsyn 
till ekonomien och till rådande förkål- 
landen i övrigt påfordra. 

GERTRUD AF KLINTBERG. 

Guds fotspar il varldskriget. Brev 
till hemmet, dagboksblad och anteck- 
ningar av kristna soldater. Auktoris. 
övers. från tyskan av pastor Gunnar 
Sjöfors. Ev. Fosterlandsstiftelsens förlag. 

Som religionspsykologiskt dokument 
är  denna bok av största värde, om man 
nämligen först klargör för sig vad den 
ar och vad den icke är. Representativ 
ar den för e n  nation, och ur denna 
nation representerar den e n d a s t dem 
som genom kriget återförts eller införts 
i kristligt-kyrkliga tanke-, känslo-, viljo- 
eller uttrycksbanor, i c k e  dem som icke 
gjort det. (Dess tidsrymd sträcker sig 
heller ej stort över det första krigsåret.) 
Bokens innehåll omfattar en vidsträckt 
fromhetsskala, från nationalkult och 
primitiv magi till djupt personligt och 
mänsklighetsfamnande gudsliv. Sällsam t 
ar  det art åter och åter iakttaga hur 
den vissheten, att man själv i varje ögon- 
blick sätter livet till, utplånar betänklig- 
heter mot dödandet. Det senare får nå- 
got av rent abstrakt saklighet, något av 
hemsk oskuld, något vari man på sätt 
och vis känner sig förbrödrad med 
fiender, som ju också ger sitt liv, medan 
han dödar. "Tanken på de många 
familjer, som det gått ännu värre, t. 
ex. många franska, vilka måst lämna 
hem och härd, fitt all sin egendom 
spolierad och dessutom förlorat många 
anhöriga," skriver till de sina en (nu 
stupad) krigsfrivillig. 

Den andliga horisonten begränsas 
naturligen för nästan alla de stridande 
av en magisk cirkel, ur vilken med- 
vetandet aldrig kommer loss; men inom 
denna trollring stiger eller sjunker, bidar 
eller ropar sjalen i en livsintensiter, som 
ar  ofattbar för den, som alltjämt star 
utanför trollringen och endast ser hur 
den begränsar. 

Två faktorer, vilka miste tankas verka 
vidare efter kriget, göra sig överallt 
gällande. Den ena a r  fö r sv innande :  
av f e c t  konfess ionel la  å r s k i l l n a -  
d e r : katoliker, judar, protestanter pre- 
dika och sjunga pä nära nog samma 
sätt och tillitas som aldrig förr att i var- 
andras stalle fungera som själasörjare. 
Den andra faktorn ar  l e  kmannae le -  
m e B t e t s förhärskande roll vid sjila- 
vården: officerare eller menige, som 
dela samma vedervärdigheter, bli efter 
förmåga varandras naturliga själasörjare 
och predikanter under gemensam gäng 
mot döden. Ocksa i BerggravJensens 
bok, Kr igar l iv  och re l ig ios i te t ,  f i r  
man ett 6verviildigande intryck av j ~ a t  
dessa bilda faktorer. 

För att förstii folkens liv nu ock 
efter freden ar  det av vikt att taga kanne- 
dom om dylika sammelverk - halst i 
sådan urstrackni-g, att alla nationer 
och alla själsskiftningar i lika mån 
komma till uttryck och göras till Wre- 
mål för begrundan. 

E. F. 

Wahlström & Widstrand: Kgtornas folk av 
Ester Blenda Nordström. - Tegaa6rs kiirPekc- 
saga. De? Myhrmanska kretsen och den f i r m  
Tegnérska tiden på Ramen av Ewert Wronged. 

P. A. Norsiedt & Söner: Vara barns frha 
Biismhg av Gurli Linder. 

Svenska Andelsförlaget: Polons rltt av Za- 
rika Stjernstedt. - Polen nu och 4 forna 
dagar av J. Armfelt och W. de Pomian. - 
En rundfdga om villkoren för en varaktig 
fred. En enquete f r h  Neutrala konferensen i 
Stockholm angiende densammas appell påsken 
191 6 till de krigförandes regeringar, pariamerrt 
och folk. Utgiven av Neutrula konferensen. -- 
Ryssland, Preus~en och Polen 1861 - 1863 
av Boris Nolde. Övers. från ryskan. 

A.-B. Akademiska Bokhandeln, Uppsala: Z 
fragan om kv;nnlig värnplikt. 
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